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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXIV- N• 022 TERÇA-FEIRA, 3 DE ABRIL DE 1979 BRASILIA- DF 

r--------------· SENADOFEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VIl, da Constituição, e eu, Luiz Viana, 

Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N•l, DE 1979 

Suspende, por inconstlluclonalldade, a execução da Tabela de Vencimentos anexa à Resolução do 
Conselho Superior da MaKistratura da Guanabara, de 14 de outubro de 1965. 

Art. 1• ~ suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo Supremo Tri
bunal Federal, em 24 de outubro de 1973, nos autos do Recurso Extraordinário n• 75.926, do extinto Estado da Guana
bara, a execução da Tabela de Vencimentos anexa à Resolução do Conselho Superior da Magistratura da Guanabara, de 
14 de outubro de 1965. 

Art. 2• Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 2 de abril de 1979.- Senador Lui; Viana. Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VIl, da Constituição, e eu, Luiz Viana, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 2, DE 1979 

Suspende, por Inconstitucionalidade, a execução da Tabela A, IV, 2, "a", a que se refere o artigo 
10 do Decreto-lei n• 112, de 9 de outubro de 1969, do extinto Estado do Rio de Janeiro. 

Artigo único. ~ suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo Supremo 
Tribunal Federal, em 16 de março de 1978, nos autos do Recurso Extraordinário n• 84.836, do Estado do Rio de Janeiro, a 
execução da Tabela A, IV, 2, "a", u que se refere o artigo 10 do Decreto-lei n• 112, de 9 de outubro de 1969, do extinto 
Estado do Rio de Janeiro. 

Senado Federal, 2 de abril de 1979.- Senador Lui; Viana, Presidente. 

SUMÁRIO 

1- ATA DA l9•SESSÃO, EM l DE ABRIL DE 1979 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Oficio do l•re!ddcnlr do Supr~n1o Tr!bunlll 1-"cdtrlll 

- N' S-4/79 (n' 7j79·1,JMC, na origem), cncaminhundo ao Scnudo Fcdcrul, 
cópias Jus notus tuquigrMicus c do ucón.liiu rrofcrido pelo Suprcmu Trihunod 

Federal nos 1\Utos do Recurso Extruordinllrio n' 81.192-3, do Estudo do Espirita 
Santo, o quul declarou u inconstitucionalidudc: dos urls. 242 c 243 do CódiFO Tri· 
butário do Municfpio de Vila Vclhu (Lei n• 1.342, de 1970), daquele Estudo. 

1.2.2- Oficio, do Sr. 1'~-Sccrctárlo da Câmara dos Dtputado!l 

- N~' HJ/79, comunlcnndo a uprovnçào do Projeto de Lei do Senado n~ 
~J/79 (n' 142/7~. nu camurn dos Deputudos), que rcajustu O!i vencimentos do~ 
funcionários, ati~m c inntivos, do Senado Federal. (Projeto enviado it sunçào cm 
)0-l-79.) 
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--------
E11ct1minha11do à rt'l'/.w1o d(l Stnado mi/Ógra}Os doJ Jt.'gUilllt'.~ projt'/0.1: 

-Projeto de Lei da Cümurn n~ 15/79 (n? 37H/75, na Co1sa de oriycm), que 
dispõe sobre u rcubcrtura do prazo untes prcvi~to nu Lei nY 5.480, de lO de agmto 
de 1968, para aplicar aos trabalhadores avulsos us di~posiçõcs du Lei nY 5.107, de 
IJ de setembro de 1966, que "criu o Fundo de Garuntiu do Tempo de Serviço, c dú 
outrus providi:ncias", 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 16/79 (n? 3.168/76, nn Cusa de origem), que 
dispõe sobre o exercício du prolissilo de Meteorologistu, c dft OUiril!> providi:nciu~. 

1.2.3 - Expedltn1e rrcebldo 

- Lista n' 2, de 1979. 

1.2.4 - Ltltura dt projeto 

- Projeto de lei do Senado n' 48/79, de autoria do Sr. Senador Lilzaro Bar· 
boza, que acrescenta parágrafo único ao 1ut. 2' do Decreto n' 24.150, de 20 de 
abril de 1934. 

l.:Z.S- Requerlmrnto• 

- Nt 80/79, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a trans· 
criçilo, nos Anuis do Senado Federal, das Ordens do Dia dos Ministros do Exér· 
cito, General Walter Pires de Albuquerque, da Marinha, Almirante Maximiano 
da Fonseca c da Aeronáutica, Brigadeiro Délio Jardim de Matos, baixadas no dia 
Jl de março. 

- N9 81/79, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista. solicitando u truns· 
criçào, nos Anais do Senado Federal, da palestra proferida, no auditório do 
Quartel-General do Exército, pelo Gcncrul-dc-Exército Samuel Alves Correu, 
Chefe do Estado-Maior do Ex~rcito. 

1.1,6- DIKUnot do Exptdlenlt 

SENADOR ALMIR PINTO·- Contribuição a ser dada pelo Congresso 
Nacional para soluçilo do problema cncrg~tico do Pais. 

SENADOR ALBERTO SILVA - Discurso proferido pelo Ministro do 
Interior, por ocasiüo da Oltima rcuniilo do Conselho Deliberativo da SUDENE. 

SENADOR LEITE CHAVES- Arbitrariedades que estariam sendo prati· 
cadas contra os médicos do Hospital Universitário Regional de Londrina-PR. 

SENADOR MAURO BENEVIDES -Intenções do Governo Federal, com 
relação ao Nordeste, cnratizadas pelo Sr. Ministro MArio Andrcaua, na última 
reunião da SUDENE. 

SENA DOR HENRIQUE SANTILLO- Transformação do semunório 
lJprQo, cm periódico. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Redução final dllS Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Ciimara n' 82, 
de 1977 (n9 2.497/76, na Casa de origem), que disciplina o cancelamento de pro· 
testo de titulas cambiais, c dá outras providências. Aprov1d1. À Cümuru dos 
Deputados, 

-------------------
- Rcduçi'w finnl do Projeto de Lei do Senudo nv 271)/77-('r,nnleLnentur, de 

autoria dn Sr. Senador Frunco Montoro, c~tnbclccendo que a tm•llllcraçiill do~ 
vcrcudores não rodcrú ~ocr inferior ao sulário mfnimo. Aprmud .•. ''· Clinwru dos 
Deputado~. 

- Reduçi1o finnl do Projeto de Resolução nY 2/79, que nutorh o Governu 
do Estudo do Maranhão a elevar cm CrS 24.295.301,00 (vinte c qhalro milhõe~. 
duzentos c noventa e cinco mil, trezentos c um cruzeiros) o mont,mlc ('.c sun dlvid;l 
cunsolidadu. Aprov11d11. A promul~uç~o. 

- Projeto de Lei do Scnudo n9 29/65, de autoria do Sr. Ser1· dor Bezerra 
Neto, que eleva o valor do depósito rrévio raru o lim de recurso 'I J Justiçu do 
Trabalho. Declt~rado prejudicado, Ao Arquivo. 

1.4- OISCURSOS AI'ÚS A ORDEM DO OlA 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Artigo do Senador J;1rb11 Pnssnrinho, 
publicado no Corrtlo Bra:illtnJt, edição de domingo Ultime-, "'' qual S. E"' 
analisa a cxtinçilo da denUncia vazia. Tese da prorrogação do~ man,1atos cletivos 
na ârca m~nicipal. 

SENADOR JARDAS PASSAR/NilO, como Lldcr- Posic.;lo !Jssumida pclu 
Muioriu ao apreciar a nova lei do inquilinato, cm tramitaç!\c nu Ctimura dos 
Deputados, tendo cm vista a intervenção do Sr. Itamar Franco SC'Jre J matéria. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Procrastinuçilo, por purtc dr• Partido si· 
tuucionista, quanto à tramitação da nova lei do inquilinato. 

SENADC.~ MARCOS FREIRE, como Lfdcr- Considen••:õcs .;ohrc o dis
curso do Senador Jarbus Passarinho, pronunciado na presente se i ;Üo. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Decisão da Dir~tori.t do Bunco 
Nacional de Desenvolvimento Económico cm favor das vltim:1s c. as eh .:ias do S~o 
Francisco. 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Pressupostos bft11i.:os t•nru u con· 
ciliuc;ão nacional. 

1.5- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 

- Términú do prazo para oferecimento de emendas ao ProJ. to d1 Resolução 
n'4, de 1979. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRO\ IMA SESSÃO. 
ENCERRAMENTO. 

Z- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANl'I:IUORF.S 
-Do Sr. Senador Gilvan Rocha, proferido na scssilo de 30-;;.79, 
-Do Sr. Pedro Simon, proferido na scssào de 27·3-79. 

3- ATOS DA COMISSÀO DIRETORA 

- N•s li, 12c 13, de 1979. 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÀO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 29• SESSÃO, EM 2 DE ABRIL DE 1979 
t• Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura 

PRESIDENCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO, 
ALEXANDRE COSTA, GABRIEL HERMES E JOi\0 BOSCO 

ÀS 14 HORAS E JO MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA
DORES: 

Adalberto Sena - Gabriel Hcrmca - Jarb11s Passarinho - Henrique de La 
Rocque- Alberto Silva- Bernardino Viana- Almir Pinto- Jos~ Lins- Mauro 
Bcnevidcs - Agenor Maria - Humberto Lucena - Adcrbul Jurcmn - Marcos 
Freire - Nilo Coelho -Teotónio Vilela - Lomanto JO:nlor - Itamar Frunt:o -
Henrique Snntillo- Lázuro Bnrboza- Mendes Canale- Leite Chuve5- Juison' 
Barreto, 

O SR, PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A lista de presença ucuNn o compure· 
cimento de 22 Srs. Senadores. Huvcndo nó mero rcglrncntul, declaro nhcrlltn ~cssilo. 

O Sr. !~·Secretório procederA à leitura do E)(pcdiente. 

E l/do o stgulntt 

EXPEDIENTE 

OFICIO DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAl. FEDF.HAI. 

Nt S-4/79 (n' 7/79·1•/MC, nu origem), de 28 de março do corrente uno, 
encaminhando ao Scnudo Fcdcrul, cópiuti das notas tuquigrllficn!t c do ucórdilo 
proferido pelo Supremo Tribunul Federal nos autos do Recurso Extr.wrdinário 
n' 81.192·3, do Est11do do Esplrilo Sunto, o qual declurou u inconstitucinnotlidude du~ 
urh, 242 c 243 do Código Tributârio do Municlpio de Vilu Velha (Lei nY 1.342, de 
1970), daquele E~tudo. 
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OFICIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS 

Nv 089, de 30 de março, comunicando u aprovuçào do Projeto de Lei do Senado 
n9 23, de 1979 (n9 142, de 1979, na Cãmuru dos Dcputudos), que rcuju~ta os 
vencimentos dos funcionários, ati vos c in11tivos, do Senado Federal. (Projeto enviado 
h sunçào cm 30·3·79,) 

O FI CIOS 

UI- 5% {cinco por ccntoJ do sexto no décimo ano de perma~ 
nêncin na mesma empresa; 

rv- 6% {seis por ccntoJ do déc1mo-pr1me1ro ano de perma. .. 
nênc1a na mesma empresa, cm diante. 

§ 1.0 No caso de mudança de empresa, observar-se-ão os se
guintes critérios: 

a) se decorrente de dispensa com justa causa, recomeçará para. 
o empregado, a taxa Inicial, a capitalização de Juros progressiva, 

Do Sr. Jt.SrcrrtárifJ da Câmara dos Drputados, rncominhando â rrvisdo do Srnado prevista neste artigo; 
autógrafos dos stgulntt'.r projrtos: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N•IS, DE 1979 
(Nt J78f7S, nt Ctu de orl1em) 

Dlspõt aobre a reabertura do prtzo anln prewlsto nt Ltl n• 5,480, de lO 
de 11011o de 1968, part aplicar aoauabtlhtdom awulMJt 11 dlspotiçõt!l da 
Lei n' 5.107, de 13 de N'ftmbro de 1966, que "crlt o Fundo dr Caranlla do 
Tempo de Serviço, e d' outras prowldinclas", 

O Congreno Nacional decreta: 

Art. i' E reaberto o prazo previsto no art, Jt da Lei n' 5.480, de lO de agosto de 
)968, pelo perlodo de cento c oitenta dias, contudo do in[cio da vigência desta lei. 

Art. 2t O Poder Executivo regulamentará esta lei dentro de scssent11 dias, 
Art. 39 Estalei entrará cm vigor na data de sua publicuç.ão. 

. A rt. 49 Revogam-se as disposições cm contrârio. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N.• 5,1C7, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fundo de Garantia do Tempo do Serviço, e dá 
outras providências. 

O Presidente da República 

Faço saber que sanciono a seguinte lei, aprovada pelo Congresso 
Nacional, nos termos do art. 5.0 do Ato Institucional n.• 2, de 27 
de outubro de 1965; 

Art. 1.0 Para garantia do tempo de serviço ficam mantidos os 
Capitulas V e VI do Titulo IV da Consolidação das Leis do Tra· 
balho, assegurado, porém, aos empregados o direito de optarem 
pelo regime lnstituldo na presente Lei. 

1 1.0 o prazo para a opção é de 365 (trezentos e sessenta e 
cinco) dias, contados da vigência desta Lei para os atuals empre
gados, e da data da admlasão no emprego quanto aos admitidos a 
parUr daquela vigência. 

1 2.0 A preferência do empregado pelo regime desta Lei deve 
ser man!testada em declaração escrita, e, em seguida, anotada em 
sua Carteira Protlsslonal, bem como no respectivo livro ou ticha 
de registro. 

1 3.0 Os que não optarem pelo regime da presente Lei, nos 
prazos previstos no 1 1.0, poderão tazê-lo, a qualquer tempo, em 
declaração homologada pela Justiça do Trabalho, observando-se 
o disposto no art. 16. 

Art. 2.• Para os tlns previstos nesta Lei, toaas as empresas 
suJeitas à Consolldaçiio das Leis do Trabalho !CLTl, tlcam obrl· 
gadas a depositar, até o dia 20 (vinte) de cada mês, em conta ban· 
cárla vinculada, Importância correspondente a 8% (Oito por cento) 
da remuneração paga. no mês anterior a cada empregado, optante 
ou não, excluidns as pareei~ nüo n,enclonndns nos nrts. 457 e 458 
da CLT. 

Parágrafo único. As contas bancárias vinculadas aludidas 
neste artlgo scrüo abertas cm nome do empregado que houver 
optado pelo regime desta Lel, ou em nome dn empresa, mas em 
conta lndlvldunllzada, com relação ao empregado não optante. 

Art. 3.0 Os depósitos efetuados na torma do ar~. 2.0 são sujei
tos à corrcção monctó.rln de ncordo com a leglsl:lçno espectrlca, e 
capltnUznráo juros, segundo o disposto no nrt. 4.0 

l 1.0 A corre~iio monctúrla e a capttnllzação dos juros corre
rtío a contn do Fundo a que se retere o nrt. 11. 

1 2 • o montante das contas vinculadas decorrentes desta Lei 
é gnrnnttdo pelo Governo Federal, podendo o Banco Central da 
República do Brasil Instituir seguro especial para esse tlm. 

Art. 4.0 A cnpltnllzaçüo dos juros dqs depósitos mencionados 
no nrt. 2.0 !nr-sc-1\. nn seguinte progrcssno: 

I - 3% (três por ccnto1 durante os dois primeiros nnos de 
pcrmnnênclu nn mesma cmprc:m; 

II - 4% 1qm\tro por ccnloJ do Lercclro ao quinto nno de pcr
mnnêncln. nn mmnnn cmprc:m: 

b) se decorrente de dispensa sem justa causa, ou de término 
de contrato por prnzo determinado, ou de cessação de atlvidn.de 
da empresa, ou, ainda, na hipótese prevista no 1 2.0 do art. 2.0 da 
CLT, a capitalização de Juros prosseguirá, sem qualquer solução de 
contlnutdade; 

c) se decorrente da rescisão voluntária por parte do empregado, 
a capitalização de juros retornarn à taxa Imediatamente anterior 
à que estava sendo apllcada quando da rescisão do contrato. 

§ 1.0 Para. os t'lru; previstos na letra b do § 1.o, considera-se 
cessação de ativldades da empresa a sua extinção total, ou fecha
mento de quaisquer de seus estabelecimentos, tlllals ou agências 
ou ainda a supressão de parte de .mas atlvidadcs, sempre que ·qual
quer destas ocorrências Indique a rcscltão do contr!lto de trabalho. 

Art. 5.0 Verl!lcando-se mudaoça de empresa a conta vincula
da será transferida para estabelecimento bancário de escolha do 
novo empregador. 

Art. 6.0 Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte 
da empresa, sem justa causa, ficará esta obrlgoda a deposltar, na 
data da dispensa, a lavor do empregado, importãncia Igual a 10% 
(dez por cento) doo valores do depósito, da correção monetária e 
dos.Juros capitalizados na sua conta vinculada, correspondentes ao 
perJodo em que o empregado trabalhou na empresa. 

Art. 7.0 Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por Justa 
causa, nos tennos do artigo 482 da CLT, o empregado fará Jus ao 
valor dos depósitos feitos em seu nome, mas perderá, a favor do 
Fundo aludido no art. 11 desta Lei, a parcela de sua conta VInculada 
correspondente à correção monetária e aos juros capitalizados 
durante o tempo de serviço prestado à empresa de que tor de•
pedldo. 

Art. 8.0 O empregado poderá utlllzar a conta vinculada, nas 
seguintes condições, contonne se dispuser em regulamento: 

I - no caso de rescisão sem justa causa, pela. empresa, com .. 
provada mediante declaração desta, do Sindicato da categoria do 
empregado ou da Justiça do Trabalho, ou de cessação de suas atl
vldades, ou em caso de término de contrato a prazo determinado, 
ou, tlnalmente, de aj:Osentadorla concedida pela Previdência So· 
cial, a conta poderá ser Uvremente utuiznda; 

II - no caso de rescisão, pelo empregado, sem justa causa, 
a conta poderá ser utilizada, parcial ou totalmente, com a assis
tência do Sindicato da categoria do empregado ou, na !alta deste, 
com a do representante do Ministério do Trabalho' e Previdência 
Social (MTPSJ, nas seguintes situações devidamente comprovadas: 

al aplicação de capital em atlvldade comercial, Industrial ou 
agropecuárla em que se haja estabelecldo.lndlvldu~lmente ou em 
sociedade; 

b) aquisição de moradia própria nos termos do art. 10 desta 
Lei; 

c) necessidade grave e premente, pessoal ou familiar; 
d) aquisição de equipamento destinado a atlvidade de natureza 

autónoma: 

e) casamento do empregado do sexo temlnlno. 
UI- durante a vigência do contrato de trabalho, a conta so

mente poderá ser utilizada na ocorrência das hipóteses previstas 
na letra b e do Item U deste artigo. 

Art. 9.0 Falecendo o empregado, a conta vinculada em seu 
nome será transferida para seus dependentes, para esse fim habl· 
lltados perante a Previdência Social, e entre eles rateada segundo 
o crltérlo adoto.do para concessão de pensões por morte. 

Parágrafo único. No caso deste artigo, não havendo depen
dentes habllltados no prazo de 2 (doia) anos a contar do óbito, 
o valor do. conto. revcrterà o. rnvor do Fundo o. que alude o art. 11. 

Art. 10, A utilização da conta vinculada, para o flm de aqui
sição de moro.dlo. próprio., C assegurado. no empregado que com .. 
pletar, depois da vigência desta Lei, 5 (cinco) anos de serviço na 
mcsrnl\ cmprcso. ou cm cmpresns diferentes, de acordo com as 
disposições dn Lei n.O 4 .380, de 21 de agosto de 1064, por inter
mêdlo do Banco Nacional dn Hnbltnçúo IBNHJ, de conformidade 
com ns Jnstruçõcs por este cxpcdldo.s. 
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§ 1,0 o BNH podci'á, dentro das poss1b1Udndcs !inancclrns do 
Fundo, autorizar, para a fln~Hdnde de que trnta este artigo, n 
utilização da conta vinculada, por empregado que tenha tempo 
menor de serviço que o ali mencionado de:~de que o valor do. pró
prio. conta, ou este complementado com poupanças pessoais, atinja. 
n pelo menos 30% (trlntn por centoJ elo montante do flno.ncln
mento pretendido, 

§ 2.0 O BNH podertt. Instituir, como ndiclonnl nos contratos 
de ttno.clnmento de que trata este artigo, um seguro especial para. 
o efeito de garantir a nmortlzaçúo do dl!blto resultante da opern
çúo em caso de perda ou redução do salário percebido pelo em
pregado, 

Art. 11. Fica criado o "Fundo de Oarantln do Tempo de Ser
viço" (FGTSl, constltuido pelo conjunto das contas vlnculndns a 
que se retere esta Lei, cujos recursos serão aplicados com correção 
monetária e juros, de modo a assegurar cobertura de suas obriga
ções, cabendo sua gestão no Banco Nacional da. Habitação. 

Art. 12. A gestão do FGTS pelo BNH far-se-:i. segundo plane
jnmento elaborado e normas gerais expedidas por um Conselho 
Curador, integrado por um representante do Ministério do Traba
lho e Prevldêncln SOcinl, um representante do Ministério Extra
ordinário para o Plancjnmento c Coordenação Econômicn, um re
presentante das categorias proflssionnls c o Presidente do BNH, 
que o presidirá. 

§ 1.0 Os representantes dos Ministérios serão designados pe
los respectivos Ministros; os das categorias, eleitos pelo período 
de 2 (dois) anos, cada um, pelas respectivas Confederações em 
conjunto. 

§ 2.o Os membros-representantes perceberão, por sessão a que 
comparecerem, até o máximo de 4 (quatro) por mês, a gratlticnção 
equivalente n I rum) salário minlmo. 

§ 3.o Os membros-representantes terão suplentes designados 
ou eleitos, pela mesma forma que os titulares: o Presidente do BNH 
designará o seu suplente dentre os diretores dessa autarquia. 

Art. 13. As npllcnções do Fundo serão teltns dlretnmente pelo 
BNH ou pelos demais órgãos integrantes do Slstemn Finnncelro de 
Habitação, ou ainda pelos 'estabelecimentos bancárias para esse 
!lm credenciados como seus agentes financeiros segundo normas 
!lxndas pelo BNH e aprovadas pelo Conselho Monet:i.rlo Nnclonnl, 
em operações que preencham os seguintes requisitos: 

I- gnrnntia renl; 

II- correção monetária igual à. das contas vinculadas mencio
nadas no art. 2.0 desta Lei: 

m - rentnbllldnde superior ao custo do dinheiro depositado, 
inclusive os juros, 

§ 1.0 O programa de aplicações será !elto bnsendo em orça
mento trimestral, semestral ou anual, de acordo com as normas de 
que trata este nrtlgo. 

§ 2.0 Os excedentes em relação à previsão orçamentário. se
rão npllcndos em Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nnclonnl ou 
em títulos que sntlsfnçam os requisitos de manutenção do poder 
aqulsltlvo dn moedn. 

§ 3:' No Progrnmn de aplicações serão lncluidns previsões do 
BNH para execução do progrnmn habltncional. 

1 4.0 Aos agentes flnnnceiros será credltndn, a titulo de taxa 
de ndminlstrnçü.o, percentagem não superior a 1% (um por cento) 
dos depósitos e!etuados, n qunl será !lxndn anualmente, pnrn cadn 
região do Pnis, pelo Conselho Monet:i.rlo Nacional, por proposta do 
BNH. 

Ar~ 14. O BNH restituirá ao Fundo, acrescido dos juros e da 
correçüo monetária, o montante das aplicações de que trato. o 
nrt. !3. 

Art. 15. As despesas decorrentes da gestiio do Fundo pelo 
Banco Nacional do. Habitação serão custeadas com os diferenciais 
de juros obtidos nas operações de o.pllcaçiio, em relação nos custos 
de capltallznçüo do Fundo, llmltndns ns de ndmlnlstrnção a uma 
percentagem !lxnda anualmente pelo Conselho Monetário Nnclonn!. 

Art. 16. Os empregados que, nn forma do nrt. 1.0 optarem 
pelo regime desta Lei terüo, na ocorrência de rescisão do contrato 
de trnbnlho, regulados os direitos relntlvos no tempo de serviço 
o.nterlor b. opçíio, de ncordo com o sistemn estabelecido no Capitu
lo V do Titulo IV dn CLT, calculndn, porém, n lndenlznçiw, pnrn 
que os contem 10 <dez) ou mais anos do serviço, na bn.sc·prcljisto. 
no artigo 4D7 da mcsmn CLT. Pelo tempo do serviço posterior b. 
opção, terú.o nsscgurndos os direitos decorrentes desta Lei. 

~ 1.0 O valor da indenlzaçúo, correspondente no tempo dl ser
viço anterior à op~ào, será complementado pela emprc~a. medi~ 
nntc depósito nn conta vinculada do empregado. 

§ 2.0 11: facultado à emp1·esa, a qualquer tempo, dc.sobrlgar-lle 
dn rcsponsnbl'ld-adc dn lndcnlznçfiD relativa no tempo de serviço 
anterior à opção depositando na conta vinculada do empregado o 
valor correspondente nn data do depósito, 

§ 3,0 Aos depósitos eretuados nos termos do § 2.0, aplicam-se 
todas ns disposições desta Lei. 

Art. 17. No caso de extinção do contrato de trabalho do cm
pregado núo optante, obscrvnr-se-ão os seguintes critérios: 

I - hnvcnC:o lndcntznção n ser paga, n empresa poderá utlll~ 
zar o valor do depósito da conta vinculada, até o montante da ln
denizaçüo por tempo de serviço; 

II - não havendo indenlznção a ser paga, ou decorrido o 
prazo prescrlclonal para a reclamação de direitos por parte da 
empregado, o. empresa poderá levantar n seu favor o saldo da res
pectiva contJ. indlvidunllznda med·lante comprovação pern.nte o 
ót·gão competente cto MTPS, 

Parügrnío único. A conta lndivlduallzada do empregado não 
optante dispensado sem j ustn causa antes de completar um ano de 
serviço, reverterá a seu favor: se despedido com justa. causa, rever
t.erá a favor do FGTS: Decorrido pela empresa na forma deste 
artigo, 

Art. 18. A empresa que não realizar os depósitos previstos 
nesta Lei, dentro dos prazos nela·prescrttos, ficará sujeita à corre
ção monetária, it multa e às comlnações penais previstas na legls
laçíio do Impo.!:.to de Renda, além dt- responder peln. capitnllzaçõo 
dos juros na !arma do nrt. 4,0 

Art. 19. Competirrl à Previdência. Social, por st:us órgãos ]mi
prios, n vcrlflcnçúo do cl1t11prirnento do disposto nns nrttgos 2.0 e 
6.0 desta Lei, procedendo cm nome do Banco Naclona. da Habitação, 
no levantamento dos débitos porventura existentes e às respecti
vas cobranças administrativa ou judicial, pela mesma forma c 
com os mesmos prlvllégios d·ns contribuições devidas à Previdência 
Social. 

§ 1.0 Por acorc!o entre o BNH e o Departamento Nnclonnl da 
Pre\"ldêncln Social será fixada. tnxn remuneratórlu pelos cncr.rgos 
ntrlbuidos à Prevldõncla Social neste artl~o. 

§ 2.0 No caso de cobrança judicial, !lcnrá. a. empresa devedora 
obrigada, também, no j ulgnmento da taxa remuneratório. de que 
trata o § 1.0 , das custas e da.s percentagens judiciais. 

§ 3,0 As importâncias cobradas pela Previdência. Soe .. !, na 
forma deste artigo, serão dlretnmente depositadas no FGTS, dedu
zido. em tn.vor daquela n tnxn remuneratórin referida no § 1,0 e 
obedecidas as demais prescrições da presente Lei. 

Art. 20. Independente do procedimento estabelecido no art. 19 
poderá o próprio empregado ou seus dependentes, ou por eles o 
seu Sindicato, nos casos previstos nos artigos s.o e 9,o, aclona: 
cHretamente a cmpr~a por Intermédio da Justiça do TrJ.balho, 
para compeli-ln a cfctuar o dt>póslto dn.s importâncias devidas 
nos termos desta Lei, com n.s comlnncões do art. 18. 

Paró.grafo único. Da proposltt:·ra da reclnmaçúo, SCI'i'. sem
pre notl!lcndo o órgão locnl dn entidade de Prevldêncln Soc:nl a 
que !or tlllndo o empregado, para !lns de interesse do FGTS. 

Art. 21. ll: competente a Justlçn do Trabalho pnrn julgar os 
dlssldios entre os empregados c as empresas orlund·ns da aplica
ção desta Lei, mesmo quando o BNH c a Previdênclo. Social figurem 
no !elto como lltlsconsortes. 

Art. 22. Ficam extintos, a partir dn vlgêncla dcstn Lei. os 
seguintes ónus n cargo da:: empresas: 

,'- O Fundo de Indenlzo.çõ.o Trabalhistas, crindo pelo art. 2.0, 
c n contrlbuiçüo prevlstn no 1 3.0 dn Lei n.' 4.357, de 16 de Julho 
do 1!164, com a nlterac;üo !cita pelo art. 6.0 , puró.grafo único, tet.ra a, 
dn Lel n.' 4. 923 de 23 dezembro de 1965; 

II - a contribuição csta.bclcc1dn pelo art. 6,0 , parágrafo único, 
lctrn c, da Lei n.0 4.023, de 23 de dezembro de 1065, paro. o Fundo 
de A&!lstêncla ao o .. emprego; 

III - a contribuição pnrn o BNH pr.,vlstn no nrt. 22 du Lel 
11.0 4 .350, de 21 d·c ngosto de 1064, com a ulteraçiio fcltn pelo art. ll.'i, 
1 2.', da Lei n.O 4. 863, de 20 de novembro dt· 19111; 

IV - a contrlbulçúo para u Lcg1üo Bra.s!lc; rr. de Asststêncln, 
prevlstn. no Decreto-lei n.o 4.830, de 15 dP outl:um de 1042 altc
mdo pelo disposto no Decreto-lei n.O 8.252, de ~11) de novembro dt' 
1045. 
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1-'ar.lM:·ato único. A manutençüo dos scrvlçoti dn LBA corrcró. 

h cun t.a Ue recursos orçamentários anualmente Incluídos no orça
memu dn. Unlüo !lcando aberto, no corrente exercício o crédito 
c''recial d~ CrS 35.000.000.000,00 ttrlntn c cinco bilhões de cruzei
ros 1 JXlril este flm. 

Art. 23. Flc::t reduzido. parn 1,5°/n lum e melo por ccntot a 
ron•.r;bulçito devida pelas empresas ao Serviço Social do Comércio 
l' ao Serviço eocial d:r lndústrh c dlspcnsa.das estas entidades da 
suoscrlçúo compulsórln a que alude o art. 21 da Lei n,o 4 .380, de 
21 d1.• agosto de 1004. 

.\rt. 24. Ê ,·ectada a dispensa do cmprcgad'O slndlciJ. lzado, a 
p\lrtlr cto momento do registro de sua candidatura a cargo de dl
reçãc ou rcprescntaçflo sindical, até o Clnal do seu mandato cw.:o 
seja eleito, Inclusive como suplente salvo se cometer falta grave 
devlclnmente apurada nos termos da CLT. 

r.~ rág:rafo único. No caso de licença não remunerada plra 
mel!1ur descmp1·nhar funções d'C dlrcção ou de representação sindi
cal, o empregado que optar pelo regime desta Lei seriL por ela am
pararia, cabcnc,J a respectiva entidade sindical o encargo êe 
cumprir o dispo to no art. 2.0 

Art. 25. o <:mpregado optante ou não, que for dispensado 
sem Justa caus[J ou que atingir o térmlno de centro. to a prazo dt.>
tcrmlnado, anttg de completar 1 fuml ano .de serviço na mesma 
empresa, fará Ju.s no pagamento de férias, de acordo com o art. 132, 
1ctra al, da CLT, na proporção de 1/12 fum doze avosJ por mês 
tmbnlhndo, considerando-se como mes completo a frnçíio illllnl ou 
super! o r a 15 !quinzeJ dias. 

Art. 26. As contas bancárlns vinculadas cm nome dos em
pregados s5o protegidas pelo disposto no art. 942 do Código de 
Proce&o Civil. 

.l1rt. 27. São Isentos de impostos federais os atas e operações 
necessários à ap'lcação desta Lei, quando praticados pelo BNH, pe
los empregados e seus depend-entes, pelas empresas c pelos estabe
lecimentos bancários conforme dispuser em regulamento. 

Parágrafo unlco. Aplica-se o disposto neste artigo as Jmpor
t:incl:~.s devidas, nos termos desta Lei, aos. empregados e seus de
pendentes. 

Art. 29. A extinção e a redução de encargos p;evistas nos 
nrt.s. 22 e 23 somente se verltlcarão a partir da Ata da vigência 
desta Lei. 

A.rt. 29. O Poder Executivo expedirá. o Regulamento desta 
I,el no prn.zo de 30 ltrlntal dias a contar da clata de sua publicação. 

Jl.rt. 30. Esta Lei entrará em vigor no primeiro dia do mês 
seguinte ao da publicação de seu Re!l1llamento, revogadas as dis
posições em contrário. 

drasílla, 13 de setembro de 1966; !45.0 da Independência e 78.' 
da República, - H. CASTELLO BRANCO - Octávio Bulhões -
L. G . ..:o Nascimento e Silva- Roberto Campos. 

DECRETO N.' 66.819, DE 1.' DE JULHO DE 1970 

Dispõe sobre os depósitos devidos ao Fundo de Garan· 
tia do Tempo de Serviço em decorrência do estabelecido 
no art. 3.• da Lei n.O 5.480, de !O de arosto de 1968. 

O l'reoldcnte da Republica, usando da atribuição que lhe con· 
tere o nrt. 31, Item III, da Constituição, c tendo em vista o disposto 
no n:t. 3.0 dn Lo: n.' 5.480, de 10 de agosto de 1968, decreta: 

Art. 1.0 As empresas requisitantes ou os tomadores de servtçc 
de tr'lbalhndor nvulso, no prazo de 20 dias, deposltnrfi.a, sem multa, 
jUTos e cor•·rcüo :õlOnetti.rla, no Banco do Brasil Sociedade Anônlmn, 
em c•mtn ·;!ncu:nda, aberta em nomo do Sindicato representativo 
dn. cntcgor1a pru:isslonal e que integrarú. o Fundo de G.uantta do 
Tempo de Servi<"o de que trato o Capitulo VI, Scção I, do respecti
vo Regularnen~o·, para posterior individualização pelo próprio Sin
dicato cm tiu,ne dos trnbalhadores, os valores cort"esponàentf's aos 
depósitos <levidoo no Fundo de Oarantln do Tempo de Serviço, n 
contar de 13 rte drzcmbro de 1968, decorrentes do J.Jsposto na a~·t. 3.0 

do. Lei n.o :0.480. de 10 de agosto de 1968, e até o úithno mês já V"'n
cido. 

Parósr:• r o unlco. Os depósitos devidos a partir da vlg;ncla 
deste derrrt•l srrfl.o cfctuados no prazo prevlstü no art. 0.0 do 
rnenc!onndo i{.e~ulamento. 

Art. 2.'-' ~..;abt~rá. no Ministério do Trabalho e Previdência Socio.l 
e no Banco Nnclonnl de Hnbltnçiio, no âmbito das respectivas 
competém:.u .... exocdlr ns Instruções complementares que se tlzcrem 
neccnsi'LrliHl O t:::, ·cuçüo da presente Decreto. 

.. rt. 3. ~~~.; Decreto entrnrú cm vigor nn dntn de sun publlcn-
ção, ·:Jvor;·.~~!·~r .·.:i dlspaslçõcs crn cantró.rla. 

:~:-asu: .• , J • .- .. t! julho de 1070; 149.0 dn Independêncta c ,82.0 da 
RcpúoJIIca ... :::.:IUO Q, ~lr.DICI - Júlio Uarnla - Jose Costn 
Ca'·~'f'.l!!'' 

DECRETO N.' 61.851, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1967 

ltegulamenla a concessão de férla8 anuais remunera
das nos trnbnlhndore!i Avulsos, 

Art. 1.0 Os trabalhadores avulsos, slndicnltzndos ou não, terão 
direito anualmente, no gozo de um pcrlodo de férias sem prejuízo 
da respectiva remuneração, npllcn.ndo-se-lhes, no que coubei, aa 
dlspostçõcs constantes das Seçôcs I n V do Caítulo IV do Titulo II 
da ( onsolldnçiio das Lct:: .c!·o Trabalho. 

Parágrafo único. O~gozo das férias não prejudicará os direitos 
do trabalhador, decorrentes de sua condição de associado do sin
dicato a que pertencer. ·' 
...... ~ ' ............. · .......................... · .................. . 

Art. 10. Para os efeitos deste Decreto, compreendem-se entre 
os trabalhadores avulsos: 

a) operadores de carga d~~escargn constituídos pela fusão 
das cn.tcC"orJas profissionais dos trabalhadores de estiva e capntazln.; 

h) arrumadores; 
c) conferentes c consertadores de carga e descarga; 

dl vigias portuários; 

c> cnsacadores de café, sal c simtlarcs; 

fl classirlcndorcs de trutas. 

1 1." Enquanto não se vcrl!l~ar a !usão das categorias pro!ls
~:ionals n. que se refere o art. 21 do Decreto-lei n.0 5, de 4 de atlrll 
~e 1960, aos sindtcn.tos de estiVadores, inclusive de minérios, com
petirá o cumprimento deste Decreto relativamente nos profissionais 
respccth·os. 

~ 2.0 O Ministro da Trabalha e Previdência Social, med!ante 
:::ol!cltação do sindicato c ouvida a Comissão de Enquadramento 
Sindical, poderá Incluir outras categorto.s na relação constante 
deste artigo. 

DECRETO N.' 63.912, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1968 

.Retula o pagamento da. Gratificação de Natal ao tra
balhador avulso e dá outras providências. 

o Presidente da Republica, usando das atribuições que lhe 
contere o art, 83, Item II, ela Constituição, e tendo em vista o dis
posto no art. 3.• da Lei n.O 5 .480, de !O de agosto de 1968, decreta: 

Art. 1.• o trai;;,lhador avulso, s!ncÍ1cauzado ou não, terá di
reito na torma do art. 3.' da Lei n.' 5,480, de 10 de asosto de 
1968,' à. gratl!lcação de Natllllnstltuída pela..Eel n.0 4.069, de 13 de 
julho de 1902. 

§ 1,0 Considcrll.-se trabalhador avulso,· para os efeitos d-este 
Decreto, entre outros: 

,. a.) estivador, trabalhador de esti•ta em carvão e n1lnérlos e 
trablllhador em alvarenga; 

bl con!ercntes de carga e descarga; 
c) consertador de carga e descarga; 

d 1 vigia portuário; 
el trabalhador avulso de capatazla; 
fi trabalhador no comércio arm!IZenador (arrlllllodorl; 

C") ensacador de café, cacau, snl e simllnres; 
hl classi!lcador de trutas; 

il amarrador. 

§ 2.o No caso da !usüo das categorias profissionais a q:ue se 
refere a art. 2.0 do. Lei n.0 5.480, de 10 de a.gosta de 1968, a profis
sional que permanecer qualificado como trabalhador avulso con
tlnuaril o lazer jus à gratl!icnçiio de Natal. 

§ 3. 0 O Ministro do Trablllhador e Prevldencln Social median
te sollcltoçi\o do sindicato c ouvida a Comissão de Enquadramento 
Slndlclll, poderó Incluir outras categorias de trabalhadores na re
lação constante do § 1.0 

LEI N.' 4.080, DE i3 DE JULHO m; 1962 

Institui n Grntlflcnção de Nntai pnra os trnbnlhadores, 

Art, 1." No mês de dezembro de cada ano, a todo empregado 
será pago pelo empregador, umn gratl!lcaç~o salarial, Independen
temente da. remunernçti.o n que fizer jus. 

1 1.' A gratl!lcnção corresponderá a 1/2 avos da remune
raç[Lo devida cm dezembro, por mês de serviço, do ano carres
ponclímte. 
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1 2.• A traçiio Igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho 
será. havida como mês lntegrnl pnrn os ctettos do pnró.gra!o anterior. 

Art. 2.• As taltas.,legals e justltlcadas ao serviço niio serão 
deduzidas para !lns previstos no § 1.0 do nrt. 1.0, desta Lei. 

Art. 3.0 Ocorrendo rescisão sem )usta causa, do contrato de 
trabalho, o empregado receberá a grattt!cação devida nos termos 
dos U 1.0 e 2.0 desta Lei, calculado. sobre a remuneração do mês 
da rescisão. 

Art. 4.0 Esta Lei entrará em vlogr na data de sua publicação, 
rf:vogadas as disposições cm contrá.rto. 

LEI N.0 5.480, DE 10 DE AGOSTO DE 1968 

Revora o Decrel<l-lei n.• 127, de 31 de janeiro de 1967, 
revora e altera a redação de dispositivos do Decreto-lei 
n.0 5, de 4 de abril de 1966, e dá outras providências. 

Art. 3,0 Aplicam-se a.o.s trabalhadores avulsos as disposições 
das Leis n.• 4.090, ele 13 de julho de 1962, e 5.107, de 13 de se
tembro de 1966, e suas respectivas alterações legais, nos termos da 
regulamentação a ser expedida pelo Poder Executivo, dentro do 
prazo máximo de 90 (noventa) dla.s, a contar da. publicação desta 
Lei, por Intermédio dos Ministérios do Trabalho e Previdência 
Social e dos Transportes, com audiência das categorias pro!lsslo· 
nals interessadas, através de seus órgãos de representação de âmbl· 
to nncional. 

Parágrafo único. Ultrapa.ssando O· prazo previsl<l neste nrtJgo, 
sem que ocorra. a publicação da regulamentação no mesmo referida, 
tlcarão assegurados os direitos c vantagens nele constantes a par
tir do dia imediato no término do prazo. 

(Às Comissões d~ Lfgls/Qrào Social e de Finanras. J 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 16, DE 1979 
(n~ 3.168j76, na Ca11 de orl&em) 

Diapõe 10bre o nercfclo dt pro011io de Meleorolo&llll, e di oulrl!t 
proYidinclas. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art, (9 E livre o cxcrclcio da profissão de Meteorologista cm todo o território 
nacional, observadas as condições previstas na presente lei: 

•> aon possuidores de diploma de conclusão de curso superior de Meteorologia, 
concedido, no Brasil, por escola oficial ou reconhecida, devidamente registrado no 
órgão próprio do Ministério da Educação c Cultura; 

b) aos possuidores de diploma de conclusão de curso superior de Meteorologia, 
concedido por instituto estrangeiro, que revalidem seus diplomas de acordo com a lei: 

c) aos possuidores de diploma de Bacharel cm Flsica, modalidade Meteorologia, 
concedido pelo Instituto de Gcociências da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
devidamente registrado no órgão próprio do Ministério da Educação c Cultura; 

d) uos profissionais diplomados de que trata a Lei n9 S. 194, de 24 de dezembro 
de 1966, que, comprovadamcntc, ao tempo da publicação da presente lei, tenham 
exercido ou estejam exercendo, por mais de três anos, funções com atribuições incrcn· 
tcs à profissão de Meteorologista, cm entidade pública ou privada, c que requeiram os 
respectivos registras, dentro do prazo de um ano, a contar da duta da publicaci'io 
desta lei; 

e) aos Meteorologistas não·diplomados que, comprovadamcntc, tenham exerci· 
do ou estejam exercendo, por mais de três anos, funções de Mctcorolo~ista cm enti• 
dadcs públicas ou privadas, c que requeiram os respectivos registras, dentro do prazo 
de um ano, a contar da data da publicação da presente lei, 

Art. 29 O Conselho Federal de Engenharia, Arquitcturu c Agronomia 
CONFEA, C o órgão superior da fiscalização profissional. 

Art. 3t O registro profissional scrA rcqucrid.o uos Conselhos Regionais de 
Engenharia, Arquitetura c Agronomia- CREAs. 

§ 19 Aos Meteorologistas, referidos nus aUncas a, b c c do url. 1~. após cumpri· 
dus as exigências da lei, scrilo expedidas cartcirus prolissionais pelo Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitctura c Agronomia.- CREA. 

§ 2' Aos Meteorologistas referidos na aUnea d do urt. lt, após cumpridas us 
exigências da lei, scrilo feitas as respectivas anotações cm suus carteiras profissionais, 

§ )9 Aos Mctcorologistus referidos na uHnea c do urt. 1', scrilo expedidos do· 
cumcntos h6bcis pelo Conselho Regional de Engcnhariu, Arquitcturu c Agronomia
CREA, equivalentes u carteira prolissionul, que lhes assegure o pleno cKcrclcio da pro· 
lisdo, 

Arl. 4Y Todo uquclc que cKcrccr a funçilo de Meteorologista cm entidade públi· 
cu ou privada lica obrigudo ao uso da curtcira profinionul de Mctcorologistu ou no 
respectivo registro, de ucordocom u lei. 

Ar!. 5' Satisfcitus as cKigências da lcgislacãq cspccllicu do ensino, é pmroguti· 
vu do Meteorologista o eKerclcio do mugistério dus disciplinus con!tlllntcs dos currl· 
cu los dos cursos de Meteorologia cm cscolus oliciuis ou rcconhccidu~. 

Art, 69 Os tCcnicos de Meteorologia diplomados pclus Escolas '(écnicus de 
grau médio, oficiais ou reconhecidas, cujo diploma ou certificado esteja registrado 
nus repartições competentes, só poderão cKcrccr suas funções ou atividudes após rcgis· 
tronos CREAs, 

Parágruro imico, As atribuições dos graduados, referidos neste urtigo, serão 
regulamentadas pelo CONFEA, tendo cm vista seus currlculos c grau de escolnridudc. 

Art. 7t Silo atribuiçõca do Meteorologista: 
a) dirigir órgilos, serviços, scções, grupos ou sctorcs de Meteorologia cm 

entidade pública ou privada; 
b) julgar c decidir sobre tarefas cientificas c operacionais de Metcoroi<Jgia c 

respectivos instrumentais; 
c) pesquisar, plancjur c dirigir u aplicação da Meteorologia nos diversos campos 

de sua utilizaçilo; 
d) executar previsões meteorológicas; 
e) cKccutar pesquisas cm Meteorologia; 
O dirigir, orientar c controlar projetas cicntflicos cm Meteorologia; 
&) criar, renovar c desenvolver técnicas, métodos c instrumento! cm trabalhos de 

Meteorologia; 
h) introduzir técnicas, métodos c instrumental cm trabalhos de Meteorologia; 
I) pesquiSar c avaliar recursos naturais na atmosfera; 
j) pesquisar c avaliar modificações artificiais nas características do tempo; 
k) atender a consultas meteorológicas c suas relações com outras ciências nutu· 

ruis: 
I) eKcrccr o magistério pr?lissional, cientifico c operacional nus entidades públi· 

cus ou privadas c nos estabelecimentos de ensino superior c de grau médio; 
m) fazer pcrlcias, emitir pareceres c fazer divulgaçilo técnica dos assuntos referi· 

dos nus allncas anteriores, 
Art. 89 Esta Lei entrará cm vigor na.data de sua publicaçilo. 
Art. 99 Revogam-se as disposições cm contrário. 

LEGISLA ÇÀ O CITA DA 

LEIN• 5.194,DE24DEDEZEMBRODE 1966 

Rtaula o cxcrciclo daa pro0u6cs de cnacnhclro, arqulteto e cngenhclro-
•arõnomo, c díí outra• prot'ldincln, 

O Presidente da República, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta, c cu sanciono a seguinte Lei: 
O Congresso Nacional decreta: 

TITULO I 
Do Excrdclo ProOulonal da Enaenharla, da Arqultetura c da Agronomlu 

CAPITULO I 
Daa AIIYidadea Pronlilonals 

SEÇÃO i 
Caraclerlzaçio e Exercício das ProOS.Õe!i 

Art. J9 As profissões de engenheiro, arquitcto c engenheiro-agrónomo silo 
caracterizadas pelas realizações de interesse social c humano que importem na reulilll· 
ção dos seguintes empreendimentos: 

a) aproveitamento c utilizaçilo de recursos naturaiS: 
b) meios de locomoçilo c comunicações; 
c) edificações, serviços c equipamentos urbanos, rurais c regionais no~ seus 

uspcctos técnicos c artfsticos; 
d) instalações c meios de acesso u costas, cursos c massas de água c CKtcn~~es 

tcrrcstcs; 
c) desenvolvimento industrial c agropcc,u.Ario. 

(Às Comissões de Legislarão Social, de Srrviro Público CMI f dr 
Educa(Üo e Cultura.) 

EXPEDIENTE RECEBIDO 
LISTA N• 2, DE 1979 
Em 2 de abril de 1979 

Volos de pnar aprnentado• ao Senado Federal, pelo faltclmento do Senador Dlr· 
ccu Arco•erde: 

-da Cdmara Municipal de Juicós-PI; 
-da Assembléia Legislativa do Estudo do Piauf. 

Comunicado de ponc: 

-do Sr, João Alves de Olivciru, comunicando ter assumido o ~:argo de Prefeito 
do Municfpio de Murinópolis-SP, cm virtude do fulccimcnto do Sr. Osvuldo Ros· 
setti, 

Comunlc11ç~o de ~lclçalo e pone ~ ~1e1111 Olrctor11: 

- du Climuru Municipal de Cucimbinhas-AL: 
-da CUmura Municipul de Juparatlngu-AL: 
- du Cúmuru Municipal de Muruvilhu-AL; 
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-da CAmun Municipal de MunduU-AL; 
- du CAmun. Municipal de Silo Luis do Curú-CE; 
-da CAmnr1 Municipal de Boa E5pcrunca-ES; 
-da Cdmun' Municipal de Bnrru de São Fruncisco-ES; 
-da Câmara Municipal de Cachoeira Alta-GO: 
- du CAmurn Municipal de ltacujtt-00; 
- du Cümurn Municipal de Nuzaré-GO; 
- du CAmuru Municipal de Nova Vcneza-GO; 
- du Câmara Municipal de Ariri-MA: 
-da Cilmurn Municipal de Caxias-MA; 
- du Câmara Municipal de Coelho Neto-MA; 
- du Cdmura Municipal de Governador Eugênio Burros-MA; 
-da Câmara Municipal de Grajaú-MA: 
-da Câmara Municipal de llapccuru-Mirim-MA; 
- du CAmuru Municipal de Luis Dominsucs-MA: 
- du CAmuru Municipal de Presidente Outra-MA; 
-da Câmara Municipal de Turiaçú-MA; 
-da CAmara Municipal de Varsem Grande-MA: 
-da Câmara Municipal de Viana-MA; 
-da CAmara Municipal de Bandcirante-MT: 
-da CAmara Municipal de Luciara-MT; 
-da CAmara Municipal de Dario de Cocais-MO: 
-da Câmara Municipal de Corinto-MG; 
-da Câmara Municipal de Ewbanck da CAmara-MG: 
-da Câmara Municipal de üuimarAnia-MG; 
-da Câmara Municipal de MachacAiis-MG; 
-da CAmara Municipal de Monte Azul-MO; 
-da CAmara Municipal de Uberaba-MG; 
-da Câmara Municipal de Verfssimo-MG; 
-da CAmara Municipal de Ananindeua-PA; 
-da Câmara Municipal de Silo Mia:uel do Guamó.-PA; 
-do Câmara Municipal de Lucena-PB: 
-da Câmara Municipal de Ampl:re-PR: 
-da Cümara Municipal de Arapona:as-PR: 
-da Câmara Municipal de Araruna-PR; 
-da Câmara Municipal de Campina da Lagoa-PR; 
-da Câmara Municipal de Dois Vizinhos-PR: 
- da Assembléia Lqislativa do Estado do Paraná; 
-da CAmara Municipal de Nova OJimpia-PR; 
-da Câmara Municipal de Paranaa:uA-PR; 
-da Câmara Municipal de Toledo-PR; 
-da Câmara Municipal de Parnafba-PI; 
-da Câmara Municipal de Bom Jardim-RJ; 
-da Cdmara Municipal de Campos-RJ; 
-da Câmara Municipal de Duque de Caxias-RJ; 
-da Câmaru Municipal de Jtaperuna-RJ; 
-da CAmara Muoicipal de Laje do Muriaé-RJ; 
-da Câmara Municipal de Mansaratiba-RJ; 
-da Câmara Municipal de Parafba do Sui-RJ; 
-da Câmara Municipal de Paraty-RJ; 
-da Câmara Municipal de Silo Joio de Meriti-RJ: 
-do Câmara Municipal de Slo Scpt-RS: 
-da Câmara Municipal de Cutilho-SP; 
-da C4mara Municipal de Duartina-SP; 
-da C4mara Municipal de Franciaco Morato-SP; 
-da C4mara Municipal de Gutlo Vidiaai-SP; 
-do Câmara Municipal de Jolf: Bonif6cio-SP; 
-da C4mara Municipal de Presidente Prudente-SP; 
- da Aucmbléia Leaislativa de Sio Paulo; 
-da Câmara Municipal de ltabaiana-SE; 
-da Câmara Municipal de Simlo Dias-SE. 

Dlnnos: 

-da Câmara Municipal de Araraquara-SP, manifestando-se pela necessidade 
de ahcraçào da lealslaçll.o previdenci6ria no Pafs, no sentido de que o bcnencio do 
uuxrlio-funerulseja estendido aos dependentes dos scaurados do INAMPS, bem como 
suu majoração cm, pelo menos, 7 (sete) vezes o saltario referencia; 

-da CAmaru Municipal de Bilac-SP, manifestando sua rcpulsu à prorroguçào 
dos mandatos dos Prefeiloa c Vereadores; 

- du Cilmara Municipal de Esulncia de Bragança Paulis111-SP, solicitando c.lus 
autoridades competentes modincaçilo do texto legul que trata das desapropriações, 
principalmente nus zonas rurais, tornando-o mais humuno c condizcnlc com o real 
valor da Arca u dcsapropriu.r; 

-da Ci\maru Municipal de Garçu-SP, manifestando o seu repúdio à prorro• 
guçilo dos mandatos de Prcfcilos, Vicc·Prcfcitos c Vereadores; 

- du Cilmara Municipul de Lcmc-SP, munifestundo·se contruriumcntc à pror· 
roguçtlo c.lc mandatos dos Prefeitos, Vicc·l,rcfcilos c Vcradores: 

- du C.lmuru Municirml de Pcnfipoli~-SP, c11.pondo o hCU ponto de vi~ tu contrá· 
rio à prorrog11c;ào c.lc mandatos dos Prefeitos, Vicc·Prdeitos c Vcrcudorcs. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O Expediente lido vai à publicuçào, 
Sobre 11 mesa, projeto de lei que serAiido pelo Sr, Jt.Sccrctllrio. 

E /Ido o srguintr 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 48, DE 1979 
Acrucent1 ptrílr•ro único 10 1rt. lt do Decrrto n9 1.4.1!0, dr lO dr 

1brll dol934. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 E ucrcscentado ao art. 2• do Decreto n• 24.JSO, de 20 de abril de !934 o 

scguintc parAsrafo único: 

"Art.29 ..•...•.• , ... , ....• , . , , , , ...... , .. , .... , . , ...... . 
ParAgrafo único, Para os efeitos das alfncas b c c deste artiso, o 

locatário terll direito à soma dos prazos dos contratos anteriores, desde 
que firmados ininterruptamente." 

Art. 2• Estalei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 3t Rcvoa:am·sc as disposições cm contrário, 

JuadftcacJo 
Como se dcprcendcdaaUnea b, do art. 29, do Decreto n• 24.1SOJ34, o contrato 

rcnovatório de locação deve ter o prazo mfnimo de cinco ano5. 
Na prAtica, o loc:atArio, que teve oportunidade de firmar dois ou mais contratos 

consecutivos, perfazendo cinco anos, se enquadra na mesma situaçã'o do locatário 
titular de um único contrato de igual prazo. 

Nilo obatantc ter havido a principio grande intransia:éncia quanl~ ao rcconhc· 
cimento dcua condição lcaal, a jurisprudéncia evoluiu célere c abertamente no 
sentido de permitir a soma dos prazos de contratos de menor duração pMu o 
pcrfazimcnto do qüinqtiCnio. 

Atualmcnte, o alcndimento jurisprudencial a respeito é uniforme. Truta-se, de 
fato, de matéria pacUica, inausccpUvel de qualquer controvérsia válida porquanto 
todos os Tribunais, sem cxccçõcs exprcuivas, admitem a soma de prazos menores, 
para o perfazimento do qUinqUénio cxiaido pelo Decreto n• 24.JS0/34. 

Não falta a respeito do aucntimcnto desta linha jurisprudcncial dominante, a 
chancela do ca:réa:io Supremo Tribunal Federal, firmada cm vArias sessões plenus, 
como se pode constatar através do voto do Ministro Macedo Sudolf, in wrbis: •• ... A 
matéria é amplamente conhecida, como, ainda hoje, tivemos ocasião de julgar, c o 
Supremo Tribunal Federal, cm jurisprudéncia pacUica no sentido de que o direito de 
renovação do Contrato locativo niio pode deixar de ser reconhecido, quando a soma 
dos prazos contratuais ininterruptas faça recair a situação na hipótese estabelecida na 
Ltl dt Luvas, cm virtLJde da qual esse direito tem que ser respeitado, Pouro impona 
qut os conrra1os ltnham prrfodos divtrsos,· o qu~ t pruiso vtr; a rontinuidadt do vinrulo 
tslahtltrido tnlrr as parlts ... " (o grifo é nosso) ln Ac. do S.T.F., no Rcc E'Ltr. 
n• 17,912, cm grau de Embargos (Arquivo Judiciário 99/SS). 

No mesmo sentido se tem fixado desde o infdo da vigência do Decreto 
n' 24.1SOf34, todos os Tribunais de Justiça, (Cf. Rev, Forense 146/271; Rcv, Tribs. 
144/357: 1l0/200e745; 148/208; 150/808; 151/796; 152/165. 

Assim, bem ilustrativo é o seguinte tópico da sentença prolatada pelo conhecido 
desembargador Samuel Francisco Mourão, cntilo Juiz de Direito do Tribunal de Jus
tiça de São Paulo, sentença unanimemente aprovada pela sua Terceira Câmara Civil: 
"Entendo que devem ser somados os prazos contratuais das locações anteriores para 
uniricaçilo do qtlinqtl~nio que dA direito la renovação compulsória, quando todos 
esses contratos o foram por escrito, sem interrea:no cm que o arrendamento tenha sido 
verbal. NUo havendo esse interrcano, a meu ver é lcsftimo o direito do locatdrio de 
somar todos os prazos para verificar se eles 11tinscm cinco anos, caso cm que lhe é fa· 
cultado o pedido de renovação, Nem outra coisa se deduz do que foi decidido nos 
acórdiosln. Rcv. Trlbs. 156/846; 156/294; 157 /267; 166/755; 167/705. 

Por cuas vcnerand1s deciiÕelsc vcrifics que só quando existe aquele intcrresno a 
que me referi. cm que o arnndamento deixou de aer por e~crito, é que o locatário per· 
de ou nilo tem direito l renovado compulaória, visto não ser permitido que ele some 
quantidades hetcroa~ncu. (Ac. da 3• C4m. Civ. T.J.S.P, na Ap. Civ, n• 45.064.) (Rcv. 
Tribs.184/160,) . 

O presente Projeto outro objctivo nAo tem senlo o de formalizar c di~eiplinar 
através de medida lqialativa o que j6 é, &em discrep6ncia, asscsurado pela juris· 
prudência de nossos qrtaioa Tribunais. 

Sala daa Sessõcs,2 de- abril de 1979.- Uuro Barbou. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO N•24.150, DE20 DE ABRIL DE 1934 

Rqula 11 WINIIç6n e proctUO de rtnovameaco doa cont111tos de loc•do 
de Jm6veiJ deldRidOI I O na tomtrcllll OU hwhasrrlaJa. 

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

Arl, 2• Para que as renovações de arrendamento fiquem sujcitus uos dispositi· 
vos desta lei, é essencial que os respectivos contratos, além dos requisitos constuntes 
do artigo precedente (I'), preencham mais os scsuintcs: 

1) u locuç~o do contrato a renovar deve ser por tempo dcterminudo; 
b) o pmzo mfnlmo du locução, do contruto u renovar, deve serdeS (cinco) unos; 
c) o arreodutllrio deve cstnr cm exploração do seu comércio ou indústria, no mcs· 

mo rumo, pelo pruzo mfnimo, ininterrupto, de 3 (trCs) anos. 
' " " " . ' " ' " " " ' " ' " ' " " " " ' " . " ' . ' " ' " . " " " " .. " " . ' " . " " .. 

(À Comimlo dr CmUlituiçcJo r J1wira.) 
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o SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto lido será publicndo c remetido 
à comissão competente. 

Sobre u mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. J9-Sccrctário. 

Sào lidos os stgulntts 

REQUERIMENTO N• 80, DE 1979 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 233. do Regimento Interno, requeiro a transcrição, nos Anais 

do Senado Federal, das Ordens do Dia dos Ministros do Exêrcito, General Walter 
Pires de Albuquerque, da Marinha, Almirante Maximiano da Fonseca c, da Acron6u4 
tica, Brigadeiro Délio Jardim de Matos, baixadas no dia 31 de março, cm comcmora4 
çào ao 15Y aniversário da Revolução de Março de 1964. 

Sala das Sessões, 2 de abril de 1979.- Lourlwal Blplllltl. 

REQUERIMENTO N• H I, DE 1979 
Senhor Presidente, • 
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a tran~cr(ção, no~ Anais 

do Senado Federal, da palestra prorcridu, no último dia 30, no Auditório do Quartcl4 
General do Exército, pelo General-de-Exército Samuel Alves Correu, Chefe do bta
do-Maior do Exército. 

Sala das Sessões, 2 de abril de 1979.- Lourlv•l B1pdsta. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - De acordo com o art. 233, § 1v, do 
Regimento lnterno, os requerimentos serão publicados c submetidos ao exame da 
Comissão Dirctora. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Scnndor Almir Pinto, primeiro orador inscrito. 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Agradeço, nus bênçUos da fortuna, a oportunidade que se me oferece de vir a e~ta 
tribuna pura, diante dos meus nobres colego.!i Senadores, fazer a abordagem de um 
tema que reputo da maior importância, pelo que representa pura o desenvolvimento 
cconômico da Nação. 

Todos nó:; recordamos do que aconteceu no correr do qua~c distante uno de 
1975, quando os pulses árabes deliberaram por um aumento dcsproporciõnal do 
preço do petróleo, sob a argumentação de que os reajustes antcriorcll não haviam 
acompanhado os lndices da inOação internacional. 

Procuravam- ainda- juJotificar essa decisão baseados cm pcsqt~isas que indica· 
vam um pcrlodo produtivo de suas reservas, pnra uma data limite de uproKimadamen· 
te .lO unos, oportunidade cm que os pulses árabes ficariam privados de sua principal c 
quase única fonte de divisas. 

Essa realidade despertou nos patscs produtores a necessidade de obterem, no 
mais curto espaço de tempo, rendimentos cada vez mais crescentes, o.lim de possibili· 
tar uma acumulação de capital que pudesse ser posteriormente destinada u outras 
atividades produtivas, co111 o fito de impulsionar o processo de desenvolvimento 
desses pulses, na falta do "ouro negro", 

Indiscutivelmente, sem a menor sombra de dUvidas, nao deixou de ser uma solu· 
çào por demais benéfica para os pulses produtores c tremendamente maléfica pura o~ 
que buscam no mercado internacional o petróleo necessário aos seus movimentos de 
cada dia, 

O aumento anormal do preço por barril do óleo cru pegou de surpresa o mundo 
ocidental, acostumado - esta u grande verdade - ao combustível fácil c barato, 
acarretando incalculâveis prcjulzos a todos que utilizavam o petróleo como fonte 
principal de energia. 

Conquanto os pafscs desenvolvidos tivessem que pauar por dis11uborcs aos quais 
não estavam acostumados, puderam, mesmo assim, superur com menores dificuldu4 
dcs o irripulso inOacionário que atingiu o. economia do ocidente. 

O mesmo, no entanto, nilo aconteceu com os palscs pobres, cujas economias, 
caracteristicamente, primârio-cxportudoras, sentiram nu rctraçüo do merendo intcr4 
nacional paru com seus produtos obstáculos extras que acarretaram dil1cu\dades 
ainda maiores pois, enquanto se comprava petróleo muis caro, vinhu isto implicar 
diretamentc numa diminuh;ão de nossas vendas ao exterior, num dcscquillbrio sempre 
maior cm nossas relações económicas para com o mercado externo. 

Terfamos que encarar u situação gcruda com o elevado custo do precioso com bus· 
tlvcl, de maneira objetivu, ciente c consciente de cotno donduzir a nossa economia, 
que passou a adaptar-se eu conviver com a crise que a todos assaltou c cujos efeitos 
in0ucion6.rios internacionais fizeram com que os preços no Brasil retornassem u uma 
curva de comportamento ascendente, cuja inOcxibllidude resistiu teimosamcmte a to4 
dus as iniciativas governamentais que procur~tvum ncxlonâ-la pai'a bllixo. 

Nu verdade, esta tem sido a problcmâtica cuda vez muis inquietante que temos 
enfrentado nos Ultimas tempos, c razoavelmente equacionada a partir du decisão du 
OPEP cm fins de 1978, oportunidade cm que foi decidido um csculonumcnto nus 
reujustes do petróleo uo longo de 1979, quando chegou-se uté a resplrur um ur mais 
puro, como sinal de que bons ventos passurium a soprar nu economia internacional. 
Nilo durou muito essa expectativa I 

Aproveitando o momento de dcscstobilizttçüo pollticu c económica do lril, um 
dos muiorcs produtores du rcglüo, cujos seis milhões de burris diário~ chegurnm pru· 
ticamentc u zero, criando grunde escusscz do produto no rncrcudo intcrnuciunul, pus· 
snram ulgun~ produtores u leiloar ~cus burris, rorçundo o movimento ultbtu dos pn:· 
çm, chcgundu o óleo negro u ser vendido por até vinte c quatro dólure~ o hurril. 

Dentro deste contcKIO, reuniu4sc novamente a OPEP, cm fins de m..rço Ultimo, 
pura examinar novo reajuste do preço do seu principal produto de çKportaçào. E 
como resultado, tivemos novo aumento, agora de 8,7%, nos preços do petróleo, u 
partir deste mês, c\evílndo o preço do barril pura 14,SO dólares. Por conseguinte, 1,21 
dólares acima do preço anterior, por barril, cujo preço era de 13,33 dólares, valores 
sujeitos a oscilações especulativas, face à liberdade de preços também consentida nu 
reunião de Genebra. 

Aconteceu, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o cscolonamento dos reajustes 
previsto~ para o decorrer de 1979, foi suprimido, concentrando4se cm abril, todo o 
acumulado para o presente uno, numa medido que funciono como uma untccipuçiio 
de receita para os pabes produtores, 

O impacto não poderia dcbcar de ser negativo para o Brasil, que passarA a ter um 
dispêndio adicional com u compra do petróleo por volta de 400 milhões de dólares, 
fato que implica num gusto anual com petróleo da ordem de 4 bilhões c 900 milhões 
de dólares, aproximadamente. 

Silo testes duros por que terá que passar o Governo de Suo. Excelência, o Prc4 
sidcntc João Baptista Figueiredo. 

O primeiro teste foi u lulu reivindicatória da operosa classe trabalhadora do ABC 
puulistu, em .busca de melhores nlvcis salariais, pura cm seguida deparaNc com um 
novo e pesado reajuste nos preços do petróleo. 

Para mim, homem da provfncia, embora não seja exprrt em assuntos cconômi4 
cos, causam preocupaçilo estes dados que acabei de relatar, isto por entender que 
ambos, embora assimiláveis politica e economicamente, vindo conjuntamente como 
vieram, são fatores >11imentadores da inflação, cujo combutc, pelas declarações do Pre· 
sidcntc João Baptista Figuciri:do, será uma meta altamente prioritltril' no seu Govc::r-
no. 

Sr, Presidente, Srs. Senadores, no tocante às reivindicações salanais, sente-se que 
o assunto está devidamente equacionado, fato que me parece deixar alegre 11 todos 
que liC envolveram com o problcmu, quer como protagonistas, quer como acom
panhantes interessados numa solução satisratória para us partes. 

O nosso pesadelo, no entanto, 1: c continua a ser o problema do petróleo, cujo 
abastecimento pura o Brasil esteve, uté recentemente, duvidoso, oportunidade cm que 
n hipótese de racionamento chegou u ser, por várias vezes, levantada, mns que nos 
parece- pelo menos, temporariamente- afastada em função de termos conseguido 
fazer vnler os compromissos anteriormente assumidos para conosco, dentro dos prc· 
ços vigentes no comércio intcrnacionill organizado, sem precisar o nosso Governo en
trar cm leilão, conforme decisão do Irã, que ratificou o acordo com o Brasil, na base 
do fornecimento de 200 mil barris diários. 

No entanto, Sn, Senadores, devemos ntcntar paro o fato de que o problema do 
petróleo, pura muitos sinõnimo de energia, tem características estruturais, não poden
do o nosso Palslicar à cata de soluções conjunturais. 

E disto estão cientes as o.utoridades governamentuis, haja vista os constantes pro· 
nunciamcntos de S. Ex• o Sr. Ministro das Minas c Energia, o nosso colega - Se. 
nudor pelo Ceará- Cesar Culs, quundo cnratiza constantemente sua preocupuçào de 
dotar o Bra~oi\ de r antes alternativas de energia. 

Sabe o Sr, Ministro que as relações entre os pai ses cstari\o num crescendo sempre 
mais delimitadas pelo poder energético de cada um. 

Diante de tal problema, é de acrcditaNc que, no Mini11tério das Minas c Energia, 
u esta altura dos acontecimentos, dc~nvolvc-ac intenso trabalho visando transformar, 
cm fato concreto, toda a estratégia elaborada pelo Ministro César Co.ls,, -cuja 
concepçilo Principal baseia-se no "modtlo da rtgionall:ardo dasjottlts tntrgérlca.f'', o 
que implica\ logo nn primeira abordagem do tema, no barateamento do transporte da 
energia, cuja tendência, nos moldes atuais, é aer crescente no mercado externo de mc4 
tais não ferrosos, matéria4primu utilizada para a confccçiio dos cabos transportudorcs 
de energia, 

Assim, pretendem os atuais responsáveis pela politica energética adequár o apure
lho produtivo de cada Região lt disponibilidade de energia oriundu de fontes energéti· 
cas conseguidas através da utilização dos seus próprios recursos naturais, tuis como u 
hldrtlitrica, o carvdo mintral, o álcool, o xisto oleaginoso, cujo banco se estende de 
Silo Paulo no Uruguai, mllhar~s dt tontladas dt urânio, o sol, o vtmo, as flortJtas, os 
dtsnÚ'fis das mar;.f, todas estas fontes dcvidumentc rcgionalizudas, 

Claro est6., Sn. Senadores, que um progruma desse porte; por mais ambicioso 
que nos pareçu, nilo se consegue sem muito esforço c sem demanda de tempo, 

e necessário que se utente pura o fato de que estes projetas estarão sujeitos a umu 
razoável carência, pura que possam passar da concepção ao runcionamcnto detive, 

O Sr. G1brlel Hermes (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Pois nuo, com muilo pruzcr. 

O Sr. G1brlel Hermn (ARENA- PA) -,Bte ,J~ma oportunidade toda grande, 
digamos assim. o discurso de V. EK•, no que liC rofdê à energia, cm todos os quadrun
tes, E, a propósito, os jornais de ontem c de hojé"davum noticias do trubalho que vem 
sendo rculi:tudo no meu E11tado c tumbém no vizinho Território do Amap6., em busca 
da c.:ncrgiu de vários produtos vegetais, desde n cu nu para produzir o 6.1cooi até outras 
espécies, pesquisas essas que estilo sendo orientadas pelo discutido cmpresllrio nortc4 
umcricuno, tulvel umu das muiores potências finunceirus do mundo, o Sr. Ludwig, 0!1 
jornais mostram como ele se intercna trcmendamc:ntc pelo problemn cnersl:tico c pela 
buscn de rnntériu·prima, para que possa substituir exutumentc o nosso petróleo. Veju 
V. EK' como procede um homem deue, que n~o jogu, como todo emprcsllrio Vito· 
rioso, como todo empresllrio consciente:, recursos fora, nem tumpouco promove. 
CKpc:riêncius !lotou: cstfl voltado puru esse objetivo nuquclu grunde fniKn de tc:rril que 
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cst(l sob a sua dircçào, no Estudo do Par;\ c no Território do Amupll. Estou a pena~ 
dando este aparte para mo:Mar a V, Ex• qucjlt 11 iniciativa particular c~tá inu:ns;tmcn· 
te voltada punt u ~oluçilo dc~~c grave problema, c, quando vejo homem~ da capacidade 
de construir, da capacidade de rculizur, de que ê exemplo esse c:mprcsúrio norte 
americano, acho que o Governo Brasileiro deve voltar-se muis intcnsumc.mtc pura 
essas outras rentes de cncrgiu. Congratulo·mc com V. Ex•, pela oportunidade do seu 
dÍ!iCUTSO, 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Agradeço o aparte de V. Ex• c devo 
dizer, nobre Senador, que a política energética do Pnls irá, se Deus o permitir, seguir 
uma oricntnçilo estritamente nacional, isto por que- não sei se V. Ex• c os Srs. Se· 
nadares têm ciência do registro- hla dez anos, fundado estava o Conselho Nacional 
do Ministério das Minas c Energia, Conselho que nunca se reuniu, mas jla hoje, às lO 
horas, todos os representantes da ELETROBRÁS, CHESF, NUCLEBRAS, 
PETRODRÁS, que o compõem, compareceram a uma reuniiio com o Ministro Cesar 
Cais, para que tomassem pé da verdadeira situação do problema energético nacional c 
desse seu Programa de Ação de Regionalização, porque o que encarece a energia é o 
transporte, c ele deseja aproveitar justamente essa~ fontes no lugar cm que, na vcrdu· 
de:, possam ser aproveitados. 

O Sr. M1uro BencYldes (MDB- CE)- Permite um aparte, nobre Senador';'

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Poi• nào, 

O Sr. MIUro Btnnldc• (MDB - CE) - Nobre Senador Alrnir Pinto, apenas 
quando V, Ex• se reporta às fontes ahcrnativas de energia, gostaria de lembrar que, 
cm 1977, o Movimento Democrático Brasileiro, com um trabalho muito bem clabo· 
rado, ofereceu uma contribuição uo País, num estudo aprofundado, que foi levado a 
efeito através da comunidade cientUica de São Paulo, com a nossa participação, nós 
que integramos a Bancada do Partido nesta Casa. Tivemos, salvo engano, três ve:tes 
cm São Paulo c, no Departamento de Flsica da USP, participamos de debates, no 
curso dos quais foi elaborado esse trabalho que, a seguir, o MOB ofereceu ao País. E, 
c:ntào, foram indicadas aquelas outras fontes, como a energia cólica, o xisto bctumi· 
noso, enfim, trabalho da maior imporuincia c que o MDB, na época, distribuiu pura 
conhecimento do Pais. Ao apartcar V. Ex•, neste instante, desejo, sobretudo, ao 
cumprimentA-lo pela sua presença na tribuna, destacar essa contribuição que foi pres· 
tada pelo MDB para debate de um assunto de tanta relevância, como este que traz 
V, Ex• à tribuna do Senado, na tarde de hoje. 

O SR. A~MIR PINTO (ARENA- CE)- Agradeço a V, Ex• Nào podemos 
jamais esquecer essa intervcnçllo patriótica do Movimento DemocrAtico Brasileiro 
num problema de tamanho significado para a Nação, a que temos a honra de perten· 
ccr. 

O Brasil, meus caros Senadores, disto nos convençamos de uma vez por todas, 
precisa gerar sua própria energia, pois esta é a mais maléfica de todas as nossas dcpcn· 
dências externas. e a que menos segurança nos dá cm termos de disponibilidade cons· 
tantc para o nosso abastecimento interno. E mais, é o produto que vem ampliando cm 
maior ritmo a sua participaçllo, já muito elevada, no resultado negativo de nossa 
"Balança de Pagamentos" com o exterior, com todas as complicações subseqUentes 
para um eficllZcombatc à resistente innaçilo que o Governo procura combater. 

Nõ entanto, Sr. Presidente c srl. Senadores, silo grandes as implicações cri· 
gin:~das pelo desdobramento dessa estratégia de Governo. 

Com certeza, fatos surgirilo que possam não ter sido identificados previamente 
pcbs autoridades governamentais, dada a magnitude do programa que se pretende im· 
plantar. 

E creio que não apenas esta Casa, mas sim todo o Congrcs!o Nacional, deve estar 
disposto a dar sua prestimoso colaboração, tanto através de subsidias técnicos como 
por via de sua critica, ti\ o benéfica ao c:xerclcio dcmocrlatico do Governo. 

Creio, Srs. Senadores, que outra não é a disposição de nOS$0 colega do Senado, o 
hoje Ministro Cesar Cais, que, cm sua curta pcrmanCncia nesta Casa, fez uso desta 
tribuna, para, num verdadeiro jogo aberto, pedir a colaboração da classe politica c 
colocar-se à sua disposição, para um entendimento amplo, que tcrâ como resultante 
uma benéfica cooperação pura a solução dos prementes problemas nacionais. 

O Sr. Joté Llns (ARENA- CE)- Pcrmitc·mc V. Ex•? 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Pois nào. 

O Sr. JoR Uns (ARENA- CE)- Nobre Senador Almir Pinto, a oportunidade 
do seu pronunciamento me traz à lembrança a magnitude do problema da cnergiu. As 
fo11tcs de energia nilo rcnovâvcis estilo realmente caminhando para nivcis cada vez 
mais cdguos. As fontcs.de eneraia rcnovAv.:is, ao contrArio serão cada vez mnis impor· 
tantes nos próximos anos. Neste sentido, é tumbém intercuante observar que o Brasil 
é, tnlvcz, o Unico Pais no ma.mdo que estA encarando com total seriedade essa questão. 
O nlvcl de substituição da gasolina jA chegou a cerca de 20%, cm apenas trCs anos. 
Tenho a imprCJsilo de que o nobre Senador Cesar Culs muito se csrorçurla neste 
cumpo, mesmo porque S. Ex• hA muito tempo jla vinhu se dedicando uo desenvolvi· 
mente de fonlcS novua de energia. V, Ex• tem toda u razão quando abre esse crédito 
de confiança uo ilustre colega que hoje ocupa o Ministério das Minas c Energia. 

O SR, ALMIR I'INTO (ARENA- CE)- Agrude<o u V. Ex• 
Quando do inicio do meu despretensioso discuno, cheguei a dizer que c:s.s11 gunlin· 

ciu do dólar por parte dos pa{scs flrnbes é justamente porque eles cstao sentindo u 
cxuustilo dos seus poços se uproximundo, como jâ estA acontecendo conosco, uqui, na 
lluhiu. J(l se sente que os poços da Uuhiu c~tào cntrundo num principio de exuustUo. 

Assim, os pulses árabes querem aproveitar o mfu:imo no preço, elcvundo, de mi:s para 
mi:s, o preço do barril, u lirn de juntarem, amealharem um fonuna ine~gotí1vcl, c:, com 
c:ssa fortuna, poderem, cnt;lo, movimentar o comércio de: suas nações. 

O SR. PRESIDENTE (Aic.~tandrc Costa)- Lamento informar a V. E.~t' que o 
seu tcmpojú se esgotou. Peço a V. Ex• niio permita muis apartes. 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Sr. Presidente, vou concluir. 
No tocante aos Componentes da Comissão de Minas c Energia- do Senado c 

du Cümuru dos Deputados- sou testemunha do desejo do Sr. Ministro Cc:sar Cais de 
com eles manter permanentes contatos, oportunidade cm que, temas da relevância do 
sctor cncrgêtico serilo debatidos de forma singular c prâtica, cujo resultado, além de: 
rendoso cm tcrmo5 técnicos, servirão para situar num nlvcl de alto respeito mútuo o 
entendimento entre os Poderes Legislativo c Executivo. 

E neste clima, Sr. Presidente c Srs, Senadores, que vemos nascer, e com ccrtcla 
veremos florescer, o Governo da República recentemente instalado, onde u norma 
~cvcra c a convivência salutar entre os Poderes constituídos nos levarão a todos os ses· 
mentes económicos c socí:sis do Pais, propiciando o progresso c a paz social que todos 
almejamos. (Muito bem! Palmas,) 

O SR. PRESIDENTE (Aic.xandrc Costa) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Alberto Silva, por cessão do Senador Leite Chaves. ' 

O SR, ALBERTO SILVA (ARENA- PJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Agradeço ao Senador Leite Chaves a oportunidade que me dá de, neste in>tante, 
lrazer à Casa comunicação que considero da maior importância para um representan
te de um Estado nordestino, como o sou. 

Sr. Presidente, à última reunião da SUDENE lá compareceram o Miníma Mário 
Andrca1.zu c o Ministro Delfim Nctto. Na ocasião, o Ministro do Interior levou ao 
t:onhccimcnto de todos os Governadores do Nordeste c aos Representantes desta 
Casa àquela reunião informação da maior importância c do maior interesse para 
todos nós, Uma palavra de esperança, de fC:, c objetiva. 

Pela primeira vez se ouviu, naquela Casa, um Ministro de Estado abordar os 
problema do Nordeste com segurança c objctividadc, de tal ordem que todos nós, 
como cu, que jA fui Oovcrnador de Estado c Membro-Conselheiro da SUDENE, 
saímos dali convictos de que Sua Excelência o Presidente João Baptista figueiredo, 
com relação ao Nordeste, mandou para lá o homem certo c a solução certa para rcsol· 
ver os nossos problcm!u, 

Deixo, aqui, o registro das minhas palavras a respeito do discurso proferido, 
naquela Casa, pelo Ministro Màrio Andrcazza. 

O Sr. Mauro Beoetldei(MDB- CE)- V, Ex• permite, nobre Senador? 

O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI)- Pois não. 

O Sr. Mauro Btnet'ldn (MDB- CE)- Nobre Senador Alberto Silva, desejo, 
obedecida a lista de inscrição, abordar, Jose mais, alguns aspectos da reunião da 
SUDENE, sobretudo o pronunciamento ali feito pelo Ministro Mário Andrcazza. 
Apenas destaco- c nisso não vai nenhuma manifestação de ccticismo de minha parte 
-que, antes do Ministro Mário Andrcazza, Mauricio Rangel Reis c outros Titulares 
da Pasta do Interior fizeram pronunciamentos - quem sabe- tão incisivos como 
aquele proferido pelo Ministro Mário Andrcazza, Naturalmente que nós- c V. Ex• 
ressaltou muito bem, c farei o mesmo no meu discurso- ficamos esperançosos. Mas 
V. Ex• sabe que não só de esperanças pode viver o homem do Nordeste. Portanto, 
V, Ex•, cu c os demais Representantes da Região, com especialidade, deveremos per· 
manccer atentos, para ver se serão cumpridas rcalm~nlc as magnificas promessas que 
foram formuladas pelo Ministro Mlario Andrcazza, sexta-feira passada, cm Recife. 

O SR, ALBERTO SILVA (ARENA- PI)- Agrudeço o aparte de V, E'-'• 
nobre Senador pelo Estado do Ccarâ. 

Sr. Presidente, nào é :oó a esperança do que prometeu o Ministro. E que, como ex· 
Governador de Estado, afeito aos problemas daquela Região, pude analisar, no dis· 
curso do Ministro Mârio Andrcazza, pontos objctivos, tão clan.ls e tão incisivos na 
~ua essência, que nilo tenho a menor dúvida de que, com a nossa njudu c dos Gover· 
nos Estaduais do Nordeste, o programa que o Presidente João Baptista Figueiredo 
elaborou parll aqucln Região deverá dar o resultado que todos esperamos. 

Era a comunicação que desejava fazer, Sr, Presidente, (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a puluvra ao nobre 
Senador Leite Chaves, para uma comunicaçao urgente. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Pura uma breve comunicação,)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Estou chegando de Londrinu, onde tomei conhecimento de um fulo que causou 
espécie, desapontamento la cidade, HA pouco mais de vinte dias roi nomc:ado para 
administrar o Hospital Unlvcnitário Rcgion11l de Londrina o Coronel do Exê:rcito 
Rubens Passerino Mouru, que é também especialista cm administraçilo de hospitais. 
Entretanto, a primeira providCnciu de S. Ex• foi chamar ao seu gubinctc todos os 
médicos, que são docentes, professores universitârios, que dilo, nessa instituição, 
aulas prâticus a seus nlunos, chamou 'odes ao seu gabinete c a cada um diâu: o Sr. 
subc que vai ser demitido. Entrclunto, fazia detcrminudas impoNiçõcs. Isso causou 
grande choque, porque entre esses médicos hi'l cspeciulistuli de renome nacional c: que 
jamais adotnrum procedimento que ensejasse uçilo dessa nuturczu, de parte do coronel 
dirctor. E o 11ior é que, cor110 dito próprio jornul -A Folha dr- Lmrdrim1 em de~tm:u-
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da matéria ucerca de1o~e ussunto- é que o coronel ful aindn ndvcrti:ncia, co•lSt~mtc d<t 
notícia, de que "tem ele o amparo c o apoio de forç;ts podero1ou~ como o Scrviç~ 
Nucionnl de Informações, a Policia Federal, o III Exército, o Govcrnudor Ncy Uru~a 
c o ex-Reitor Oscar Alves". 

Aduz ainda u noticia: •'Moura pode ser visto também pelos corredores, uo~ 
gritos, quando não, mandando que um atcndcntc dê alta parn um pncicntc" at1rmam 
os médicos. 

Sr. Presidente, nós salmos de um longo periodo de arbítrio. Ao longo dc11~c tem· 
po, a Nação se levantou, pura que vivêssemos uma réstca de liberdade. Então, nito se 
ndmitc que se repitam, ainda que cm escalões inferiores ou administrntivos proce
dimentos arbitrários como esse. 

Londrina não aceitou isso, a classe médica se levantou contra i~so, c, a despcit~J 
de haver ameaças de demissão cm massu, os médicos, professores de londrina, reagi
ram contra isso. 

O nosso partido, tomundo conhecimento de tais procedimentos, incompativcis 
com as normas mais elementares du administração, ni\o permite que nuqucla cidade 
cometimentos dessa natureza continuem a ocorrer. 

Damos conhecimento uo Senado, Sr. Presidente, para que ~c dcse~timLIIem não 
só no Paraná como cm outras partes do Pais procedimentos htmcntávcis como c~ioc:. 

A mutéria é muit1.1 longa, mas eu não me excusaria de ler alguns textos que dão a 
exula noç-Jo das proporções dessa preocupação de arbítrio. 

"O coroncl·dc·Exército c administrador hospitalur Rubem. Pa11M:rino 
Moura é Diretor-Superintendc:nte do Hospital Universitilri~l Regional hú 
apenas :!O dias. Mas se depender de quase: 70 docentes da instituiçiLU, ele .. 
não permanece mais um dia no cargo. Em nssembléiu rcaliluda ontem pela .', ·, 
manhã, no HURNP, os docentes decidiram enviar ao Reitor cm exercício, 
Pedro Vasconcelos Burros, um manifesto pedindo o afa~tamento de 
Moura. 

Os docentes alegam que faltam ao coronel "condições emocionais" 
para dirigir o hospital. Querem também que seja revogado um Regimento 
Interno que: ele baixou por c~ses dias, por con~idernr o documento "pouco 
adequado" à realidade do HURNP. Segundo os docentes, ncs~c pouco 
tempo à testa do hospital, o coronel Moura implantou um verdrtdciw Tcf!i· 
me de repressão, que acabou se evidenciando ontem: todo~ os profes.~ore1o 
ouvidos pela Folha preferiram omitir seus nomes. Nu verdade, já se tem 
como certo que pelo menos meia dúlia de demissões serilo feitu~." 

Alí::m do mais, hú ordens que afrontam, inclusive, a ética m~dica. 0!<. mêdico:. 
recebem ordem de somente darem altas após ::!4 horas. Sabe-se que o INPS não pagu 
internamento que não seja desse prazo; mas o diretor determina que as~im se proceda 
para que os pagamentos se realizem, ainda que se trate de operw;õc:. ligeira!<., 
tratamentos que cm minutos se resolvem. Os médicos se encontram diante dessa dúvi
da de conscii:ncia, mantendo num hospital, por vinte c quatro horas. unm cri;tnça ou 
um paciente que talvez c:m meia hora tives5e o seu problema resolvido, alí::m do ma i lo, 
congestionando os leitos, porque só esse procedimento de manter um clastério de 
permanência por vinte e quatro horas ... 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa. Fazendo soar a cnmpuinha.)- Pc~;o a 
V. Ex• pura concluir pois o seu tempo estd esgotado. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB ·-PR)- Estou concluindo, Sr. Jlrc~idc:ntc. 
Entilo, só esse elastério de tempo implicaria em que a capacidade: do ho~pitul licasloe 
totalmente ocupada, tornando o órgilo inútil pura utendimento de ca~olo de mailo 
urgência. 

Sr. Presidente, essa a comunicação que tinha que faler il Casa, c peço u V. Ex• 
que' determine a trunscriçilo dessa reportagem da Fu/ha d,. Londrina. ucercu dc,..,c Ulo· 
santo, onde detalhes maiores estão contidos c que me dispenso de ler, pnrquc t:tmhém 
o tempo não permitiria que ussim o fizesse. 

Muito obrig<~do a V. Ex• (Muito bem\) 

DOCUMENTO A QUE SF. RF.FERE O SR.I.E/Tf.' CIIAVf.',\', EM 
SF.U DISCURSO: 

Folha dt•l.omlrina 

DOCENTES NÃO ACEITAM ADMINISTRADOR DO Hü 

O Coronel-de-Exército e udministrador hospitulur Ruhem llu~~crino Mouru i.• 
Diretor-Surcrintendcnte do Hospital Universitdrio Regional hlt urc:nu~ :!O tliu~. Mu!<. 
se depender de quase 70 docentes da instituiç!lu, ele ni\o permam:ct: mais um diu no 
curjto. Em usscmbléiu reulizadn ontem pela munh~. nu I-IURNP, os docente~ 
decidiram enviur ao Reitor cm excrcfcio, Pedro Vasconcelos Burro!<., um munifc~to 
rcdindo <l nfustumcnto de Moura. 

Os docentes alegam que faltum uo Coronel"condições emocionais" puru dirigir 
o hospitul. Querem também que scju revogudo um ltcgimcnto Interno 4ue ele huixou 
por esses dias, por considerar o documento "pouco udequudo" ii reitlilhtdc tlu 
HURNP. Segundo os docentes, nesse pouco tempo lL testudo ho~pitul, o Coronel 
Mourn impluntou um verdadeiro regime de rcprcs~ão, que ucuhou se evidenciando 
ontem: ttldos os profes~ores ouvidos pe\u FOLHA prcfcrirum omitir ~cu11 nomes. Nu 
vc:rdmlc,jâ ~c tem como certo que pelo menos meia dúziu de dcmlssõt:s scrftn ldtns. 

A !I J.h1lll'i de Uot~IOII 

Indícios pnrn isso ni\o faltum; os docentes ucreditum que niin i: à-toa que nos ú\
tinws diu~ o hospitlll foi invudido por umu ondu de boatos, dando conta da C'-t~ti:nciu 
de certas li~tas, nas quaíft e~111riam relacionado~ os nome~ dos po~s[vcis demitidos. Sú 
que estl1s listas têm variado de conteúdo: o mesmo rrofcssor que constaria de uma lis
t;i hoje, umunhü term sido substituldo por outro colega. Segundo lemhraram o~ 
docentes ouvidos ontem, informalmente, quase sempre se comenHIVU que e~turiam 
indu/dos cm tais lista~>- ninguém chegou u ver- nomes que se situariam na posição 
que a Reitoria considera "oposição". 

Na verdade, dizem os docentes ouvidos, o climu de trabalho no hospital j(t nào 
cru bom há cerca de urn mês: uma semanu untes dn posse de Mount circulou pela 
instituição umu curto anônimu, "dcnunciundo" alguns professores como "criadorc~ 
de ca~o". A partir dai começaram a circular os boatos de docentt:s <lmcuç;tdos de ir 
para a rua. Em assembl~ia reulizuda naquela época os docentes lit.c:r:tm um ahuixo 
assinudo, encaminhado à Reitoria, repelindo os termos utilizudos cm tul ~;;trta c 
pedindo ubcrtura de inquérito pura se saber da sua origem. Ati: hoje ni\o tiveram uma 
re~p<Htu de qun\quc:r providência tomada ;1 esloc respeito. 

Ordem lntlétlcu 

Após a posse do Coronel Moura- como recordam os docente:~ - u ~ituaçào 
acabou se tornando insustentúvcl. Mesmo porqu.: o Superintendente vem repetindo, 
com insistência, que tem o umpilro c o apoio de forças poderosus como o Serviço 
Nacionul de lnformações,u Policia Federal, o III Exército, o Governudor Ney Br:~ga 
e o ex-Reitor Oscar Alves .• Moura pode ser visto tamhém pelos corredore~. aos gritos; 
quanch' não, mandando que uma a!cndente dé alta para um puciente- afirmam os 
médtcos. 

Alt:m de tudo, é ucusado de haver baixado uma ordem de: serviço "unti·~lica": 
todos os doentes beneficiário~ do INAMPS, internados no Universit:íri~l. dcvertto 
ficar, necessariamente, ::!4 horas no mínimo. Segundo relembraram os docentes, 
Moura está se valendo de recursos pouco adequados pnm cumprir um- ucordo 
e . .;istente com o Instituto. Por esse acordo, se o pucicnte não necessitar de internação 
por um prii/O muior que ::!4 horus, o Instituto não se obriga u pagar sua contu. 

Alo Contra a Vida 

Pela ordem de serviço do Coronel, se o médico der alta antes das ::!4 horas, lica 
responsável pelo p<~gamento das contas do paciente. Os docente:-. enfatizam que essa 
norma é impruticável c traz prejuízos para o hospital c parn os próprios pacientes. O 
sc:tor mais atingido- alegam- é o de: Pronto Socorro, cspecialmcnle a Pediatria. 

Um c~tudo preliminar feito na Pediatria mostra que- cm aplicando-se a ordem 
de serviço - durante um ano, mil criunças deixariam de ser atendidas no setor de 
hidr:1tuçào. Alt:m disso, se forem neccssúrius, por exemplo 8 horas parn rcidratur uma 
crütnça c ela for obriguda a permanecer mais 18 hon1s, sem indicação mí:dicu, corre o 
risco de udquirir infecção hospitalar. "Os médico~ estariam praticando ato contrJ ;t 
vida de seu próprio paciente"- argumentam os docente). 

Um PHido de Drmls.sio 

Há quutro dias a situação começou a licur mui!! critica. Preocupados com a~ 
conloeqOências da aplicação da tnl "ordem de serviço'', os pluntonistus do Prontu 
Socorro se reuniram e decidiram encaminhar ao Dirctor um pedido para qut: 
rcconsidernssc a ordem. O Chefe do Pronto-Socorro, Fernando Costll, foi pessoal
mente: lev:~r a reivindicação ao Coronel Mouru. Na verdude, Costa pouco falou: foi ex
pulso da sala - afirmam os docentes- sob o argumento de que essu era mais uma 
forrou de oposiçrto ao atual Diretor·Ciinico do hospital, Rui Vianna Jr. N.:sta quinta
feira Fernando Costa J'lt:diu demissão de seu cargo no Pronto-Socorro. O~ dQcc:ntclo 
consideram ínconcebrvc! que um profissional de reconhecida qualidade c competênci;t 
como Fernando Costa, receba um trutamento dc~te!i. 

Feito no Joelho 

Outro ponto de atrito entre docentt:s c o Diretor do HURNP é o Regimento 
Interno cst:tbclc:cido pelo Coronel Mour;l. E~~c documento- sc:Bundo o~ docente!<.
não levou nem dois dius para ser confeccionudo c a imrressào que ele~ tí:m ê que "fo1 
redigido no joelho", pois "nem de longe retraiu c re)pciw u vcrdudcira cstrutur;t do 
hospital". 

Ülo docentes estranham es~u atitude da Diretoriu, uma Vel que dc~dc IIJ77 dorme 
nas gavc:tus- nào sabem cm quais- um projeto de Rcgimt:ntu Interno uprov11do 
pda Comh~lo Dcpurtumcntal. Conforme recordam, dc~de uquelu i:poca jit conloidcra
vam importilntc: u cxislí:ncia de um Regimento, pura que o hospital tivesse umu buu 
estruturu de funcionamento, Alinul, ali dt:vcm conviver us utivldndcs de doccrucs de 
divcr~us cutcgorius, voltados pura o ensino, junto com residente~, internos, cnt'crrnci· 
ro~ c pcssoul pura-médico, 

Sendo assim, umu corniss!lo de docentes ouviu 05 colcgus- utmvh dos diversos 
dc:purturnento!i- e procurou fazer umu regimento que ~c volta~se c tiVC:!iM: u pltrticipa· 
çi'io dos reprcsentuntcs dus mais diferentes csfcru5. O documento foi uprnvudo pelo 
Conselho Dcpurtarncntal, Mns nté hoje ni'in ~c sabe porque ni\o ~cguiu ns trúmite~ nor
mais. Estlt purudo, 

Com Sru~ lndlc11dos 

Os docentes exrtic;un que cxistelll dUltS diferençns hl'lsicus entre o regimento que 
preparam, "de forma mui~ ubrungenlc e democrfltica" c o que foi institulúu pcln 
Coronel Mouru, com u nprovuç~o do Reitor cm exerclcio IIli ~p,1ca, Pctlrn 
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Vasconcelos Hnrros. As diferenças estão nu estruturu do Conselho D1rctor c nu 
qucstilo disciplinar. 

O Con,clho Dirctor - segundo projeto dos doccnteN - seria irllel{rudo por 
chefes de dcpnrtumcntos {com atlvidadcs no HU), pelo Dirctor do Centro de Ciências 
da Salldc mais representante discente, Superintendente, Comi~silo de Internato c 
Residência M~dicn, além dos Dirctorcs médico, odontológico, de enfermagem, 
farmâcia c bioqurmica. 

Mas o Coronel Moura teve outru intcrprctaçilo da formaçilo desse conselho: é: 
integrado por ele mcHmo, além do Dirctor do CCS c dos Dirctorcs médico, odontoló· 
gico, c de enfermagem- os três Llltimos indicados por ele. E estabeleceu ainda que as 
decisões do tomada• por maioria simples. Donde os docentes deduzem que quem 
decide é o próprio Superintendente, uma vez que além dele só um outro membro não 
é elemento de suu confiança, jA que caco lhe outros três. 

Uma Elelçio Dlreta 

Conforme enfatizam 01 docentes, pelo atual regimente o Superintendente tem 
amplas condições de punir um docente. Com iaso nilo concordam, partindo do 
pressuposto de que o docente estA afcto a uma estrutura maior, que é o Centro de 
Ciências da Salldc, através do chcre de depanamcnto ou do Conselho Departamental. 
Argumentam tamb~m que a atribuição ni\o deve estar nu milo de uma pessoa que nilo 
fmz parte da estrutura univcrsitAira. 

Os docentes também nilo ac conrormam em nilo poder escolher, cm eleições livre5 
c di retas, seu Dirctor Cllnico. Na verdade, o Hospital UnivershArio- desde que fun· 

· diu·sc com o Hospital "Nocl Nutels" - nunca teve um Dirctor CU nico eleito pelos 
colegas. 

lnlenençio lndtYida 

Os docentes consideram que a atuaçào do Coronel Moura pode ~er descrita 
como "a atuaçào indevida de um individuo que nào conhece a realidade do Ho!tpital 
Universitário, que vem para cA com falsos conceitos e com atitudes reprcssivus". Uma 
norma de conduta que os docentes não acciiam, uma vez qLJc, como argumerltam, a 
comunidade cientifica do HURNP é rcspcituda c de valor reconhecido no Pais inteiro. 

Parn eles, no lugar do Coronel Moura dcveritt ser elevado ao cargo um membro 
de> corpo docente. Mesmo porque já se confessam cansados c desgastados com o fato 
de verem, constantemente, pessoas de reconhecida incapacidade serem guindadas aos 
nfvcis da administração superior, 

Eles dcbtam claro que nilo pensam em se demitir voluntariamente, E que o 
manifesto encaminhado ontem l: um aviso A Reitoria de que pretendem trabalhar cm 
paz, como vinham fazendo nos primeiros meses da gestão do Reitor José Carlos 
Pinotti. Se scrilo ou não atendidos, os docentes ainda nilo sabem. Pelo sim, pelo nào 
acabaram criando, ontem mesmo, um órgão de defesa da classe: a Associaçil.o dos 
Docentes do Hospital Universitário Regional do Norte do PuranA. 

Eles estilo propensos a acreditar que o Coronel Moura estA usando indévida· 
mente o nome de autoridades c órgilos de segurança pura manter seu domfnic. 
Mesmo porque ainda nilo entendem como, "enquanto o Presidente Figueiredo diz 
que estA de mil?s estendidas para a conciliaçil.l, outra mão nos dê um t.:lpa desse:),". 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a paluvru ao nobre Se· 
nadar Franco Montara. (Pausa.) 

S. Ex• nilo está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa.) 
S. Ex• não estA presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Bcncvides. 

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

A recente rcuniilo do Conselho Deliberativo da SUDENE, de que se ocupou há 
poucos instantes o eminente Senador Alberto Silva, lcvadu u efeito, cm Recife, na 
Mtima sexta-feira, ensejou u reiteração dos propósitos governamentais de ntendi· 
menta às reivindicações nordestinas, rcnovudos sempre que se inaugura uma admi· 
nistraçllo federal. 

Nos últimos anos, sobretudo, Presidentes da República c Ministros de Estudo 
cnfatizarum as suas intenções de assistir muis diretu c clicientcmcntc àquela área do 
território nucionul, anunciando sucessivas programações de trabalho que objc· 
tivavam, cm sua essência, corrigir u grituntc disparidarJe existente entre o Nordeste c 
ll!l demais regiões do Pais. 

Noi Mensagem do Presidente Ernesto Gcisel, enviada uo Congrcs~o no diu i' de 
murço, ucham-sc relacionadas a~ reulizuçõcs de sua gcstilo, no que concerne a todos 
os âmbitos de utuuçllo do Executivo Fcderul, inclu~ivc no do PoHgono dus Secas. 

Dcstacani·se·cmprccndimcntos 11 cargo du SUDENE, do POLONORDESTE, do 
DNOCS, do BNO, cem os quais foi tentada a ncclcraçio do desenvolvimento nor· 
destino, conforme ressalta o referido documento, A pág. 109: 

"0 esforço que o Governo Federal vem rculizundo no sentido de 
elevar os rndices de C!C:iCimcnto económico do Nordeste envolve u parti· 
cipuçao de todos os sctorcs produtivos do Pufs." 

Agoru, sl!.o os novos Minl~tros c Govcrnudorc~ que apreciam, sob 1\ngulos 
divenos, u prohlcmAtica com que se defrontam as 9 Unidudt:s Fclh:rutivus, exiltll· 
mente us lJUC integram a mais pobre dus fuixas territoriuis bmilcirus. 

O Sr. Mário Andrcaua, que presidiu u citada rcuniüo, afirmou: 

"O que dc~ejamos pura esta sofrida região é, sobretudo, o bcm-c~tar 
de seu povo. E estou certo, Sn., que cs~u humunizaçào do dcst:nvolvl· 
menta não ~c obtém sem a umpla c dccididu participuçào do povo c de 
todas as camadus sociais. 

Venho, por iuo, pedir ao Nordeste- a seus Governadores, a seus 
Senadores c Deputados, As lideranças "tuduais e municipais, aos cmpre· 
sários, aos técnicos, à.comunidadc universitária, ao clero c às demais ins· 
tituiçõcs, aoa trabalhadores - venho pedir ao Nordeste inteiro que se 
junte A SUDENE, ao Minist~rio do Interior, ao Governo Federal, na 
turcfa, a um tempo grave c fascinante, de accleraçio do desenvolvimento 
regional c de obtenção de justa distribuição de seus bcneflcios entre todos 
OS ICUS filhos," 

Teríamos, nós, Senadores, que responder prCJcntc ao apelo do Ministro, antes 
esclarecendo que, tradicionalmente, o PlenArío c as Comissões do Senado têm sido 
palco de movimentados debates em torne da realidade nordestina. para a qual se 
reclama, aqui, a convergência das atcnçàCJ dos Poderes públicos da União: 

No pasaudo, a COCENE se incumbiu de promover o levantamento das neccssi· 
dades bâsicas do Nordeste, indicando soluções vAlidas que, lomcntavclmcntc, niio 
foram, até hoje, acolhidQ,s pclossetores oficiais competentes .. '" 

O Sr. Marcosfrelre(MOB- PE)- Pcrmitc:•mc V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Concedo o aparte a V. Ex• 
nobre Senador Marcos Freire. 

O Sr. Marco• Freire (MDB- PE)- V, Ex• poderia dizer que, durante todos c~
ses anos, como que se tem clamado no deserto, Muitas das coloc:nçõcs feitas pelo Sr. 
Ministro, nessa reunião da SUDENE, correspondem a teses defendidas por nós, aqui 
nesta Casa, mostrando a insuficiência de recursos c, pior do que isso, desvios de recur
sos originariamente destinados ao Nordeste. V, Ex• como muitos de nó~ outro\ 
procuramos reiteradas vezes mostrar o esvaziamento da SUDENE, o seu 
cnfraquct.:imento, não upcnas do ponto de vistu lin.lncciro, de recurso~. mns, inclu~i· 
vc, do ponto de vista institucional. Por isso algumas propo~ições concretas chegaram, 
até mesmo, a serem apresentadas, para que se pudes~cm buscar algumas ~oluções que 
viessem ~anar os males do Nordeste. Sempre apontamos falhas, mas jamais negamo~ 
a importância da SUDENE, do seu órgão dcscnvolvimcntista,julgando, muitas vezes, 
ela mais vitima do que culpada das falhas do processo descnvolvimcntista do Nordc:;· 
te. Portanto, quando o Sr. Ministre vem agora, de pLlblico, enfatizar certos aspectos 
dessa realidade regional, nós atC acolhemos, de bom grado, porque se S. Ex•, rcalmen· 
te, cfctivar algumas das coisas que propôs, ele cstarâ, de certa forma, vindo ao 
encontro de reclamos desta Casa, dos Srs. Senadores do MOB, dos Sn;. Senadores da 
ARENA, que dur11nte tanto tempo procuraram mostrar essa realidade, mas que 
diante dela o Governo (cdcral mostrava ter ouvidos moucos. E verdade, Ex•, c t:u terei 
oportunidade, também, de fa2cr um pronunciamento em que me debruçarei sobre 
alguma das colocações do Sr. Ministro Mârio David Andrcazza, nem tudo me parece 
que se rcsolvcrâ apc:nus com m11is recursos para o Nordeste, mas, de qualquer forma, 
quero congrutular-rnc com V. Ex• pelo seu pronunciamento, ncstu tarde cm que colo· 
cu nos devidos termos a posição do Senado. O Scnudo, c cm especial os Srs. Senadore~ 
do Nordeste, nunca estiveram alheios a essa problcmâtica. Pelo contrário, uqui, 
rcincidcntcmcntc, trazfamos à baila O'i vã rios aspectos dessa questão nordestina, a ta i 
ronto que alguns companheiros de outras regiões diziam que nào havia uma bancadil 
muis atuante do que a do Nordeste nesta Casa, Portanto, que o Sr. Ministro do lute· 
rior esteja realmente disposto a ouvir c, sobretudo, a oferecer soluções que são 
importantes pura a nossa gente, mas nilo apenas de recursos, que têm a sua importàn· 
ciu, inegavelmente, principalmente proposições de natureza estrutural para rcsoJ.,.er 
os nossos problemas. Parabéns a V. Ex• 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Muito grato a V. Ex• nobre 
Sr:nudor Marcos Freire por sua brilhante intervenção na !urde de hoje. 

Procuro, no curso do meu pronunciamento, ressaltar esse trabalho. Nào upenu~ 
aquele realizado, u partir de 1975, com a nossa presença, mas também o anterior, leva
dila cabo por Parlamentares- que aqui tomaram assento cm outras lcgislaturus- c 
que, através daquele: 6rgào denominado de COCENE, empreenderam um trabalho de 
profundidade, indicando sohlçõcs pura a problemática nordcstinu, infelizmente 
dc.~prczada pelos órgilos govcrnamcntuis competentes. A seguir, V, Ex• verá, neste 
pronunciamcmo, a justiça r,it., ao seu trabalho c ao do.s dcmuis rcprc::.entuntc:.s du 
ARENA c do MDB que, no plenArio c nus Comissões do Senado, tudo têm feito para 
sensibilizar o Governo federal a lim de lcv(a.Jo u assistir mais dircln c eficientemente u 
rcgiilo nordestina. 

O Sr. Almlr l1lnlo {ARENA- CE)- Pcrmito-nic V. Ex• um ururtc'! 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE) - Concedo o aparte a V. Ex•, 
nobre Senador Almir Pinto. 

O Sr. Almlr Pinto (ARENA- CE)- Nobre colega, Scnudor Mauro Bencvides, 
cu, como V, Ex• c qua5c todo bra5ilciro, sabemos perfeitamente qual foi o pensa· 
lllCnlo do saudoso Presidente Juscelino Kubitschek qu11ndo fundou u SUDENE rmru 
o Nordeste brusilciro, como deveria ser u atuaçilo do órgao de umpuro ao Nurdc~tc 
bru~ilciro. Aos poucos forum dcsvirtuundo a verdadeira ••ç;1o du SUDENE, como 
disse h:'i pouco o ilustre Senudor Marcos Frt:irc. Forum tirtmdo uqucles rccur~us, 
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MHlW.~ •1ue inlluimn, tremendamente, nu exccuç:'10 de prohkmu~ outro~. de ncec~'ida· 
de~ do Nordeste, foram CS\'>II.i:tnd>l :1 SUDENL. Com V. E;..•, na A~~emhkt.l 
LcgislutiYu dn Es\:ldo, V. E.\1 StnaLinr de llJ75, cu, com V. Ex• n:t ca! . .l \ltl fl•l\n ti. 
Cci!rÚ, ti\'cmos a oportunid.uJc dc:hutcr este as~unto, mmtrar n crime que e~t;tv,u., 

prollicando cm relação an Nordeste, tiromdo u único orgão de pnncç;iu ii econmm:t t1• 
Nordeste, aquele~ rccurs1l~ henfillcjos, ii'JUilu que, nu verdudc, cru :1 esperança t.k 

povu nordcstinü. Est1lU de pleno otcordo com o pronunciumcnto dt: \', b,•, com 11 

;tp:tne muito hcm posicionado do Scnudor Marco~ Freire c e~ peru mo~ tjUe 11 Glwcrrh• 
que acabu de !!C instular, o GoYcrno Figueiredo, dC- como jú comer.;ou, jú scntinll" 
isso- meios para qué a SUDENE vcnh;L n representar o pupcl que todos nós cspcr~· 
mos no Nurde.~tc brasileiro. 

O SR. MAURO hENEVIDE..~ (MDB- CE) - Expresso u V. E"'· nohn· 
Senador Almir Pinto, os meus a~ruúccimcnto~ pela ~oliduricd;Ldc cmpn.:Madil a c~t~o: 
pronunciamento c ressalto que, todas us vezes cm que se debute aqui u llTOblemàti.:;l 
nordestin:L, se conjugam esforços de Senadores da ARENA c do MDB cm fuvor do 
bem comum que é, cxatnmcntc, uma assistência mais eficiente it região que representa
mos. 

E continuo, Sr. Presidente, 
Na legislatura anterior, continuadas vezes os Scnudores que rcprcsentum u 

Polígono postularam pura o mesmo um melhor tratamento, que signilicussc, especial· 
mente, a ildoçào de noYos critérios paru u superação dos índices de empobrecimento 
com que se debatiam- c ainda se debatem- mais de trinta milhões de habitantes. 

Condenamos- c o fizemos com a maior veemência- u redução dos percentuais 
de incentivos fiscais, notadamcnte quanto, em ugosto de 1976, com o Congresso cm 
(ltriodo· normal de trabillho, o Presidente du República buixuva o Decreto-lei 
n~ 1.478, atr:LYi:s do qual se retirara recursos do FJNOR paru bcne!iciur o FISET
F\orcstamento c renorcstamcnto, 

Ainda tentamos- de forma mais ostensiva os Senadores Marcos Freire, Agenor 
Murii1, Gilv:m Rocha c cu -u rejeição, pelo Congresso, duqude in~trumento legal. 
utcntatório aos nossos anseios dcscnvoiYimcntistus, num esforço infrutífero cm rutüu 
da singul:uid:~dc do rito rc:simcntul que cerca a tramitação duqucla mutériu. 

O fato i: que se cm 1962 dispunha u SUDENE de \00% dos incentivos fisc;m. 
estes, em 1977, situaYam-sc nu casa dos 21,1%, com dcstinuçõcs succssiYas paru 11 

SUDAM, a SUDEPE, o Turismo, o Reflorestamento, o PIN c o J•ROTERRA. 
Não se pretende subestimar a importânciu dos progrumus bcncfici:tdo~ com parto.: 

dos inccntiYos ames integralmente atribuldos ao Nordeste. 
Apenas, tornu-~e necessário rc:alçur a Yolumosu subtruçào ocorrida, contril a (JUai 

se insurge a consciénci:~ do povo nordestino, através de toda~ a~ sua~ liderança~. 
atuantes, quer se:jum as politicas, as empresariais, as comunitárias. 

Em termos de apreciação percentual de aspecto~ do dc~envolvimento da :'lreu que 
representamos, chegamos a constataçõc~t desestimulante~. que revoltam c estarrecem. 
diante, sobretudo, d:L insensibilidade, tantas vczc~t demonstrudu pelo Governo d:1 
União. 

O Sr. José Uns (ARENA -CE)-I,crmitc:·mc V. Ex• um upurtc'! 

O SR. MAURO BENF.VIDF. .. 'i (MDB- CE)- Concedo o up:~rh: ao eminente 
Líder José Lins. 

O Sr. Jo~ Lln~t (ARENr\- CE)- Nobre Senador M:turo Bcncvide~t, o ~~~~untu 
por V. Ex• leYantudo é da muior importânciu para o Nordeste c, porque não dilcr. 
p;LTa o l:trasil. V. Ex• comenta us ro:ccntCJi dcclamçõc~ do Sr. Mário Andrcau.a, n>1 
vcl primeira em que vai ao Nordeste como Ministro do Interior pura pre!!idir um:1 
reunião do ConM:Iho Deliberativo da SUDENE. A~ rJecluruçõcs do Minbtru for:m: 
ali, de extraordinária significação pura a Região. Para scrmosju~tos, dcveriamo~ dilcr 
qu~: a Politica, por ele anunciada, reprcsentil o coroamento de umu politica que ~e vem 
dcsenYolvcndo e aperfeiçoando de modo certo, através dos ano~, a partir dn pri
meiro Governo reYolucionârio, que se aprimora agora, quando o Presidente João 
Baptistu Figueiredo toma posse. Basta verificar que antes de 1964 a cconomr .. 
nordestina crescia a menos de 3%, quando a população também crescia qua~c n;~ 
mcsmu proporção. C;tda vez licávumos mnis pobres, não só soh o ponto de vista relu ti· 
Yo, mus tumbém do ponto de vista ubsoluto. Ora, entre 1960 c 1965 crescemos u 5,5'!1-: 
entre 65 c 70, u 7,5%: entre 70 c 74, a 9,0%; então estas politicas vem ajudando, cada 
vez mais, no Nordeste. V. Ex• tem razilo quundo"diz que us sugestões do Ministrn 
Andrcllzzu sao de uma Yalidudc extraordin6.ria pura 11 Rcgiilo. Eu diria mesmo que 
elas são um coroamento de um trabalho que vem de longe. Durante o Governo do 
Presidente Geiscl foram aplicados mais recursos cm incentivos !iscais do que em todo:; 
os unos anteriores, Recunos adicionais, sao, porém, ununciudos par11 11 indústriu, A 
ugriculturn, também tert't recursos ndicionuis. Em seu discurso na SUDENE o 
Minilitro M6.rio Andreazza preconiza n regionnlizução do orçamento du Uniilo, c do~ 
orçamentos de aplicuçilo das grandes entidades nacionais como o ONDE, a Caixa 
Económic11 c o Banco do Drusil. Sugere ainda que poUticus de grnndc ulcuncc como~~~ 
dirigidas pura u 6.rcu cumbiul, a turifária, a de exportação, tomudus, para o Brasil, 
como um todo, devem ser unulisudus u nlvcl regional puru cvitur que mcdidus, cm 
principio boas puru o Drusil, nilo cheguem 11 prejudicar o dcscn\'olvimcnto rcgionul. A 
posi~;rlo do Mini~tro Mário Andrca1.za rcpre~cntu ni\o 5Ó u de coroamento dus uçõc~ 
de Governos unteriorcs, mus tem um sentido de dinumi1nçilo. Elu trul umu mcns:~gcm 
novn, tulvcz u que muis e~pcrunçu nos trouxe cm todos os tempo~. Congrutulo·mc 
com V. Ex• pelo seu pronunciamento, c me solidari1o pelas csperunçns rcnovndus que 
o di~curso do ilustre Ministro M6rio Andrcuau truz pura o Nordeste. 

O SR, f,RESIUENTE (Aicxundrc Cmtu)- Peço u V. Ex• nàn purmttrr rna1' 
í1p.1ne~. poi~ j:'L c~t{J c.\ tinto <l pralo do Expediente c vamos cntrur nu Ordcnr do Ui,, 
\'. Ex• tem 10 minutu~ pura concluir seu discur~o. 

O Sr. Marco!» Freire (MDB- PE)- Nesse!'. lO minutos, tulvcl caihu um upart~~ 
H V. 1:),•. 

O SR. 1\·tAURO UF.NEVJDES (MDB - CE) - Muito gn1to u V. E~;•. 
Sr. Presidente, pelo ~teu aviso. Tenho ccrtclil de que u liberalidade com lJUC ~..: 
conduLiu 11 Mc~a. até: hoje, permitirá que, cm debute de tunta imptntilncia pura um.1 
regiiio dc~protcgidu do Pais, scjum ouvidos apartes de eminentes colc~us, que s~ 
comporturào dentro daquele pruzo de tempo estritamente necessário llUra a munifestu· 
t,;ito dos rcsllectiYo!'. pontos de vista. 

Mus, teriu que dizer a V. Ex•, nobre Scn11dor José Lins, que o pronunciumcnto 
do Minbtro Mário Andreaua, abstruída:r. as colocações objctivas que l'c:l, ~c equipa· 
mv:~ àqueles outros que V. Ex• tuntus vezes ouviu do Ministro Mauricio Rangel Rei,, 
que se empenhou vivamente no sentido de fazer com que os órgão~ desenvolvimentb· 
llls, a ele vinculados, funcionassem a contento. 

Em numerosas ocasiões, o cx·Minislro do Interior, u que V. Ex• tào de pcrtn 
~crviu, fazia sempre a defesa ostcnsiv11 de tudo aquilo que significasse atendimento 
das nossas reivindicações mais justas c mais scntidus. Mas, lamentavelmente, S, E"' 
não teve forças, como não teve forças tumbé:m V. Ex•, naqueles momentos cruciai~ da 
SUDENE, quando ~c assistia ao progres5ivo esvaziamento de liCUs recursos, que 
trouxe à sua administração umu séri11 de embargos, que foram superados, ccrtumcntc, 
pelo seu esforço, pelo seu estoicismo de ccarcnse, acostumado a enfrentar us agruras e 
as advcrsidudc!!. 

O Sr. ~ ... rcos Freirr(MDB- PE)- Permite V, Ex• um upurtc? 

OSr.Jo!lé Lfns (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE) - Eu concederei com imen~o 
pruzcro aparte, pois não poderia negá-lo, mesmo diante daquelas limituçlics recomcn· 
das pelo eminente Presidente, 

O SR. PRE..'iiDENTE (Alexandre Costa) -Se V. Ex• quiser continuar. podcrfl 
faú·lo após a Ordem do Dia. Permitirei um último aparte do Senador Marco~ Freire. 

O Sr. M1rco• Freire (MDB- PE)- Eu compreendo nobre Senador Mauro 
Benevides, a posição do ilustre Senador José: Lins, quando dá a interpretação de que 
u:r. proposições do Ministro Mário Andrcuzzu seriam apenas um coroamento de lru
halhos anteriormente havidos à frente da politica descnvolvimcntista do Nordeste. 
Compreendo perfcit:~mcntc, mus ui de nós se as proposições do Ministro do Interior 
forem cxatamcntc cm prosseguimento à orientação anterior, pois esturemo~ 
liquidudos, porque a SUDENE se csvuziou. A SUDENE não pôde exercer o seu 
papel ncs~cs últimos tempos, apesar dus passiveis qualid11dcs c boas intenções de 
quem possu tC-la dirigido. Mas não pôde, cxutamentc porque cru umu orientação d11 
Governo federal, extremamente dclctCria uos interesses do Nordeste. Portanto, ui de 
nós ~c a interprctução dada pelo Senador José lin:r. for vcrdudeiru. Evidentemente, 
concordo com S. Ex• quando diz que propõe corrigir politica nacional, que ~c rctlet., 
negativamente sobre o Nordeste. AI estamos de pleno acordo, porque nós mesmo·. 
uqui, nos untccipamos ao Ministro quando, por exemplo, propomos u regionali1.açà,, 
do orçumcnto d;t Uniiio. Existem tantas outras medidas pura nssegurar o progrcs~o da 
nos~a rcg1àu. 

Em apena~ isso que qucrfumos dizer; tcriumos muito mais u falar, mus o tempt~ 
de V. Ex• não nos permite. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE) - Exutamcntc, nobre Senador 
M;1rcos Freire, o que ocorreu no Nordeste foi uma cOnseqUi:nciu du ditadura de 
plancjamcnto que se implantou neste Pnis. 

O Sr. M1rco1 Frclrc(MDB- PE)- Exato. 

O SR, MAURO BENEVIOES (MDB- CE)- Aqui se concentravam aquela~ 
progrnmações de nuturcla globulilada, sem que os técnicos tivmcm u sensibilidade 
pura tratar de forma diferente o Nordeste brasileiro. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- A SUDENE, nem querendo podiu exercer 
o seu grande objctivo, pois se cncontruvu esvaziuda muis do que linanccirumcntc, 
institucionalmente falando. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Vumos, cntuo, Sr. Presidente c 
Srs. Senadores, lutar no sentido de que se concretizem as promessas formuladus de 
muneira tl'io cnr6ticu, por parte do Sr. Ministro Mdrio AndrcllZZn. 

E continuo o meu pronunciamento, Sr. I1rcsidcntc: 
Mencione-se, por exemplo, que u economia nordestina, cuja participuçi\o, cm 

1949, nu renda intcrnu do Puls cru de 13,9%, no último exerclcio (197H) cuiu pura 
10,4%1 

Estu dolorosa realidade ni\o foi posta cm relevo na MenSURem Prcsideneiul de 1~ 
de murço pullsndo. 

Nem, iguulmcnte, uquclu outra, pertinente li tax11 de crescimento du ugriculturu 
no Nordeste que se situnu, de 1969 u 197H, cm upcn11~ 2,2%, enquanto u do Urasil, 
como um todo, registrou um uumcnto de 4,K% ao uno. 

Muitos outro~ dados podcrium ser nlinhudo5 pura evidenciar us dificuldades vi\'i· 
dus pelos nordcstino8. 
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Aiiú!>, técnicos do UNB elaboraram, recentemente, um minucimo trubulho sobre 
o de~envolvirnento do Nordeste, com ubulizudo diiLgnóstico dos probl~nHL~ e11.istcntcs 
c sugcstôes de politicas u serem cumpridas nos rróximos e11.r:rclcio.,, 

No que tange uo sctor público, ali v;ti rcssaltudo que; 

"l•araldumente ao sistema tributário, u~ tranl>fc:réncias nos E.,t;Ldos c 
Municlrios ti:m sido objcto de criticas, sobretudo quanto !Is suas vincula· 
çõcs (pcrcentuui.~ de arlicaçiio mlnimo.s que chegam a atingir sorr., do valor 
du transfcri:nciu). Na verdade, a maior parte do montante desses Fundos 
tem servido :~penas paru ressarcir os Estudos nordestinos pch1 evasão 
sofridit <Ltmvés da ~istcmáticu do ICM n<~s comrrns intcr-rcgion;Lis." 

E 11ilo l>C diga que a classe politica nordcstinu se muntc~·e omissu na luta cm prol 
da reformulação dos critérios de cobrança do !CM! 

O Senador arcnbta lielvldio Nunes, cm várias ocusiõcs, na lt:gishLtura untcrior, 
solicitou a imediata revisão de tais critérios, recebendo, inclusive, o nos~o c o apoio 
decidido de quase todos os seus Pares. 

Inexplicavelmente, porém, não se obteve, até: hoje a sub!>tanchLI ahcraçào prctcn· 
di da, apesar de o próprio Presidente Gciscl, ainda cm 1974, haver rcconhcddo, no seu 
primeiro pronunciamento perante o Ministério, u necc:ssidudc imperiosa t.lc: ~c promo· 
\'tr uma modificação na cobnmça daquele tributo. 

Disse, então, o Primeiro Mandatário: 

"Neste particular, cabe dizer que: o Imposto sobre: u Circulação de 
Mercadorias, se representou notável progresso cm relação ao antigo 
Imposto sobre Vendas c Consignações, ainda distribui inadequadamente a 
renda fiscal entre: <IS regiões." 

Durante a sua gestão, não lhe foi possível rever a sbtcmãtica do ICM c Sua 
Excelência nunca pôde dizer aos seus jurisdicionados a razão pela qual se: manteve 
inalterado o lineamento adotado nu arrecadação do mesmo. 

Se ele próprio reconhecia u inudequução das distribuições que vinhum ocor· 
rendo, por que não buscou utuulizfl.Jas, para atender aos anseios dcscnvolvimcntista~ 
de um Nordeste injustiçado? 

As esperanças- c os nordestinos vivem de esperanças!- voltam-se:, agora, para 
o Governo que se instala. 

Com a mesma veemência de Andreazza, falnrum Mauricio Rargcl Reis c seus 
antecessores. 

Com uma candência de linguagem semelhante a Gciscl, tambêm falaram Emllio 
Mé:dici c os que o antecederam na Chefia da Nação. 

E o Nordeste continua aguardando muito mais do que lhe foi dado até: hoje, pela 
contribuição incstimâvcl que hâ prestado ao progresso do Pafs. 

As lideranças politicas - As vezes classificadas, de modo injusto, como cxccs· 
sivamc:ntc conformadas - acompanharão, atentas c vigilantes, u ação dos órgãos 
oficiais incumbidos de acelerar o crescimento do Pollgono das Secas. 

E mantcr-sc·ão implacAvcis na critica aos atas governamentais que se não 
compatibilizarem com as legitimas aspirações da gente nordestina. 

Disto podem estar certos o ilustre Presidente Figueiredo c todo o seu Ministério, 
pois não é mais passivei persistirem os dcsnivcis que nos separam dos centros mais 
<~diantados da Nação. 

Rcccntemcntc, o Bispo de PropriA, cm Sergipe, Dom José Brandão de Castro, 
(cz séria advcrtCncit~ aos nossos govcrnuntcs, quando definiu o Nordeste como 

"o maior bolsão de miséria c a região mais explorada do mundo." 

O Jornal do Brasil, cm editorial de ontem, assinala, no que se refere ~s providi:n· 
cius governamentais anunciadas para a nossa região, que: 

"Permuncccrum estáticos os padrões de comparação com o 
desenvolvimento do resto do Pais - ou seja, cm rclução aos outros 
brasileiros, o nordestino coritinua tão pobre quanto untes. Mais de: I /3 da 
pobreza rural do País estilo localizados cxatumcnte no Nordeste:," 

Com a disposição do novo governo de impulsionar o crescimento nordestino c a 
nossa de acompanhar de perto as propuladus medidas oficiais, inicia-se uma gestão ao 
fim da qual se aguarda a surgimento de um novo Nordeste, menos pobre c: menos 
~ofrido! (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo P palavra uo nobre Sena· 
dor Henrique Suntillo, 

O SR. HENRIQUE SA.NTILLO (MDB- GO. Pronuncia o seguinte discuno. 
Sem rcvisào do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quero fazer umu breve comunicação li Cusu, de: regozijo, porque se estamos lu· 
tttndo pela construção de umu sociedade solidArio,livrc, independente, é, entre outras 
coisas, essencial uma lmprcnsulivrc, c ficamos sempre contentes quando órgãos dc:ssn 
imprcnsu livre se multiplicllm, 

Quero, com pruzcr, comunicar à Cosu n transformação do jornal Opção, da cu pi· 
tul do meu Estudo - Goiània, de semanário para diltrio, deixando aqui rcgistrudus 
minhas congratulações uo seu Oirctor-rcsponsllvcl, Herbert Morues Ribeiro, hso o fa· 
ço com pTIIzcr c, sobretudo, desejando que este órgi\o de: imprensa, fundudo há tri:~ 
anos, possu agora, como diA rio, continuur prcstundo seu relevante serviço â cuusu de· 
mocrllticn c à luta pc:las libcrdudcs püt'llicus no Jluls. 

O Sr. Unro Daubolll (MDU- GO)- Pcrmitc-~nc V. Ex•'! 

O SR. HENRIQUE SANTILI.O (MDll- GO)- f'oi~ não. 

O Sr, l.IÍtaro Dllrholll (MDB- GO)- Eminente Scn;Ldor Henrique Suntillu, 
quero associur-mc às paluvras de V. Ex•, quando se congratula pela edição di~ria do 
anteriormente sernanârio Opçd(J, Efctivamente, aquele jornal, ;Lgora com a ~ua tira· 
gem diária, tem muito mais condições de continuar prc~tando relevantes ~crviçm à 
causa cnfatiladíl por V. Ex•, de aprimoramento da~ instituiçõe~. de reencontro do 
Paí.~ com o c.,tlldO de direito. 

O SR. HENRIQUE SANTJLLO (MDB- GO)- Agradeço ao ilustre Senador 
Lút,aro Uarboza, meu companheiro de Bancada c de Estudo, c mab uma vez registro 
!HJUi minha congratulação ao jornal diário Op(iio. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Jorge Kalume- Joilo Bo:ico- Raimundo Parente- Aloysío Chave~- Ale· 

\andrc Costa- Jo~é Sarney- Helvidio Nunes- Jes~é Freire- Cunha Limil
Luiz Cava]c;mtc:- Gilvan Rocha - Passos Pôrto- Jutahy Mag:~lhiicl>- Luiz Via· 
na- Dirceu Cardo~o- João Calmon - Nc:l~on Curnciro- Roberto Saturnino
Benedito Ferrei r:•- Benedito Canelas - Affonso Cumargo - Jo~é Richu - E velá· 
si o Vieiru- Lc:noir Vargali- Paulo Brmsard- Pedro Simon. 

O SR.J»RESIDENTE (Alexandre Costa)- Passa·sc à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, cm turno único, da Redução Final (oferecida pela Comis· 
silo de Redução cm seu Parecer nY I H, de: 1979), das Emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Cámara nY 82, de: 1977 (número 2.497/76, na Casa de 
origem), que diliciplina o cancc:lamc:nto de protesto de títulos cambiais, c 
dó. outras providências. 

Em discussão a redução final. (Pausa,) 
Nào havendo quem queira usar da palavra. dcclaro·a encerrada. 
Encerrada a discussão, é a rcdação final dada como aprovada nos termos do art. 

359 do Regimento Interno. 
A matéria voltar6 à Câmara dos Deput<~dos. 

E a uguinte a reda~do final aprovada: 
Redaçio nnal dls emendai do Senado ao Projeto de Lei d11 Cimar11 

n' 82, de 1977 (n9 2.497/76, na Cua de orlacm). 

EMENDA N• I 
(corresponde à Emenda n' I·CCJ) 

No art. 6': onde se diz "ou por", diga-se:: "ou". 

EMENDA N• 2 
(corresponde A Emenda n9 2·CCJ) 

No urt. 7Y: onde se diz "ou por", di<~ga·sc: "ou", 

EMENDA N• 3 
(corresponde A Emenda n• 3) 

Dê-se ao art. 10 a seguinte redução: 
"Art. 10. Rcvogam·se as disposições cm contr6rio, especialmente as da Lei 

n' 6.268, de 24 de novembro de 1975," 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -llcm Z: 
Discussão, cm turno llnico, da Redução final {oferecida pela Comis

são de Redução cm s:u Parecer n• 19, de 1979), do Projeto de lei do Sena· 
do n• 279, de 1977-Complcmentar, do Senador Frunco Montara, 
estabelecendo que a rcmuncraçilo dos vereadores nilo poderá ser inferior 
ao salário mínimo, 

Em discussão u redução linal, (Puusu.) 
Nilo havendo oradores, dcclaro·u encerrada. 
Encerrada u discussão, é a matéria dada como aprovada, nos termos do art. 359 

do Regimento Interno. 
O projeto vai à Cdmura dos Deputados. 

E a seguinte a redaçdo final aprovada: 

Rtdaçio nnal do Projelo de Lei do Senado nY 279, de 1977-Complc
menlar, que Hlabelece que a remuneraçio do1 vereadores nilo poderá ~r ln· 
ferlor 10 salário m(nlmo, 

O Congresso Nacional decreta: 
Art, I• O art. 4• du Lei Complementar n9 25, de 2 de julho de 1975, é acrescido 

do seguinte purágrafo, passando o ntual purllgrufo llnico a§ 1': 

"Art.4' ...... ,,, ............ , .... ,,, ..................... , . , ....... . 
§ I• ................................................................ . 
§ 2' Em qualquer hipótese:, a rc:muncruçào dos vereadores n~o poder!\ ser infc· 

riur nu ~ult!.rio mfnimo que vigorur nu rcspectivu regil\o." 
Art. :!Y Estu Lei c:ntru cm vigor nu dutu de sua publicuç;lo, revoguUus us dbpmi· 

Çl)cs ern cuntrllrio. 
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O SR. J»RI-:SIDENTF. (Ah::mndrc Costa) -Item 3: 
Díscuss~o. cm turno úníco, du Rcduçi'lo final (ofcrccidu pela Com is· 

silo de Redução cm seu I1arcccr nY :!0, de 1979), do Projeto de Rc~oluçào 
nY 2, de 1979, que Ullloriza o Governo do Estudo do Murunhiio u clevur 
cm CrS 24.295.301,00 (vinte e quatro milhões, duz.cntos e noventa c cinco 
mil, trezentos c um cruzeiros), o montante de sua dlvidu consoliduda. 

Em discussão u redução li nu\. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando u palavra, declaro encerrada a di~cussi'lo. 

Encerrada esta, é a rcdaçilo final dada como dcfinitivumcntc: uprovudu, no~ termos do 
art. 359 do Regimento Interno. 

A matéria vai à promulguçào. 
E a srguintra rrdaçàoflnal aprm·ada: 

Redaçio Onal do Projeto de Rcsoluç1o n"' l, de 1979, 

Faço saber que o Senado Fedcrnlllprovou, nos termos do art. 4::!, inciso VI, da 
Constituição, c eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a elevar em 
CrS 14.29!.301,00 (vlnle e quatro milhões, duzentos e notenla e cinco mil, 
trezcmtos e um cruzeiros), o monlanle de sua dídda con!i0lldad11. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 111 E o Governo do Estudo do Maranhão, nos termos do nrt. ::!11 da Rc~olu· 

çào nY 93, de: 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar cm 
CrS ::!4.295.301,00 (vinte c: quatro milhões, duzentos e noventa c cinco mil, trezentos c 
um cruzeiros), o montante de sua divida consolidada, a lim de que possa contrutar um 
empréstimo de igual vulor, junto ao Banco da Amuzôniu S.A .• este nu qualidade de 
administrador do Fundo de Dc:sc:nvolvimcnto Urbano da Amazônia -
FUNDURBANO- destinado ao financiamento dos serviços de conclusilo da III 
Ponte sobre o rio Anil, naquele Estado, obedecidas as condições udmitidils pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo, 

Art. ::!' Esta resolução entra cm vigor na data de suu publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Aimndrc Costa) -110m 4: 
MA TERIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n9 29, de 1965, do Senador Bezerra Neto, 
que eleva o valor do depósito prévio para o fim de recurso nu Justiça do 
Trabalho, 

A Presidência, nos termos do urt. 369, letra "a", do Regimento Interno, declara 
prejudicado o Projeto de Lei do Senado cuja ementa ucabu de ser enunciada, que se 
encontrava com a suu tramitação sobrestadu, em virtude de o objctivo pretendido 
pela proposição ter sido utcndido pelo§ 19 do art. 899 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, alterado pelu Lei n9 5.442, de 24 de maio de 1968, 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Esgotada u matéria constante da 
Ordem do Dia, 

H6 oradores inscritos, 
Concedo a palavruao nobre Senador Itamar Frunco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MOB- MG, Pronunciu o seguinte: discurso. Sem 
revisão do orador,)- Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

Antes de entrar no assunto que me traz à tribunu, leio trecho de um urtigo do Se· 
nudor Jurbas Passarinho - uliâs, lamentando que S. Ex• no momento nilo se cn· 
centre no plcnârio- sobre o fim da denúncia vazia, publicado no Corrtio Bra:il/msr 
de ontem. 

Em um trecho, S. Ex• diz o seguinte: 

Tirando partido da popularidade da causu, a Oposição não poupou 
de maneira alguma o lombo da ARENA, na semana que pas!lou. Acusou· 
u de procrauinar c de manobrar insinccrumcntc para não aprovar o pro· 
jcto que, ao que consta, deu só ele e~:rca de cem mil votos a um deputado 
pelo Rio Grande do Sul, 

Ora, Sr. Presidente, havia ocupado na semana passada a tribuna, pura cxatu· 
mente, acusar a ARENA de ter procrustinado o Projeto da Lei do Inquilinato e, parti· 
cularmentc, o meu projeto setorial, que extinguiu u denlirt'cia vaziu, 

Portunto, não cabe razão a S. Ex• o Senador Jurbus Passarinho pura ufirmar o 
que afirmou no seu urtigo publicado no Corrtlo Bra:llltnst de domingo. Rculmcnte, u 
ARENA procrustinou c tanto é provu disto que o meu projeto se encontru nu Cümuru 
dos Deputados hã mais de dois llnos, 

Mus, Sr, Presidente, busco uqui uma cxprcssilo de: S. Ex• pura iniciur o meu pro· 
nunciumcnto desta tarde: 

"A Oposiçilo ucusou a ARENA de procrastinar c de n11mohrur in· 
sinceramente." 

E. o que vou provar agora, tumbém, Sr. Presidente, ao ditcr que u ARI~NA 
manobra insinccrumcnte, na tentativa de prorrogar neste Puf~ os mundutos muni· 
cipuis, 

O Sr. J1rb1s Pas111rlnho (ARENA- PA)- Permite V, Ex• um upurtc:'! 

O SR. ITAMAR f'RANCO (MOO- MG)- Poi• nu o. 

O Sr. J1rha" Pallllllrinho (ARENA -I) A)- Ouvi o inicio do discur~o -'c: V. b• 
e purc:cc que V. Ex• vai tratar ugora'dc outro ussunto'! 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Eu upcnas, nohrc Senador J~~rba!<t 
Puss;arinho, ames de iniciar o meu pronunciamento ucercu da prorroguc;i'ao de: mun· 
d;atos, - lamentei até a ausência de V, Ex•, -li um trecho do seu urtigo, no Corrt•io 
llra:ilit'llsr-, de ontem, quando V. Ex• diz: 

"Tirando partido da popularidade da causa, a Oposição não poupou, 
de maneira al,gumu, o lombo da ARENA nu semana que pa~sou. Acusou~ 
a de procrustinur, de manobrar insinccramentc pura não aprovar o projtto 
que:, ao que consta, deu, só ele, cerca de 100 mil votos u um Deputado 
pelo Rio Grande do Sul." 

Eu (jilia que nào concorduvu com as expressões de V, Ex•, porque continuo 
afirmando que a ARENA procrustinou a aprovação da Lei do lnquilinnto, pnrticulur· 
mente o meu projeto sctorial. Nilo posso evidentemente afirmar que um Deputado do 
Rio Grande: do Sul teve ou não teve 100 mil votos, porque nào sei se teve, 

O Sr. Jarbas Pasurlnho (ARENA- PA)- Isso ui V. Ex• não pode: afirmar 
nem cu, pois se ~u disse "ao que consta", um Deputado só, u causa 1: tão populur, que 
ele recebeu esse tipo de votação consagradora. A minha posição foi apenas tentar mos· 
lrur ao grande público, jd que às vezes temos que nos socorrer de um cantinho de: 
jornal pura dar u própria idéia ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Nào i:canlinho não, Ex• 

O Sr. Jarbas Pasurlnho (ARENA- PA)- E uma pâginu rclativamc:ntc nobf(!, 
mas é o Corrrio Bra:i/ltnst 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- M!J)- Duus colunas ... 

O Sr, J1rba1 Pauarlnho (ARENA- PA)- Se V. Ex• tiver uma vocaç~o ma~o
quistu, vai ler quuse todos os domingos, neste mesmo lugar, 

O SR. ITAMAR FRANCO {MDB- MG)- Aliás, cu sempre: tive: o praler de 
ler a coluna de V. Ex• 

O Sr. Jarb•• P1uarlnbo (ARENA- PA)- O meu argumento, nobre Senador, 
pura mim permanece de pé. Eu me proponho u provur, por isso que pedi a V. Ex• 
que interrompesse o discurso se fosse mudar de assunto. Se V. Ex• tiver assunto mui~ 
relevante, poderemos deixar u discussão pura depois. Mus, insisto cm que não hou~e 
de nossa parte, como Partido de suporte do Governo, insinceridude, como foi atirado 
na sessão passada em nosso rosto, A ARENA é uma espécie de pu11chi11g ha/1 de 
V, Exts Quando V, Ex•s niío têm matérias maiores, entilo, divertc:m•sc atacando o 
ht}' dt Tknls que, no caso, é a ARENA c a ARENA. como disse:, jfl está com o lombo 
curtido de apanhar. No caso cspccUico da denúncia vazia, V. E1t1 e c:u trocamos 
idéias aqui quando cu cru Vicc·Lider. V. Ex• lembra disso. V. Ell• sabe que o ponto 
de vista contrário A denUncia vazia é prt~ticamcnte universal. Todos nós estamos de 
ucordo que u denúncia vazia devesse acabar. Onde ni'io cst!& a insincc:ridade'! Está c:xu
lamcntc nu complexidade do problcmu, porque a Oposição, c í:: natural que jogue 
assim, ela se volta pura o maior n,lmcro. Onde houver maior número é natural que se 
volte para ele, porque isso significa também maior número de votantes. E fatal cm 
(juulqucr Oposiçil.o dcmocràtica do mundo, Mas, ao Governo cabe: analisar a Nução 
como um todo, E por isso mesmo, V. Ex• vê, este urtigo foi publicado domingo, 
\', Ex1 me: dá a honra de citá·lo aqui, c no domingo estava lendo cm um gmndc: jornul 
da Rcpúblicu, chamado O Globo e um editorial de primeirn p(lgina cujo titulo é: 
"Desastre: no inquilinato c no Pars,.: Se: V. Ex• ni'io leu, permita-me: ler apenas o 
primeiro pcrlodo: 

O Congresso cstarA implantando o caos nas rc:luçõcs entre locadores c 
locatârios,. paralisando a curto prazo um dos sctorcs mais utivos c 
socialmente importantes du economia nacional - o da construção civil 
combinado com o mercado imobiliArio - c: subvertendo o direito de 
propriedade no Brasil, ae aprovar o projeto substitutivo da Lei do 
Inquilinato ora cm fase de votação final. 

E segue um longo editorial, com um arrazoudo a respeito disto. O que cu pro· 
curei mostrar no meu urtigo é que o Governo, tendo a obriguçào de cogitar dos pro· 
blcmas como um todo, nAo tem a leveza com que u Oposiçilo pode: atuur c:m beneficio 
deste ou daquele grupo, sobretudo se: ele for mujoritârio. Ao Governo cu h ia vcrilicar, 
inclusive, se 11 pura e simples extinçilo da denUncia vazia signilicuria nesse beneficio, 
em termos globais, à Naçilo brasileira, ou 11pcnas um ilusório beneficia u um de· 
terminado segmento da população. Dai não haver insincc:ridudc. Eu nào chamaria de 
insíncero ao meu colega Hc:lvldio Nunca, que ~ um dos homens muis corretos dc:stu 
Casa, que teve a rcsponsabilidudc de uprcscntar um substitutivo, S. E..\• sube dos 
tiros de prcssilo, os tipos de intcrvcniCncia que o Governo sofreu c recebeu, pois ele: é 
Governo dos brttsilciros como um todo, paru que o projelo fosse cxpurgudo das sua~ 
simplicidades, O que cstâ escrito aqui, nobre Senador ltumur Franco, é muito mub 
grave do que cu li. Eu li apcnns o primeiro perlodo, mmtrundo que: retin1r dcnúnciu 
va·tiu, sem, por outro lado, colocur quulqucr instrumento que u~~c:gurc: 1w pequeno 
investidor uma garuntiu de rctribuiçUo do seu cupitul investido nUill imóvel, v ui Jcvur c: 
j'lossivclmcntc \cvurâ- eu nilo digo ao caos como estA dito uqui num estilo, digamos, 
terrori5lil intelectual, - mus levar(&, de quulqucr modo, u um ~rnve problema num 
dos sctorc:s mais dintlmicos da economia brusilciru, que é u du construçi\n civil c ~JliC: é 
uonde estâ tu\vclu muior ubsorçno du força de trubLLiho ni\o quuliOcuda. Enti\u u li iii· 
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culdudc cru du ARENA c nilo do MDB. De muncirn que, se passou dois anos o projc· 
to dc V. E>;t lá é porque hnviu outro~ projetas que estavam sendo votudos; c o Se· 
nudo, o Scnudo, se cu nilo estou equivocado, se cu nilo incorro cm erro, apoiou 
V, Ex• c aprovou o projeto. Mas, ao Governo, insisto, cube vcrilicar o conjunto de 
projetas uprcscntndos c, dentro de um projeto, o conjunto do~ interesses nacionui~. 
Então, cu peço pcrmi~>1iilo a V, Ex• pura discordar frontalmente do qualificativo de 
iminccro, de procrastinuçào insinccru. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG)- Nobre Senador Jurbas Pus· 
surinho, cu vou discordar de V, E"' V, Ex• teve a liberdade de discordar do que cu 
fulo. l)rimciro, que este projeto se bem que nilo cru o meu ussunto desta turdc, mas pc· 
lo menos vamos discutir ... 

O Sr. Jarbas Pa111rlnho (ARENA- PA)- Eu já propus u V. Ex• pedir u pula· 
vm depois ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Eu pediria permissão a V. Ex• 
para dizer o seguinte: o Governo procrastinciu, utruvés de sua liderança. Porque este 
projeto chegou nqui rn11ildO pelo próprio Senhor Prcsic!cntc da República, cm 1974. 
V. Ex• tem todu a razão, a Lei do lnquilinuto é muito difícil, ela tem que levar cinco, 
de~.: unos, p;1ra ser cstududu. 

OSr.Jarbu Pa111rlnho (ARENA- PA) -Isto cu não disse. Quero que V. Ex• 
conco_rdc comigo naquilo que cu disse. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V. Ex• tentou modificar o meu 
raciocfnio, dizendo que o Governo não procrastinou. Procrastinou! A prova são os 
fatos, Ex•! E a evidência dos fatos. V, Ex• é um homem inteligente, brilhante, sabe 
quando há evidência dos fatos. Eles estilo ui, provando o quê? 

O Sr. Jarbas Pauarlnho(ARENA- PA)- Eu não ia interromper V. Ex• ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Um minutinho. Só para terminar 
a minha linha de raciocfnio. 

O Sr. Jarba1 Paa~rlnho {ARENA - PA) - Eu disse que não procrastinou por 
insinccrid:.dc, Procrastinou por diliculdadc de solução. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) - Quundo cu digo o V. Ex• que 
procrastinou com insinccridndc, a minha alirmaçào é verdadeira. Por que cu digo 
isso, Ex•? Porque cu apresentei um projeto sctoriul -como bem recordou V. Ex•
aprovudo por unanimidudc nesta Casa, graças ao então Lfdcr Pctrõnio Portclla, que 
teve a sensibilidade, na época, de entender, Por que havia cu feito um projeto sctorial'? 
Porque, dentro da lei do inquilinato, entre os problemas mais sensíveis, de todo o 
Pais, estava, naquele instante, o du denúncia vazia. Quundo se aprovou o projeto se· 
torial extinguindo a denúncia vazia, tentando dar um equilíbrio entre o inquilino c o 
proprietário, era porque nós sablamos que essa lei demandaria tempo, que exigiria 
maior debate por parte do Governo, que não pode enfrentar de frente as imobiliárias, 
não pode enfrentar de frente as grandes empresas de construção deste País - nào 
pode cnfre01ar ou não quer enfrentar- c este projeto sctoriul visava, cxatumcntc, dar 
tempo ao Governo de meditar, cOmo diz V. Ex•, de não ter insinccridudc, de buscar 
uma fórmula mais adequada ou buscar o cquilfbrio entre o inquilino c o proprictârio, 
No entanto, este projeto estA parado. Nilo foi, Excelência, porque o projeto veio de lá 
pura cá c de lá voltou pura a Câmara dos Deputados, foi porque houve insinccridade. 
Tanto houve que o Presidente da República, com o Congresso fechado, através do 
seus meios de comunicação, tentou mostrar b. Nação que extinguia, naquele instante, 
com o Decreto n9 1.534, a dcnúnciu vuzia, como realmente não aconteceu. 

O Sr. Jarba1 Pawrinho {ARENA - PA) - Vou prestar uma homenagem a 
V, Ex•, não vou interrompê-lo mais. Como o discurso de V, Ex• não seria esse, o 
assunto foi incidcntalmcntc tratado, pedirei a palavra como Lfdcr, depois c terei o 
prazer de discutir com V. Ex• c com quantos da Buncadu queiram, sobre u clussili· 
caçào de procrastinação insinccra por parte da ARENA que, insisto, não é: cablvcl, 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Então, dcbotcrci com V. Ex• E, 
cm relação no Deputado, recebo ut~ uma informação, a de que esse Deputado é Alceu 
Collares, o muis votado no Rio Grande do Sul,j6 pela terceira vez consecutiva. 

O Sr, Jarba1 Puurlnho (ARENA - PA) - V. Ex• é quem estA nomeando o 
Deputado. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MOB- MG)- Estou nomeando, porque, ao que 
parece, o Derutudo pelo Rio Grundc do Sul que, uli6s, é um estudioso da matéria ... 

O Sr. Jarbll8 P1111rlnho (ARENA- PA)- Ninguém pôs dúvida sobre isso. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Nem V, Ex' pós dúvida sohrc isso. 

O Sr. Jarbas Pauarlnho (ARENA- PA)- Disse que a cuusu cru muito popa· 
lu r, c é muito popular, 

O SR. ITAMAR FRANCO (MOO- MG)- Tanto é, Ex•, que, se houves~e 
umu clciçilo ugora, se o !,residente Figueiredo foRsc cundiduto, teria ulguns votos, por
que mundou que u ARENA uprovussc a Lei do lnquilinuto. Mas como nüo hú clei· 
çilu, Sua Exccl~nciu nUo poderll ser votudo ... 

O Sr. Jarba1 l'a!l!ll.rlnhu (ARENA- PA)- V, Ell• hoje está numu tarde primo· 
rosa cmmuti:riu de frusc~ !iibilinus. Nuncu o vi tno ugudo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MOB- MG)- Aceito a observação de V. Ex• en-
tendendo que é feita com u devida sinceridade. 

O Sr. He!Yfdlo Nunn(ARENA- PI)- Permite V. Ext? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com muito pruzcr. 

O Sr, HeMdlo Nunes (ARENA- PI)- Deixando de parte 11 qualificação insin· 
cera de V, Ex•, cu lhe peço permissão para, rapidamente, situar o problema. Na ver· 
dadc, cm 1975, o Presidente enviou Mensagem procurando modificar certos aspectos 
da legislação do inquilinato, c, logo cm seguida, V. Ex• ofereceu uma proposição cs· 
cotcira, visando erradicar, da lcgisluçào do inquilinato, a'dcnúnciu vazia. A Mcnsa· 
gcm Presidencial foi aprovada. com algumas modificações, pequenas modificações, 
nu Câmara dos Deputados. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Pequenas'! I 

O Sr. Hehídlo Nunn (ARENA- PI)- Houve um substitutivo, mas que não a 
alterou cm profundidade, Esta matéria chegou ao Senado cm lins de 1977, se não me 
falhu a memória. 

O SR. ITAMAR FRANCO(MDB-MG)-Finsdc 1976. 

O Sr. Helddlo Nunn (ARENA- PI)- Fins de 1977. Se não'mc falha a memó
ria, nos últimos dias de outubro de 1977. Ela foi distribuldu à Comissão de Constitui· 
çào c Justiça, c dela fui designado Relator, pelo Senador Daniel Kricgcr. Numa das 
reuniões, de novembro de 1977, mostrei aos que faziam parte daquela Comissão a im· 
possibilidade do oferecimento de um parecer imediato, pois que, no meu entender, tra· 
tava·sc de matéria que exigiria daquela Comissão um estudo aprofundado, Fucc fique· 
la concordância, voltamos cm 1978, a estudar o assunto. E com a colaboraçlo de vâ· 
rias fontes, com os subsidias que me foram remetidos dos diferentes pontos deste Pais, 
cm fins de maio, precisamente na última scssilo de maio da Comissão de Constituição 
c Justiça, ofereci uma emenda substitutiva, que representou a consolidação da floresta 
de leis existentes neste Pais sobre o inquilinato. Veja V. Ex• que, através desta consoJi. 
dação, nós prctcndfamos erradicar mais de 50 leis que disciplinavam determinados as· 
pcctos da relação proprictârio·inquilino. Com este parecer, concordou plenamente a 
Comissão de Constituição c Justiça, mas o Senador Leite Chaves pediu vista, e, numa 
das últimas sessões de julho, ele concordou plenamente com o nosso parecer. Depois, 
aqui, surgiram outras dúvidas. E um mérito, pelo menos, ninguém nega, porque seria 
negar a evidência, é que enquanto o MDB estava preocupado mais dirctamentc com 
um aspecto da legislação, c o que não me parece mais justo, nós, os representantes da 
ARENA, estávamos pretendendo uma consolidação que pudesse: resolver não apenas 
as relações de um setor, mas de todos quantos têm interesse pelos problemas deste 
Pais. Perdoe-me V, Ex• por estar me alongando um pouco, mas gosturiu de roubar 
mais dois minutos do seu tempo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- E um prazer, Ex• 

O Sr. Helddlo Nunn (ARENA- PI)- Lembro-me de que, para que fosse: cn· 
contrada uma solução rucionul,lcvc:i à Comissão de Constituição c Justiça a Consoli· 
dação, deixando de parte o Instituto da Denúncia Vazia. E por quê? Porque pretendia· 
mos negociar. Dado o radicalismo de uma parte c o interesse permanente do País, te· 
riamos de ficar com este interesse permanente. Entilo, lcvamosjA uma emenda à nossa 
própria proposição, que visava fazer com que aqueles que percebessem apenas cinco 
salários mfnimos ficassem cxclufdos dos efeitos da denúncia vazia. Fixamos cm cinco 
para negociar, porque se o MDB exigisse que essa elevação fosse feita de cinco pura 
seis, sete, oito, dez, cstarlamos de pleno acordo, porque não adianta acabar com a 
denúncia vazia cm relação àqueles que têm um poder aquisitivo grande. Estes pagam 
trinta, quarenta, cinqUenta mil cruzeiros por um aluguel, mas aqueles que ganham uté· 
cinco saldrios mlnimos vivem pressionados pela escnsscz, umn vez que eles têm que 
atender também a outros aspectos da sua vida c da sua família. Reconhecemos, no 
nosso trabalho', inclusive, que o BNH falhou, porque: não jogou todos os seus recursos 
nu solução do problcmu habitacional. Mas ainda que essas alocações tivessem sido 
feitas de uma maneira total, uindu assim o problema nqo estaria resolvido. Daí, nobre 
Senador Itamar Franco, por que nós nilo aceitamos a insinccridudc da procrustina· 
çilo. Procrastinamos, c procrustinamos conscientemente, porque assim fazendo ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)-Qucira V. Ex• repetir, por favor. 

O Sr, Hrl.-fdlo Nunn(ARENA- PI)- Procrastinumos conscientemente. 

O SR. ITAMAR FRANCO(MDB-MG)-Ah! Procmtinurum. 

O Sr. Helddlo Nunn (ARENA- PI)- Conscientemente. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Estou só pedindo, Ex•, o crivo é 
meu. 

O Sr. Heh'fdlo Nunn (ARENA- PI)- Assim fazendo, nós agimos nu suposi· 
ção, mas do que nu suposição, nu certeza de que cst6vumos prestando um serviço 
maior ao Pais. 

O SR. ITAMAR ~'RANCO (MDB- MG)- Senador Hc:lvldio Nunes, vamos 
ter oportunidade, evidentemente, de debater, quundo pedir a palavra o Lldcr de 
V. Ex•, o Lldcr do Governo, nesta Casa. Reconheço o esforço de V. Ex• o seu trubu· 
lho- aliÍis, jQ disse, muitos vezes neste plenário, du grande udmiruçilo l)Uc tenho pelo 
~cu trubalho, como Scnudor-, mas V, Ex• cometeu uns erros, no seu retrocesso his· 
tórico, sobretudo quando diz que a Mensagem do Senhor Presidente da Rcpúbhcu foi 
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pouco ulterad:t nu Ciirnara dos Dcputudos. Elu foi totulmente ulterudu, nu Citmaru 
do~ D~ptll;tdos, Ex•, utravês de um acordo dus duns liderunçus, tanto da ARENA, 
quuntodo MDB. 

O Sr.l\.hrcn!'l Fr~lre (M DB- PE)- Tanto que deu murgcm u um substitutivo, 
que não teria lugur se nilo u mudussc substunciulmente. 

O SR, ITAMAR FNANCO (MOO - MG) - Senador Murcos Freire, roi 
rrocrastinado, sobretudo no Senudo, Basta consultar os Anuis desta Cusu. Estú qun!le 
às vé:spcrus do recesso, o cx-Senudor Heitor Dias impediu que se votussc, aqui, o 
Projeto de Lei do Inquilinato. Basta consultur os Anuis para verificar que: o projeto 
foi enviudo, cm 1977, para, cm março de 1978, nu renbcrturn .. , 

O Sr. ~hrcos Freire (MDB- PE)- Aliás, a cxplicaçiio que o ilustre Senador 
lle1vfdio Nun~s deu comprovu essa procrastinaçào, 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Evidente, E só consultar os Anuis. 
Procrastinou conscientemente. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE)- S, Ex• partiu para uma tese de que não 
procrastinou. Depois, rcconhccc:u qu: recebera o processo - parece - cm outubro 
de 1977. Só veio a devolvê-lo à Comissão cm lins de maio, quando, ui, um compunhci~ 
ro nosso solicitou vistas, c o devolveu cm julho. Portanto, a procrnstinação nào foi 
nossa. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB-MG)- Exato. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Há outro aspecto que precisa ser salienta• 
do: quando o Senador Jarbas Passarinho diz que o MDB se aproveita de ocasiões 
como esta para cair no lombo da ARENA, precisa haver uma reposição histórica u 
bem da verdade, Quando houve o suicídio do casal de velhos no Estado do Rio de:: 
Janeiro, não foi o MDB que trouxe esse assunto à bailu, porque poderia parecer que: 
estávamos, vamos dizer, explorando um cuddvcr, Nu vcrdudc, foi o ilustre Senador 
Henrique de Lu Rocquc que trOUlle o fato ao conhecimento da Casa, c fez um apelo
c, aí, podr;Ne·ia usAr a cxpre~silo do ilustre; Senador Hclvfdio Nunes - um apelo 
que S. Ell• chamou unilateral, se não me engano, cspccHicamcntc para a aprovação 
da revogação da denúncia vazia, O Scnudor Henrique de La Rocquc não chegou aqui 
para falar nu nova Consolidação das Leis do Inquilinato. Nada disso. Diante de um 
fato comovente, doloroso- o suicldio do casal carioca. S. Ell• chegou a este plenário 
c fez um apelo para que realmente se aprovasse D revogação da denúncia vazia. E foi 
nessa ocasião que alguns companheiros nossos, inclusive cu, se levantaram para dizer 
a S. Ell• que, se a denúncia vazia ainda nào havia sido revogada, não cabia ao MDB a 
culpa, porque nos esforçamos, através de: todo esse: tempo, para a sua revogação, 
Portanto, rcponham~sc as coisas nos seus devidos lugares, Não foi o MDB que quis 
explorar um fato lutuoso, pura .. cair no lombo" da ARENA. Nada disso! Foi quando 
surgiu o apelo de um integrante do Partido governista, no sentido de que se aprovasse 
aquilo por que nós vinham os batendo hd tanto tempo ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Exato. 

O Sr. Marco• Freire (MDB- PE)- Apenas repomos as coisas nos devidos ter· 
mos, que a revogação ainda niio se havia dado graças à procrastinação do Punido do 
Governo. 

O SR, ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V. Ex• tem inteira razão, nobre 
Senador Marcos Freire. 

O Sr. Mauro Bennldes (MOB -CE) - Ainda fizemos mais, nobre Senador 
Itamar Franco. Naquele instuntc, ausente V, Ex' do plcnàrio, ressaltamos que 
constituír11 sua luta indormida viabilização dessa proposição. V, Ex•, que: com o seu 
temperamento, sofreu as agruras daquela procrnstinaçi'!.o, V. Ex•, que mantinha 
contatos permanentes com os Lideres dos dois Partidos, viveu, realmente, momentos 
dil'fccis, porque, integrado naquela causa, não via razões para que a votação demoras· 
se tanto. Prestamos, naquele ensejo, homenagem u V, Ex•, que se encontrava ausente 
do plcn6rio. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigudo, nobre Scnudor 
Mauro Bcncvidcs, 

O Sr. Henrique dt La Rocque (ARENA- MA)- Permite-me V. Ex• um apur. 
te, nobre Senador Itamar Franco, 

O SR, ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Scnudor Henrique de Lu Rocquc, 
ouço V, Ex• 

O Sr. Henrique dt La Rocque (ARENA- MA)- Nu rcalidudc, fizemos o upclo 
a que, ncRtc instante, se refere o nobre Senador Mu.rcos Freire, E o fizemos porque, 
acreditando no Presidente Jo~o Baptista Figueiredo, tendo a certeza da sua sinccridu· 
dc,jd h aviamos lido c to mudo conhecimento, cm algumas oportunidades, de declara· 
ções suas cm que solenemente afirmava que cru nc:cc5sário se acabasse com a denúncia 
vuziu. Então, estávamos escudados nu puluvra do Senhor Presidente da República, 
nessa paluvru que no~ merece fé, Ainda no sáblldo, com cmoçi\o muito grande, 
assistimos a Sua Ellcclênciu ser um Presidente algo diferente dos outros - cudu um 
tem o seu feitio- c, nu Catedral de Drusllia, orar, orar pura que ele fosse compreendi· 
do, orar punt que ele fosse bem julgado, orar purn que ele fosse um Presidente rcsrcitu· 
do por todos os brusilciros. E porque respeitou sua puluvrn, c acredito nu suu uçào, c 
sei que Suu Ellcclênciu h (I de fu;r.er um c.\lruordinfirio Governo, I; que fizuqucle upclo, 
Sendo representante do povo, vivendo entre o povo, c devendo o meu munduto, cumu 

IJntos outros Senadores. U'JUi presentes, conheço o pensamento do povo, ne!lte 
particulur, <JUC deseja ardentemente o fim da denúncia vuziu. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO) - Muito bem, nohrc Senudor 
Henrique de Lu Rocquc. E verdade o que V. Ex• diz. Concordo plenumtntc. 

Se o Senhor Presidente da Rcpúblicn, Gcnc:rul João Duptistu Figueiredo, não 
ordcnussc à sua liderança nu C;imurn dos Deputados, esse projeto iriu licar, no mini· 
mo, mais um uno rara ser upreciado. A ARENA iu lcvundo, ia estudundo, ia 
procrastinundo, Realmente, teve que vir u ordem do Senhor Presidente Joilo Buptista 
Figueiredo, que é scnslvel, também, a tsse aspecto da denúncia vuziu, a que niio era, 
até hd pouco, a Liderança na Càmuru dos Deputados. Quanto a esse fnto, o Scnudur 
Jarbus Passarinho- c vamos escutar a sua fula- não vai poder negar que, por vúrias 
vezes, mantive contuto com a Liderança do Governo na CUmura dos Deputados, c 
estou esperando uma resposta até hoje, 

O Sr. Helvfdlo Nunes (ARENA- PI)- Permite V, Ell• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Pois não. 
O Sr. HeMdlo Nunn (ARENA - PI)- Apenas para lixar que a aprovação do 

projeto de V, Ell•, que visa à erradicação, pura c simples, dR denúncia vazia, cuusurâ 
maiores males a csic Pais do que a mitigação da denúncia vazia. Apenas isso. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Respeito o ponto de vista de 
V, Ex•, mas os pobres dos inquilinos que estilo sendo despejados aos milhurcs neste 
Pais talvez venham discordar de V. Ex• 

O Sr. Hehfdlo Nunes (ARENÂ- PI)- E as viúvas que: só possuem uma casa. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Seria o caso de indagur, Senador Itamar 
Franco, se a última intcrvcnçil.o do Senador HeJvidio Nunes prcanuncia u posição da 
ARENA na Câmara dos Deputados. 

O Sr. Hehfdlo Nunes (ARENA- PI)- Prcanuncia o meu voto pessoal. Votarei 
contrariamente à erradicação pura c simples da denúncia vazia. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Senador Helvldio Nunes, com o 
devido respeito c carinho que V. Ell• merece, felizmente o projeto já est6 na Cãmuru 
dos Deputados, c V. Ex• nilo vai poder votar assim. Graças tt Deus! Hosuna! 

Sr, Presidente, trago, nesta tarde, outro assunto ao conhecimento da Casa, para 
que não se diga no futuro que o MDB vai "cair no lombo" da ARENA novamente. E 
vamos cair, se isso acontecer. Já estamos alertando ao Senador Jarbas Passarinho que 
prepare o lombo, se houver prorrogação de mandatos. 

O Sr. Jarbas Pauarln.ho(ARENA- PA)- Lombo falei pnru a ARENA, o meu 
é: pêlo. Aliás, plumas. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MOB- MO)- Felizmente, desta \tez V, Ex• está 
no bom caminho: V, Ex• é contra a prorrogação do mandato dos prefeitos. 

O Sr. Jarbas Pa111rlnho (ARENA- PA)- V, Ex• acumulou, neste fim de 
semana, as reservas que são até inacreditáveis, tanta a forma sibilina de dizer as coisas, 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Talvez seja o nuxo do seu upnrta· 
menta, que é: vizinho ao meu, Exccléncia. 

O Sr. Jarbaa P1111rlnho (ARENA - PA) - Desta vez estou com a razão, 
porque estou de acordo com V, Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Mus é verdade, 

O Sr. Jarbas Pauarlnho (ARENA- PI)- O cartório da verdade, 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Sr. Presidente, c Srs. Scnudorcs, a 
vida politica brasileira, nos últimos tempos, tem sido marcudu por numerosos 
acontecimentos que, de certo modo, vêm causando enormes apreensões c, por que 
n~o dilcr, mais do que isso, indignação c perplexidade junto à opinião públicu c à 
classe politica esclarecida c consciente, 

O jogo politico, que se firmava geralmente cm premissas de respeitou detcrminu· 
dos princípios éticos, cm obediência às regras que ai estão, trunsformu•se em 
cxpcdienie de astúcia e tr.umas artificiais, eminentemente antidemocrático c elitista, 
urdido e elaborado nos recintos fechados c cstl:reis dos gabinetes, visundo tilo unica· 
mente a ludibriar c torcer 11 vontade c os anseios populares. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- V, Ex•tcm toda u razão, 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigudo, nobre Scnudor 
Marcos Freire. 

Mudam•sc, cm conseqüência - ou ensaiam mudar -, normas politicas 
trudicionalmcntc consagradas c enraizadas na consciência nucionul, cm função de 
soluções cusulsticus, rcfrat6rius ta moral c nos costumes politicas, sem a mlnima 
consldcraç!io pelos sentimentos do povo brusilciro, que sempre pautou u sua trujetó· 
riu histórica no respeito à lei c ta ordem, ma~jamuifi abstraindo-se de querer rarticipur 
duvida c dos destinos do I• ais. 

Agora, lumc:ntuvclmcntc, os eternos pregoeiros dus prdticns uutocr!tticus, que 
sempre temem a mnnifestuçilo do povo, voltum u bntcr nu velha e sumula tc~c do 
udiumcnto de eleições. 

As instituições jurldicus du Nuç~o silo encurndus como nuvos in~trumentos de 
con~oliduçno du politica de grupo~ ocusionulmcntc dominnnte~ c, us~im, ultcrudns /\ 
suu revcliu, ~oobrcpondo.sc nos foro~ de culturu c intcligêncin dn nncinnulidntle. 
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Hu,cauHe, nus vetu~t:ts estruturu~ rJa nos~u orgnnu;u;üo politic.t, mau' 
u:mrlo~, que ~•lu, na venlarJc, exccçõe~ cm nmsa virJ.a imtitucional, c cm Llllt\r.t'l~ 

.1lt11 as c\igêm:i;J., cunttrnpurãncJ,,, frutLJ~ Uc um Uc~cnvolvimcnto cott~JUÍ,IiulP pcl:1 

.:\pcriCncia c peln s;u;riffcio de muita~ geraçôc1o, 
E o povo as~istc:, impotente c c:swm:cido, a e'sus maquinuçôe~. comll nhwr\·,uJor 

,)lente de um estado de coisas lJUC: se avolumu e amc:uçu tornar-se domin;uHc. c 
iustilkitvcl t:m função rJc urna segurança que, ~:ada vc:1. muis, ~c cono,.·crtc cm <trnw Uc 
,ustcntaçiio Uo arbítrio i: tia t::u:cç;io, 

O Sr, GIJ~11n RnchK(MDB- ES)- Pcrmitc·mc: V. Ex• um ap<lrtt:'! 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Pois não, ouço o a pane de V, Ex•. 
nobre: Senador Gilvan Rocha, 

O Sr. Gllntn Rnch11 (MDB- SE)- Fut. muito hc:m V. Ex• em tnuer ao dcboiLc, 
;tu grande dchate do Senado da República, mui) c:ssu tese c:l,ui,tica de prorrn~otr;~o Uc 
m;mdato. Ora. se prorrogação de mandato, sc:ja ele (jilal for, 'cja Ue Pre~iUentc Ua 
Rcpi1hlica, seja de presidente de um grêmio estudantil, é um ato amoral, por(rue i: um 
,110 que pa!~Sll por cima de uma delegação anteriormente dad;1, muito m;1is gra~·c 'c 
lolrna cm ~c tcnt:1r fotlcr uma amoralidade di!~!.C tipo ~cm ncnhumaju~tifkati~·:L Scri(! 
~:!lcrl!'>sante que n Governo, ou quem dele descju a prorrn1-mçào, vics'c clammcntc 
di ter que t:tto c:1tastrófico fa1. com '}Uc ~c tente impingir essa amuraliU;tde. 

O Sr. ,\hrcos Freire (M DB- PE)- Di1.cm lJUC i: a intliii;.Jo ... 

O Sr. GlhPn Rocha (MDB- SE)- Pode ~er. Alin:tl- a mnaç;'w j:'t fui Jo 
ltuchu, hoje i: origem psicológica c, provavelmente, t11mbí:m tc:ni a cnntraver com ;t'i 
lciçõc:s. Quem sabe'! Mas. na vc:rdndc, este Pai~ cvnluíu :1 re,.e!ia Uo Gnvernll, dl· tal 

''1anc:ir:1 4uc nào !ll.!c:ita mais nudu sem c,plic;u;iio cnnvincc:nte. Fít/. muito hcm V. E l' 
cm trucr o tema, porque nós todos - a opinião pública hru~ileira e o P;utidn da 
upusil,"üo no Hra~il- e~tamos a aguardar a explicação ~obre e~~e fulo ab~olutom1cutc 
:ltdccc:nte. 

O SR.ITA!\IAR FRA~CO IMDB- MG) -·Muito obrigado, Senador Gtlv:m 
iü,cha. Nã() tenho mais nada que ucrc:sccntur à intervcnçào de V, Ell• 

Continuo, Sr. Presidente: 
Estamos assim, Sr5, Scnudorcs, cm face de exemplo~ tão recente~ de artimllnha~ 

rolític;ts, que não nos é: permitido ser ingênuo ou cri:dulo, ao ponto de e~perarmos 
.ttitudes c comportamentos mais dignos, de: quem vem repetidamente: falhando ness~s 
..:omprornetimcntos. Nem podemos, à vist11 dc~sa situação, muntcrmo-nos num e~ taU o 
de c.\pcctativa c:autclosa, cm face mesmo do ~implc:s prenúncio de certas arremetidas. 

·Denunciamos à Nação as iniciativas, que já se: esboçam, de prorrogação de mandatos 
..:lctivos, nn área municipal. Cogita-se, portanto, mais uma vez, de um pregão já 
hustanle desmoralizado cm todos os seus aspectos, mas que:, de: qualquer modo, nos 
tempos utuuis, poderá ainda c:ncontrur prosêlitos e até defensores menos avisado~ ou 
"muito induslriados". De qualquer sorte, nilo está nos nosso~ propósitos adentrar a 
'lliltêria cm :.uas implicações substanciais, umu vez que, tão abordada cm i:pn~;;,~ 
recentes, di~pensaria muiorc:s aprofundamentos. 

O Sr. Uumbrrto Lucen• (MDB- PB)- Permite-me V, Ell• um apurtc:'! 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com muito prnler, nobre Senador 
1\umbc:rto Lucena. 

O Sr. Humberto Luctn• {MDB- PB)- Estou de pleno acordo com o ponto de 
Jista de: V, Ex•, que não poderia ser outro que o defendido pelo nosso Partido, no 
~c:ntido de: combatermos tc:n>~.tmcnlc: essa idêiu, que anda por af, de adiamento do1s 
elc:içõc:5 de 1980. E a mim me parece:, nobre Senador Itamar Franco, como a quilntos 
nhsc:rvudorc:s politicas, pelo que se lê nu imprensa, que: um dos objc:tivos que estariam 
contribuindo para que: essa proposição ganhasse corpo. seria o de conseguir, através 
dela, a prorrogação, por mais dois unos, da suspensão de direitos politicas daquc:J.::s 
que já encerraram o sc:u prazo de puniç~o. pois sabe V. Ex• que, nos próllimo pleito 
municipal, muitos dos ex-cassados já sUo praticamente: candidatos a vários postos 
clctivos a prefeitos, vi cc-prefeitos c vereadores. Ora, com essa medida eles ficariam, 
mais uma vc.e, murginalizados do processo politico brasileiro. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- E vcrdndc, Scnudor Humberto 
Lucc:nu. E possfvc:l. Que se pode esperar quando se: pretende prorroguções de 
mandatos? Tudo. Obrigado pc:la intervenção de V. Ex• 

Em tarJo ca~o. julgamos imperioso lembrar que o art. 209 da Constituição 
t;edcral, estabelecido nu forma du Emenda Constitucional n9 1:1, de 1977, prescreve 
~!llc "os mantlutm dos prefeitos, vice-prc:feitos c vcrcadorc:~ elcito!t cm 19k0 ter~o a 
otmu;üo de dois anos", Tul prccc:itual,flo busca, evidentemente, a coim:idi:n~:iu de 
mnndutos, verificnndo-se que a renovnçl\o legislutivu, no plano fcdcrul, te ri\ ~Cl]Ui:ncia 
.:om :ts clciçôc~ de 1982. Nilo estamos, com isso, defendendo u coincidênciu de munda· 
tn~- que: 11 nosso ver, ndo é: fundamc:nllll- mus, ti\o-somcnte, ulcrtundo pura o f:tto 
de 4uc se trata de normu constitucionul recente. 

O Sr, Jlumh~:rto l.utl'l\11 (MDU- PU)- Permite V. Ex• um apurtc:'! 

O Sr. Alo)'~lo ChneJ(ARENA- PAl- Permite V, Ex• um upurtc',' 
O SR.ITt\:\11\R FRANCO (MDB- MG)- Ouvirei o nuhrc Senudor Humhcr· 

:11 Lucc:nu c llljlO em sc:guidu terei o muior pru:tcr em ouvir V. b• Scnudor ,\loysio 
Chave~. 

O Sr. llumbtrto l.utrm& (MDB- i'U)- Apcm1s ruru, nc~te ponto dll pro· 
nunciumcnto de V. Ex•, rnuis umu vct manifcMur-me de acordo cnm a \IIII opiui;!Ll, 
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;mi,, na vcrUadc, o import;mtc:, nc,tc: momento, quundo ainda nào temo~ no Br11sil a 
t•nil.tdc llcn,,,~,·rútica, i:. a maior frcqlkncia de c:lc:içôc:~. As~im devcremo~ bater-nu~ 

.•.tro~ ,1 ~o!ta d11 rqwnc da incoinc1dê:ncw de elcio.;ôc~. para que: po~samos ler pleitos de 
,,,b cm Uui~ illl<l~. t.}uanto a ~c U11.c:r que illso ilumentaria u~ dc:.~pe~;11o elcitorai~. lcm
'r!J·!llt: ljUC u me~trc Agamcnon :-.i<~g<llhiie~. de !lltudo!la memória, no~ ~cu~ hons 
·:rupo,, Jili:t 4uc: Dcrnncrucia é um regime caro 

Entàn, n;'to temos porque temer os pleitos eleito rui§. Devcm:J~. i~to pelo contrá· 
• 111, I utomno~ para que ~c:jam realiL<Ido~ ~cmprc que: possível, para que, atravé~ dele~. 
o."dil(jUCUW\ civi!.."ii C ptlliti.:amc:nlc: ()pOVO bra~iJcjro, 

O SR. ITA,\IAR FRANCO {MDB- MG)- V, Ex•le~ toda raJ.ào, SenuUor 
~ lumhcrttl Lu~o:cna. Ouço V. Ell•, Senador A!o)'sio Ch:~velt, 

O Sr. Alo}''llo Clunes (ARENA- PA)- Nobre: Senador, V, Ell• está fazendo 
11ma dissertação a re)peito de posição doutrinária, cm torno dc:~~c: assunto de 
rrorrog;1çào de rnandatm nas eleições municipais de 1980, Mas o que para nós parece 
J'HCÍiico é que o assunw. por enquanto está nu área de mc:ra especuiaçilo da imprensa. 
".jóll cM;tmos debatendo uma hipótese:, uma possibilidade. Niio há nc:nhumil propmi· 
·.·.io, nenhuma med'tda con~rc:ta por parte do Governo a e)~C rc:~pc:lto. Ali:m do mui), 
a~m.t. quandu ~.e pretender fale: r qualquer reforma des~ta naturc:zu- c não estou aqui 
· l<'li:ndcndo nem me cngajanUo cm solução alguma - ela terá que trarniwr 
'lcCessariamente pelo Congresso c, no caso, atraví:s de: uma reforma' constitucional. 
i;1mais poderia ser ror um ato de: força, de arbítrio. Então, no ellnme des§a mati:ria ~c: 
:hw"·ntura- c ai me coloco com \'. L:.\ 1 no campo da hipótese- vier pura o S'"a· 

111, tcríamo) que e~gowr :1 di)CU!t.~:w par.1 .. abc:r se é con ... eniente a coincidénciu ou a 
·~tlinddencia, se ev•a prurroto:uçào ~ cahh·cl ou ou i: deo;cubida, se há outra~ forma\ 

':.:.;c fatc:r ;I coincidt:nciu c: ussim p'1r diante, Em resumo, estamos apenas especulando 
nm un1:1 po)stbiliUaUe, com um<l hipôte~e. Ueillando·sc bem claro que não há ncnhu· 
'*•' po~iç:io do Go\'c:rno adrede de!.."larada como compromisso cm torno de~)a muti:· 

··1,1. Vej;1 V. Ex•. o voto di\trltal, est.í sendo discutido c: há Senudorcs c Deputados de: 
: rnhos os Partidos que têm opinião divergente a respeito do voto distrital. Essa é uma 
1.1.1têri>t I.JUC:, ~e vier ao Senado- como virá fatalmente:, porque o projeto já segue 
n<'~ta Casa tr>tmituçào normal- terá que sc:r debutida por todos os Senadorc:), tanto 
!tJ MDB como da ARENA, para que cheguemos a um consenso a respeito da im· 

. dant:~çào ou nUo do voto distritaL Mas estou dando o voto distrital como cllc:mplo de 

. .om assunto politico da mais alta importância que deverá entontrar o ambiente 
rróprio, o lugar próprio, para sc:u debate, no Senado c: nu Cúmara dos Deputados . 
V. Ell• está fazendo uma exposição que ouvimos com o todo apreço c respeito, pob 
V. Ex• clltc:rna uma preocupação e um ponto de vista pessoal, mas, também deseja· 
mos :tdiantar a V. Ell• que o tema, no momento, está apenas no campo de: uma hi· 
pótesc:, de uma especulação, 

O Sr. ~arcos Freire (MDB- PE.)- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Veja V. Ex•, quando V. Ex• fala 
nos projctos do voto distrital c a diferença para uma eleição jã dc:terminuda pela Cons
:ituição c veja V. Ex•, determinada por uma emenda constitucional com o Congresso 
:(!chado ... 

O Sr. Aloyslo Chal'H (AR ESA- PA)- Eu não disse isso a V. Ex• E apenus 
...1m exemplo :t respeito de um tema palpitante. 

O SR. ITAMAR FRANCO '(MDB- MO)- O Governo tc:m que rcspcitur o 
.:alendãrio eltitoral. Foi uma emenda feita com o Congresso fechado, a Emenda n' 11, 
L!UC determinou 01 eleição. 

O Sr. Aloy.Jo Ch1n1 (ARENA- PA)- Ninguém discutC" isso. Eu talvez nilo 
rne tenha feito entender pelo nobre Senador. O que c:u quis dizer foi o seguinte: essa 
alteração só poderá ser feita utravés de: uma c:mc:ndu constitucional, porque: há uma 
di'iposição expressa na Constituiçdo,quu:nto à eleição em 1980, 

O SR. ITAMAR FRANCO (MOB- MG)- E c:llutamcntc: quanto a isso que: 
estamos nos posicionando, 

O Sr. Aloyslo Cb1l'n (ARENA- PA)- Ao passo que: a outra envolve também 
.liscussão que se truvur{t neste Senado, no plano doutrinário, u respeito da convc:niên· 
.:iu ou não do voto distritul suspeitado porêm o projeto a uma outra trumitaçilo, de 
~·ez que não se trata de c:mc:ndu constitucional. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MOB- MG)- Quando se começa a especular, co· 
11111 c:u vejo uqui: o l'·Secrc:tário da ARENA, Deputado Prisco Viunu, assegura a 
rrnrrogaç;lo de mnndatos até 19112; esu'l aqui Ex•; quando o Presidente Regional de: 
"l~o Paulo começa a fazer contatos, obtendo adc:silo dos Prefeitos no sentido de 
rrorrogu~i\o, o que queremos i: que o Governo, realmente, através do sc:u Lrdc:r, nesta 
(!na nutru C usa do Congrmo, diga ulto c bom ~om à Naçilo que us c:leiçõc:s de 19110 se· 
•:1n rc:spc:itadus neste Puls. 

N:1o lti'l cspc.:culaç:lo, Ell• A Nuçào c.\pcra ouvir muito rapidamente: iuo. Ati: hoje: 
,c for o cuso, que o Governo rossc: sincero nos seu propósito~ de: uhc:rtura democrâtica. 

O Uder du Governo nesta Casa prcd~u dizer, hoje, que as c:lc:içõcs de: 1980 )trdo 
rcspcitudus uc:stt: Puls, 

O Sr. Gilun Rocha (MDU- SE)- Permite V. Ell• um aparte:? 

O Sr. "hrco~ Frdrc (MDB -I'E)-Jlc:rmitc: V. Ex• um apurte'~ 

O Sr.JmC lln•(ARENA- CE)- Permite V, Ex• urn ap;utc? 
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O SR. ITAMAR FRANCO (MDR- ~IG)- Sc:rHaJor Milri.:~ol!> Frcrrc. vuu uu\'ir 
o Scn;rdor J~oJsi: Lin~ que já havia )>ulicitado u upilrlc c, .:om prucr ouvrrci 1.1 Senador 
Evclú!>i1> Vieir<r para, Jepoi~. ouvrr V. Ex', Senudur Gilv;rn Roclw. 

O Sr. Jo!W Lin~ (A RENA - CE)- Ni'to vejo qualquer dc.~liJ.c no racio..::inin do 
Senador Alo)·sio Chaves. V. Ex•~. preconizam reformas na Constituú;;}o, c: :uí: dc~c
jam uma c,mslituinte. Porque não aceitar, então, um diáh.>gu ilffiJllo sohrc u prliTTU!la· 
..;;w ou não de mandatos? Nrro tenho ponto de vi~ta formado u respeito do assunto, 
mas c~tou convicto de que qualquer decisiro dessa natureza só poder{! ser tom;tdil 
atruvé~ de mudança na Constituição, votuda, de qualquer modo, pelo Congr~:~so 
Nacionul. Não vejo porque motivo V, E~•s, que tumhém preconizam Rcformu~ 
Con~titut:ionais, nilo aceitam o diálogo e o debate sohrc: um cusu concrc:to. Com toda 
:r sinceridade, nilo tenho ponto de vista firmado u respeito do u~~unto, mas go~t;ma, t' 
me ~entiria muito bc:m ouvindo opiniões e di~cutindo·o pura firmnr meu próprie 
conceito a rcsreito. 

O Sr. Gih-.n Roch1 {MDB-SE)- V. EK• não acredita cm eleições'! 

O Sr. Jolé Llnlli{ARENA- CE)- Acredito cm eleições, c desejo que, nu medi· 
da do possível, o Brasil encontre uma maneira de reulizá·llis; ni\o sei ~c totalmcntt· 
diretus ou indiretns, mas que seja a maitl conveniente parn o Puts. 

O Sr. l'thrcos Freire (MDB- PE)- O Pars é: que pode dizer, E:c.• A Nação 
convocada, nào os governumcs. 

O Sr. Jo~ Lins (ARENA- CE)- Pura isso o povo elege o~ seus representante~ 
que, atualmcnte, ti:m condições de analisar problemas c \lotar sobre eles. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Não pura procrastinar mandiltos, Exccli:ll· 
ciu. 

O Sr. José llns (ARENA- CE)- V. E:c.• cai numa inconp:rui:ncia. Se acaba· 
mos de dizer que tal mudun~a ~6 será feita mc:diunte votação. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- E$sa não pode ser feita eticumente, nem se 
votada. 

O Sr. Jo~ l.ins (ARENA- CE)- V. E11.• fula cm etica mus o que fuz me~mo ê 
defender o ponto de vista do seu Partido. 

O Sr. M1rcos Freire (MDB- PE)- Nilo! E o ponto de vista democrático. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa. Fnzcndo soar a campainha.) 
Comunico 11 V. Ex.• que nilo são permitidos apartes paralelos, 

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - Podemos c devemos abumir posição 
democrática, discutir o assunto c chegar a uma conclusilo sem punir de qualquer idéia 
preconcebida. Com sinceridade, nilo tenho ponto de vistu firmado nesse respeito, ma~ 
defendo o direito de o Congresso analisar os assuntos, quando achar conveniente. 
Mui to obrigado u V, Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Senador José Uns, lamento que 
V. Ex• nilo tenha um ponto de vista firmado a respeito dos mandato!i clctivos c ao 
cnlc:ndArio eleitoral, 

O Sr. José Lln1 (ARENA -CE)- Também lamento que V. Ex• se ponha sem 
mais numa posição totalmente contráría à antílísedo assunto. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Nilo, Exccli:nciu, quando se truta· 
de prorrogar mandatos é como disse o Senador Marcos Freire, í: um problema ético. 
O Governo tem que rcspcitur. O Governo não pode c nilo deve prorrogur mundatos. 

O Sr, !'tbrcos Freire (MDB- PE)- Nilo pode tirar nem dar mandatos. Etc se 
viciou, com essa história de dar c tirur mandatos. 

O.Sr,José Lln1 (ARENA- CE)- Se V. Ex• me p-ermite, se esse ponto de vis! a, 
for o mui~ acertado, Certamente o Congresso chegará, a ele pelo consenso, discutindo 
o assunto, O mal cstll cm que nilo se aceita o diálogo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Didlogo com prorrogacüo de 
mandato? 

O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Nilo. O debate de ussunto. 

O Sr. Evelialo Vlelr1 (MDB- SC)- Permite V, Ex• um aparte? 

O Sr, Gllnn Roch• (MDB- SE)- Permite V~ Ex•? 

O SR, ITAMAR FRANCO (MDB - MQ)- Vou ouvir o Senador Evc:l(lsio 
Vieiru, c depois terei prazer em ouvir V, Ex•, Senudor Gilvnn Rochu. 

O Sr. Enláslo Vlelr1 (MDB- SC)- A apreensão de V. Ex• é: plenumc:ntc 
justil'ic6.vel. A economia brasileira rondu o fundo do poço. ê preciso buscurmo~ 
trunqUilidndc pura uumenturmott u produção, paru retirarmos o Pal!i dessa dificuldullc 
economico-finuncciru cm 4ue ele se encontra. Estranhnmente, u ARENA, que tem u 
grande re~ponsabilidadc de suporte ao Governo, é t!UC ctttll tumullUnndo 11 vida polltJ· 
cu desse Pab. Venho ngoru do meu Estudo, muis uma vcl u percorrer o~ municfpio!o, t' 

os prefeito:;, os vcreudon:s, o~ lideres roHticos, os cmpreslrrio~ 11 indugur: vni ter pror
roguçilo de munduto~: v~1i ter c:lcição, como i: que vui licur? Uma indelinkilo. 

A ARENA, que deveria e~tur contribuindo puru u trunqUilidudc, é lJUC c~tl1 
e~iltamente tumultuando u vidu pollticu, neste l'ufs. 

O Sr. :\brcos Freire (MOB- PE)- F.t1io inoccntemrntc, t~o tkmm;ratirarncn· 
te, rnand;1 au:.~:ultur os Prefeito!! ~c eles ~ào a f;Lvor da prnrroKuç~n do.~ ~;:u.~ m;wdalu~: 

O SR. ITAMAR FllANCO (MDH- MG)- E! 

O Sr. l\lwrco\ Frclrt! (MDH -l'E)- Que inocêncm, que: canlluru du Ak.ENA, 
que scnlido democrático tem esse Purtido! 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDii- MG)- Senudor b·el~sir:t Vieira. c~;ata· 
m.::ntc o que acontece no seu E~tado, ncontcce no meu tumhém. Há uma cxpectutiv<~ 
cm torno do <~ssunto. Hú ou nào há uma prorrogação de mandatos'' Os Municlpios co
meçam n parar, c o Govt!rno nilo :.c define. Um Governo que diL f.]ue a abertura de· 
mocrática ai está, O que custa à Na~ão, Senador Eve!Usio Vieira, declarur alto c bom 
som que vai haver eleições cm 19110'! Será que i~ to custa ulguma coisa1 

Ouço o Senudor Gilvan Rocha. 

O Sr. Gllnn Roch1 (MDB- SE)- Vi:, V. EA•, e os fatos estão dcmonstrundu, 
que nu verdade tudo indica que vai haver prorroguçào de mundato, Porque discutir-~c 
sobre principias dogmáticos democráticos, flllCr dúvida!' sobre os princípios que rc· 
gcm na representatividade daqui do Senado da República, é ufirmur-sc: publicamente, 
sem reservas, que princípios dogmáticos como estes, filosóficos mesmos, podem se1 
mudados L. mercê de sentidos politicas. Acabnmos de ussistir a uma dcmonstraçiro de 
que a ARENA não acredita cm eoisu algumu, não ucreditu nr.:m·no muis elemenlnr 
princípio dcmocrãtico, que é a representatividade pelo voto, Vi: V. Ex• que esse, rcnl· 
mente, é um Partido que não tem luz própria c, por isso mesmo, evita us clciçõc.o; dirc· 
1:1:. para cargos majoritãrios, Nós, agora, mais do que nunca, com u que~tã{llevar.tada 
cm tão hou hora por V. E:c.•, estamos nu dúvida se esse Governo, mais uma vez, dcs· 
respeita dogmas que não forltm inventados pela Oposição br11sileira, ma~. sim luLc:m 
parte da estrutura evolucionista do homem, no achado que foi o princípio Jcmoeráti· 
co. Nós não temos mais dúvidas de que esta prorrogação virá. Esse jogo de pulavra~. 
essa cscamotcaçilo, esse sentido de querer desconhecer o princípio IUndumentul do 
Governo representativo, que é uma tleiçàÓ, nos traz tristeza, mclancoliu, porque sabe· 
mos que mais uma vez esse Partido oportunista, vni agir de acordC't com as chuvns ou 
trovoudas do Poder E,.ccutivo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado, nohre Senador 
Gilvan Rocha, pela intervenção de V, Ex• 

Oxalâ, o Senhor Presidente da República não permita a imoralidade da prorroga· 
çi\o de mandatos municipais. 

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Permite V, Ex• mais um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MC)- Senador Humberto Lucena, ouço 
V. Ex•, com prazer. 

O Sr. Humberto Lucent (MDB- PB)- Desejo cnfutizur, perante V. Ex•, que 
realmente nilo se trata de uma mera cspcculaçilo, pois, quem primeiro, neste Pais, fu· 
!ou cm adiamento das eleições municipais de 1980, foi o Deputado Prisco Viana, Se· 
crc:tário da Dirc:çào Nacional da ARENA, no Brasil. Por outro lado, se V. E"' leu um 
recente urtigo sobre matéria poUtico-c:conomicu, da lavru do cconomi5ta Roberto 
Campos, há de ter notado que aquele ilustre economista termina a sua brilhante inter· 
vcnçào sobre o assunto mostrando-se perplexo quanto à compahbilizaçlio entre o 
combate à inflação c o esforço pura uma maior abertura democrática. Como se vê 
V. Ex•, as coisas vila se somando, inclusive, os tecnocratas vindo cm tiOcorro das teses 
poll!icas que 5ão postas na mesa pelos Lideres do Governo, 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Scnodor Humberto Lucena, vcj• 
V. Ex• que, enquanto o GoYerno fala cm prorrogação, se não é o Governo, pelo me· 
nos, vozes autorizadas da ARENA, os Munictpios brasileiros estilo cada vel. mais po
bres, 

O Sr. Aloyllo íbana(ARENA- PA)- V, Ex• permite um aparte? A Lidcran· 
ça da ARENA, a que se refere o nobre Senador Humberto Lucena ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V. Ex• vai me permitir, Senador 
Alnysio Chaves, por favor, concluir meu racioclnio. 

O Sr. Aloyslo Chans (ARENA- PA)- V. Ex• acabou de ratificar o que disse 
o nobre Senador Humberto Lucena, Nem cu, aqui, nem o Senador José Lim afirma· 
mos que o Governo vai ... 

O SR, ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Sr. Presidente, estou com a pula· 
vr11; se nilo puder expor meu rucioefnio ... 

O SR. PRESIDENTE (Joào Basco. Fazendo soar a cumpuinhu.) - Si'lo proibi· 
do~ o~ apartes poralcloa, Também quero advertir, o orador de que dispõe de cinco mi· 
nutos pura concluir o seu pronunciamento. 

O SR, ITAMAR fo'RANCO (MDB- MG)- Mas, S1·, Presidente, dilia cu 1111 

nobre Senador Humberto Lucenu que, quando se falu cm prorroguçüo, \leja o enfra· 
quecimcnto do5 Municfpio~ brusilc:iro~, que vivem, hoje, Ex•, quase 'Iuc praticamente 
de receitas federuis trumfcridas. 

Estli aqui: o Imposto de Circulução de Mercudorius, impo~to eswdual, 20% puru 
n Municlpio. O Fundo de Purticipaçilo, sóugoru, como impo~tn federul, 'J'~,. O lmpo~· 
to Trrritoriuliturul, fedc:rul, HO%; o lmpoKIO O nico ~obte Mincruit>, federul, lO'.'i•; lm· 
posto Únh:o sobre Energiu Elétrica, federul; Imposto Único sohrr Cmnhustfvcis, fc
derul: Tuxu Rutlovillriu Oni~.:a, federal. Os Municlpios bmsileiro~ ui estão, vivendu 



Abril dcl979 DIÁRIO 00 CONGRF.SSO NACIONAl. (Scçio III Terça·fl.'irw 3 5H5 

praticumcntc de receitas federais tnm~fcridus. O Governo dcvcriu, sim. cxuminur o en· 
fraquccimcnto dos Estudos c Munidpios brasileiro~ c nilo falar cm prorroguçiin, 

Antes de tcrminur, ouço V. Ex•, Senador Aloy~io Chaves. 

O Sr. Aloy~tlo Ch1nn (ARENA- PA)- Agradeço a gcntilcla. Apc:nus pura re
parar um fato que não pode passar sem uma rutilicuçilo. O nobre Senador Humbcrlo 
Lucena afirmou que viu este assunto de prorrogação de mandatos colocado, aqui, cm 
debute, sobre a mesa, pelos Lideres da ARENA. hso, realmente, nilo filemos, t:mto 
cu quanto o nobre Senador José lin5; apenas dissemos que este assunto de prorrogu
çilo de mandutos, agora, não pode ser mais objcto de um uto de força, de um nto arbí· 
trio, que cessou a )v de janeiro. E, ad argummlandum, se ele viesse a ser colocado pe· 
ranle o Senado, só poderia ser feito através de uma reforma eonstitucionnl com um· 
pios debutes nesta Casa. Mas, isso tudo não passava de uma e~peculação, de uma hi· 
pótese, porque o que está estabelecido na Constituição é diferente, C que teremos elei· 
çõcs cm 19MO. Foi isso que declaramos aqui. Do mesmo modo que como uma hipótese 
-c mais do qw: como uma hipótese, agora como um fato concreto, porque o projeto 
já está cm tramitação normal - está colocado o problema do voto distrital, que C 
uma questão polêmica, onde se divide também ARENA c MDB, com tramitação dife. 
rente da emenda Conslitucional, mas, também, assunto de alta indugaçilo politica, 
que vai, sem dúvida alguma, despertar no Senado debate~ muito amplos c muito pro· 
fundos. Foi isso o que dissemos, e não que o ussunto prorrogação esteja uqui colo· 
cudo ou admitido pela Liderança da ARENA. Era o que gostaria de tllclarcccr a 
V, Ex• Muito obrigado, 

O SR. ITAMAR f'RANCO (MDB- MG)- Mas, Senador Aloysio Chaves, é 
preciso pór um paradeiro nisso. O Senador Evelásio Vieira acaba de regressar do seu 
E.~tado, eu acabo de regressar de Minas Gerais. Os Municípios brasileiros estão paran· 
do na ellpc:ctativa ou não da prorrogação de mandatos. Por que o Governo tem que 
manter a Nação nessa c:cpe~.:tativa? Por que o Lfder do Governo nesta Casa, que cu sei 
contr!lrio à prorrogação de mandatos, cm nome do Governo ainda hoje não diz l1 Na· 
çi\o que não vai haver prorrogação de mandatos? Será que o Legislativo brasileiro tem 
que ter ordem mais uma vez do Executivo para dizer isso? 

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Permite V, E:c• um armrtc'! 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Pois nuo. 

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Quando me: referi, nobre Senador Jta. 
mar Franco, a Lideres da ARENA, n:lo foi no Parlamento; referi-me a Lidcre!l da 
ARENA na Dircção Nucional, como é o caso, por c:ccmpto, do Depu !:Ido Prisco Viu· 
na, que é Sccretârio da Direção Nacional da ARENA, c foi a primeira personalidade 
püiitica a levantar o problema. Antes de V. Ex• terminar o seu discurso, gostaria de 
juntar-me ao seu apelo, no sentido de esclarecimento do assunto, porque c:m julho, vu
mos ter no Pais convenções municipais pura reestruturação pelo menos dos órgãos di· 
rigc:ntes do~ dois Partidos existentes e h:tvcrll um reflexo muito negativo, !le o Gm·cr· 
no, até lá, não se delinir sobre o assunto. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado, nobre Senador 
Humberto Lucena. 

Encerrando, Sr. Presidente: 
Entendemos, ÍJto sim, Sr. Presidente, que é atentatório ao sistema rcprc)(ntativo 

e à combalida democracia brasileira qualquer solução que importe prorrogação de 
mandatos, pois, se assim procedêssemos, teríamos cfctivado a supcrnção da vontade 
popular, com a adjudicação de um pcrlodo de mandato que não foi objeto de outorga 
do eleitorado, nem consulta, portanto, às legitimas fontes de poder du Nução, 

Basta, Senhor Presidente, basta de escamoteações, de querer iludir os incautos, 
de meias-verdades c de solismas. Encaremos a realidade brasileira com a altivez que 
os superiores interesses do Pais reclamam c ponhamos um lima essas especulações,· 
travcstidus de soluções salvadoras c defensoras do erário e da economia popular, mas 
que, cm vcrllude, so conduzem à obliteração dos nossos costumes políticos, servindo a 
uma oligarquia que, temerosa da livre expressão popular, pretende acustelur·sc no po· 
der ~cm o indispcnsdvcl sentido de legitimidade, 

Espcrumos, Sr. Presidente, que o Governo cesse de uma vez por todus com o scn· 
tido de prorrogação de mandatos dos prefeitos, A Nação espera, mais uma vez, que 
nesta Casa o Lide r do Governo diga alto c: bom som que teremos eleições cm 1980, 

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. ITAMAR FRANCO 
EM SEU DISCURSO: 

PR ISCO ASSEGURA PRORROGAÇÃO DE MANDATOS ATE K~ 

O primeiro-secretário da ARENA, Deputado Prisco Viannu, a)scgurou ontem 
que serão prorrogados por dois anos os mandatos dos utuais Prefeitos r! Vereadores, 
eleitos cm 1976, pura que huja coincidénciu de eleições pura todos 011 curgos clctivos, 
de Senador a Vereador, cm 19tl2. Será a primeira mudança substunciul do "pacote de 
ubril", uma vez que ele criou o mandato tampi'lo de dois unos do~ Prefeito) c Vere••· 
dores que scrium eleitos cm 19MO, com a linulidade de haver coincidénciu em 19K2. 

A coincidCnciu de mandatos será feita atruvés de emenda constitucional, uprovu
du cm comum ucordo c:ntrc ARENA, MDU c GoYcrno, provavelmente no pn.himo 
uno, urnu vc1 que u Con~tituiçào prcvcl rlciçJo municipul cm I!JKO c os prcpurutiYus cn· 
me:~ um Ncrulmentc no recesso rurlumcntar do uno que untcccde ii clci\Jo. 

Disse o Deputado Prbco Viunnu que entre u.~ outra~ rut.;'le~ iiiHe~crnud,•~ p<~m 
aduç;ln de~~~~ mcc.Hllu, prevult:cc u inconY~niênciu de ~uhmcler o Gmcrno Fi~ueirclltl 

e todos os ~cu~ Govc:rnudores, depois de dois anos instalados. a rc::ulit.ar umn eleição 
municipal. No mesmo nhcl de importância argumenta-se o excesso de despesas dos 
candidatos c dos purlamcntarcs, dírctumcnte intcre~sudos, com a eleição de dois cm 
dois anos como ocorre de acordo com u legislação aluai. 

Até poucos dius untes da eleição de novembro pussudo a coincidência de man· 
datas cru sugerida com a prorroguçào dos mandatos dos Deputado~. A tese, no 
c:ntanto, ni\o foi aceita pelo Presidente Gciscl c criticada pelo M DB, porque a via 
como um golpe eleitoral. 

A coincidência, através do mandato tampão nu forma do "pacote de abril", 
segundo Prisco Vianna é mais criticnda porque politicas qualificados pura os cargos 
de Prcfc:ito c Vereador não aceitariam disputar o cargo de dois anos e porque neste 
período não há tempo para execução de um plano de Governo. O terceiro argumento 
contrário é de que a realização de uma eleição municipal cm 19HO quebra a con· 
tinuidude dos governos estaduais. 

O Presidente em exercfcio da ARENA, Senador Jarbas Passarinho, c o 
Presidente da Câmara em cxcrcfcio, Deputado João Unhares. pronunciaram-se 
favoravelmente a coincidência de eleições, c:mbora não admitissem publicamente a 
prorrogação dos mandatos dos aluais Prefeitos e Vereadores, por mais dois unos, tese 
também condenada por cmedcbistas. 

As razões dos dois arcnistas são praticamente as mesmas da maior parte: dos 
politicas. 

Segundo Passarinho, "ninguém agUenta o dispêndio de: rccutsos com eh:içõcs de 
dois cm dois unos. E ilusão pensar cm mandato de oito unos par>~ o Senador c de qua· 
tro pura Deputado, porque os Prefeitos e Vereadores querem a nossa njuda para suas 
campanhas, Admito que a coincidência encerra desvantagens, porque um povo como 
o nosso, que ainda tem ccrtn dificuldade cm votar, teria de sufragar sete nomes. 1': um 
dos ónus. Prcliro, porém, este. Alills, minha posição é anterior aos pronunêiamemos 
dos diversos companheiros de executiva a este respeito c deve ser pensamento 
domimmte nos dois Partidos, o que se verificaria se procedêssemos uma enquctc. 
Admito um mandato de seis anos ou de dois, entre os dois meu coração balança. 
Sinceramente ainda não estudei, porém, a fórmula com'o se obteria a coincidência", 

O Presidente cm exercício da Câmara, Depu tudo João Unhares, alirma por suo1 
vez: 

"Sempre fui a favor da prorrogação c: creio que mesmo quando se fez o "pacote 
de abril" não se tinha o propóslto dclinido c irrevers!vcl de se realizarem eleições 
todos os anos. Sabemos que a eleição municipal é a mais difícil, complexa c custosa c i: 
problemático encontrar bons candidato.'i para um mandato de dois anos." 

Já os emedebbtas Renato Azcredo, de Minas, e Getúlio Dias, do Rio Grande do 
Sul, divergem totalmente da tese siluacionista. 

"Numa hora cm que tanta gente do Governo fala cm aperfeiçoar o proccs~o 
democrático, seria absurdo defender a idéia de prorrogar mandatos", afirma Azerc:· 
do, para quem o MDB lutará contra qualquer prorrogação" por entender que quc:m 
aceita prolongar o mandato por uma hora, um dia, acabara por aceitar dois, cinco ou 
dez anos." 

PESQUISA DA ARENA NÃO CONVENCE CASTELO BRANCO 

O Deputado estadual Marco Antonio Castelo Branco, da ARENA, concitou 
ontem o Presidente de seu Partido a divulgar os nomes dos Prefeitos c Vereadores 
puulistas que se recusaram a apoiar a tese de prorrogação de seus mandatos, que vem 
sendo defendida por setorcs do (ioYcrno federal. O Deputado disse não acreditar na 
informação divulgada por Claúdio Lembo, segundo a qual80 por cento dos Prefeitos, 
V ice-Prefeitos c Vereadores arenistas teriam-se manifestado a faYor da prorrogação. 
Castelo Branco declarou que no~ contatos que tem mantido com Prefeitos e Verca· 
dores do interior, "até hoje não encontrei nenhum favorâvcl A tese prorrogacionista", 
acrescentando que, por C'SSe motivo, gostaria que a direçào regional da ARENA 
divulgasse os nomes dos 20 por cento que condenam a sua permanénciu nos postos 
que ocupam além do prazo de quatro anos, que é o tempo de duração de seus 
mandatos, 

O Presidente regional da ARENA, por sua vez, afastou, ontem mesmo, qualquer 
possibilidade de atender à pretensão do Deputado arcnista, alegando que "a grande 
segurança de qualquer processo democrático de consulta é o voto secreto", Afirmou 
que "somente poderia romper esse sigilo se autorizado pelas bases do Partido'', 

Lembo explicou que a consulta aos urenistus no Interior desenvolveu-se 
"da maneira mais singela poufvel", A partir da hipótese de coincidência de 
mandatos, perguntou-se ao Prefeito, Vicc·Prefeito, Vereadores e Presidentes de Cü· 
muras Municipais da ARENA, se eles desejavam: a) manutenção do mandato de dois 
ano~, previsto pela legislação baixada cm abril de 1977; b) mandato de ~eis anos, 
realizundo·sc as eleições em 1980; e) prorrogação dos atuuis mandatos por dois unos. 
Lcmbo informou que as respostas indicaram que 80 por cento de 47 por cento dos 
urcnistus que responderam ao qucstiondrio (o formulário foi cnviudo a 5.600 
urcnistns), optaram pela prorrogação. 

Nu opinião do Presidenle da ARENA, "os que imuginarem resuhudos di· 
fcrcntes, podem realizar novas con~ultas". 

Nu Assembléiu Legislativa, Ca~telo Brnnco justilicou sua propostu alegando que 
csto1 divulguç~o se faz ncccssâriu "cm nome: du dignidndc dos 11rc:fcitos c: Vereudorcs", 
por entender que, "homcn5 de formuçilo dcmocrdticu ni\o podem concordur com um 
ato ilegal c imoral". Na opini~o do Deputudo, "u pesquisa pode utC ser uplkrifu", 
Puru Custeio Brunco, u n~o divulguçi'lo dos que 11e opõem à prorru~uçi\o, foRC uo 
princ!piu dcrnucr(ltico c I rui o poder de informuçi\o que i: um direito dn povo cm gc:rul 
c do cleilm em parlkular. 
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No campo do MDD, a pretendidu prorroguç~o de mundutos de: Prefeitos c Verc::a· 
don:l tumbé:m vem sendo condenada por diversos purlumc:nUtrcs. Ontem, o Depu tudo 
franco Barucc:lli, uiCm de condenar a coincidência de eleições, ulirmundo ~ue a 
iniciutiva somente iria gerar confusao junto uo eleitorado, declarou que a tentu\lva do 
Governo de prorrogur m~ndntos evidencia o temor unte u vontude sobcrunu do povo, 
sempre munifestudn nus urnas. 

LEMBO: 80% DOS PREFEITOS PREFEREM A PRORROGAÇAO 

Da sururJal dr Rra.n11a 

Cerca de 80 por cento dos prefeitos, vicc-prcfeitos c vereadores puulistus consuJ. 
tados sobre a coincidência de mandatos legislativos e e"ccutivos foram favoráveis à 
prorroguç~o dos mandatos dos que se c~contram no cargo, at~ o. uno de 19~2. Esta in· 
formação foi prestada ontem pelo presidente da ARENA paulista, CláudiO Lembo, 
ao secretário-geral do partido, deputado Prisco V,ianu. 

Cláudio Lcmbo chegou a Brasfliu nu tarde de ontem trazendo um documento 
sobre instruções legais pura a eleição dos dirctório5 municipuis, estaduais c nacional 
dos partidos polrticos, que entregou também à presidência urenistu. O documento já 
estâ sendo transrormttdo cm livro, em Silo Paulo, c dentro de pouco tempo será distri· 
bufdo 11os dirctórios de todo o interior do Estado. 

Falando sobre os resultados da pesquisa feita no interior, somente com prefeitos, 
vice·prcfc:itos c vereadores, disse Lcmbo que, "a partir da hipótese que admite a coin· 
cidência dos mandatos cletivos, nos nlvcís municipal c cstudual, a ARENA de São 
Paulo consultou a todos os seus prefeitos, vicc-prefcitos, vereadores c presidentes dos 
diret6rios municipais'', E acrc.sccntou: 

"E interessante notar-se que, espontaneamente, responderam à pesquisa 
vereadores do MDB c ainda prdcitos do Estado do Rio de Janeiro. Agora, uma vez 
recebidas as cartas-respostas, as quais foram aferidas, constatou-se que mais c 80 por 
cento dos pc.squisados desejam· a prorrogação dos atuais mund~IOS clctivos. Par::. 
culurmentc, sou contra a coincidência de mandatos, Reafirmo imaginar que a demo· 
cracia é um jogo que deve ser disputado cm turnos, Uma clciçào, prevendo o prccn· 
chimc:nto de uma só vez de cargos de nlvcis diversos, poderlllcvar a uma mudunçu 
incspcruda da filosofia que orienta o pais, de uma maneira especial, enquanto se r.1an· 
tiver o bipartidarismo." 

No entanto, segundo Cláudio Lcmbo, "cabc·mc ouvir as bases do meu partido
c mesmo receber as opiniões de clcmcntos do partido da oposição- e foi isto que fiz 

cm São Paulo, pois só compreendo politica como uçào permanente de se ouvir o que 
pcnsu o povo". 

Marthttan 

O Hdcr do governo, deputado Nelson Marchczan, não quis comentar ontem o 
projeto do ministro da Justiça, Pctrõnio Portclla, envolvendo, entre outros, a prorro· 
guçào dos mnndatos dos prefeitos. Ele se pronunciou, porém, ravoruvclmcntc à 
extinção da 'oincidéncia de mandatos, prevista no "pacote" de abril. 

"Quem estA falando sobre isto é o Pctrónio. Não sei de nada", foi a resposta ini· 
cial do parlamentar gaOcho. O secretArio-geral da ARENA, deputado Prisco Viana 
afirmou: "0 assunto uinda não estA nu pauta do partido". 

Conversando com os rcp~rtercs sobre o assunto, Murchczun fez. blaguc: "Sou 
contra a prorrogação da greve. .. " ele admitiu que "o problema do mandato-tampão 
de dois anos se encontra sob exame, colocado pelas bases ante os parlamentares c ante 
o partido", HA, ·segundo disse, quatro opções: ''a prorrogação dos mandatos dos 
atuais prefeitos, a eleiçb para um m11nduto de seis anos c o rompimento da tese da 
coincidência com a realização do pleito para um mandato de 4 unos. O certo é que o 
tampão não ~iu bem, H6 uma rejeição natural contra ele". Foi.·lhe ~cm brado que~ 
deputado Castcjon Branco (ARENA - MG) é favorável A rcclciçilo dos atuu1s 
prefeitos: "seria uma quarta ahcrnativa ", 

Ainda quanto a ruptura do bipurtidarismo, comentou: "A matéria é pertinente 
ao ministro da Justiça, Se est6 na ordem do dia, com cs•c objctivo cspedfico, nilo sd. 
Tudo o que intercun A vida partidária interessa ao Mini&tério da Justiça". 

GOVERNO TEME QUE MDB GAÚCHO TAMBEM VETE PREFEITO DA 
CAPITAL 

Rio- S. mais do que notório, a esta altura, que a decisão do MDB paulista de 
vctur 11 indicuçilo de qualquer nome para a Prcfcituru de São Paulo, só preocupa o go· 
vcrno federal- aluai c: futuro- na medida cm qUé se transforme numa decisão nu· 
cional ulcançundo tamb~m ~ Prefeitura de Porto Alegre c represente o in!cio de um 
processo de radicalização. No resto, no que respeita aos problemas do engenheiro 
Palllo Salim Maluf, não hlt. qualquer intenção governamental de sair cm seu socorro, 
passando o futuro governador paulista a responder pelo desafio implfcito cm suu can· 
didutura. 

Apaur das declarações cm contrário do Udcr Jarbas Passarinho, a posiçilo do go· 
vcrno Figueiredo no que respeita A emenda que scrA uprc,entado no dia S de março 
pelo acnudor Mauro Bcncvldcs l: de fechamento da questão, c11so não seja rejeitada 
por decurso de prazo. Se o sovcrno estA ~eriamcntc J~tereasado cm adiar 111 clci~ões 
municipais do ano que ~cm, é lógico que não csturiu dlspo~to a enfrentar uma eleição 
nas capitanias dentro de 120 dias, obviamente com poucas chances de vitória. 

Com relação à decisão de não aprovar o nome doa prefeitos indicados, u 
preocupação oficial, a julgar pelo que Informam suus lideranças mula ucrcdltudus, 
prende-se uo Rio Grande do Sul c à decisão que IA scrA tomudu esta semana. Alinul, 
cm Silo Paulo o problema é de P11ulo Sulim Mulur, c no Rio sua buncudu mnioritflria 

nprllvarll, sem qualquer problemu, o candidato de Chagus Freitas que, \lu contrúrio 
do engenheiro Snlim Muluf, se encontw nas boas gruçus do governo. 

Por isso, cur:1cterizado o que se considcru rudicnliz:lçl'lo c desalio, o go~erno 
poderá vir a propor como solução po!Hicu c constitucional para o impa~sc, umu oulra 
emenda li Constituição, retirando a obrigutoricdudc de referendo da Assembléia 
Legislativa pura a indic11çilo do prefeito. Esta hipótese, ainda não decidida mas pro· 
vAvcl, implicaria nova redução da ulfnca "a", do parágrafo primeiro do urtigo IS du 
Constituição, retirando a rcrcrência à necessidade de uprovaçào do nome indicado 
para prefeito das Capitais c dos Municlpios considerados cstúnciJIS hidromincruis. 
Esta solução, contudo, só seria examinada depois de esgotadas as ncgociuções po· 
llticas, 115 quais terlo de ser iniciad11s mais cedo do que se supunhu c cm rumo c 
objctivo diversos dos preconizados inicialmente pelo senador Petrónio Portellu c 
pelos Hdcrcs da faççilo moderada da oposição. 

Seja como for, é evidente que o governo separa a emenda Bcncvídcs do episódio 
paulista, pouco se importando com o destino c as aniçõcs do futuro governador 
Maluf. Mas, no que toca à emenda, prcsscnlc·sc que as bancadas arcnistus no Con· 
grcsso, cm especial na Càmara, serão submetidas af ao primeiro teste de fidclidltde c 
competência. Este episódio c o da liderança pura que o ex c futuro ministro Delfim 
Nctto processe o deputado Francisco Pinto constituirão o bntismo do fogo dus li· 
dcranças na C;lmura c no Senado. 

APESAR DOS DESMENTIDOS, ELEIÇÃO DE 80SERÁ ADIADA 
Das sucursais 

BRASILJA- O Ministro Mário Henrique Simonscn negou. O Senador Pctrô· 
nio Portella e o futuro MiniStro Said Farhat declararam nilo exístir, ainda, qunlquer 
decisão. O Senador Jarbas Passarinho· ficou contra, ma5 talvez desavisado, pois 
chegou à Capital Federal à noite, c não pódc dialogar com seus companheiros. O 
Deputado Nelson Marchczan, lfdcr do futuro Governo confirmou: a coincidi:n~:ia de 
mandatos cs16: sendo examinada, c11minha para uma solução c é a tcndéncia geral. 

Em suma, cstll cm andamento uma decisão já tomada pelo futuro governo, que 
continuará sendo negada c desmentida, mas nem por isso deixará de provocar o 
adiamento das eleições municipais de 1980 para 1982, E os motivos pureccm claros: 
cm meio a uma politica de férrea contenção inflacionAria a ser desenvolvida este uno c 
no próximo, o comando cconómico·linanceiro do general Figueiredo julga prejudicial 
a realização dcssus eleições, menos por causa de passiveis resultados negativos do que 
cm função de pressões c reivindicações que governadores, prefeitos, candidutos c 
lideres do esquema situacionista fariam sobre o Palácio do Planalto, solicitundo 
verbas c au"llio para iniciati~as administrativas de curâtcr eleitoral. Diriam que sem 
certas facilidades (que implicariam a quebra da rfgidu politica de contenção) sc:riu im· 
posslvel vencer as eleições. 

Esse racioclnio, apesar dos dcsmcntidos de praxe, foi desenvolvido ainda cm 
janeiro pelo Ministro Mário Henrique Simonscn, que, sem se intrometer cm questões 
politicas, alertou os Generais Golbery do Couto c: Silva c João Baptista Figueiredo 
pura os inconvc:nicntcs ccunómicos do pleito c: teve suas ponderações aceitas. Pouco 
importa se o projeto de lei referente: A coincidência de mandatos (leia-se prorrogação 
dos mandatos dos atuais prefeitos c vereadores) irA ao Congresso no corrente uno ou 
no pró"imo. 

Uma coisa é a teoria, outra, a prAtica. O General Figueiredo ununcia disposições 
dcmocratizantcs, promete fazer do Brasil uma democracia c até "arrebentar" quem 
ficar contra suas determinações, mas comcçurA o governo tendo que adiar eleições. O 
artificio da coincidência, melhor seria dizer, o pretexto, não convence ninguém. Oco
mando politico do quinto governo revolucionário deverá justificar a medida através 
do argumento de que a unidade administrativa nacional exige mandatos paralelos nos 
Estados c nos Municlpios. O problema é que esta será outra contramarcha da 
Revolução no assunto. Já tivemos coincidência, depois mandatos separados, entre 
prefeitos c govcrnud11rcs, cm nome da ncccssidude de ensinar o povo a votar pela 
prAtica continu11da. No fundo, o problema é outro: sempre que as eleições amcnçum 
prejudicur a estratégia oficial, ou só adiadas, como nos casos municipais, "cmpa· 
cotudus", como no ano passado, ou transformadas de diretus cm indirctus, conforme 
ocorreu cm 1966, 1970, 1978, para governador. 

Desta vez, porém, falta aos detentores do poder um instrumento de força, como 
o Al-2 ou o AI-S para estabelecer ou intimidar. Esse novo cusulsmo terá de ser 
apresentado A delibcruçilo do Congresso, sem u sombra de cussaçõc:s ou da decretação 
de seu recesso, c, apesar de: a ARENA dispor de maiorin, muitos de seus integrantes 
prcci'surilo ser convencidos. A começar pelo llder do governo no Scnudo, Jurbus 
Passarinho, declarada mente contra a iniciativa, 

O Sr. Jarba1 Paparlnho (ARENA- PA)- Peço a palavra, como Llder, Sr, Pre· 
sidentc. 

O SR.. PRESIDENTE {Nilo Coelho)- Concedo a paluvrtt, como Lldc:r, ao no· 
bre Senador Jarbus Passarinho. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA. Como Lldcr, pronunciu o 
seguinte discurso. Sem revisão do orndor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, como o 
in!cio do discurso, brilhunte como sempre, do Sr. Senador ltnmur Franco foi uma rcfc· 
rêncin a um pobre nrtigo meu de imprensa, senti-me nn obriguçilo de dcbutcr com 
S. Ex•, o que pura mim l: sempre um prazer Intelectual. Mas, não querendo prejudicar 
o tem li de S. Ex•, preferi pedir a palavra como Lfdcr, Sr. Presidente, puru que dcbutés· 
sem os cs~a qucstao de dcm1nciu vnziu. 

Primeira advertência, u quem couber,- c naturulmcnte não ser~ 11 V, Ex' r crcil' 
que nUo serll, também, u cate Plc:ni\rio -: ninguém dign, umunh1l, que o Lltler da 
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Maioriu, no Senado, veio defender a denUncio vazia. Fiz a declaruçilo primuciul de 
que u denúncia vuzia, no meu Jlurtido, encontra uma condenação uni\lersal; nós n;lo 
somos fu\lor611cis à manutenção do estututo da denUncio vazia, a nossa ponderação é 
o que acontecerá quando, pura c simplclimentc, o instituto du denUncia \lUZia for reli· 
rndo sem que outras medidas ucuutclutórius, sobretudo do pequeno in11cstidor no 
campo de construção ci11i\, não foram tomadas. 

Ora. comecei por ler o primeiro período do editorial de O Gfobo, para que S. Ex• 
o nobre: Senador Itamar Franco me OU\Iissc. E no meu urtigo S. Ex• estranhou que 
tivesse usado precisamente esta frase que S. Ex• sublinhou: 

Tirando partido da popularidade da causa, a Oposiçilo nilo poupou 
de maneira alguma o lombo da ARENA, na semana que passou. Acusou· 
a de procrustinar, de manobrar insinccrumente pura não apro11ar o projeto 
que, ao que consta, deu só ele cercu de cem mil \10im u um deputado pelo 
Rio Grande do Sul. 

Tui o apelo popular do tema, 
Ora, procrustinur significa cxatamente retardar, que é melhor do que adiar, que é 

um verbete que tem sido usado com uma certa leviandade por muitos dos brasileiros. 
Então, preferimos usar mesmo o termo procrastinar, retardar, mas insistimos cm 

que nilo se truta \la de uma manobra insincera, mas, sim, de um retardamento que ti· 
nha sido até ccrh1 ponto obrigatório, nu medida cm que nilo se encontrava a solução 
equânime. E salientei à Oposição com mais leveza que cm regra cabe \IOitar-sc para os 
tcma5 populares c procurar saber, numa democracia, onde estA a maioria para atcn· 
der li essa maioria, Mas, ao go\lcrno, nilo. Ao S:O\Ietno, mesmo de uma democracia, 
cabe levar cm consideração todos os interesses nacionais, todos os segmentos cm 
causa. 

Ora, disse ainda um nobre Sr. Senador- que infelizmente pura mim foi o pró· 
prio Senador i.tamur Franco, que chegou nesta scgundu-fciru uo plenário com rcscr· 
vas insuspeitadas de maHcia, no seu discurso de ainda hã pouco, primoroso, com 
clcgantcssolércias, atingindo o partido c o Oo\lcrno- que .. , 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Nobre Senador, talvez tenham sido 0), 

nuxos positi11os do seu apartamento para o meu, jft que somos vizinhos. Nilo diria que 
fosse por osmosc. Por osmosc, seria mais cs~cnciul. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Senador, acho esse terreno 
perigoso. 

O Sr.Jtamar Franco (MDB- MO)- Não, V, Ex• é quem está caminhando ne~· 
se terreno. Só posso atribuir tal\lcz a nossa 11izinhança. 

O SR. JARDAS PASSARINHO {ARENA- PA)- Esse terreno da 11izinhança 
cu acho perigoso, Vamos ficar por aqui mesmo. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Para mim não é perigoso, Senador. ~até 
uma honra ser vizinho de V. Ex•, na mesma prumada. 

O SR. JARDAS PASSARINIIO (ARENA - PAI - A honra ó minha e aqui 
não cube- num discurso no Senado - dizer que cu tenho até pontas de in11cja em 
relação a alguns uutomó\lcis bonitos que V. Ex• tem, para os quais cu olho com 
"olhos grandes". 

O Sr.Jramar Franco (MDB- MG)- Mas troco por quulqucr um de V, Ex•, na 
hora que V. Ex• quiser, até hoje mesmo. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PAI - Nio diga isso, que ó um 
comprom,isso sério .. , 

O Sr.llamar Franco(MDB- MG)- Vamos agora! 

O SR, JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Diz c=ntão o nobre= Sena· 
dor: "a ARENA procrastinou c a maior pro11a de que ela foi insinccru é que só ugoru, 
recebendo ordem do Presidente da República, rcso\11cu aprovar o projeto. Ora, às 
vezes cu me pergunto até onde \la i a sensibilidade da Oposição, A julgar pelas crlticus 
que cu tenho ou11ido aqui, a Oposição gosturiu que nós nos comportássemos como se= 
fôssemos o LI der da Minoria c esse Partido a Minoria, c nilo a Maioria. Qual é, em 
qualquer tempo, o Partido que suporta, que upóiu um Presidente da RepUblica c que 
não o ou\lc? Por Deus, Senhor! Como diz tunto o nobre L!dcr du Minoria: Por Deus! 
Só que cu nilo sei fazer com a mesma énfusc com que ele fnz, tal\lez por falta de 
intimidade com o Senhor, 

O Sr.llamar Franco (MDlJ- MG)- A ARENA nilo tem intimidades com o 
Senhor, o que~ lamentA \lei! 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Eu di riu, quul! o l'urtido 
MujoritArio que nilo ouve o sc:u Governo, os interesses do sc:u Governo? 

O Sr.Itamar Franco (MOB- MG)- O Oo\lcrno ouve a ARENA, Excelência? 

O SR. JARDAS PASSARINIIO (ARENA - PA) - Acho que V. Ex• "'~ 
tentando me perturbar ... 

O Sr. Itamar Franco (MOO- MG)- Então me desculpe. V. Ex• me permite 
umupurtc? 

O SR. JARDAS I1ASSARINHO (ARENA - PA) - Jloi~ nào, com muito 
prul.cr, 

O Sr. ll11m11r J.'ram~o{MDU- MG) -0 Guvcrno ou\le u ARENA'! 

O SR. JARRAS PASSARINIIO (ARENA- PA)- Ou 'C, 

O Sr.lcamar Franco(MDB- MG)- Desde quando, Excelência'! 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PAI- Desde ugoru. 

O Sr. Uamar Franco (MDB- MG)- Desde agora. Muito obrigado, Excelên-
cia. Dou os meus parabéns a V. Ex• ' 

.O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Eu só posso responder por 
agora! V. Ex• \laÍ querer- como se diz cm linguagem de: rudioamudor- um QRM 
no meu microfone: o tempo todo? 

O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- Prometo nilo apancar mais V. E:K1 Estou 
esperando os três minutos finais, porque V. Ex• sabe que cu não sou Vice·L!der, 
Udcr da Bancada, c não poderia responder a V. Ex•, a não ser atra11ês do aparte. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Em primeiro lugar,! uma 
injustiça. Para mim, V. Ex• poderia ser o próprio Udcr, porque tem qualidades para 
isto. 

O Sr.llamar Franco (MDB- MG)- Muito obrigado, Ex• 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PAI - Quonto ao tempo, não. 
V, Ex• não precisarA disso, porque pode dispor do meu di~curso ... 

O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- Não, Eu esperarei os tiês minutos linuis, 
sem interromper V, Ex• 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PA) - V. Ex• pode me intcr· 
romper, porque cu vou lhe citar muito. Eu só quero que consiga com V. Ex•)ormar 
uma frase c ou11ir outra. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Eu vou esperar. 

O SR. JARRAS ~ASSARINHO (ARENA - PA) - Então, não havia na 
procrastinaçào, como salientou o nobre c ardoro5'? representante do MDB por Per· 
nambuco, Senador Marcos Freire, nenhum tipo de mâ fé - S. Ex• não usou essa 
expressão, eu é que estou usando- nenhum tipo de procrustinaçào que significasse 
mA fé. Não. E um recurso que a Maioria tem de ganhar ~empo- no caso, até: pode· 
ríamos dilcr perder tempo- para poder chegar a uma solução mais próximo dos inte· 
rcsscs connitantcs de uma democracia. Ora, democracia é acima de tudo um jogo de 
forças connitantcs: ela dc\lc - se é uma democracia cnâvc\ c madura - c:la deve 
atender, cxatamcntc, a uma resultante de um poHgono de forças. Portanto, não ê 
apenas de um lado que se olha o problema. O caso cm si é que é di!icil; com a sinccri· 
dadc com que graças a Deus cu me conduzo, c o nobre Senador Itamar Franco nem se 
apro11citou disso -está no meu artigo - cu digo, numa parte dele, que ê forçoso 
convir que se passou muito tempo. Há uma parte do artigo cm que cu mesmo faço 
uma critica velada ao próprio Partido c até ao próprio Governo, achando que se pas· 
sou muito tempo. Mas cu posso também estar cometendo uma injustiça, porque nesta 
Casa,.Srs. Senadores, nós vi11emos juntos- MDB c ARENA -um dos dias glorio· 
sos do Senado: estas galerias repletas, essa tribuna de honra sem um lugar para sentar, 
universitários de todo o Brasil pulmcuram uma decisão que foi nossa, comum, da 
ARENA c do MDB; cu, como representante do Partido naquela ocasião, estando 
ausente meu Lrdcr, c o nobre Senador Paulo BÍ'ossard jã como L!dcr, demos 11 solução 
do caso dos biólogos c biomédicos, Pois o Partido de V. Ex•s, o MDB, na Câmara, 
impediu a aprovação desse projeto, já agoru cm dcfc~a de uma terceira categoria que 
eram os farmacêuticos, Por que procrustinou? Porque achou, naturalmente:, que o 
projeto nilo era bom; porque encontrou no projeto esta ou nqucla falha que, segundo 
o ponto de 11ista da Oposição, deveria torná-lo insuscctr11cl de imediata uprov:~çào. b· 
so é absolutamente irrctorqu!vcl: a própria Oposição tem o direito de usar um sistema 
de obstrução pura tcntur negociar com a maioria um artigo melhor, um texto melhor, 
um contexto mais razoável.~ esta u nossa posição, 

O Sr. Bcnedlro Ferreira (ARENA- GO)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARR~S PASSARINHO (ARENA- PA) ~Com prazer. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARESA- GO)- Eu lembraria o episódio dn aprO\IU• 
ção, nu Câmara dos Deputados, do projeto cm questão; o projeto da Lei do lnquili· 
nato que recebeu um substitutivo do Senado, fundado, naturalmente, nus razõc~ 
invocadas por V. Ex•, c nilo me quer dizer isto que a Bancada da ARENA, nu Câma
ra dos Deputados, ti11cssc recebido esta ou aquela ordem do Executivo, quando apro· 
vou o projeto que o Senado entendeu de melhorar uprescntundo um substitutivo, 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Eu tenho a impressão de 
que, ainda hã pouco, o Senador Hc\vldio Nunes deixou muito claro qual foi a 
participação, inclusi\lc de S. Ex•, do Partido, cm torno dc:ssu tcntati\la de melhorar o 
projeto. E cu, no meu artigo, citei uma frase de Churchill, c vejo que hoje tenho 
redobradas razõc!l pura bater palmas Aquele luminoso espirita, quando ele dizia 
assim: "Se o politico defende o Go11crno, todus as dcsgruças do mundo, tudo o que 
falta à sociedade humana lhe é atirado cm rosto, c cu os intimo em altos brados o que 
pretendem fuzcr pura rcmcdiur a situação". 

Aqui estA cxatamcntc o que estamos sofrendo, nós, os poHticos que defendem o 
Governo, Aponta•SC u ARENA sistcnlllticamcntc como Jlurtido sem \IOntudc própria, 
como Partido que só ugc cm funçno dos interesses fechados do Go11crno c, ao mesmo 
tempo, esquece-se que us modincaÇÕ(' numa lcgisluçilo dessa natureza podc111 ser tilo 
dclicudas que, cm boa linguagem popular, "o tiro pode sair pela culutru". Leio um 
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novo perfodo, do editonul de O Glnho. Assim como V. Ex•s lêem- aliO~. são muitn 
mais contumuzcs neste processo, lêem editoriais continuumcntc - ufinal, du:gou a 
vcl de lcrmos um. 

O Sr. Marco1 Freire (MDB- PE)- A Oposição go~tu da Imprensa. 

O SR, JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA) ·-E nós tumhém; go~tumm 
muito. Só peço que V. Ex• não quciru monopólio; V. Ex• nào é bem um monopolistu 
dc:r.~c!a afctos ... 

O Sr. M1rcos Frelre~MDB- PE)- Foi V, Ex• quem rcssultou n nossu rrcqUi:n
cia nos editoriais de jornais, 

O SR, JARDAS PASSARINHO (ARENA - PAI - Exalo, fulci numa 
insistência, numa contumãciu, c então, a nossa vez também cstl1 chegando; cst:Lmos 
começando u ler editoriais. 

O Sr. Marcos Frei~ (MDB- PE)- Otimo, é uma enorme cvoluçilo. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PAI- Mas isso é ólimo, porque o 
pior seria que houvesse uma involução, 

O Sr. M1rcos Freire (MDB- PE)- Como jã testemunhamos, vã rins vezes nu 
vida pública. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V. Ex•, aliAs, é um teste· 
munho vivo, e como i: jovem, pode repeti-lo durnntc vúrios unos. 

O Sr. M1rcos Freire (MDB- PE)- Espero que nào veja muis a repetição do 
retrocesso, 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PAI- Nuo má. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Otimo. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PAI - Mas diz o artiio de O 
Globo: 

Não é upcnas a controvertida figura da denúncia vazia que o projeto 
pretende extinguir no contrato de locação de imóveis, iniciutiva que no~ 
devidos termos mereceria o apoio geral pelo seu sentido justo c humuno de 
ampliar as condições de segurança do inquilino ... 

O Globo também não é contra se derrubar o instituto da denúncia va;r.ia, digu-sc 
logo. 

... conforme posição sistematicamente: defendida pelo O Glnbu. Sob 
essa capa de forte apelo social c cmocionul, montou-se nu verdade todo 
um dispositivo jurldico fadado a agravar dramaticamente o problema 

prujcto guc veio, oriundo da C limam do:1 Dcputudos- nc:~tc texto se dcclâr;• 'Iuc o lt1· 
cutfLrio pode, u rartir de qualquer momcnlo, pagar o~ ~cus uluguéis utrusudo~; juros 
de mora; c, com isso, se interrompe, cvidcnlcmentc:, o proce~~o de rcimissào de po~~c 
por p;Lrtr: do proprietário, Isso ele pode ftLLc:r duas, três, quatro, cinco ve1.c~. cm reinei· 
di:ncius, c somente com uma nlta comprecnsao do juiz se podcr4 levar cm considcru· 
çào <JUC aquele inquilino, uqucle locador, que é inudimplcntc, que é useiro c veLeiro 
em nilo pagar o aluguel cm tempo oportuno, faz daquilo um ca~o de regra c niio de 
cxceção. 

Orn, aqui se diz, com razão, que dos imóveis que se conmocm no Brasil 30 a 40% 
são destinados, utualmentc, ao aluguel. E, duruntc os seis anos do Governo Figucirc:· 
do, cstl1 prevista a construção de cinco a seis milhões de habitações, das quuis 1,5 u I,!! 
milhilo para serem alugados. O que: chumamos a utcnçao no artiguclc, que mcrc· 
ccu as honras du citução do nobre Senador Itamar Franco, foi precisamente o fato de 
não haver um prndanl entre a protcçilo ao inquilino c a protcçüo ao pequeno proprie· 
tá rio, 

O Senador Hclvfdio Nunes mostrou aqui a posição do nosso Purtido, prcocupiL· 
do com o pequeno proprietário c, sobretudo, com o pequeno pagador de aluguel, 
uqucle homem que ganha até cinco salários mínimos. Mostrou, nilo houve rcspo~ta.
pelo menos nao ouvi- o MDB nao quis ncgociur ou não se intcreHou por negociar 

flólTil elevar o teta de cinco salários mfnimos a oito, nove ou dez. Entilo, o MDB está 
também, com isso, através da luta contra u denúncia vazia, favorecendo grandes pro· 
prietários, grandes investidores no mercado c grandes alugadores de mansões, as 
quais podem ser pagas a quarenta, cinqUenta mil cruzeiros por mês, a título de aJu. 
guel, mas pilo, nu verdade, apenas o pequeno pagador de aluguel. 

Estu é uma posiçilo que cu goslariu de deixar clara. Quando hú pouco, a Oposi· 
çào declarou atê graças a Deus que o Senador Hclvldio Nunes nüo poderia muis vo
tur ... 

O Sr.lcamar Franco (MDB- MG. Fora do microfone.)- V, Ex• pode nomear 
o Senador. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PAI- V, Ex• COposiçào. 

O Sr.llamar Fr.nco(MDB- MG. Fora do microfone.)- V, Ex• pode nomear· 
me. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PAI - Bom, nomeio V. Ex• 
.uricto sen.tu c atê amp/u .ttnJu, pudesse cu, cm amplu Jeruu, nomcà-lo cm alguma coi
~a. Mas, então, designo V. Ex• pelo nome . 

O Sr.llamar Franco CM DB- MG)- Repito: graçus n Deus, S. Ex• nilo vai \'O• 

tur mais de uma vez, 

habitacional brasileiro, desmoralizar ou arruinar uma série de utividades o SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Em compcnsaçilo, nobre 
produtivas, promover o desemprego - sobretudo da milo·dc·obra niio Senador Itamar franco, v. Ex•, que i: um dos homens a quem prezo profundamente, 
qualificada - causar novos e contundentes impactos inflacionários c, pclu coerência c pela firmeza de atitudes, há de estar lembrado de quando, nes:r.c corre· 
como somatório critico de tudo isso, submeter a economia brasileira a dor do plenârio do Senado, conversei com V, Ex• sobre isso, V. Ex• se mostrou scnsí· 
fatores recessivos francamente articiliais. vci u haver um prrulanl, u haver um cquilibrlo. 

O Substitutivo começa por abranger indiscriminadamente as locações 
residenciais c comerciais, o que é uma heresia do ponto de vista jurídico, O Sr.lt1m1r Franco (MDB- MG)- Permite V, Ex• um aparte'! 
econõmico c social. Prorroga indelinidamcntc tunto os contntos atuuis o SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA_ PA)- Pois não. Aliás, fiz tudo pa· 
como os futuros (urt. 22), e torna obrigatória a cu,uinuaçào da locação atê ru v. fu• upartear. 
mesmo nos casos de venda a terceiros (01n, <1~). Só cm condições muito 
restritas o imóvel retorna ao uso c gozo do seu proprietário (art. 28), que O Sr, U1m1r Fnnco (MDB- MG) - Não queria interromper o raciocínio de 
passará a pagar todos os imposto.;, taxas c seguros (nrt. s~). Ao locatário se V, Ex• V. Ex• sabe que o meu projeto é sctorial, c o reajustamento seria baseado nas 
confere o direito de não devolver o prédio alugado qunndo nele houver Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. 
feito benfcitorias sem or;o~içâo do locudor... O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- No que concordamos, c vu-

Veja-sc bem, não é com a prévia con~urdUnci11: sem oposição. mos ser derrotados . 
... até receber a indcniznçilo por elas. No caso de venda, faculta-se ao 

locatário nilo notificado ho1ver puru si o im~vcl dc~de que deposite o preço O Sr.1t1mar Franco (MDB- MG) -t.umentuvclmcntc, vamos ser dcrrotudos, 

c dcmaisdcspcsas(art. 12). O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PAI- Pelos dois Partidos, o de 
Note-se que, no caso de despejo- c aqui falo pura umn Ouncmla rc!'llctu de V, Ex•eomcu. 

bacharéis cm Direito c brilhantes advogados - a partir do momento cm que a 0 Sr.ltlmar Frlnto (MDB _ MG) _Não, apenas pelo Partido de v. Ex• 
denúncia vazia cai e o contrato se torna indefinido no tempo, u proprietário nUo pode, 
com facilidade, reaver o apartamento, estou me rcrcrindo ao pequeno proprietário, O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Ah, só pelo nosso? As 
nao me refiro aos donos de imóveis às cr:ntcnn!. E os hA até no Partido de V. Ex•s umurgussãonossus'l 
Entilo, esse inquilino pode reter o imóvel, c o pedido:- mesmo para moradia própria ou 0 Sr.ltamar Franco (MDB _ MG) _Nilo, 0 nosso Partido defende as ORTNs, 
paru moradia de ascendente ou descendente, 1lcvc ~cr submetido a uma tramitação· c 0 Partido de v. Ex• quer modificar. 
judicial que vai até o recurso ao esculilo liUpcríor, à instância superior, c o recurso, 
neste caso, tem efeito suspensivo. Portnnto, rcuvcr um apurtumcnto, rcuver umu casu, O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Vejamos u votuçilo nu C Li· 
c cu me retiro, insisto, sistematicamente ao pequeno investidor, que representa uma mura. 
grande parcela do mercado imobiliário, nilo vui ser rãcil: vai ser extremamente dificil, 
a partir do momento em que se corrija um erro com outro erro, que é deixar uo 
desabrigo o pequeno investidor num mercado tao scnsrvcl e tilo dindmico da ccono
miu brasileira. 

O Sr. Ltlle Chans (MDB- PR)- Scnudor Jurb11s Passurinho, V, Ex• permite 
um apurtc? 

O SR. JARDAS J,ASSARJNHO (ARENA- PA)- Em scguidu, se V. Ex• me 
permite o apurtc ser concedido oportununlcntc, 

A única rormu de obter, dc~de logo, a dcvoluçao de um imóvd ê: primeiro, ~c o 
inquilino nilo pugur o ulugucl c o encargo no pruzo do contruto. Mu~. cm seguida, no 
texto do projeto que se est4 votundo,- c nilo é o do Scnudor ltumur Franco, mus o 

O Sr.1tam1r Franco(MDB- MG)- Quero chamar a utcnçilo de V, Ex• -evi· 
dcntcmcnlc V. Ex• tem poucos minutos c não quero entrar mais no mérito- que é 
um homem brilhuntc, um homem inteligente, pura que o Congresso Nncional levou 
praticamente cinco unos, cinco unos, repito, quando V, Ex• sabe, eu ~ci c todos que 
aqui estilo snbcm, quantas vezes temos leis aprovadas cm cinco ou seis dins, 

O SR, JARDAS I'ASSARINHO (ARENA -I'AI- Nuo hA dóvida. 

O Sr,lh&mllr Fruco (MOO- MG)- Exccl.:nciu, esse é o ponto sério. E ui con· 
linuo ulirmundo - V, E~t• pode discordar, ê: um direito <JUC tem -, no meu cn· 
tcndimcnto c posso provar a V, Ex•, u horu que ~Juiscr, tamhém l.HJUi nu Scnudo Fc· 
derul, que u ARENA retardou o l'rojctodu Lei do Inquilinuto, como, nu Cümuru dos 
Deputudos, o meu projeto c~t6 pu r ado, nn tlavctu do Líder do Governo, hâ dois anos 
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c 11 r..~ rnc'c~. ;.:pc:l.t:., b,ccli:ncia. O que ~c pedia ~:n: 1• ~cguintc· qur. 11 G1Jvcrno <tfHnV:t'l· 
~c ou rcjcit;mc u m.:u prujctu. ~"~ele niu.l u feL; ndu o aproYoLJ ucm o rcjcl!llll. O 
projr.:ht ,,,,·~ iLUotmccic.Jo J.i. E pena l.jUC, tillvcl., de nilo po'~" CiL.II a~.~im ~.:unw 
ocorreu com a Lei de lltrctrilc~ c Ua\C.'I, 'JUC ll~.;uu no Cun~rc~'u ;-,;;tcwn;d ccrc:t Jc 
quitM: duLc unos, cnmo !iuhc V_ Ex• Se o Governo Ft~ut:irc:do nilo ti~-c~\C feito uma 
intcrvcnçJu na trnnHtaçi'to do Projeto de Lei do lnquilmato, talvcl tiví:,\cmm itqui u 
n:prticàn do ocorrídll com u l.ci de DiretrÍI.C!i c R:t\C~, c o projeto lil''ITÍ<t por dot.c 
:lnt'~ ou mnis uno~ sendo di~cut1d1l. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - I'A) - V. Ex•, ugoril, c~ti1 

divugando. Ouço V. Ex•, mas cst{l divnRnndo, está fulundo \obre Dm:tri1.cs c Buse~ 
duqui a pouco vumo!O falar sobre Curlm Lucerdu eu suu cKcepcinnul memóna ... 

O Sr. llamar Franco lMDB- MG)- Estou lcmbrumlo a V. EK• que quundt.J 
há o desejo da Maioria ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Mus, Senador ... 

O Sr, llamar Fr11nco (MDB- MG)- V, Ex• me permita só i:.~o. c não vou 
fula r mais. O certo i: que V. Ex•, n todn hora, fala: a Maioria, a Maioria. Mas quundo 
há o desejo da Maioria, os projetas passam aqui com a velocidade do som- jâ não di· 
go nem da luz, porque seria perigoso. Prc:feiro colocar apenas a velocidade do som. 

O SR, JARDAS PASSARI!"HO (ARENA- PA) ~- Nno, com a Yelocidadc de 
som_cstú certo, porqu.: é n nossa capacidade de falar. 

O Sr.ltamar Franco (MDD- MG)- Eu prefiro pôr só a velocidade do som. A 
velocidade da luz passa até a prorrogação dos mandato~. c isto é outra coisn. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (AKENA- PA)- Já, npora, V. Ex• s.i d<• 
cerne do prohlenm c está fazendo clocubrações, 

O Sr.llamar Franco(MDB- MG)- E. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (AREN~.- PA)- Ainda h6 puuco, divuga· 
ções; agora clocubraçõcs. Por quê? Porque o ponto crucial- l>Ube \', Ex• í.jUC temo' 
dcfc~a - ... 

OSr.ltamllrFranto(MDD-MG)-Olha, V. Ex• ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Sube o ponto crucial, en
tão, procura os termos vicinais. Mas, é natural. 

O Sr. Itamar Franc:o (MDB- MG)- V, Ex• nil.o vá, depois, reclamar que: :1 

Oposição bateu no lombo da ARENA. 

O SK.JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V. Ex• há de "r que ... 

O Sr.ltamar Fr1nco (MDB- MG)- Senador Jarbus Passarinho, só para cncer· 
rur o meu aparte, e prometo nllo interromper mais V. Ex• 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Ao contrário, assim cu nào 
permito, V, Ex• quer que cu aceite que não filie mais? 

O Sr.Uamar Franco (MDB- MG)- Nilo. Vou trazer amanhã, pedirei a palu· 
vra ao Sr. Presidente para explicação pessoal, para proYar a V, Ex•, pelos Anais da 
Casa, como, aqui no Senado Federal se retardou a uprovaçilo do Projeto de Lei do 
Inquilinato, não o meu projeto, m1u o que veio da Câmara do!> Deputado~ ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Mas, V. Ex• vai provar o 
óbYio. Nenhum de nós disse que nao! Foi dito aqui: procrastinar! Proérustinar i: retar
dar, e retardou conscientemente. 

O Sr.ltllmlr •·ranto (MOB- MG)- Mas, por que V. Ex•~ retardam? Retar
daram por cinco unos o projeto! 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Pelas razões que todos CO· 

nhcccm. 

O Sr.Itamar Franco (MDB- MG)- Cinco anos! Cinco ano~! 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Quatro, cinco, seis ou sete, 
enquanto vem o criador não acontece n solução que agora vai servotudn. 

O Sr.llamar Franto (MDB- MG)- Qual soluçilo? 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Essa que scrd votada, com 
n cxtinçilo pura c simples du denúncia YIIZia 5cm gnrnntiu do outro Indo. Est6nl u pro· 
vul 

O Sr.ltamar Franco (MDD- MG)- Em que alterou o projeto? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Por que o Partido de 
V, Ex• nilo roi sulicicntementc h6bil, suficientemente capuz pan1 urrc:sentar um proje· 
to que pudesse receber pnlmus de todos osludo!l? 

O Sr. lt1n111r Fr11nco (MDB- MG)- Senador, cm que alterou o rrojcto, do 
ano pussado ('IlHa este, a Cümuru dos Deputados? Quem alterou uqui o substitutivo? 

O SR. JARDAS PASSARINIIO (ARENA- PA)- Oh! V, Ex• lui de ver que 
cú, como 1:\, o projeto de V. Ex• nno é nenhum J'lrimor! 
I 

O Sr. 11um1ar FrancCI (MDü- MG)- V. Ex•, por mais \jUC queira, niio cun~oc· 
HUC defender o Governo ncs~r- aspecto. Foi pre~iSll entrur o novo Presidente, p111 u lJUl" 

cssu lei nnd11sse. 

O SR. JARDAS I)ASSARISIIO (ARENA - PAl - Vamos repetir. Nito 
prcct~;tva entrar u novo Prc5tdcnte, ... 

O Sr. llamDr Fr11nco (MDII- M(iJ- Prcci)oou ~im! 

O SR. JARDAS PASSARI:"<r!HO (ARENA- PA)- ... p111 um;~ rulào mu111: 
simple~. Quer ver como se destrói um tipo de slogan que V. E:o:•s u~am ahusivamcnte'.1 

O Sr. hamar Franco (MOB- MG)- Quero ver. 

O Slt. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Quer ver como n~o tcn~ 
nenhuma proccdi:ncia o que V. E:o:• acabou de dize~ 

O Sr.lltmur f.r11nco (MDB- MG) -Quero ver! 

O SR. JARDAS PASSAP.INHO (ARENA- PA)- Número um: o Presidente 
Gciscl mandou uprovar o projeto, no lim de seu mandato. 

O Sr.lfllmMr Fr•nco(MDD- MG)- Mas, o Presidente Geis::l, Senador, ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Um momento, deixc·me 
terminar, por ravor. Número dois: o Presidente Figueiredo, Jâ como candidato, 
dcclurou·sc frontalmente contra n denúncia vazia. Então, não é- absolutamente 
compatível com uma ••crd01dc irrcspondlYel que V. E.'' acabou de afirmar. Não é! 

O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- V, Ex• vai me pcrmitir,-..goru,cntào. 

O SR, JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Pois não. 

O Sr, lt•rn•r Frnnco (MDB- MG)- Com respeito ao homem que, h('Oje, niio ê 
m:lis Presidente, é apenas um cidadão comum, o Sr. c:o:-Prcsidentc Ernc'ito, Gei'icl, 
com J Congresso fechado, baillou o Decreto nv 1.534. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PAl- Mas ele não ia fechar o 
Congresso de noYo. 

O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- Mas V. Ex• não quer escutar~ 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Mandou aprovar, c o que 
ncontc:ccu aqui? 

O Sr. llamar Franco (MDB- MG)- Mandou <~provar não, Ex•. Provocou a 
denUncia vazia com aquele decreto, 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Foi aprovado aqui, rm 
para a Câmara c a Câmara dos Deputados, pela Liderança do Partido de \', Ex.•, 
juntou, geminou os dois projetas! 

O Sr.ltamar Franco (MDD- MG)- Nilo, E.Jt•! V. Ex• está engunudo. V. Ex• 
comete um erro nc5se aspecto, com a sua própria Liderança na Câmara dos 
Deputados. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Eu estava aqui, como 
V. Ex.! 

O Sr, Hamar Franco (MDD- MG)- V, Ex• vai permitir-me uma explicação. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V. Ex• não destruirá o q"' 
estou alirmundo. 

OSr.llamar Franco (MDB- MG)- Não, longe de mim. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Estou afirmando a V. Ex•. 
que a Bancada de V. Ex• geminou os dois projetas nu Cllmara dos Deputados. 

O Sr.llamar Franco (MDB- MG)- O projeto que chegou ao Senado Federal 
foi do acordo das duas Lideranças. V. Ex• nao pode negar isso, 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Estou dizendo a V, Ex• 
que a qucstilo, inclusiYe, foi confirmada no meu aniso! 

O Sr.It1m1r FraDCO (MDB- MG)- V, Ex• não pode negar isso. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- E tomo cuidado com o que 
afirmo pura, eutamentc, eYÍtDr esse tipo de discussão! 

O Sr.llamarFr•nro(MDB- MG)- Não! Entilo, V. Ex• nllo negue isso! 

O Sr. Aloy1lo Chant (ARENA- PA)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Pois não. Eu ucho até 
oportuno, porque estamos ralando mais alto do que dcvcrlumos. 

O Sr. Aloyllo Ch~tes (ARENA - PA.) - Nobre Senador Jarbas Pauarinho, 
realmente essa é uma questão delicada sob todos os aspectos, tanto social, politico 
como jurídico. Creio que, neste Senado, quando se: sentar D poeira, os dnimos rcalmen· 
te ccdcrc:m lt renexilo, chegaremos u algumas conclusões que terão o apoio da 
ARENA c do MDD. v. EK• colocou, com ubso\uto rigor, com absoluta precisao este 
fulo que é, nu minha opinii\o, o fulcro da quc!iti'i.o: como di~ciplinur essa~ relações de 
locador c locat(Hio, 11e eliminamos a denúncia Yazia? E preciso, nestu lei, colocar 
certos dispositivos de ordem geral que, ao eliminar u denúncia vazia, conceda 
trutamcnto cqUúnimc u todas us purte5 envolvidas no net~ócio jurldico. Por Cllcmplo, 
no editorial de O Glubo, de hoje, com muita razilo, chu.mu a utençilo pura i no, pob t 
umu ubc:rraçilo jurldicu, dispensar o mesmo tratamento às locuções rcsidcnciuis c 
comt'rciui5. Isso rculmcntc me parece impreYidcnte. 
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O Sr, ltum1u Franco(MOB- MG)- Musi: evidente! 

O SR. JARDAS PASSARI:\HO (ARENA- PA)- Dá o número! O Sctwdnr 
ltumar Franco interrompe V. Ex•, mu~ ni\o tem raâio, Dú iiLJUi, repito, o nún11:rn. 
Mostru nqui o urtigo do projeto. 

O Sr. Aloysio Cbawc~ (ARENA - PA) - V. Ex• hú de vc:rilh:ur que ht'1 
lll'Ct:ssldude de proteger c, de certa muneiru, estimular o pequeno c médio investidor 
dessa árcu imobiliária. T:~mbém nqui se cuidou disto, desde que esse tcto c~tabclccido 
cm cinco salário mfnimos tivesse sido c:Jcvndo pura de..: suJá rios mínimo~- e podcrii1 
~C-lo, se o M DB tlvc~sc defendido c:ssu tese, V, Ex• v ui verificar que ~o mente um 
aluguel superior a Cr$ I 5.000,00 poderia ensejar a denúncia Valia. Realmente, quem 
pnga nluguel de CrS 15.000,00 deve ter uma renda, no minimo, de 45.000,00 11 

Cr$ 50.000,00. Com a elevação desse teto, então, uma grunde fuixu da popultu;ilo 
hrusilcira estarin protegida c amparada. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- Pt\)- E a que m<tis mcn:cc cs~e 
:~poio, que scriu a classe mais pobre, que é cxatumente aquela clas~e que mai~ ~c 
;mgustin com o problemu de locuções anuais. Af é que estó, sohretudo, u dcpress;ln 
que a dcnúnciu vuzíu causa: uma pessoa aluga um imóvel c depoil. de :~lugâ·lo, 
imediatamente, começa uma contagem regressivu porque, uo cubo de doze me~es, 
considera-se o contrato extinto. Ma~. também, se se deixar que o contruto ~cja 
considerado indefinidamente prorrogado cai-se no outro caso. Purcce tão sim pies! 

O Sr.ltamar Fr•nco(MDB- MG)- Nào, Ex•! 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- O que eu estou pedindo i: 
11m pouco de scnsutcl de todos nós, porque nós, como Muioriu, temos que ou\·ir .:ni
•as como e~sa~, que estão aqui neste último período do editorial de O Globo cm que 
clcdil: 

O Partido du Maio riu no Congres11o deve cstnr ulcrtndo para os si:rio~ 
descquilibrios c tensões que se desencadearão no P:lfs com u eventual 
:1provuçüo do substitutivo c colocarào em risco objetivos fundamentab do 
Governo Figueiredo no campo cconômico e social. 

O Sr. ltam11r •·ranco (MDB - MG)- Alertado às vésper:1s da votação do 
projeto. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)-

E preciso evitar um desfecho que scríâ-tumbém suicida para os interes· 
~es do Governo, do Pais e afinal dos próprios inquilinos, para os quais se 
acena com beneficias ilusórios. 

Ora, então aqui está visto: a Maioria paga por tudo. A Maioria paga para o 
nobre Senndor Itamar Franco, por ter procrnstinado: u Muioriu paga para O G/oh(J, 
por ir aprovar, amanhã, o projeto. 

O Sr.lramar Franco (MDB- MG)- Não, Ex•! 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- A Maioria, afinal, é o Bcy 
de Túnis desta República! 

Quando nilo se sabe a quem atncar, ataca-se a Maioria, porque a Maioria i: a 
grande responsável, e o punshlngba/1 dos atletas musculares da Oposição. Ai está! 

O Sr, lt1m1r Fr1nco (MDB- MG)- Nilo. V. EX' nilo está fazendo justiçu à 
sua intcligi:ncia com esse raciodnio, agora. 

O SR, JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - De fato, hoje, cu estou 
num dia de burrice intolerável, especialmente porque estou me opondo u V. Ex• 
Então isso é uma provu de falta de pensar. 

O Sr.llamar Franco (MDB- MG)- Não! Essa ironia de V, Ex• não! Eu não 
considero V. Ex• nem tilo inteligente, nem mais do que eu. Agora peço respeito, 
também, a V, Ex• 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Ao contrário V. Ex• 
acabou de declarar que eu não e$tuva entendendo. 

O Sr.ltamlt Franco (MDB- MG)- V. Ex• pode usar todas as ironias mas, 
agora, quando se joga uma ironia cm V, Ex•, V. Ex• logo se ugride! Eu estou 
discutindo com V. Ex• com a maior educaçilo c trazendo argumcntos. V. Ex• i: quc 
nilo está respondendo, •· 

O SR. JARDAS PASSARI~HO (ARENA- PA)- O Partido de V, Ex• é um 
Pnrtido de "não-me-toques". Está u! um vendavn\ vindo do nudu. 

O Sr,IU&mar Fnnco(MDB- MG)- Nilo, mlo é venduvJtlvindo do nada! 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA)- E vendaval sim! V. ex• 
estA me: atribuindo aquilo que nilo tive intcnçào de fazer! Entiio, cu me defendi, 

O Sr. 1tam11r Fr11nco (MDB- MG)- V. Ex• morde c sopru cm seguida! lssn 
não udmito! Comigo, não! 

O SR, JARDAS I'ASSARJNHO (ARENA- PA) -Isso tumbt:m C unHL atitude 
que eu espero quc V, Ex• rctirc, 

O Sr.ltllmur Fn.nco(MDD- MG)- Nilo, eu, lumbém, nào admito! 

O SR. JARDAS I'ASSARINHO (ARENA- PA)- Eu niio sou morccgo c ni\o 
tenho atitudes iguais u cs~ul Nuncu fui de morder e de soprar! Nuncu, nobre 
Scnudor!! Sou homem de afirmar e sustcntur alirmuções, 

O Sr. 111anuu Fnmcu (MDU- MG)- Eu tumbi:m sou, b.•! 

O SR .. JARIIAS I'ASSARJNIIO (ARENA- PA)- V, Fx• mio e~L{L me tr;ttan· 
do ~nrn o devido respeito!! 

O Sr.It11m11r Fr11nco lMDB- MG)- V, Ex• também mio me tratou. 

O SR •• JARRAS I'ASSARINHO (ARENA- PA)- EMou me derendendo Ju 
primeira acusação de V. Ex• 

O Sr.ltamar Frnco (MDB- MG)- r.: cu fiz acusaçilo a V, Ex•'!! 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- As5im, não! Assim não 
vamos bem! E um "nào·mc·toque!i", extraordinário! Podemos :.er atucudos à Yontol· 
de! Nós podemos ser "saco de pnncadii", Podemos ser chamados de malctlisccnle~. 

O Sr, 1tam11r Franco (MDB- MG)- Nào! Eu nilo vou admitir iruniu de V, Ex• 

O SR. JARDAS J•ASSARINHO (ARENA- PA)- Pl1dcmos .~er chumados de 
tudo que é adjetivo pejorativo, mas na horu de nos defendermos, é um vcndav<~l! 

O Sr. 1111mar Fr1ncn (MDB- MG)- Mus, ironia de V, Ex• eu wmbi:m nüll 
posso admitir. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- E um vcnd"'al! 

O Sr. l.eile Cha~eJo (M DB- PR}- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARDAS i•ASS,\tUSHO (AR~NA- PAl- Oru, com e~ tu vult:w ;mui· 
vel, poderia cu negar o apurtc a V. F.x•? 

O Sr. Leill' Ch1n" (MDB- PR) -Oh!, muito obrittlldo. 

O SR. JARDAS I'ASSARINJIO (MDB- Pt\)- Espero o que vem depoi~. 

O Sr. Leile Onnn (MDB- PR)- Senador Jarbas Pu~sarinho, quero assellumr 
,1 V, Ex• que, mesmo aprov:1da nestes termos, na Cãmnra dos Deputados u lei de loca· 
çào não volta àquele regime da Lei n9 1.300. isto é, aquele regime em que o inquilino 
J1ca eternamente na casa pagando aluguel do pussudo. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Não! Isso não! 

O Sr. Leite CbaYes (MDB- PR)- Por quê? Porque o Congresso lcv!: hoje<~ 
~eguinte atitude: a casa é para alugar, então que se assegure: ao locador a justa 
..:ontraprcstação, mas que ele não tome u casa apenas pura forçar um uluguel maior, 
porque i: ilcgflimo assegurar ao locador a retomada para alugar a terceiros por prcço 
maior ou, então, para forçar o próprio locatário a pagar um aluguel que cstcjn acimu 
dos limites do valor da casa. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- E evidente. 

O Sr, Ltlle ChaYes (MDB- PR) -Isso o que quis dizer a V. Ex•, cm primeiro 
lugar. Agoru, a segunda proposição ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA) - Não. A primeira parte 
V. Ex• terminou. Agora, vamos contrabater. Porque cntào virâ a segunda, u terceira 
:t quarta a qiJinta, c cu não contrabato. Se V, Ex• me permite cu contrubato a 
primeira parte. 

Nenhum de nós disse, aqui, nc:m cu nem nenhum dos Senadores, presentes aqui, 
da ARENA, que isso voltava ao estatuto anterior. De modo nenhum! Nós diss~mos 
que se tratava de um congelamento de aluguel. O que cu di5se, isso sim, no urtigo que 
f('li objeto do discurso inicial de hoje, é que ao longo do tempo signilicnr:'t o 
mascarumento do congelamento, A médio prazo, sim! Por quê? Porque os rcaju:ilc!t 
anuais não serilo iguais, evidentemente, ao cu,to de vida nacional, uma vez que as pró· 
prias ORTNs não se rcaju5tam por este valor. Então é o caso de S, H, 10 anos, num 
Pa!s inOacionário, aqu'cle imóvel nito.é mais, scgurllmcntc, um instrumento de uplicu
çào de capital. Nós n~o dissemos, c V. Ex• se engana se dissemos, que havia uma 
volta. 

O Sr, Ltlte ChaYn(MDD- PR)- Mas cumpre ao Governo atualizar. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Nno, nno haviu volta, um 
~.:ongclumento puro c simples; mas huverâ um congclumc:nto uo longo do tempo. 

O Sr. Ltltt Cbues (MOO- PR)- Mas, nobre Senudor, 11 segunda parte é a 
.~eguinte: hâ um argumento que nilo pode ser aceito pcla Casa e nem pelo f1:11s, que i:, 
cxutumcnte, eue argumento u~ado pelos locadores que dizem que ~c a denúncia V:llÍU 

for suprc5Sa, nilo haverá construç~o civil neste Pa!s. ~~~o i: um nrgumcnto de Jncatlnr, 
um urgumcnto innceitávcl. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Isso ni\o i: urgumcnto de 
locador- ê: o urgumento de O Cllobo- está nu primeira pfll!inu do O Globo e n~o i: 
de locudor, 

O Sr. Leite Cham:!i (MDU - 11R)- Mas os locadom usum cs~e arHumcmo. 
Quero dizer a V. Ex• que pais nenhum, no mundo, resolveu o prohlcnm Uu huhit.!çüo 
com u locuçilo, Aliás, dcYiu dese~timulur-se a locnçilo - o que ~c deve c~lllllUiur é :1 
~:usu própria, porque é condcnflvcl u alguém construir c;tsa puru alugar, pura cxph1rar 
11 hubitação. Isto t[UC é condenâvcl. 

O SR, JARIIAS I1ASSARINHO (ARENA- PA)- V, Ex• me tlc~culpe, lllil~ 
ilcubumns, junto5, de dc~cohrir u pólvoru! 

'-~ 
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O Sr. l.clte Chan·e!i (M DD - PR)- Este argumento cst(t sendo u~udn, hoje, por 
um juri~ta, atê de nome nacional, mn~ que nlio tem sido outru coi~n scniw um 
defensor de locudorcs, que é o Sr. Jo~é LuiL Alves, autor, por ~inul, pelo que souhc, do 
~ubstitutivo apresentado, nesta Casa ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Isto é uma acusação de 
V, Ex• 

O Sr, lAht! Ch1ve1 (MOO - PR) - ... a dcstempo, por determinação do 
Governo, ao sucumbir ~ imposição dos locadores, esse substitutivo que, logo dcf!ois, 
sofreu modilicações c foi puran Câmara. De forma, Ex•, que cu queria tcrminur, pum 
que o MDB não seja poMo nu posição, não que V. Ex• deseje ou que ulguém possa 
admitir sobrcsiUr esse projeto, Portanto, apenas quero esclarecer a V. Ex• o ~cguintc: 
quando o projeto da Cümara chegou aqui, de imediato, foi aprovado pela Comi!lsào 
de Constituição c Justiça, com pequenos adcndos. Quando ele jâ cstuva cm fase de 
votação, e não havia tempo nem oportunidade regimental para voltar àquela 
Comissão, houve um substitutivo da Maioria que determinou u sua voltu à Comissão 
c se constatou, depois, que a linalidadc era cxatamcntc: o restabelecimento da dcnún· 
cia vazia, porque, no projeto da Câmara, a denúncia vazia já nilo estuva mais sendo 
objcto de cogitação. Então, digamos, o Partido de V. Ex•, ainda que tivesse outras 
intenções, obstruiu c foi o obstrutor exclusivo da tramitação da lei de locação. Fui o 
relator da matéria c estou a par desta cm todos os seus pontos, cm todns as suas nções. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- V. Ex• fez afirmativas 
graves, pelas quais, ·naturalmente, responde, como um homem de palavra c um 
homem de bem, quílndo disse que o substitutivo foi feito aqui por interesse de locador. 

O Sr. Heh(dloNu~tt~(ARENA- PI)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Dou o aparte ao nobre 
Senador Hclvidio Nunes, antes de terminar, Sr. Presidente. 

O Sr. Helddlo Nu~tt~ (ARENA- PI)- Nobre Senador Jarbas Passarinho, ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Pediria a V. Ex• que 
continuasse a falar, porque o Senador Marcos Freire está coordenando a sua Bancada 
c não vai ouvir, naturalmente, a resposta que V, Ex• darâ ao Senador Leite Chaves. 
Mas a Tuquigrulia registrará. Por favor. 

O Sr. Helddlo Nunes (ARENA- PI)- ... fazendo ouvidos moucos das injúrias 
atiradas contra a nossa Bancada ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- O Senador Leite Chaves 
continua não ouvindo, mas S. Ex• está sendo agora chamado de estar assacando injú· 
rias contra o Senador Helvic:;o Nunes. 

O Sr, Helddlo Nunn (ARENA - PI) - No que, às vezes, S. Ex• é useiro e 
vczc:iro. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- E! 

O Sr. Helddlo'Nunn (ARENA- PI)- ... gostaria de inserir no discurso de 
V. Ex• apenas o seguinte: V, Ex• jA fez referência b situação do pequeno investidor, e 
o pequeno investidor é rcsponsâvc:l por um mlmcro alentado de casas que se cons· 
troem neste Pais. Mas cu gostaria de pedir a atenção ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V, Ex• me permite. inclusi· 
vc, tive uma cstatisticu recente, c:xatamentc a propósito desta lei, que mostra que os 
proprietârios de um a dois apartamentos all.o a imensa maioria dos que se oferecem no 
mercado imobiliArio imóveis a aluguel. 

O Sr. Hehfdlo Nunn (ARENA- PI}- Então, temos que considerar, também, 
a situação do pequeno investidor nas cidades de porte médio c de porte pequeno deste 
Pais, uma vez que quando determinados problemas são trllZidos à bailu, o são tendo 
cm vista, exclusivamente, a situação peculiar de São Paulo c, também, a situação 
peculiar do Rio de Janeiro, quando a lei tem que ser observada, cumprida no Pais 
inteiro. Outro aspecto, tnmbém, é relntivo àqueles que, por terem saldrios médios, 
razoâvcis, fazem a sua poupança c, posteriormente, nplicam aquela poupança na 
construção de cnsus, pois que a casa, além daqueles rendimentos que proporciona 
mensalmente, tem um outro aspecto que também nilo pode ser desprezado: o da sua 
vulorizar;ilo. Outro ponto que também deve ser considerado, quando se trata de 
afalitar ('1\Jra c simplesmente de nossa legislação a denúncia vazia, é aquele relativo às 
viúvas. que silo proprictArias de imóveis c que vivem quase que exclusivamente do 
rendimento mensal que aquele imóvel lhes proporciona. Temos também de considerar 
u situação dos menores que silo propricttarios. Enquanto nil.o se revogar do Código 
Civil o Capitulo ou o Livro relativo ao Direito Sucessório os tutelados c curatclados 
também podem ter imóveis. Então, vC V, Ex• que o problema não tem ub~olutumcnte 
u singeleza que o MDB lhe procura dar. tum problcmu grave, complexo, que cnvol· 
vc umu enorme gama de interesses, c por isso u ARENA, ciente c con~cicntcmcntc, o 
procrastinou, porque à ARENA interessava c interessa produ1.ir umu lei que sirva uo 
Pufs c não u evcntuuis interesses clcitorciros. 

O SR, JARDAS I,ASSARINHO (ARENA- PA)- Sr. Presidente, concluo: 
De tudo isso recolho ulgumusliçõcs, A primeira delas é edilicuntc: o nobre Scnu· 

dor Lc:itc Chaves ucubou de descobrir que nilo eKistlriL• o problemu ~c nilo houvc~sc 
aluguel u 11cr pugo, E umu dcscobcrtu rculmcnte emocionuntc. Se ni\o tivhscmo~ cnsLI~ 
puru alugar nilo tcrlumos o problema, é cluru. S. Ex• udiuntou muis que nilo vollllmos 

ilo pcriodo anterior de 1964, qu:mdo houve congelamento por lei. Claro! Nenhum de 
nó!> dbsc que voltamos. 

O que mostramos é que hâ um instituto que deve ser destruido, que deve !ter climi· 
nu do, porque é opressor e injusto, que i:: o da denúncia vazia, Mas, que a simples c 
pura eliminação desse instrumento, sem a garantia dos pequcnm invcstidorc~. c agora 
iLCrc~ccntamos esses argumentos dados pelo nobre Senador Hehddio Nunes, pessoas 
que ti:m ali, às vezes, uma (mica fonte de receita própria não tem cabimento. Ent~o é: 
f:Lcil uccnar para u imensa maioria de inquilinos, dizendo que ~e c~tá iLpenils fiiJ.cndo 
um trahulho em favor deles. Mas uo Governo cube u unâlise do conjunto do povo 
brasileiro. 

Por isso, Sr. Presidente, creio, inclusive, que fulo inutilmente. O projeto vai ~cr 
aprovudo. A denúncia vazia scrâ derrubada, c é justo- c'insisto que seja,- mas me 
parece injusto que ela não seja, ao mesmo tempo, reparada por alguma coisa que pode 
levar realmente ao que o nobre Senador Leite Chaves nega: a possibilidade- já não 
diria eu de um caos- mas a possibilidudc de um descquillbrio, num sctor altamente 
dinâmico da economia brasileira que é o da construção civil. 

Quando fui Ministro do Trabalho, neste Pais, a construção civil era rcsponsâvcl 
por quase 60% dos novos empregos, muito especialmente porque ela recebe as po· 
puluçõc:s migrantes, muito especialmente porque ela recebe a milo·de·obra não qual i· 
ticuda. E ainda que se diga que hã um salârio mlnimo ou pouco mais que o salârio 
mfnimo, que isso não dA realmente pura a sobrevivência, o fato é que se trata ainda de 
uma opção entre a total miséria e a pobreza. E este mercado ficará ufctudo- preste 
bem atenção o nobre Senador pelo Paraná- se cu estiver vivo daqui a 10 anos c este 
projeto continuar nestes termos, vou provar serodiamente a V. Ek•, tardiamente a 
V. Ex•, que cu tinha razão quando chamei atcnçilo pura os perigos de uca~ur com 
uma injustiça e gerar outra. Apenas isso. 

O Sr. Leite Cbant (MDB- PR) -Senador, V, Ex• pode ver apenas o exemplo 
passado. Quando se deu essa Revolução de 31 de Março, uma das primeiras leis a 
serem revogadas foi a de n' 1.300; cm seu lugar fez-se a Lei n~t 4.494, com os rea· 
justamcntos c com eliminação, logo cm seguida, da denúncia vazia, sob o pretexto de 
que em lO anos o problema da moradia estaria solucionado no Pais. Então se supri· 
miu a protcçào ao inquilino, os alugueres passaram à livre autonomia da vontade das 
partes, e mesmo assim voltamos, no que diz respeito à necessidade de moradia, a nos 
encontrar no passado, com problemas habitacionais, com Banco Nacional d.t Habita· 
çào, c sob a alegação de que a construção civil no Pais estava recebendo maior incre· 
menta. Logo, o argumento de que casa para alugar resolve problema de habitação e 
resolve situação de emprego, digamos, é fato desmentido pelo próprio passado, A lei, 
durante lO anos, admitia a corrcção, Quando o Presidente Castcllo Branco baixou as 
primeiras tabelas, estabeleceu até os parâmetros para lO anos depois, porque, depois 
de 10 anos, não haveria mais corrc:ção: o mercado estaria inteiramente estável, c o que 
se vê é a mesma pressão. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - A prova contrária. 
cxatamcntc, às palavras de V. Ex•, sem respaldo cm números c dados concretos estA 
no que vou lhe dizer a seguir. E justamente a critica que V. Ex• está fazendo ao Banco 
Nacional da Habitação. Se: o Banco Nacional da Hubitnçiio tivesse tido a capacidade 
de construir seis milhões de casas por ano, o argumento de V. E.x• não se sustentaria 
de pé um segundo. Agora, como o Banco Nacional da Habitação, apesar de todo o 
esforço realizado, nilo constrói o número de casas necessário à demanda brasileira, ... 

O Sr. Lelle Cbant (MDB- PR)- Porque desviaram seus recursos! 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Deixe·me concluir. E com 
esse tipo de aparte, esse tipo de atropelamento, quando se começa a dar umu resposta, 
que começamos a nos desentender. 

Ouve-se V. Ex• cm silêncio, c cm siléncio respeitoso, c quando se começa a fazer 
o raciocinio vem o atropelamento. Nilo é passivei! 

Então, o Banco Nacion11l da Habitação nas miles de V. Ex• ou do PartidO de 
V. Ex• não resolveria o problema também. Não resolveria por causa exatnmcntc da 
pequena faixa de salários dada à imcnsn população trabalhadora do Brusil; é u pobre· 
za nacional que se reflete no caso, E, em conscqUênciu, quando o Banco Nacional faz 
um milhão de habitações, um pequeno investidor, que V. Ex• nega, faz num só ano 
um milhão c oitocentos mil novas casas e pequenos apartamentos, De mUncira que a 
negativa de V, Ex• é puramente verbal, c a nossa é arrimada nos números indicados 
nas estatlsticas do crescimento urbano da população brasileira à taxa de 5% ao uno, o 
que é portanto uma coisa extremamente grave, 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, concluo ... 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Permite V. El!.• um aparte, nobre Senador 
Jurbas Pas!urinho? 

O SR, JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Pura concluir, nobre Sena· 
dor José Lins, 

O Sr. José Llns (ARENA -CE)- Nobre Senador, V. Ex• estA trazendo ao 
conhecimento da Casa um falo que é da maior gravidade c que precisa, o quunto 
untes, ser unotudo. V. Ex• faz um pronunciamento da maior profundidade, analisan· 
do umu proposição a ser votada cm todas as suas implicações, mede os seus benencio~ 
e chumu u utençi\o pura os seus mulcncios. 

Procum, as~im, uvulifi·lu tanto nos seus aspectos positivos como nos uspccto~ ne
gativos. Sem objetivo c amplo c vlsu tlrur o muior proveito da un!\lise do temu em 
bcncrfcio du lumlliu brusileiru. Mns noto que muitus vc1es tais problcmus silo plH ou
tros unulisados sem a mcsmu scgurunr;u. Sem u busc dL: conhecimento necc~sàrio, o 
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que lcvnu conclusões aprcl\~udas Nc:m base nos fatos rca.i,, Js~o ucurretu, tlllVcl, uma 
dus distorções mais gmvcs c mais pcril:losa~ com que se pode: toldar u opinillu pUhlicu 
brasileira. Com graves prcjullos, é cluro, pura ;1 i1nagcm rcul da M•1ionu c utê dus 
autoridades cuja posição muitas veles se vê distorcida pc:runtc o povo. Erros como CS· 

ses, indulidos pela falta de anâlisc percucicntc ou por dcrnugogiu tê:m que !>Cr C'fitudos 
nus discussões de problemas sérios como esse de que truta V. Ex.•. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Sr. Presidente, Sr.. Senudo· 
rcs; a minhu intençilo foi apc:nus fnzer um reparo ao que considerei umu ulirmati'fa 
que, uté certo ponto é injuriosa ao nosso partido. E considerar o meu partido c a nos
sa Bancada como um instrumento de procrustinuçào insinccru. E foi a partir dai que 
se desencadeou todo esse tumulto, que infelizmente me atingiu nu tarde de hoje. 

Não teria surpresa, Sr. Presidente, se manhil cu me viesse a ver caricaturado 
como um homem que está defendendo a denúncia 'luziu, apesar de tudo que. disse 
contra a denúncia vazia. Apesar de declarar que a nossa posição é firmemente contra 
ela, eu não teria surpresa, Sr. Presidente, porque estou acostumado às intrigas. 

A nossa posiçilo, entretanto, é apenas de alcrtamcnto, c quisemos alertar o 
Congresso para qUe um alei seja fcitu da melhor maneira possfvcl. E esta lei só poderia 
ser rei ta da melhor maneira ponfvcl, quando levasse cm considcruçilo os interesses de 
cada segmento da população brasileira. Este é o dever do Governo, conscqUcntcmen· 
te da Maioria que o upóia. Nilo é nccc:ssarinmentc, o dever da Oposição. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Sr. Presidente, peço u palavra, de acordo 
com o Regimento, pura uma explicação de ordem pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavru ao Senador Itamar 
Franco,.pura uma cxplicnçào pessoal. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Para explicação pessoal. Sem rcvis1'io 
do orador,)- Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

Citado várias ~czcs no pronunciamento do Lfdcr do Governo nesta Casa, quero 
renfirmar o que disse, nesta tarde. 

Entendo que Partido do Governo, na Câmara dos Dcputndos, rctnrdou u apro~u· 
çào da Lei do Inquilinato. Entendo que, no Senado Federal, também, tilo logo chegou 
a esta Casn, o projeto da Câmara dos Deputados, aprovado por um ncordo dus duas 
Lideranças, MDB c da ARENA, acordo feito sobre o projeto original do Senhor Prc· 
sidcnte da República, enviado ao Congresso Nacional, cm 1974, esse projeto sofreu 
aqui, também, procrastinação do Partido do Governo nesta Caso, 

E se as minhas polavras, Sr. Presidente, não provam isto, o livro que amanhã ~ai 
ser lonçado pelo nosso Alcncor Monteiro, "Enfoqucs do Congresso, sem Protocolo", 
vai dcmonstrfl·lo numa de suas pâginus, nu fotogrotia cm que o Senador de Minas Ge
rais, praticamente &azinha no plenário, solicitava à ARENA que desse quorum pura 
aprovação da Lei do Inquilinato. 

Leia, Sr. Presidente, o que diz o livro de Alencar Monteiro, no capitulo "Dcnün· 
cia Vazia", E aqui cstâ a Bancada da ARENA, um Senador apenas, (exibe a fotogra· 
fia): 

O Projeto de Lei do Inquilinato pussou mais de três anos entre a Cli· 
mara c o Senado c mereceu um substitutivo do Deputado Blota Jllnior, 
que recebeu a denominação de "Denúncia Vazia", pela situação "incômo· 
da", que criava para os senhorios c incorporadorcs. No Senado, ficou cn· 
gavctado durante meses, porque a ARENA temia uma rcprcslilia nas clci· 
çõcs que se aproximavam. Jli nns sessões finais da Legislatura, por muita 
insistência do MDB, o projeto roi a Plcnliria para dcliberaç~o. O Senador 
Itamar Franco, nu discuasilo, pediu à ARENA que desse quorum por qua· 
tro sessões seguidas, pura que fosse votado. E a resposta que obteve foi o 
que mostra a foto. Tudo vaZio. 

E, Sr, Presidente, se nllo bastasse isso, trarei amanhã à Casa, jli que estou inseri· 
to para falar, os Anais do Senado Federal, quundo provarei mais uma 'fez que a 
ARENA rcturdou, c retardou propositadamente, u aprovação deste projeto, um Parti· 
do que ficou discutindo praticamente quase S anos, Sr. Presidente, para apro'far uma 
lei de alto alcance social. 

Continuo afirmando: a ARENA retardou propositadamente u aprovação da Lei 
do Inquilinato. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, cm ex.plicaçiio pessoal. (Muito bem!) 

O Sr. Marcot Freire (MDB- PE)- Peço a paliivru como Lfdcr, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE{Luiz Viana)- Tem a pala nu, como L/der, o nobre Sena· 
dor Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo u puluvruuo nobre Senador 
Lourlval Baptista, 

O SR, LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o seguinte discur
so,)- Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

O Pula inteiro ainda se encontra preocupado com a situuçilo calumitosn que, nus 
11\timus semanas, atingiu de maneira dramâtica, diversos Estados nordcstinoll, me· 
diante o inesperado aumento do ~olumc de âguus ocorrido no Rio Silo Francisco c 
seus unuentcs, 

De Norte u Sul, de Leste u Oeste, o povo brnsileiro deu as mil os em )IJ'undc cum
punhu de soliduriedade, cm fu'for das populações scvcrumcnte atingidas pela catástro· 
l'c. 

Foi de tul maneira grave a situaçi\o, ql.le o Governo Fcderul chegou mesmo a ele· 
vur cm 5% os tributo~ do Imposto de Renda neste ano, pura atender com mnior cli· 
ciência uo montunte de recursos reclamados, 

A açào governamental cm fa'for das populuçõcs atingidas, u partir do Estudo de 
Minas Gerais, onde na.~cc o Rio São Fruncisco, Bnhiu, Sergipe, A lagoas c Pcrnumbu· 
co, foi realmente digna dos nossos aplausos, pela sua objcti~idadc, 

No último dia 27, desta tribuna, da 'lU conhecimento à Casa, da reunião rcaliluda 
no Palácio do Go'fcrno cm Arucaju, c das pro'fidências tomadas pelos Ministros Má· 
rio Andrcuua, do Interior, MArio Cumo Lima, da Saúde c de rcprcscntuntcs de vá
rios órgãos do Go'fcrno Federal, assim como do Governador Augusto Franco. 

Na último scxta·fciru, na reunião do Conselho Deliberativo du SUDENE, reali· 
lada no Recife, presidida pelo Ministro Mârio Andrcazzu, tendo a participação do 
Ministro Delfim Nctto, da Agricultura, c a presença de todos os Govcrnudores da Rc· 
giilo, o assunto foi bastante debatido c outras pro'fidêncins foram adotadas, 

O Ministro Mârio Andrcaua prometeu que uma considerável ampliação dos rc· 
cursos seria feita cm favor do Nordeste, u fim de reduzir, nos próximos unos, ns dispa
ridades entre ã renda nordestina c a das outras regiões do Pafs. 

Enumerou três prioridades para alcançar essa meta: acelerar o crescimento agro· 
pecuârio; consolidar o desenvolvimento industrial c reduzir 11 pobreza, melhorando a 
infra-estrutura urbana. 

O Ministro Delfim Nc:no1 da Agricultura, garantiu, aos produtores rurais nordcs· 
tinos, que nilo faltará financiamento paro. a ugropccuãria da Região. 

Nilo podcrlamos também, deix.ar de trazer ao conhecimento desta Casa, de que o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Económico, cm reunião realizada no último dia 
29, através da atuuçilo do seu ilustre Presidente, Dr. Luiz Sande. c com o apoio dos 
Di retores, resolveu autoriur a sustação por seis meses, com a prorroguçilo por igual 
perlodos, do prazo limite dos contratos, dos pagamentos c juros devidos por opera· 
ções com empresas ou acionistas cm beneficio de projetas localizados nos Munic!pios 
atingidos pelar enchentes, situados nos Estados da Buhia, Pernambuco, A lagoas c Ser· 
gipc. Silo abrangidas pela medida, todas as empresas, submutuárius do Banco Nado· 
nal de Desenvolvimento Económico, cujas instalações tenham sido efctivumcntc da
nificadas pelas enchentes, Essa decisão amplia o alcance de medida anterior que bcnc· 
ficia as empresas dos Estados de Minas Gerais, Espirita Santo c: Rio de Janeiro. 

Nu Dahia, foram 25 Municlpios prejudicados pelas enchentes, 8 cm Pernambuco, 
li cm A lagoas c 14 em Sergipe. Ficou também deliberado que a sustaçào do pagamen· 
to de financiamentos poderli c:vcntualmcntc ser estendida a outros Municlpios, 

Assim, o Banco Nacionu\ de Desenvolvimento Económico passou também a par· 
ticipar da corrente nacional cm favor das vitimas dus cheias do Silo Francisco. E ru· 
zilo suficiente para registrarmos nesta Cusu., essa açilo clogiâvcl que 'fcm contribuir as· 
sim, de forma positiva pnra u regularização da situação unitiva do bravo povo nordcs· 
tino. 

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

O SR, PRESIDENTE {Gabriel Hermes)- Concedo u palavru ao nobre Senador 
Henrique Suntillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO. Pronuncia o seguinte discurso,) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Naçilo espera aprccn1iva o momento de participar do processo de elaboração 
das decisões nacionais. Está consciente do agravamento da situação cconõmico-social 
do Puls, t<lo grave agora quanto esteve cm 1963 e 1964, com o sério agravante d'e que, 
na utualidade, não se pode rcsponsubiliztar a ninguém, scnilo ao próprio Governo c 
exclusivamente: a ele, pelo mal que a aflige, 

Se, cnt~o, naquele perlodo dificil da vida nacional sempre houve o pretexto de 
responsabilizar as agitações socinis, estimuladas por minorias radicais, pela situação 
grave do Pais, o mesmo nilo ocorre asara, quando as manifestações da sociedade 
permanecem sufocadas pelo que ninda resta dos instrumentos do urbltrio c até mesmo 
pelo sentido de maturidade: que esta mesma sociedade adquiriu, nestes quinlc unos 
sufocanres, 

Se, no pcrlodo 63/64, por toda a movimentação social permitida, foi a sociedade 
co-rcsponsávcl pelo aaravamcnto da crise económico-social, o mesmo nilo se pode 
dizer agora, no entanto, cabendo apcnu5 ao Governo a responsabilidade pelo dctc· 
rioramento de nossas dividas externa c interna, pelo extremamente exagerado aumcn· 
to do custo de vida, pelo violento recrudescimento dos lndiccs innacionârios, pelo 
acllmulo crescente de rendas na faixa privilegiado. da população, pela dcsnacionulila· 
çilo de nossa economia, pelo aniquilamento da pequena c média empresas nucionais, 
pela maior marginalização de largas parcelas do povo, pelo empobrecimento da maio· 
ria da classe méd!u, pelo exagerado enriquecimento da minoria 'finculadu uo capital fi· 
nancciro, pela falência da agricultura. 

A sociedade foi transformada, durante esse tempo todo, cm simples espectadora 
do proccuo histórico, cm objeto nus mãos daqueles que, ilegitimamente cm seu nome, 
exerceram o poder da decido, do mundo e do dcsmundo, 

Durante 15 unos, foi :submetida ao Estudo autoritârio, com ligeiras mutações de 
nuunçus, mas sempre essencialmente autoritllrlo. 

Cnstello Branco, Costa c Silva, Junta Militur, Médici c Gci~clusscgururum o con· 
tinulsmo da ubsolutu tutela do Estudo sobre a Nuçilo, com ligeiras difcrençus de estiln 
pcuoul. 
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Deles, sem dUvidu, o mais fechado foi o perlodo dc: Médici, eMc teve audácias de 
fo1ruô, sob u farsa do "milagre" económico c do Brasil potência mundial, com total 
dcsfÍrclo à participação da sociedade, mantendo a imprensa do Pais sob rfgidu c 
implacável censura prévia. Chegou As raias da insanidade político-administrativa, 
com o fc5tival de obras supérnuas, a C.IICcssivu centralização burocrática c decisões 
tomadas cm gabinetes herméticos c sempre apresentadas como dclinitivas c acabadas 
à Nação. 

O Governo Gciscl, sob certos aspectos, foi ainda mais fechado, Liberando a 
censura prévia à grande imprensa escrita, manteve a rigidez sobre os demais órgãos de 
comunicação social c elevou a nlvcis inadmissíveis o controle autoritário do processo 
decisório, sobretudo na Arca económica. Toda a elaboração das decisões politicas, 
económicas c sociais se fez cm gabinetes fechados, por meia dúzia de expms, sem a 
mfnima participação da sociedade, 

Dai ser a responsabilidade pelo dcsa,trc iminente da inteira responsabilidade da 
fechada estrutura de poder que se montou, isolada c distanciada da vontade nacional. 

Somos homens públicos rcsponsllvcis, apesar de tudo. Detemos, ainda, algum 
grau de representatividade c não entendemos a atividadc polflicu dissociada de 
determinados princfpios éticos. Portanto, longe de nós a adoção do amoral estribilho 
de que "quanto pior, melhor". 

Estamos certos de que uma conciliuçiio nacional é inadillvcl, sempre mais nccessú· 
riu quanto mais próximo do desastre nacional. Hll, no entanto, determinados pres· 
supostos bllsicos para esta conciliação, sob pena de transformar-se cm conciliúbulo de 
cúpulas, afastado da vontade do povo: 

. Prlm~iro- A veracidade inflacionâria, aos perigosos nfvcis de aumento do custo 
de vida, ~ c.11orbitante lucratividadc do capital financeiro, aos problemas de abasteci· 
mcnto da população precisam contrapoNc medidas urgentes. Do processo de 
decisão quanto ~s medidas a serem adotadas, como estratégia global de socorro 
cconômico c social, a Nação deve participar como um todo, pelas entidades rcpresc:n· 
tativas dos empresários nacionais, dos trabalhadores, dos cientistas e das com unida· 
dcs religiosas, da CNBB, da OAB etc., c o Congresso Nacional precisa trunsformar· 
se, imediatamente, cm palco dcstus discussões, com poder decisório c permanente 
acordo entre os dois partidos. Para tanto, é indispcnsâvel a agilização das Comissões 
Permanentes, de cujas reuniões succssivus devem participar os homens do Governo 
com capacidade de decisão. Este será o atendimento de cmcrgéncia, de socorro i me· 
diato, desde que a estrutura de poder tenha a humildade suficiente pura admitir o 
fracasso. 

s~gundo- Do ponto de vista imediato, o compromisso de devolver-se ao povo o 
direito de nortear democraticamente seus destinos polflicos, pela convocação de uma 
As$Cmbléia Constituinte, pura o fim de 1980, antecedida já de anistia ampla, garantia 
do direito de livre associação de trabalhadores c estudantes, bem como dos demais 
segmentos da sociedade, ampliação do direito de organizaçilo de novos partidos poHti• 
cos, manutenção do voto proporcional a fim de assegurar o direito de rcprcscntllçào 
das minorias, indispensável à construção de uma sociedade democrática c pluralista, 
revogação da Lei Falcão. 

A conciliação do Estado com a Nação, de cujos interesses se afastou, é inadiável 
c qualquer "abertura" que nilo persiga este objctivo poderá ser tudo, menos demo· 
crAticu. · 

Nilo há como reciclar processos autoritârios de poder cm ansiosa busca de novo 
ponto de cquilfbrio do imobilismo estático. A democracia pressupõe permanente bus· 
ca de cquilfbrio dinâmico pela reformulação do pacto social submetido à vontade 
popular. 

e chegado o momento de procurar o consenso que leve à devolução ao povo do 
direito de purticipar, pelos mecanismos democráticos, das decisões que envolvem o 
mais Intimo da vida dos cidadãos, como, por exemplo, o combate à inflação. 

Apresentar à Nação a elevação dos !ndiccs inflacionârios como rcsultnntc de pro
cesso psicossocial c, como caso de politica é duvidar demais da inteligência média 
brasileira, anunCiar como dcfinitivus todas as medidas que se pretendem tomur pura o 
seu combate é desejar de fato uma abertura democrática, 

Tudo faz crer, na desesperada onda de fracassos polftico·adminimativos, nào ser 
intenção do Governo democratizar o processo de elaboração de suas decisões, ao tem
po cm que mantém o hAbito de uprescntll•las como definitivas A Nuçilo, Assim está 
sendo com o combate à inflação, auim estA sendo com a alienação de empresas esta· 
tais, assim csu\ sendo com uma série de outras medidas no campo económico, sobretu
do. O hermetismo pretende manter-se, mesmo reciclado. 

Por outro ludo, a ugilizuçilo do Congresso Nacional c seu fortalecimento silo 
indispensáveis à dcmocratizuçilo do Pcfs, tanto mais inadiável quanto maior u iminên· 
cia dco agravumcnto da cris.c económico-social. A presença dos Srs. Ministros de E~ta· 
do no plcn!lrio do Senado c da Câmara, bem como nus Comissões Técnicas, serão 
induipensúveis nu medida cm que se possa fazer rctorn!Jrcm ao Congresso Nacional 
determinadas prerrogutivlts que lhe foram usurpadas, liCm o que continuará sendo 
foro de profundos debutes, ma~ inteiramente inócuos. 

A conciliaçiio de cúpulas como formn de reciclur sistema capitalbtu desumuno c 
injusto i: utcntutóriu aos interesses do povo brusileiro, colocundo nusituuçào de q,escr· 
dudo, u quem ugoru se pretende pôr nu ~ituuçi\o de pui du criunçu, sem que se lhe 
permita nem uo mcnm dar pulpltc nu escolha do nome. Novo pucto ~ociul, sim, mus 
submetido à uprovuçào dcmocróticu da socicdudc, jtl com hustunte muturidudc c 
dispostuu dur lições de comportumento dvico uos componentes do poder. 

Eru o que tinhuu di ler, Sr. !'residente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Não há mais oradores in~ritos. 
Nu presente sessão terminou o prazo para uprcscntação de emendas ao Projeto 

de Resolução n' 4, de 1979, do Senador Murilo Budarô, que altcrn 11 redaçào do art. 
164, parágrafos I' c 2', item 2, do Regimento Interno do Senado Federal. 

Ao projeto nilo foram oferecidas emendas. 
De acordo com o disposto no Regimento Interno, a matéria scrA despachada às 

Comissões de Constituição c Justiça c Dirctora. 

O SR, PRESIDENTE {Gabriel Hermes)- Nada mais huvcndo que tratar, vou 
encerrar a sessão, designando para a próxima u seguinte 

ORDEM DO DIA· 

-I-

Votação, cm turno único, do Requerimento n' 15, de 1979, do Senador Itamar 
Franco, solicitando o dcsarquivamcnto do Projeto de Resolução n' 51, de 1976, de 
sua autoria, que institui o Museu Histórico do Senado Federal c determina outras pro
vidências. 

-2-

Votação, cm turno único, do Requerimento n' 32, de 1979, do Senador Itamar 
Franco, solicitando o dcsllrquivumcnto do Projeto de Resolução n' 53, de 1976, de 
sua autoria, que acrescenta alfnca ao art. 407 do Regimento Interno do Senado Fc· 
dcrt!l, ·• 

-3-

Votação, cm turno único, do Requerimento n' 61, de 1979, do Senador Marcos 
Freire, solicitando o dcsurquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 181, de 1976, 
de sua autoria, que dispõe sobre a uniformização do salário mfnimo cm todo o Pais. 

-4-

Votação, cm turno Unico, do Requerimento n' 65, de 1979, do Senador Orestes 
Quércia, solicitando o dcsurquivamcnto do Projeto de Lei do Senado n~ 301, de 1978, 
de sull autoria, que dispõe sobre a concessão de anistia aos cidadãos que sofreram san· 
ções determinadas pelos A tos Institucionais c Complementares, c dá outra~ providén· 
c ias. 

-5-

Votação, cm turno único, do Requerimento n' 66, de 1979, do Senador Orestes 
Quércia, solicitando o dcsnrquivamcnto do Projeto de Lei do Senado n~ 335, de 1978, 
de sua autoria, que altera n rcdaçilo de dispositivos da Lei n' 4.737, de IS de julho de 
1965, que instituiu o Código Eleitoral. 

-6-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n' 29, de 1978 
(n' 377/15, na Casa de origem}, que dA nova rcdaçào ao artigo 830, da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Dccrcto•lci n' 5.452, de 1' de maio de 1943, tcn· 
do 

PARECER, sob n' 14,de 1979, da Comissilo: 
-de Conatltulçio c Jusllça, pela constitucionalidade c juridicidade c, no mi:riw, 

favorável. 

-7-

MATERIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n' 333, de 1956 {n9 3.311, de 1953, nu Casa de origem), 
que regula o casamento d-e cabos c soldados do Exército, estendendo·lhcs os bcncfí· 
cios do urt. 102, ulfnca b, n' 3, do Estatuto dos Militares (Decreto-lei n' 9.698, de 2 
de ~ctembro de 1946). · 

O SR. PRF.SIDENTE {Gabriel Hermes)- EstA encerrada a scssilo. 

( Levanla·se a sessão às 18 horas~ ~S minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. GIL VAN ROCHA NA 
SESSi/0 DEJO.J-79 E (!UE, ENTREGUE À REVISiiO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Estamos rcgrcssundo du região do Silo Francisco, onde fomos verificar, ouvir c 
testemunhar us enchentes daquele grundc Rio du Unidade Nacional. Eu c compunhci· 
ros da rcprcsentnçào de Sergipe da Cdmaru dos Dcputudos estivemos, 
coincidentemente no mesmo dia, onde chegava a caravana oficiul de Ministros de 
Estudo du Cupitul do meu Estudo, Preferimos, entretanto, uo invés do convlvio 
puluciuno, do Uquido citrino du Escócia, u intimidade do Uquido barrento do velho 
Chico du Unidade Nncionul, 
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E o ')UC: \'imos, Sr. Presidente:, o que: tc:stcmunhumos, Sr~. Senndorc~. foi muito 
mais do que umn inexorável trugédia de elementos naturais, mus um nte11tudo vivo du 
imprevidC:nciu, do despreparo de órgãos governamentais, tanto pela consccuçi1o du 
trugêdia, como pela maneira de ussistir os dcsurortunados hubituntcs duquela região, 

Para que se entenda o vulto daquele problema, Sr. Presidente, permito-me 
rememorur uma pequena, e breve história da assistência daquele Vale, principulmen
te nu minha rcgiila, no Bui;.;o São Francisco, que sem nenhum ufanismo digo ser u. 
região mui~ rica de todo o Brasil porque, além da natural doação da presença do velho 
Chico, temos a gratificunte convicção de sermos a regiilo mais inportante do Brusil cm 
minerais estratégicos. 

Pois bem, Sr. Presidente, o Congresso Nacional, o Senado da RepUblica tem 
conhecimento de um drama que começou a viver aquela rcgião,u CODEVASF carne· 
çou a instalar o seu projeto de irrigução nuquc\c Vale. 

A minha terra natal, Proprift, rainha da rcgiiio, recebeu, como se fosse umu 
~romcssa de: Eldorado, os buldôzcrs, os tratares, c incvitftvel secto dos tccnocratus 
hrasileiros para redimir aquela região, Foram gustos até 1978, só cm dinheiro c:stran· 
geiro, mais de duas centenas de milhões de: dólares, resultando num projeto que:, até 
ugora, conseguiu localizar 27:! das 2.500 famnias da região. 

Pretendeu u tecnocracia pura, esquecendo a vocuçiio milenar daquela úrc:u, 
transformur aqueli.! terra dos mcciros tradicionais, dos homens que laboravam a terra 
do arroz, centenariumente, cm pôldercs modernos imitativas de vales de países com· 
plctumente diversos daquela região. 

E o que se viu, Sr. Presidente: c: Srs. Senadores, foi que depois da implantuçüo do 
projeto u safra que, por meios artesanais, conseguia ser de 50 toncladusfano, baixou, 
em 1975, para 9 mil; cm 1976, para 15 mil; c, cm 1977, pura 18 mil toneladusfuno, o 
que significól, num registro numérico tão uo gosto do Governo que só acredita cm 
númeios, um redondo c completo fracasso antes mesmo da tragédia sepultar, com um 
manto de água, o projeto, Agoról, como jft dizia Luiz Vaz de Camões, "o veneno mais 
abaixo vc:m coberto". 

A c~te propósito, leio o editorial de um jornal independente da minha terra c 
peço à Tuquigrafiot que o faça constar in 101um no meu discurso, para que não se pense 
que a Oposição estâ sendo parcial no julgamento de um projeto que conseguiu uma 
unanimidade tão difícil no Brasil; o projeto desagradou aos fazendeiros, aos pos· 
seiros, aos operários, ao clero c às comunidades, cnfim1 ao povo da minha terra. 

Passo a ler trechos do editorial do Jornal dt Sergipe, do dia 16 de março de 19'19: 

"Pode-se mesmo afirmar, sem medo de errar, que o projeto de irriga· 
çilo do Bnixo São Francisco foi um monstruoso crime de lesa-pátria, pois 
nele foram investidos milhões c milhões de cruzeiros para a obtenção de 
resultados que não vão além de um rotundo zero l& esquerda. 

As recentes enchentes do rio Silo Francisco reduziram, A cxprcuüo 
mais simples, a desvirtuada cxccuçilo de um projeto que foi inutilizado 
para trazer fartura c progresso não apenas As regiões ribeirinhas, mas a 
todo o Nordeste." 

Desde logo, a ressalva necessária de que Silo Paulo não tem nada a ver com a cn· 
chcntc do Silo Francisco de 1979. Nasci c me criei naquela região, c a enchente de 
1960 foi muito maior que esta que cstâ af. 

Meu, Srs. Senadores, para que se entenda u situação atual c para que seja exem
plarmente isento o meu discurso, voU ler um memorial dirigido por Prcrcitos do 
Partido do Governo ao Sr. Governador do Estado, que ccrtumcnte foi lido entre ncc· 
pipes c goles do liquido generoso da Escócia. 

Diz o testemunho de Assistente Social mandada pelo Governo: 

Região de Cedro de Silo João- Propri6. 
-pessoas sem alimento; 
- rcc~m·nascidos sem leite, pois os razcndciros cortaram o forneci· 

menta por falta de pagamento deste alimento básico; 
-pais alimentando filhos com "manipucra" (rcslduo grosseiro de 

mandioca utiliuda na alimentação animal); 
-falta de lenha para cozinhar o pouco alimento conseguido a duras 

penas; 
-c outras situações de miaé:ria total. 

Este, Sr. Presidente, é um documento oficial, relatório oficial de governantes 
municirntis do Partido do Governo. Lã está escrito que se distribuem ulimcntos de uni· 
m11is para o meu povo c isso se f11z, Sr, Prcsidcnte,.no mesmo dia c:m que mais uma vez 
os infallveis Min{stros deste Governo c deste sistema notável pclu incompetência 
tantos vezes comprovada vão a Pnlâcio do Governo c entre festas oferecem dinheiro' 
vivo pnrn que se resolva uma situação histórica c social, que evidentemente niio se 
resolve com mfscros mctuís, mas com u adoaçilo de um modelo económico que seja, 
pelo menos, condizente com a decência daquela gente sofrida. 

O Sr. Lomanto Jllnlor (ARENA- DA)- Permite um uparte, nobre Senudor'? 

O SR. CILVAN ROCHA (MDB- SE)- Ouço o nobre Senudor Lomunto 
JOnior. 

O Sr. Lomanco Júnior (ARENA - DA) - O eminente colega, Senador Oilvan 
Rocha, sabe da udmiruçilo que nutro por V, Ex•, sobretudo pela maneira corn que 
V, ~x•chegou nesta Casa, conduzido pela vontade do povo de sua terra, c embora mi· 
litundo cm partidos udvcrsoa, ucompanhci com multo intcrcs~e a sua eleição, corno o 
faço cmn todos 11quelcs que reulrncntc disputam a prefcrenciu populur, com todo~ 
nqucles que enveredam pelos caminhos da vidu pUblica puru disputar o voto do povo, 

V. Ex' veio para esta Casa conduzido pela maioria do povo sc:rgipuno. Estou ucom
p;mhando c vou ucompunhur até o final, com muita atenção, o deserwolur do ~cu 
depoimento e, nutumlmcntc, vamos concordar cm muitos dos seus conceito~ c po~si
vclmcntc divergir em outros. Começo dizendo que, como médico, V, Ex• conhece tão 
bern, ou muito bem o que ~ uma mcdidu de carlltcr cmergcnciul diunte de uma 
trugédiit, que não estava sendo uguurdadu, Ao contrário, todos os ribeirinhos ima
ginavum que a barrngcm de Sobrudinho seria uma barragem -como evidentemente 
até certo ponto é - de contenção, ou de regularização do curso do rio. Mas esta en
chente, segundo fui informudo pelos técnicos c pelos antigos morndores, superou cm 
muito us de 1919 e 1949, esta que roi a maior enchente até então, lnformurum·mc O'i 

técnicos de: Sobradinho que esta enchente uhrupassou a 140 bilhões de metros cúbicos 
de água. Foi u maior enchente até cntilo vcrificudu no rio Silo Fruncisco. A pró)'lriu 
população ribeirinha cstuvu habituada com a chegada dus águas nos pouco~. Mas, crn 
face do volume que se foi obrigudo a liberar cm Três Marias, esta enchente foi di
ferente das outras. A inundação se fez com mais velocidade, criando, assim, um certo 
pânico nus populações locais, Portanto, cu nilo quero muis tornar o seu precioso 
tempo, mus gostaria de dizer que não concordo ln totum com a apreciação a respeito 
da Comissão do Desenvolvimento do Vulc do São Francisco. Nào conheço o~ 
trubalhos realizados no buixo São Fruncisco, no território scrgipuno. mas conheço os 
trubalhos realizudos na Bahin e Pernambuco, os que estilo sendo rcalizudos são pro
jetas realmente eficientes e que têm melhorado consideravelmente as condições 
daquela região. Inclusive, u irriguçilo teria que ser feita uprovcitando aquelas tcrra1o de 
aluvião, as melhores terras das murgcns do rio Silo Fruncisco. f: claro que, 
inundadas, como poderiam ser inundudas todas as outras tc:rrus de outros rios, este 
programa de irrigação dcvc:•ter sofrido prcjulzo incalculàvcis, mas nilo ê por isso que 
vamos invalidar, meu caro Senador, o trabalho da CODEVASF. Não tomarei mais o 
tempo de V. Ex•, mas voltarei a pedir a sua benevolência, parn que cu possa purti· 
cipar do seu brilhante discurso. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Devo agradecer a intcrfcrênciu de 
V. Ex•, principalmente no trecho cm que V. Ex• faz a elegia do voto dirc:to. Espero 
que seja exemplo pura a Bancada do seu Partido. 

Mas V, Ex•, como aliás os homens do Partido que V, Ex• tão dignamente repre
sentá, está completamente por fora da realidade. daquela região, Vou me valer de 
documentos oficiais para demonstrar que V. Ex• está realmente, absolutamente di
vergente de pontos de vista técnicos do Governo que tão ardorosame~tc V. Ex• 
defende, 

O Sr. Lom1nlo Jllnlor (ARENA- BA)- Ouvirei com muita atcnç~o o pro
nunciamento de V. Ex• 

O SR. CILVAN ROCHA (MDB - SE) - V. Ex• vai me permitir que cu 
termine o que cu estou tentando dizer a V, Ex• 

O Sr. Lom1n1o Jllalor (ARENA - BA)- Só quero que nilo seja injusto com o 
seu colega, que nesta Casa deseja fazer justiça ao seu trabalho. 

O SR. CILVAN ROCHA (MDB- SE)- Estou dizendo que a opinião de 
V. Ex• é: absolutamente divergente da dos técnicos do Governo, c vou provar isto a 
V, Ex• Tenho cm mãos um relatório do Ministério do Interior, da Oirctoria Regional 
da CODEVASF, Secretaria Executiva de lnrormaçõcs. Sobre a ação da COOEVASF 
que faz menção sobre a finalidade da Barragem de Sobradinho- ouça bem V. Ex• 
- rcrerindo-se ao Plano Dirctor da SUDENE, que foi o nascedouro daquele: que é 
conhecido como Sistema de Sobradinho: 

"Como parte do aludido Plano Oirctor o Consórcio elaborou um mo
delo esquemático, objetivando um melhor conhecimento da hidrologia de 
n(veis do rio Silo Francisco, no trecho que vai do Pilo de Açllcar até a foz," 

- e. o trecho c:xatamcnte que estA inundado-

"Como esse modelo procurou-se avaliar, quantitativa e qualitati\'a• 
mente, os efeitos que a rtgularl:açdo- o grifo é: meu- atravb de um sis
tema de barragens, no submtdio São Francisco causarA cm suas diversas 
etapas construtivas c operacionais, ao Baixo Silo Francisco, O Banco Mt.m
dial condicionou a conccssilo de cmprtstimos l& CHESF para as obrus de 
Paulo Afonso IV /Sobradinho, ao combate, pela citada empresa, dos 
efeitos negativos oriundos da construção do rcscrvut6rio de Sobradinho c 
de sua opcraçiio. '' -

Agora o muis importante:-

Como a regularização proporcionada por Sobradinho fará com que a 
vuzão do rio Silo Franciaco pune de um mlnlmo de, aproximada
mente, I.OOOm'/a para 2.060m 1/s, parte das Arcas das várzeas do Bai){.o 
Silo Francisco ac:rilo, permanentemente, Inundadas c outras purtes - aqui 
o grande grifo -não mais serão lnundada.r." 

Documento oflclall 
Outro documento se esse nilo bastar:- cito um jornal de alto conceito no Brusil, 

O GIJlbo, do Rio de Janeiro-

"A Companhiu liidrclé:tricu do Silo Franciaco, que opera u burrngcm 
c ucus1.1da de ser a principal rcsponaltvcl pela violência du enchente, pois 
"pencguindo seus interesses eapecfficoa- u produçiio de energia clétrica 
- isolou-se do contcKto sócio-económico da resino de ncordo com u 
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conclusão a que che)lou a Comis~/10 lnterpartidl'tria da As~.embléia 

l:~..:isl:lliv;~ de ~:ernambuco que, na semana pa~~iLda, percorreu o Vale do 
!'i!IO 1-ranCLSI.:O. 

E voo mui!<> <H.IIillllc, ~ó palu em;crrar 11 cituçiio, que dcniOmlru iLju~tcJa doLIHJ~,a 
altíc;c 

"Em ~u:L defe~u. a CJIESF c a CEMJG lembram !JUC Sobr;Ldinho c 
TrC~ f\.1ana~ toram cnn.'ltruiJas com a finalidade de )lera r energia.'' 

Ora, Sr~. Senadores, o rclutório oficial dit. o contrilrio! 
Es~c í: o Governo da~ contrudiçõcs, Ex•, esse é o Governo perdido no tempo c no 

e~puço, e1ose é o Governo tumbém rcsponsilvcl pelo atrJso !lecular daquela região, 
onde nó~ lemos um potencial, que a nature1.a nos doou, du maior magnitude; onde 
temos petróleo, potflssio, enxofre, cobre, onde temo~ situações climfllicus ideais, com 
tudo paru ser uma das mais progressistas regiões do Pab a não ser que nós pcnscmo1o 
que a falha é do humilde: povo du minha terra, E. evidente, é claro que não é São 
Pedro, não scr;í mais Silo Pedro, que já foi injustiçado desde os tempos de Pedro 11 
que vendeu uojóias da Corou pura ajudar nos fenómenos climílticos do Nordeste, não 
será mais uma vez Siio Pedro o culpado pela tragédia, c sim o despreparo, u tccnocra· 
cia, o abuso do poder único, a mania de se construir obras sem verificar in loco, sem 
respeitar as tradições ecológicas ccntcnârias de uma região que sempre soube impor a!o 
suas soluções sem precisar receber us verdades feitas cm gabinetes refrigerados. 

O Sr. Lom1ntoJünlor (ARENA- DA)- Pcrmitc·me V. Ex• um aparte? 

OSR.GJLVAN ROCHA (MDB-SE)-Com muitoprmr. 

O Sr, Lom1nto Jlinlor (ARENA - DA) - SC:nador Gilvun Rochu, não estou 
com procuração aqui para defender a CHESF, ... 

OSR. GIL\'AN ROCHA (MDB -SE)- Mesmo porque é um bocado difícil ... 

O Sr, Lom1nto Júnior (ARENA- DA) - ... mas as informações que lenho- c 
nào sou técnico, estou apenas divulgando - me foram fornecidas pelos t~cnico~. 
inclusive do Dr. Joilo Paulo, responsável pela operação da barragem. V, Ex• conlir
ma na sua ellposição que us Barragens de Sobrndinho c de Três Marias têm como fun· 
çilo prec!pua n geração de energia. Mas elas também têm a finalidade reguladora ... 

OSR. GIL VAN ROCHA (MDB -SE)- Pcrccbc·sc, EX' 

O Sr. Lom1nto Júnior (ARENA -DA)- ... das enchentes, V. Ex• acabou de 
declarar que a vuzilo mfnimu do rio Silo Francisco era pouco mais de mil metros cúbi· 
cos c com n Dnrragcm de Sobradinho ela passaria para uma valilo mfnima de dois mil 
mc:tros cúbicos. Agora, dbcordo inteiramente de V, Ex• 

O SR. GIL VAN ROCHA (MOB- SE)- V. Ex• não cstú discordando de mim, 
está discordando de uma Comissão lntcrparlumcntar. 

O Sr. Lom1nto Júnior (ARENA- DA}- Vou trammitir íl V, Ex• a!o informa· 
ções que me foram fornecidas pelo Dr. João Puulo, correligionário de V. Ex• c eleitor 
fervoroso do Senador Marcos Freire, o principal responsável pela opcraçilo da barra· 
gcm. Afirmou-me que a barragem encheu no pcrfodo rtcord de 4 de dezembro a 2 de 
julho. No período· de 1952 a 1957, época de grundc estiagem, levnriu quatro anos pura 
encher, Perguntei-lhe se admitiu algum erro nu operação c ele me respondeu que a 
vazão normal do rio era de 1.000 a I ,200m' cm agosto, setembro c outubro. Em 1919, 
quando ocorreu a maior cheia, até então- o que se repetiu no ano de 1949- CM•U 

cheia lcvuria três scmunu) pura cnch~:r a barrugem. A vuzijo, no período b~:o;o de 1978, 
foi de 1.600m' c até janeiro de 1979 o rio apresentou vazões menores que cm idí:ntico 
período de 1978. Em 1978 atingiu 5.680m' contra 6.100m 1 em 1979, Do dia 22 de 
janeiro a 6 de fevereiro u vazão foi constante, de 6.000m1• Em fevereiro começou a 
configurur-se uma cheia acima do normal c, cm S de fç:vcrciro, u barragem estava com 
uma reserva de 4 bilhões de metros cúbicos, No dia S de fevereiro, u CHESF já tinha 
informação de que se estava formando umu cheia acima do normal. Começou a elevar 
a vazão c as autoridades foram informadus de que u vuziio seria aumentada gradativa· 
mente, Qualquer vuzllo acima de 6.000m 1 j(t começa a prejudicar as porulações 
ribeirinhas a jusante ela barragem, Afirmou-me nindo o Dr. Joüo Paulo que a subidu 
grudutivu da vuzilo foi coerente c lógica. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MOB- SE)- Tive a ventura de nascer lá, Ell• 

O Sr. Lom1nto JUnlor (ARENA- DA)- Eu conheci a rcgiil.o do Sil.o Francisco 
antes desse pcrlodo c cm 1962 tive a dcccpçll.o de constatar que a Cidade de Paulo 
Afonso nao possuiu energia clétrica; a população que nela vivia sofria o suplicio dt: 
tlintulo cm verificar que a energia produzida, gerada ali juntou ela, bem próximo du 
população, já chegava quase às fronteiras do CearA c a Cidade de Paulo Afonso untes, 
cm 62, nil.o possuht energia clétricn, V, E~• nllo sabe, e se 111be v11i me apoiar nesta 
hora, nilo havia nenhuma estrada que integrasse a região do Sil.o Francisco .. , 

O SR, GIL VAN ROCHA (MOO-SE)- V, Ex•ccrtamcntc as construiu. 

O Sr. Lom1nto Júnior (ARENA- DA)- Nilo, Ex•, ni\o fui só cu que construi. 
Tnmbém dei u minha purticipaçllo, construindo c ruvimentundo o maior cstir1lo ro· 
doviário uté cnt1lo construído por um Governo de Estudo. 

O SR. GIL VAN ROCUA (MDD- SE)- Nilo estamos nqui discutindo obrus 
do seu governo. 

O Sr, Lom1nto JUnlor (ARENA - DA) - Outro!l ndministradorcs que me 
succ:dcrum construlram oulril5 catrudaa com dirctril.c5 diferentes, cubcndo uo nmso 

querido colcgu Scnndor Nilo Coelho pavimentar o trecho de Jlernambuco, mudandu 
inclu~i11e o próprio Plano de Viação Nacional. Foi no pcrfodo do meu Governo que 
chegou a encrJ~ia clêtricu às primcirus cid11des do São Francisco, por incrfvel que 
r:LrCO,:iL. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Nós não estamos discutindo c~lc 
as~unto, E:'(• 

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- DA)- Se 11 sua cidade, que é a rainha do 
Bailio São Francisco, Juazciro,tumbé::m, a capital do Médio Silo Francisco nüo tinha 
energia elétrica ... 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Estamos discutindo, Ell•, quem é o 
!iUbstituto de São Pedro na culpa du utualtrugédia ... 

O Sr. Lomanlo Júnior (ARENA- DA)- Quero apenas diler a V. Ex• - não 
vou lomar mais o seu tempo- que esse pcdodo que V, Ex• con~idera ubjcto, que 
reprova, que critico impiedosamente, roi, durante este pcrfodo, que a região do Silo 
Francisco começou a receber os seus grandes bcneflcios, e vem-se tornundo, aos pau~ 
cos, numa região desenvolvido c se preparando para ser o grande celeiro du produção 
de alimentos do Pais. 

O Sr. M1rcos Freire (MOB- PE)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- V. Ex• c o Seriado percebem que o 
tema do discurso não entrou, evidentemente, cm debate. Nós estamos, ainda, com a 
pergunta no ar. 

Quem é culpado pela enchente que não foi u maior destas duas décadas; 

O Sr. Lomanto Jünlor (ARENA- DA)- Eu digo que foi estribado nas informa· 
çõcs dos técnicos responsáveis pela operação da barragem. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Fui tcstcmunhll ocular, Ex• Esta não 
foi u maior enchente. 

O Sr. Lom1nto Júnior (ARENA- DA)- Também fui, por três vezes, visitar a 
região assolada pelas enchentes c discuti com os têcnicos. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MOB- SE)- Há um documento que diz que a Bar· 
rugem de Sobrudinho- e isto até condicionou empréstimos para construi~la- está 
intimamente ligada à vazão do rio, portanto, há documentos dizendo que jamais ha· 
veria esse tipo de problema c de enchentes. Uma Comissüo lntcrparlamentar c intcr· 
partidária assegura que foi falha humana nas Barragens de Sobrudinho c Três Maria~. 
falhas que condicionaram o fenômeno, Portanto, a resposta à pergunta que roi l11nÇu· 
da não foi respondida pelo Partido do Governo, fic:a com a Oposição: não foi Silo Pe· 
dro: Sào Pedro, desta vez, nilo teve culpa; foi falha humona, falha humana originada 
de sistema de Governo que se vem notabilizando, no curso destes quinze anos de 
eclipse. rela mais completa c total incompetência. 

O Sr, Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Pcrmite~mc V. Ex• um aparte? 

O SR. GIL VAN ROCHA (MOD- SE)- Ouço o nobre Senador Marcos Freire. 

O Sr. Marcn Freire (MDB- PE)- E oportuno que V. Ex• traga, uo ludo de 
outros companheiros nossos, c uma vez mais, esse assunto a debate nesta Casa. E pa· 
ru que nilo se confundam as coisas, logo de inicio, caberia dcbr.ar bem claro que nin· 
guém ê contra a produçilo de energia pura o Pais, em geral e cm especial pura o Nor
deste. Porlllnto, o aproveitamento do rio Süo Francisco, atrav~s da ~:onstrução de su· 
ccssivus hidrclétricus, é um dado positivo. Ninguém di5CUtc isso aqui, evidentemente. 
Portanto, as loas feitas pelo Senador Lomanto Júnior, cm favor da energia, nós Iam· 
bí:m as fazemos. 

OSR.GJLVAN ROCHA (MDB-SE)- Mas, é C'idcntc. 

O Sr, M1rcoa Frei~ (MDB- PE)- Graças a Deus, embora o Brasil tenha sido 
descoberto cm 1964, segundo a ótica arcnistu, o aproveitamento do potencial hidrclí:· 
trico do São Francisco começou antes desse marco zero da atual Bancada governista. 
Nu verdade, foi o Governo do Presidente Eurico Gaspar Outra que cfetivou toda uma 
programação energética para o Rio da Unidade Nacional, o que depois veio a ser 
prosscsuido pelos Governos posteriores, inclusive o do grande Presidente: Juscelino 
Kubitschck de Oliveira, com a construção de Três MariiU, Mas o problema que 
V. Ex• citou, muito bem, não é este- nil.o é ser a ravor ou contra as barraaens. E 11 

maneira pela qual cstâ sendo cfctivado esse prosrama cneraético do Silo Francisco. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Exotamcntc. 

O Sr. M1reo1 Frelre(MDB- PE)- Parece que V, Ex• ... 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDD- SE)- E voltado para as multinacionais. T~ 
nho documentos nesse sentido. 

O Sr. M1rcos Freire (MDD- PE)- Parccc·mc que V. Ex• (az muito bem cm 
trazer us conclusões a que tcrâ chcsado uma Comiasno da Aascmblé:ia Lcaislutivu de 
Pernambuco, mostrando como existe um vcrdudciro choque, um verdadeiro conflito 
entre a CHESF c a CODEVASF, Porque a CHESF fica voltada, de uma maneira UI• 

~im absorvente, pura a produção da energia clétricu, quando nu vcrdudc é preciso ter 
umu visão global. 

O SR, GIL VAN ROCHA (MOB- SE)- Dentro, allâa, da escola do Ministro 
Delfim Netto: o Jmrortantc é ganhar dinheiro, nilo lntcrcnu a funçi\o social. 
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O Sr. M11rco!il Freirl! (M 08 - PE) - Quando precisa, de fato, hU\Icr umu \IÍsilo 
globalizante, abrangente, para os \IA rios aspecto~. \lamos dizer, cconômico·sociais que 
essas bnrrugens possam representar. Uma dus coisas que V. Ex• está afirmando e o Se· 
nadar Lomanto Júnior está, \Iam os dizer, contestando, é o problema das chu\las, que 
teriam sido as chu\las do século. O que me udmira é que a Bancada do Governo, a Li· 
demnça do Governo nilo tenha, até hoje, procurado comprovar essas suas afirmati· 
\las, trazendo, pura c simplesmente, o boletim plu\liométrica dos últimos 20 ou 30 
anos. Isto poria fim a qualquer discussão. Seria uma premissa e a Bancada do Govcr· 
no pro\luria, com esse boletim pluviométrico ... 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Sempre culpa do céu, E por essas e 
outras que este Go\lerno nilo vai para o Paraiso porque o chaveiro é Silo Pedro. 

O Sr. M1rcos Freire (MOB- PE)- Até, hoje, essa coisa tão simples, que seria 
mostrar à Casa, dar conhecimento à Nação dessas uccpcionais quedas d'(lgua do ano 
de 79,até hoje nilo foi feita. Quer dizer, falta sem dúvida a lembrança do Senador Lo
mamo Jllnior c de outros companheiros seus de Partido para provar- acabou, nin· 
guém discute mais- que este ano choveu "x" \lczes mais do que quo.lqucr ano ante· 
rior. Já seria uma prcmiss11, buscada na qual n6s pauadamos a discutir, mas, até hoje, 
a Bancada do Go\lerno nilo teve essa preocupação. 

O Sr. Lom1n1o Júnior (ARENA - DA)- Permita responder, rapidamente, ao 
Senador Marcos Freire? 

O Sr. M1rtot Freire (MOB- PE)- Eu estou uparteando, Ex• V. Ex•, por fu. 
vor, apartei o orador c nilo o apartcante. 

O Sr. Lom1a1o Júnlot (ARENA- DA)- Mas, desejo responder a V. Ex•, con
lirmar·lhc que no meu aparte anterior jA expliquei, de acordo com as informuções do 
Dr. João Paulo, que V. Ex• reconhece como um grande técnico, os detalhes das 
cheias deste uno. 

O Sr. Marcos Frelrr (MOB- PE)- Outro ponto Ex•. que precisa ser dcixudo 
muito claro, c procurei fazer isto nas vezes anteriores em que discuti esse problemu, e 
é o que V, Ex• estA dizendo, quando dizem que o culpado é SUo Pedro, que caiu muitu 
chuva ... 

O Sr. Aloyslo Ch.,et (ARENA- PA)- Vamos transformur esta intervenção 
num diálogo. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- V. Ex• é que está interrompendo. 

O Sr. M.rcos Freire (MOB- PE) -Isto é coisa inusitada. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Solicito ao Sr. Presidente quc tome 
as devidas providências, pois minha fala está sendo tumultuada. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Solicito aos Srs. Senadores que s6 
apartciem com permissão do orador. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- V. Ex•, Senador Aloysio Chaves, é 
quem está infringindo o Rcsimcnto. 

O Sr. Aloylio ChiYh (ARENA- PA)- Não, quem infringiu o Regimento, un
tes, foi o meu colega por Pernambuco, alongando-se no apnrtc por quase lO minutos, 
qunndo o pralo regimental é de dois minutos. Estendeu-se, inclusive, pura \lersar ma
téria estranha ao discurso do orador. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- De forma alguma. Eu estou com a palavra 
concedida ptlo orador, Ex' 

O SR. GIL VAN ROCHA (MOO- SE)- Peço ao Presidente: que reponha a 
ordem, por favor. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Solicito aos Srs. Senadores que sejam 
proferidos apartes só com a autoritação do orador que está na tribuna. 

Está com a palavra o nobre Senador Gilvun Rocha c a ele cabe conceder apartes. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MOO- SE)- Estou ouvindo o apurte concedido, 
prazcrosumeme, uo meu colega Senador Marcos Freire. 

O Sr. Marcos Frrlre (MDB- PE)- InuSitadamente, nos Anais du Casa, pela 
primeira vct, um aparte ê cortado não pelo orador que o concedeu, mas por elemento 
integrante da bancadu adversa, que cstâ incomodado pelo aparte que estou dando u 
um orador corrcligionllrio meu. ê inteiramente inusitado. Mas, como estamos \livcn· 
do tempos inuliitados, fica assinalado mais este acontecimento. Vou concluir, porque 
sei que V. Ex• estudou o 11ssunto c \lai trazer subsidias maiores pura a Casa. Quando 
fulo cm Governo, o~o estou preocupado cm saber se é este Governa, ou foram os 
anteriores. Quero dizer o Governo, o Poder Pllblico, o Estudo. Ele é culpado pelo que 
\lem ocorrendo no rio Sào Frunciaco, por enchentes como essas ou estiagem que, 
muitas vezes, têm ameuçudo u própria existêntiu do rio Silo Francisco. Conforme já 
foi dito nesta Casa, aó no Estudo de Minas Gerais- está ar o Senador Itamar Frunca, 
ilustre rcpresentuntc deste Estado- cerca de 70% do Vale do Silo Francisco foi vlti· 
ma de de\lustuçilo. Isto, com os olhoa ncumpUciudorcs do Governo, esses Governos 
que se têm sucedido e que nao têm coragem, muitas vezes, de se contrapor a grundes 
interesses de empresas que colocam, untes de mais nada, o seu afil de lucro contru os 
intcrencs colctivos. E dur, mui tua vezes, vem o dcsequillbrio ecológico, c dar, muitus 
\lezcs, o ria Silo Fruncisto tem aido vitimu de balxu de seu nlvc\ de água. Chegou·se 
uté u dizer que o rio sao Frunciaco morreria no uno 2.000. E, agora, nós estamos 

assistindo exatumentc fenômenos invcnos. Portunto, alguma COISU e11tÍI erradíl c não 
~e pode dizer que o Governo, genericamente falando, é inocente. Há culpados. Portun· 
to, congrutulu·me com V, Ex' por trazer este n~sunto, umu ve1 mais, à upreciuç5o do 
Senado, E é preciso que se digu que o Governo, que é muito prazeroso de vir com me
didas cmergcnciuis, nilo penetra a fundo nus causas desses problema~ maiores do Bru-
5il. Agora estão querendo devastar a Amuzónia, talvez duqui hA 5 ou \0 unos e11tejn· 
mos, uqui, a analisar efeitos desastrosos de outras devastações que se pretende fazer 
neste Purs. Meus parabéns a V. Ex• 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Eu é que agradeço u V. Ex• c desejo 
voltar ao tema para lembrar uo orador que me apancou, ao ilustre Senador Lom11nto 
Júnior, tão cioso cm defender o Governo, ... 

O Sr. LomutoJúalor {ARENA- DA)- Eu defendo a verdade, Excelência. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- ... tAo cheio de palavras bombâstiCDs, 
bem ao estilo do querido Estado da Bahia. 

O Sr. J..o~a~alo Júlllor (ARENA - BA) - Muito obrigado pela maneira 
rc:almentc atenciosa com que V. Ex• retribui a admiração que tenho por V. Ex• Nilo 
o imaginava asaim tio cortês. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Respondemos da muneira respeitosa 
e bela com que os representantes sempre baianos se houveram, mas como n6s somos o 
menor Estado do Pa!s, tcll!os que, quem nào pode ser o maior, tenta pelo menos não 
ser o pior. 

Então, passarei à leitura ... 

O Sr. Aloyslo Chans(ARENA- PA)-Pcrmitc V. Ex• um aparte? 

' O SR. GILVAN ROCHA (MDB - SE) - ... c, depois, concederei 
prazerosamente o aparte n V. Ex' Dudos que não silo meus. Fiz questão absoluta de, 
neste discurso, trazer dados insuspeitos, posto que a Oposiçilo, que neste Pars já foi 
inimiga, provavelmente ainda é suspeita. 

Trago dados do III Encontro do Vale do Silo Francil'iCO, que ta\vet seja diferente 
do painel cor·de·rosa traçado daquele vale idc:aUstico, cena mente onirico, do ilustre 
Senador Lomanto Jllnior. Na minha região, cm 78, segundo esse Simpósio organiza· 
do pela Igreja Católica Bahia-Scrgipe, estA acontecendo o seguinte: na minha cidade 
a 5itunçilo atual, 1978, 272 famllia& participando do projeto. Registra-se que esse 
projeto, só cm dinheiro estrangeiro, gastou perto de 200 milbões de dólares c está 
atendendo, cm 78, 272 famllias. Atuulmentc, o maioria trabalha como diarista: 
homens a 40 cruzeiros por dia c mulheres a 20 cruzeiro~ por dia. Nilo há carteira 
assinada, sendo descontado um dia por semana. Construção de casas de alvenaria, um 
posto médico, uma escola c um centro social urbano, pela CODEVASF, que ficaram 
fechados durante dois anos. 

Vê V. Ex•, vê o Senado que essa indignação que me possui, nc:stc momento, i: 
ab~olutamentejusta. Esse é, realmente, um Governo incompetente. Este é, realmente, 
um Governo tão incompetente ... 

O Sr. Lomanlo Júalor (ARENA - DA) - Não o imaginava tão radical, Que 
decepção estou tendo, nesta tarde, de V. Ex.• 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- ... que, cm plcnu tragédia, não con· 
segue nem se entender. Tenho, aqui, no relatório sobre a tragédia, rc~istro de queixas 
da própria COOEVASF, dizendo que tem um dos seus projetas ameaçados por um 
bueiro e, cnquunto a COOEVASF recha esse bueiro, a Rede Ferro\liáriu Federal abre 
cs~c mc~omo bueiro. Eles nào se entendem nem na adversidade. O Banco do Brasil con
tiilua levando a proteuo titulas de firmas que tiveram seus prédios inundados pelo 
rio, enquunto o tal pragmatismo que se inventou no Brasil faz deste Go\lcrno, cm vez 
de um Governo que deveria ser metcrcologistas, que deveria prever as coisas, um Go· 
vemo que só sabe abrir o guarda-chuva quando chove c fechar o guarda-chuva quan· 
da estia. Mas u Oposição brasileira estâ consciente de que este Pais nao é o Pais desses 
cavalheiros tào provados na incompeténciu, c que este Pa!s que nilo vai continuar a 
aceitar a desculpa dos 11eus atrasos pela corte celestial, que certamente de\le estar 
aguardando algumas das figuras ministeriais na hora da verdade, parn o acerto de con
ta~ ... 

Ouço, agora, o aparte do nobre Senador Aloysio Chaves. 

O Sr. Aloyslo Chnes (ARENA- PA)- Nobre Senador, agradeço a V, Ex• 
pela gentileza de me conceder este upartc c, a c:sta altura do diacuno de V. Ex•, creio 
que, talvez, seja até um pouco diOcil situA-lo no pronunciumento que vem fal~;ndo. 
Quero dizer, pura liCr breve, que nilo pretendo em, chegando u esta Casa, modilicar os 
seus hAbito• e nem introduzir, aqui, nem aderir 11 um tipo de dcb11tc impelido e 
inadequado. Observei que o aparte concedido ao nobre Senu.dor Marcos Freire lhe 
deu o ensejo pura proferir um discurso paralelo ao que V. Ex' vem pronunciando, e 
que estamo• ouvindo com respeito e atenção, 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- O Senador Lomanto Jllnior j(l c~tA fazendo 
escola. 

O Sr. Aloyolo Ch1Y01 (ARENA- BA)- Então, não pude ... 

O Sr. Lomanlo Júnior (ARENA- BA)- Eu uprcndi, as primeira111içõc~ com 
V, Ex' 

O Sr. Aloyslo Chnn (ARENA- PA)- Sr. Presidente, com a mesma energia 
com que V. Ex' interferiu antes, fuçu.o ugoru no cumprimento do Regimento. 
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O SR, I'RESIJ>ENTI-: (Gabriel llcrmes)- Peço ao~> Sr~. Scnudorc~ que colul10-
rcm com u Me.~u. evitando O\ ILJHlrtc:s rurulc!o~. 

O Sr. Aloyslo Chan•" (ARENA- PA)- E proferiu um longo upurte, ~ua~e r.Jet 
minutos, c:m que variou de tcmu cm torno do discur~o de V. Ex• c outro~ e~trunho~. 
ati: u devastação 1.h1 Amalónia, nilo permitindo, portunto, que se pude~~c fazer um 
rcpuro; dcsviou-~c do curso deste debute, com ucusuçõc~ gcncraliluda~ a obr<t c à ao.;~ o 
do Governo. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MOO- SE)- Entilo, V. EX'. debute com o orador 
c deixa pnru debater com o npnrteantcc:m outra oportunidade. 

O Sr, Aloy~tlo Chll'H (ARENA- PA)- O que desejo di1.er a V. Ex• é o ~teguin· 
te: que os lndicc~ rluviométricos poderão ser lcvuntados c apresentados aqui. N~o 
tenho conhecimento fntimo dos problemas do Vale do São Francisco, como tem 
V, Ex•, como tem o Senador Lornnnto Júnior. Mu~, como brasileiro, percorrendo 
cHa rica c, realmente, ubérrrima região do Brasil, conMatc1, 'amo qual4uer outro 
observador imparcial, um progresso muito grande ao longo desse~ uno~. Aqui, u 
Oposiçào declnra que o Governo, u ARENA, li:m sistcmaticurnentc a pontudo como 
rnurco de tt>da~ c~sa.~ obra~ o ano de 1964. Eu, nunca o til nc~tu Ca~:t c cheguei há 
pL1ucos dius. Mas, tumbém, durunte o tempo cm que esth·e neste Senado, nuncu ouvi 
nenhum Senudor da ARENA fazer essa assertiva. Todos nó~ sabemos que o 
arrovcitumento do Vaie do rio São Francisco vem, há década~. s~: rc:tlilando, ra"~ou 
por vúrio~ Governos, inclusive, os que mencionou Y. Ex•, com todo o acerto, c conti· 
nuou, desde: 64 para cã, com realizaçõ's admiráveis lJUC atestam uma :tçiio clicientc do 
Governo ao longo .do vale des)c rio de integração notcional. Mus i: evidente que, )C 

o vale do Tcncssee exigiu um programa especial, upresentundo dimcmõ~:" muitu 
menores que o nosso, e ubsorvcu recursos num volume muito m:tior, é evidente, diliil
mos, que nós não podemos resolver todos esses problemas em prazo tUo cu no. Apc
n~s desejaria, para não incidir n_o mesmo erro que, porventura, poderá ter cometido o 
Senador Marcos Freire, perguntar a V. Ex•, pura o meu conhecimento, para minha 
informação, para o juizo que possa fnler a respeito desse problema: V. Ex• rcconhc· 
cc, ~cm tergiversar, que o efeito dessa inunda~ilo foi muior cm virtude da existéncia da 
barragem de Sobradinho? Ou, se não houvesse essa b:maecm de Sobradinho, ~ 
d~vastação não teria sido muito maior com essa enchente extraordinária que ocorreu 
na baciu do Silo Francisco? Essa é a perguntu que fuça a V. Ex• 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB -SE)- Eu u responderei, com o maior prazer. 
O que houve, Ex•, foi a confiabilidadc da população ribeirinha, de acordo com os 

dados e a própria origem da barragem que, peremptória c oficialmente, garantia que 
regularizaria o rio Silo Franci5Co. E ouça mais: esta enchente de agora i: eco
logicamente mais desastrosa, depois de Sobrudinho, porque houve um fenômeno que 
todo o Pais já sabe: houve um reprcsomcnto além do que: seria prudente, tanto em 
Sobrudinho como cm Três Marias. O que está ucontecendo? Essa enchente, que nos 
tempos da minha infância.- e cu sempre (ui testemunha ocular de enchentes deste ti· 
po - que duravam na média de quinlc, vinte dias, vai durar, ~cguramentc, tri:s 
meses. Porque hoje, neste momento, Sobradinho está lançando quatorze mil metros 
cilbicos de água por segundo. 

O Sr. M•rcos Fr~lr~(MDB- PE)- Permite V. E:(• um aparte? 

O SR. GIL VAI'/ ROCHA (MDB- SE)- Com todo o prazer, E•• 

O Sr. Lom1n1o Júnior (ARENA - BA)- Silo treze mil, Ex• Os exageros conti· 
dos no pronunciamento de V. E11• se confundem na multiplicaçilo dos metros cübicos 
da vnzilo. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Quatorze mil, Ex•, informaçõe~ tele· 
fónicus de hoje. 

O Sr, Lomanfo Jünlor (ARENA- BA)- Treze mil, Ex•. tenho informucões 
r~ccntcs. 

O Sr.l\11rcos Fr~lrc (MDB- PE)- A!, haveria a nssi11111ar dois fatos. Primeiro: 
que nas vésperus de Sobradinho soltar 12, ou lJ mil metros ~:Ubicos por ~egundo, 
nfiunçuva de que muntcria a descarga na base dos lO mil. Então, toda população con· 
fiou nisso. Jtl trouxe uqui exemplos vários, inclusive de autoridudcs locab das mar· 
srns do Silo Francisco que não cstuvum devídumentc informados c esclarccidus dn 
que poderia acontecer. Enquanto isso, os técnicos de Sobrudinho subiunl que o volu· 
me du enchente cru de 100 milhões de metros cúbicos c nào subiam prever se poderia 
ultrapassar o~ 10 mil. Entilo, tranqUilizaram dizendo que n faixa serin nu bnse dos 10 
mil, c ultrapassou de muito isso. Esse é um aspecto. O segundo parcce.nos, que não 
~cve ser dcsprezudo, embora cu nl\o seja técnico no assunto: i: que Sobrudinbo encheu 
ii sua barragem n igual modo de Três Murias, como se tivesse prevbões, que me pare· 
cem ni\o serem ti\o forn de propósito, deveriam evidentemente estur~:m soltando cssu) 
~guusuntcs da chegada do volume extraordin{lrio de {lguus, 

O SR. GIL VAN ROCHA(MDB-SE)- Ali {Is, isso é confesso pelo próprio Di· 
r~:tor que diz que a função du burrugcm ~gerar energíu. E, nilo estilo conwndo com o 
que vni ucontcccr ali:rn da barragem? 

O Sr, l\111rco!l Freire (MDU- PE)- Se estflvumo" nos uproximundo de umot 
l:roca invernosu, seus chuvus 4ue cstnvum caindo j(J dl:notuvam cssu queda pluviomi:
tricu excepcional, cntilo me rurecc que, desde novembro ou dclemhro dll uno pu~sa-

do, já dcveriu cstur ~c csvu;r.iundo, cm termo\, li h<~rrugcm, pura que ela pudc~~c C.\il\il· 

mente ucolher o volume exccpcionul de Ílguu~ que cairia. Mas nào houve isso. Então, 
quando a~ águas cht:Haram, encontraram us burrugcns cheias, i: evidente 4Uc teriam 
que transbordar, quer dilet, tinham que dar 11 valào excepcional que nào cru prcvbta. 
Portanto, tudo i~so me parece dado~ que deveriotm ~er examinado) com muis cuidado. 

O SR. Gil. VAN ROCHA (MDB -SE)- Vi: V. Ex• que o Governo, ali:m de in
competente, é imprevidente. AliA~, e)tll i: u montagem de um Governo que po~sui o pe· 
cudo original. Este i: um Governo geneticameme inviflvcl, E um Governo que se mon
tou nas cxcresci:ncius de utos, que n:lo tem programa, porque o mct~mo Governo, com 
os mesmo) Minbtros que diliu ontem qua a innnçào ~ra do chuchu. dit. hoje, que a in· 
Oaçào i: psicológica. O mesmo Governo, com o mesmo Ministro que teve lutas públi· 
cus e notórias de como condu1ir a c::conomiu da agricultura brasileira, sempre preferin
do os grandes grupos nu economia agricola, este: mesmo Governo, com cs~c mc:"mn 
Ministro, que agora passa a ser ardoroso defensor du pc:quenu empresa. Este é um Go
verno sem lógica. Este é um Go~erno sem programa, geneticamente inviável, porque 
montado na incompetência, c no arbitrio, fruto da falta do diálogo público, iá QUC ~ô 
a democracia, que só o conta to pc.~~oaJ é capaz de ~elecionar idéiot!'l para que ~c (OJçam 
opçõc~. 

Mas, saiba o Governo que o Nordeste sofrido, humilhadO, mais uma vez, com 
doaçõe.~ de dinheiro cm espécie, estarfl altivo, esperando 11 hora, quando para isto ~c 
dispuser o Governo cm disputar eleições majorit:'irias para Governo do Estado, pum 
Pre~idCnci:t da República, rc~ponder, pacilicumcntc, pela~ urnil~. que chega de in· 
comf1eti:ncia, que chega de falta de: hrasilidade, que chega de engodo~ e parern<tlismos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Prc:siJcnte. (Muito bem! Pal01as.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. GIL VAN ROCHA E.\1 
SEU DISCURSO: 

E AGORA'! 

O projeto geral da CODEVASF para o baixo São Francisco i:, cm todo o !'leu 
contexto original, um excelente trabalho profissional. 

Infelizmente, para todos nós, a sua implantação se constitui num verdadeiro 
atentado, justamente por desobedecer, de forma criminosa. todo o esquema que 
deveria ser seguido, o que sofreu tão radicais desvios que teria de alcançar o completo 
fracasso que alcançou, 

São estas as verdadeiras razõe~ do seu insucesso. A execução do plano de 
irrigação do Vale do Silo Francisco nada tem a ver com o projeto piloto. 

Da teoria tao bem planificada passou•se a uma realidade completamente distorci
da. E não se diga que para a execução de um projeto tão bem formulado, tornar-se-i a 
necessária a esfarrapada desculpa de que existe uma grande diferença da teoria para u 
prática, pois essa evasiva é de absolutu má·fé. 

Pode·se mesmo alirmar, sem medo de: errar, que o projeto de Irrigação do B;~ix.o 
São Francisco (oi um monstruoso crime de lesa·pátria, pois nele foram investido) 
milhões c milhões de cruzeiros para a obtenção de resultados que não vila além de um 
rotundo zero à esquerda. 

As recentes enchentes do rio São Francisco rcduzirum à expressão mais simples, 
a desvirtuada execução de um projeto que foi mcntulizado para trazer fartutu e 
progresso nào upc:nas às regiões ribeirinhas. mas a todo o Nordeste. 

Afom o comportamento profundamente condenável que lançou centenas de fa
milius à mais completa miséria, deixando-as sem terra e sem de onde tirar o sustento 
para as suas necessidudcs mais primárias, a CODEVASF só fez mesmo foi desperdi· 
çar, de forma perdulária, milhõc~ de cruzeiros. Ali:m da~ Jnmentâveis cri~cs sociais, as 
irrecuperáveis perdas materiais. 

O sistema de irrigação, preconizado no projeto, foi substituído por um sistema 
arcaico, oneroso e que levaria anos pura alcançar o índice de produtividade que, 
durante muitos unos, c de forma artesanal, obteve-se nu mesmu Região. 

Os diques que foram lcvuntados para prevenir os riscos de enchentes, como a L~Ue 
:tgoru vem de ocorrer, ainda não foram vencidos pelo volume da~ águas do São 
Fmncisco. Aconteceu, isso sim, t1 infiltrução, sob os diques, de maneira paulatina. ot~ 
de forma irrcversfvel, provocando·lhc, depois, a abertura de grandes fendas. E cn
qu;~nto o processo se acentuuvu, nem mesmo os equipamentos que l"oderlam ter ~ido 
salvos, como foi o caso dos potentes motores trombus de sucção, foram retirados. ago
ru cornplewmentc destruidos pclus :\~uas. 

A vultosa inversão de muis capital, num:~ cumpanhu publicitAria, que l"rocuwva 
infundir uma imugem bem simpAticu da utuaçilo Ja COOEVASF, nào teve sequer de 
lon,;c u elicii:nciu que só a verdade c a rculidade trnnsformam em crcdihilidadc:. 

Ali, a incUtiu comandou o eipet6culo, da primeira à última hora. 
A CODEVASF, que chegou com ares de ~uivadora. terminou destruindo tudo 

que existia na região. A enchcntt valerá apenas purn encobrir o débito de um frac:t~"o 
totul, o que em nudu tcriu innurdo, pois o projeto jl'l se encontrava poluldo por falha~ 
irrc~upcrávcis nu sun implantaçlo, distuncindu violcntumcntc do~ objctivos c du~ li
nhus mcstrns do projeto originnl. 

Se porventura o projeto voltur a ser ucionudo, esperamos que ~cju ul11o de umu 
visão udministrutivu bem mais competente, cupul. de redimir us hous intenções do 
Governo Fedcrul, tão mal exccutudas nessa primeiru fusc onde só ~c ~:omctcrum 
dcsutinos, tunto de ordem técnica, como de ordem ~ociul. 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. PEDRO SIMON NA 
SESS,IO DE ~7-J-79 E QUE, ENTREGUE ,l REVISÀO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Prcsidcntr., Srs. Senadores: 

Nilo preciso reunltar, perante V. E1•s, a honra dvica com que me sinto 
distinguido, no ocupar esta tribuna, de onde a Natào teve sempre us expressões mais 
vivos du oratória parlamentar, que se complementaram no brilhnntismo !.lu forma c 
no conteúdo das idéias iluminando o Senado da República. 

Nem preciso pór em evidência o meu estado de espirita, ap~~ 20 anos de vida 
parlamentar, nu humildade do meu Rio Grande. Tenho a certeza que a mesma cmo· 
çào tomou conta dos Senhores, quando do primeiro momento de falar à Nuçi\o, com 
a rcsponsubilidudc de fazê-lo da Câmara Alta. 

Relembro agora, sem uma explicação consciente, meu primeiro discurso de 
Vcrcndor na nobre Cllmnra Municipal de minhn terra natal, Caxias do Sul, onde dei 
os primeiros passos de minha vida pública, recordando também, no outro extremo 
desses vinte unos, a última vez cm que assomei à tribuna dignificante dn Assembléia 
Legislativa do meu Estudo, para prestar contas de quutro mandatos sucessivos, todos 
buscados nu determinação livre daqueles que comungam os mesmos ideais de Plltriu. 

O Sr. PauloBro!llrd (MDB- RS)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Com muito prazer. 

O Sr. Paulo Brouard (MDB - RS) - Eu quebro um principio que tenho 
observado, no solicitar um aparte Jogo no inicio de urn discurso, especialmente de um 
discurso de estréia, Mas é para, com a sua licençn, fazer umu rctilicuçii.o: V. Ex• acaba 
de dizer que começou a sua fulgurante vida pública na nobre Câmara Municipal de 
Caxias do Sul, e cu peço vênia para embargar a declaração. A sua vida pública V. Ex• 
começou dirigindo- porque logo chegou como dirigente, - o "Centro Acudêmico 
Mauricio Cardoso", da Faculdade: Católica, onde foi o grande lldcr que a Nação 
ha1•eria de conhecer urios depois. O Senador de hoje é o Presidente do "Centro 
Acadêmico Mauricio Cardoso" de ontem. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Agradeço a referência de V. Ex•, que 
me lembra inclusive que o liderado de V, Ex• de hoje cru o aluno de ontem, nos 
bancos da Faculdade de Direito da Pontincia Universidade Católica. 

O Sr. Paulo Broaurd (MOB- RS)- Donde se verifica que o aluno superou, 
cm muito, o professor. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- A gentileza vale como gentileza, com a 
discordllnciu de todo o Senado, nós o sabemos muito bem. 

Sr. Presidente c Srs, Senadores: 
Trago a V, Ex•s o retrato vivo de uma campanha eleitoral. 
Seu traço muis forte foram as pressões que o Executivo da época, c o que o 

sucede, aplicaram na campanha, com o claro objctivo de impedir a munifc:st11çao elei
toral livre nus urnas de IS de novembro. 

Enganaram-se, porém. 
Era certo que ac enganariam, por desconhecimento fundamental da tudiçiio de 

dignidade cfvica do povo brasileiro, retemperada sempre noa exemplos de seus muio
rcs, longe dos interesses pessoais, longe dos interesses de grupos. O resultado af estâ. 
Se analisarmos as eleições majoritt'lrias, dczcsscte milhões e oitocentos mil votos 
foram dados à Oposição. Foram dezcssctc milhões e oitocentos mil respostas dadas às 
pressões c ao arbftrio, por um povo marginalizado nos direitos potrticos, que silú 
inerentes nos cidadãos, como elos du Nação com o Estado. 

O ilustre Uder da ARENA, nesta Casa, Senador Jarbas Passarinho, na instala· 
çilo dcit!l Legislatura, disse que eu sou aqui um Senador salvo deste incêndio. E. vcrda· 
de, acertou o ilustre Senador, porque, na realidade, nao houve neste Pais, cm novcm• 
bro último, uma eleição livre, no termo excepcional da sua afirmativa. Houve um 
grande incêndio, como disse o Ilustre Lfdcr da ARENA, atendo pelos fogos cruzados 
dos arsenais do arbltrio, da corrupção c da prepotência- armas mortffc:ras de uma 
revolução que se apresentou à Pt'ltrla pregando democracia, jurando corrcçilo no tflltO 
com os dinheiros públicos c prometendo estabelecer ajustiça social. 

O MDB gaúcho nii.o cstt'l aqui reclamando nem justificando rcsullados eleitorais. 
Mesmo porque, no Rio Grande do Sul, onde cstivcr.am os Generais Ociscl c Figueirc· 
do, a Oposição roi \'atada consagrudamcntc. Venceu o pleito no Rio Grande. 

O nosso protesto 6 contra o m~todo, que não nos parece correto, de usar o dinhci· 
rode todos para fuzcr a campanha de uma facção politica. 

O General Ocise.l, por exemplo, cm succaslvas viagens ao meu Estudo c pelo 
Brasil afora, foi como cabo-eleitoral da ARENA, divisa que poderia ter ostcntudo 
sem conuranslmcnto, se viajasse por conta própria com os recursos da tesouraria 
arcnista, c nllo à custa dos cofres d11 Nação. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
Vivemos os llltimos 15 unos sob o império do maniquclsmo, com u Naçilo 

divididll entre os privilegiados por todas as vantagens c os perseguidos por todos os 
desfavorcs. 

O Império do casulsmo foi estabelecido em fronteiras tào amplas, que a vida 
nacional perdeu seu curso histórico, c a civilização brasileira ganhou dois elementos 
novos: para os privilegiados, a irresponsabilidade; pura 01 perseguidos, a pressão, 

A lei, que deve ser a mesma p11r11 todos, protcncndo ou punindo, tramformou-se 
cm instrumento pura a marginullzuçii.o duquclcs que anumem po11ições pollticns 

contrârias uo absolutismo dominante. Aos coerentes com us nccessidnde~ do povo, a 
demissão; <~os submisms, a promoção. 

Esse desprezo pela lei, cm pum perda de seu sentido civililador, foi upl:~udido 
pelos arcni~tas, que se caracterizaram nn Uistória destes Ultimas anos por dizer umém 
a todas as manifestações do direito da força, cm contraposição à força do direito. 

O Sr. AloylioOave! (ARENA- P:\)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Com o maior pru;rc:r. 

O Sr. Aloyslo Chuu (ARENA- PA)- Nilo dcscjnva interromper o pronuncia· 
menta de V, Ex•, quando ocupa, pela primeira vez, a tribuna do Senndo Federal. A 
V, Ex•, como homem público, como representante do povo do Rio Grande do Sul, 
rendo us minhas homenagens, mas encontro no seu discurso, logo de inicio, ulém de 
um jogo de palavras, uma contradição evidente. V. Ell.• fala que a Oposição recebeu 
mais de 17 milhões de votos de um povo marginalizudo. Como é posdve\ 
murginulizar-sc um povo c numa eleição livre, se esse mesmo povo teve oportunidade 
de carrear tão c~tprcssiva votação pura a Oposição? Estranha marginaliLação essa. E, 
logo a seguir, V. E~t• diz, cm seu discurso, que a Oposição foi votada consagradumcn· 
te. 

O Sr. Paulo Drouard (MDD- RS)- Consagrador11mcnte. 

O Sr. Aloyslo O..vo (ARENA- PA)- Exprcuào textual, que o nobre Scnn· 
dor Pedro Simon utilizou cm seu discurso, mas que admite a corrcçilo que V, Ex• faz. 
Ora, se há essa consagração na votação, o povo não pode ter sido marginalizado, o 
povo não pode ter sido cxclufdo. E tanto quanto estou recordado, o lndice de absten· 
çào na última eleição do Rio Grande do Sul foi muito baixo: então, o povo nào foi 
marginalizado. Nem a presença do então Presidente da Rcpúhlicu, o eminente Gene· 
rui Ernesto Gciscl, no desempenho de súa alta função no Rio Grande do Sul, para 
inauguração de obras públicas, impediu que o povo votasse como bem entendesse nas 
eleições que se feriram no pleito de IS de novembro de 1978. Era esta u observação 
que dcscjuv11 fazer ao discurso de V, Ex•, sem pretender intcrrompê·lo, para não 
empanar o brilho de sua estréia na tribuna do Senado, 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- O povo foi marginalizado ilustre Sena· 
dor, porque se o resultado das eleições majoritárias prevalecessem c o povo pudesse 
escolher o seu Presidente, por exemplo, o Presidente da Rcpllblica seria do MDB, 
porque o MDB fez4 milhões c 200 mil votos a mais do que a ARENA. 

O Sr. PauloBrouard(MDB- RS)-Muitobcm! 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- O povo foi marginulizado cxatamcntc 
ui nobre Senador, porque nilo pode participar das decisões fundamentais. O povo foi 
marginalizado, porque, pelo resultado das últimas eleições, se pudesse votar c tivesse 
condições de votur, o MDB teria maioria neste Senado, nilo a ARENA, que a teve de 
maneira forjada. AI o povo foi marginalizado nobre Senador. 

O Sr. Aloy31o Cba•ea (ARENA- PA)- Está V. Ex• especulando apenas c por 
hipóteses. 

O Sr. Ptulo Br0111rd (MDB- RS)- Permite V. Ex.• um aparte? 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- O povo foi marginalizado, porque:, se não o 
tivesse sido, V. Ex• hâ muito que teria governado ou estaria governando o Estudo do 
Rio Grande do Sul. 

O Sr. Paulo Bto111rd (MDB- RS)- Muito bem! 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Muito obrigndo, nobre Scnudor. 

O Sr. Aloyllo Chatrs (ARENA- PA)- Tudo nii.o passa de meras c~pecula· 
çõcs. V, Ex• estâ especulando sobre resultado de uma eleição que nilo se fez neste P:1!~. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)-0 AI-S, o 477, o 228, o fechamento do 
Congresso Nacional, a edição do '7pacotc; de abril", a lei antigrcvc, a 11ntiga c a nova 
lei impropriamente chamada de segurança nacional, porque, nu verdade, nilo segura o 
individuo, mu!i scgur11 o Governo contra o cidadão. 

O Sr. Uuro Barboza (MDB- 00)- Muito bem! 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- As salvuguardus, a lei du M11gistrutu· 
ra, tudo, afinal, quanto o urbftrio qui~~; c fez, desrespeitando, alterando, infringindo u 
lei, principulmcntc a Lei Maior, a Constituição -transformada numa vcrd11dcira Da· 
bel, tilo conrusa quanto mutilada - mereceu sempre o upoio, aem questões, da 
ARENA, uqul c fora daqui, 

A ARENA aplaudiu tudo, a ARENA aceitou tudo, agora, porém, quando o 
Governo se precipita pura a1sumir seus compromiasos inuccitt'lveis com as multinacio· 
nuis, posicionando-se contra os interesses da1 clu11cs trubalhadoras, surpreendente· 
mcOtc, neste Congresso, a ARENA refunde seus conceitos c assume, aqui, um lcgulis· 
mo sem fronteiras. 

Saudamos- que nos perdoem os trahalhadore~, que nos perdoem 011 aind1cutos 
sob intcrvcnçao- o novo legalismo du ARENA, na certeza de que i: o ruiu r de um 
tempo novo, tempo de respeito b. lei, De respeito b.s guruntius comtituciomlis, uos 
direitos humanos, aos princlpim dcmocrâticos que devem sustentur a vida civililudu. 

Unm lei que nao foi votalla, pois só cxlatc pelo decurso !.lo prazo estubelccido 
pelo autoritnrlsmo b. sua uprovuç~o- umu lei que a maioria urenistu Ignorou c cm 
derc~u du qu11l, o Ministro do Trnhalho de cnt~o chegou u umcuçur us liderunçus sin· 
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dicnis, apenns porque elas comrarcccram 110 Congrcs!.o, puni o Cllcrc!cío legitimo de 
uma prc~süo :;ócio-politica - que 5irvn c:s~a lei ao povo brasileiro, 110 menos, rnra 
receber de braço, abertos n nova ARENA- essa novu ARENA do respeito às lei~ c à 
Constituição, do respeito à legalidade permanente, 

Só esperamos, Sr. Presidente, c temos certeza de esperar c de conliar, que o 
ncolegalismo urcnista não se resuma apenas h leis que penalizam os sindicatos c a 
gente brasilciru, mas, pelo contrârio, que nqui esteja, principulmentc, pum exigir o 
cumprimento das leis pura sobreviver c para bcncliciur o imenso povo brasileiro. 

O Sr. Lázaro B1rboz1 (MDB-00)- Muito bem! 

O SR. PEDRO SIMON (MOB- RS)- Pana exigir, por exemplo, a cumpri· 
menta de verdadeíra Constituição, quando ela estabelece, no seu art. 165, o conceito 
de lial!lria mínimo, cm relação uo trabalhador, nestes termo~: "Capa: dt> satüfa:er, 
crmformr aJ condiç(jrs dr cada região, a.r .ruas nrussldades normais r as dr sua família''. 

hito é e~quecido, htt muitos unos 'qúc é esquecido pelos Governos de ontem c 
pelos Governos de hoíc. E, no entanto, cstã nu Constituição. E lei que a chamada Rc· 
voluçào tem deixado também de cumprir, descarregando sobre os truhalhudores hralii· 
lieros toda a pressão de IS anos de injustiças salariais. Exercida por 15 unos, essa 
pressão não tinha a direito de considerar demasiada uma greve de 10 dias. Mas esse 
foi o entendimento du lei, que ganhou, de repente, po!iiçào de prioridade no consenso 
arcni~ta, que c;~~igc o seu cumprimento nos seus pontos c nus sua~ virgula~. 

I: prc;ci:.o, também, convocar a AR ESA, convertida agora, à lei, para o entendi· 
menta da legitimidade dns preuões sociais, que se devem uerccr democraticamente, 
:~bsorvidus pelo Executivo c pelo Lc~isl:~tivo c respeitadas pelo espirita da lc1. 

O que tivemos no ABCD paulista foi a manifestação de uma can~c:ii:ncia oper:i· 
ria, uuti:ntica segundo os mais legitimas mecanismo~ democráticos uma força de ba!oe 
que ticar:i na história do sindicalismo brasileiro. O que tivemos, cm úllimu análise, foi 
ii prova de que: a trabalhador brasileiro jã se libertou das amarra~ do autaritari!lmo c: 
tem livre a c::on!tcii:nciil para ajudar todos os segmentos da sociedade a nos rccncon
lrarmos cm paz com a Democracia c com a Justiça. 

~ preciso esclarecer tambí:m u acusação que vem sendo feita aos rc:ajustcs 
pedidos pelos trabalhadores, de que assim rcalimentaremas a inflação. Nos últimos JS 
anos os salários estão sob o rigoroso controle estatal, c, no entanto, a inllaçüo nào foi 
vcncid~. Lei nenhuma pode determinar que o Estudo imponha aos trabalhadores, cm· 
pobrcc1dos pela inflação, que eles 5e sacritiqucm mais ainda, mesmo sabendo não 
serem os responsáveis pela espiral inflacionária c que seus sacrifícios nada valerão 
contra elu, muito cmborn venham- c muito- para favorecer a concentração da ri· 
queza de muitos poucos privilegiados de dentro c de fora do Pais. 

E fácil analisar o levantamento feito du greve cm São Paulo, Quanto tem um au· 
tomóvel que se vende, e que compramos, de mào.dc·obru? Num carro, pelo qual 
pagumos 100, 120, 200 mil cruzeiros, qual í: o percentual de miio-de·obra c qual i:: o 
percentual de imposto? O que contribui, realmente, pura a inflaçilo nesse carro: a mào· 
dc·obra daqueles que reconhecem que o valor maior está na trabalho, porque o 
tmbalho é a cssi::nda du formação de uma sociedade, ou o imposto desta Rcpúhlica 
liscul que eJtistc: c que o usa ubusivamcntc? 

Nào posso tsqueccr-mc da ocasião cm que o Presidente da FIAT italiana esteve 
no Brasil pura inaugurar a FIAT brasileira - "brasileira", é cluro. Perguntado, na 
televisão, como entravam os componentes na fabricação do carro italiano c do brasi· 
\eira, respondia elc,nu época: temos dois componentes, que silo os mais importantes c 
que silo iguais: milo·dc·obra c imposto. Na Itália, um FIAT tem 12% de imposto c, 
36% de mão-de-obra; no Brasil, o FIAT tem 12% de mào-de·obra c, 36% de imposto. 

Estn é a realidade, que, aliAs, o articulista da Folhudt S. Paulo analisa muito bem. 
A intervenção do Governo nu greve de Silo Paulo l: imparcial ou i: como parte? 

Nu verdade:, ele l: o maior patrão, porque~ o que tem a maior parcela dr lucro, é o 
maior beneficiado, é o maior interessado,~ o mais ligado no problema, porque, real· 
mente é: ele que tem u maior parcela. 

O Sr. Uuro Borbozo (MDB- GO)- Muito bem! 
OSr.Joté Lina(ARENA -CE)- Permite V. ElL• um aparte? 

O Sr. J»aulo Rrowrd (MDB- RS)- ê o maior prejudicado, 

O SR. PEDRO SIMON (MOB - RS) - A referência do Senador Puulo 
Brossurd í: muito importante, Talvez por ser o maior prejudicado, é que o Governo 
estll tão angustiado cm tcrminur a greve a qualquer preço, Realmente, tem im· 
portânciu a referência. 

Com todo o prazer, concedo o aparte ao nobre Senador José: Lins. 

O Sr. JosE Uns (ARENA - CE) - Nobre Scnudor Pedro Simon, minhu 
ulcgação é que a ARENA assume, agora, uma po!iiçào de suposta legalidade. Ni\a í: 
de suposta, mus de verdudciru.lcgulidudc. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Supoilu é por contu de V. E•• Até 
estou saudando u legalidade da ARENA. Esclareço: estou saudando a legalidade du 
ARENA. A suposta lcgulidudc lica por conta de V. ElL• 

O Sr. Jo.t Lln• (ARENA - CE) - Melhor ainda. A ARENA se colocu como 
sempre se colocou cm posição de defesa da legalidade cfctivu. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- E felicito. 

O Sr. Jolé l.lns (ARENA- CE):_ Mus pelo que vemo• é o MDB que se rcbeln 
contru 11 legulidudc criticando u posição du ARENA. A 5egundu observuçilo que, se 
nu Brnsil o Gmerno cobra 36% ... 

O SR. PEDRO SIMON (MOO- RS)- Nilo. Hoje cobra maii, muito mais. 

O Sr. José Lln1 (ARENA- CE)- ... melhor ainda. Se cobra, digamo&, 50% de 
imposto sobre a Ycndu de automóveis, isso signitica que nosso Governo é: socialmente 
mais distributivista que o da Itália, E muito melhor que cobremos mais impostos 
sobre bens destinados às camadas mais ricas, us que podem comprar carro, pura 
distribui-los cm obras públicas c bcneflcios sociais do que cobrll·los dos pobres sobre:· 
carregando os seus orçamentos. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - Insistimos na legitimidade dessas 
pressões. Elus servirão para determinar ao Governo caminhos mais justos c mais clica. 
zcs, que dcvcrâ percorrer pura o verdadeiro combate à inOaçõ.o. As últimas greves
tod:~s elas - demonstram que os trabalhadores não aceitam mais fazer o papel de 
massa de manobra de interesses que exigem dos tecnocratas, seus representantes no 
Governo, uma mão-de·obra baratu c a imposição de uma paz de cemitério, como moi· 
dura para seus lucros anti·sociais. 

Mas devemos lembrar à ARENA ncolegalista- e niio vai, absolutamente, nada 
de ofensivo, c s1m uma alegria muito grande, c saúdo com prazer que leis existem 
contra as monopólios. Leis boas de protcção à economia nncional, que o Governo 
não usa nem a ARENA defende, Leis que poderiam desmontar rllpida e 
desenfrcudamcntc a especulação linanceirn, que é: hoje f~tor mais pesado na 
realimentação do processo innacionãrio. 

O Sr. Paulo Brouard (MOO - RS) - Porque, neste caso, o Governo estaria 
golpeando a maili próspera indústria nacional, a indústria da agiotagem, realizada sob 
o manto oficial. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Aliás, este Governo oficializou agiota· 
gcm, com a criação das tinanc~iro~.s. 

Em qual cidade cm qual Estado de nosso Pais ... 

O Sr. Paulo Rro111rd (MDB- RS)- Resolução :lo Banco Central. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- ... que não olhávamo~ com descrédito, 
com desdém, att com revolta, a figura do agiota. O agiota í: aquele: que emprcst:~ 
dinheiro a juras bem mais altos que o usual, já não digo os 12% que a lei determina, 
mas cm média superior. 

O governo, com a oticializaçàtl das financeiras, oficializou a agiotagem. 

O Sr. Paulo Br0111rd (MDB- RS)- E resolução do Banco Central. 

O SR. PEDRO SIMON (MOB- RS)- Conheço, lá no meu Estado, muito~ 
agiotas tradicionais c que hoje: são dirc:Lorcs de tinancciras, são homens do mundo das 
tinanças deste Pais, cobrando, hoje, o dobro do que cobravam quando eram agiotas. 
Hoje são financeiras. 

O Sr. Poulo Brouonl (MOB- RS)- Só o dobro? 

O Sr. Lizaro B1rboza (MDB- GO)- Permite V, Ell.• uma rápida intervenção~ 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Com todo o pruzcr. 

O Sr. Lázaro B1rboza (MOB- GO)- Apenas para lembrar a V, Ex• que a 
agiotagem era uma atividade considerada tilo contra a lei, tão imoral até, que, para 
combaté·la, o Congresso Nacional aprovou a Lei da Usura, hoje tacitamente rcvog11· 
da, porque a agiotagem é oficial, é otic1o~. 

O Sr. P1ulo 8f0Uird (MOB- RS)- Revogada, cm relação às lin11ncciras. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Exatamcntc, 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Relativamente à cxist~ncia de leis que 
poderiam ser usadas pura demonstrar a cspcculação,lcmbramos os itens 11 c V do art. 
160 da Constituição, que dízcm ser finalidade de ordem cconômicu c tinanccira: "A 
valorização do trabalho como condição de dianidadc humana c a repressão ao abuso 
do pllder económico, caracterizado pelo domfnio dos mercados, a climinaçllo du con
corrência c o aumento urbitrürio dos lucros". 

Que o Governo c a ARENA decomponham, diante da opinião pública, como 
disse, por exemplo, o custo utual de um automóvel. Que tomem qualquer marca 1: 

qualquer tipo. Que nos dig:am, no preço atual de mercado, o porccntuu\ saltaria, o 
porccntuul juros de tinanciamcnto, o porcentua\ imposto c o porcc:ntunl lucro. A 
Nuçào precisa saber. Quer saber. Exige saber, pura verilicar qual a realidade, puru en
tão entender, compreender o sentido real da ntuaçào dos trabnlhudorcs de São Paulo, 

Só assim ela poder!\ fazer uma avaliaçilo real, isenta. matcmâtica da situuçào. 
Vamos dissecar o custo de um automóvel, de um caminhão ou de um trutor. E con
cluir sobre ujustiçu social da chamada revolução. 

Mas, seu ARENA de hoje não é: a mesma que viu c aplaudiu u l~:i ser subvertida 
no "pacote de abril", se a ARENA dos nossos dias morre de amllrcti pela lei, nUo é 
menos verdade que a mobilização efctivada no ABCD paulista, qualquer que seja o 
resultado da greve- c uindu que dela resulte o sacrincio de lideranças respeitáveis, 
cm prcjulzo du Democracia, pela vc~guicc dos uplicadorcs da lei- ainda as,im cssu 
mobilização lerta uma conscq(Jência politico dirctu c saud6vcl. Ela empurrou todos 
nós pura a rota diOcil da rcdcmocratiliiÇÜo, na mcdidu cm que uhriu cunais novos de 
comunicação Hocial entre os brusih:iros, pura convivermos rnuis intimamente c 
gerarmos nessa convivência· os processos de reivindicações, lcvundo os governantes c 
os partidos u promover com mais utençi\o o utcndimcnto de suas nc:ccssidades muis 
htumuul5, colocando-se o trabalho no mesmo pluno de considerações do cupitul, 



600 Terc•~relr• 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONHiSe(ào lll Abril do 1979 

como é de lei, pelo menos igual ao capital, com relação ao que fuz o Governo, com 
rcluçJo ao que pensamos nós, do MDB, valorizando o trubalho sobre o cupltul, 
porque o trabalho é o fator fundamental, indispcns{lvcl, primeiro de toda a produc;iio 
humunu, A lei que a ARENA, esperam os brasileiros, vui lembrar, c cujo cum. 
primento vai exigir, nilo somente agora, mus durante os oito unos do nosso munduto. 

Sr. Presidente, Srs, Senadores, no túnel do tempo do urbltrio, como é da própria 
história dos regimes autorit{lrios, retrocedemos aos privilégios de classe c hicrurquia 
sociul, visto desde os primórdios da civilização como naturais. 

No Império Romano dos senhores c dos escravos; nu Idade Média dos cavaleiros 
c membros da aristocracia feudal, donos do monopólio da atividade militar, cm pata. 
mar jurldico·sociul superior aos <.:amponescs c trabulhudores - o povo desarmado, 
cru assim, também. 

Para os primeiros, havia apenas sanções morais, enquanto os últimos crum 
submetidos aos rigores das punições. 

Nus monarquias, esse opressivo sistema de justiça persistiu, na diferenciação, 
para efeitos legais, entre fidalsos c plebeus, até surgir, com Montesquieu c Rousseau, 
a idéia da lei igual pura todos, quando se nrmou o principio de redução do sistema 
tcgislutivo à liberdade c à iguuldadc, 

No capitalismo, fugiu-se da igualdade pelo caminho discutlvel do contruto, no 
qual as convenções legalmente estabelecidas constituem leis entre as partes. 

Houve, então, a virtual transformaçilo do principio da autonomia de vontade, 
porque entre as purtes contratantes sempre era c é dificil a igualdade, prevalecendo a 
realidade do forte e do fraco, ou pelo menos de um mais fone, diante de um menos 
forte. 

Notadarllcntc, cm matéria trabalhista, pois o opcrllrio é ctonomicumcntc mais 
fraco, principalmente pela prctcção que damos ao capital, cm detrimento do igual 
valor do trabalho. 

Os fatos presentes estilo ai, presentes, num desafio à inteligência, ao patriotismo e 
ao sentimento humanitário que devem nortear a solução das reivindicações operárias 
-classe submetida hfll S unos de injustiças salariais. 

A chamada Revolução de 64, divorciada da evolução histórica, radicalizou-se cm 
dois sistemas de mando absoluto. Na esfera e:~~::onómica, um para os ricos; outro, para 
os pobres. No campo politico, a desigualdade foi colocada cm termos de situação c 
oposição, confundindo-se o opositor com o inimigo, num governo gerado por precon
ceitos, socialmente condicionados ao medo de enfrentar sua própria ilegitimidade. 

Os donos dessa revolução jamais lembraram que a igualdade perante a lei foi c é 
lima conquista permanente do esp!rito criador do homem, como princ!pio funda· 
mental da Democracia. 

Da Independência norte-americana A Revolução Francesa, das quutro liber
dades, enunciadas por Roosevelt à Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
avançamos com firmeza e significação, dotando a humanidade dos instrumentos 
legais que lhe facultam a defesa da liberdade e da igualdudc, cm todas as frentes do re
lacionamento humano. 

No Brasil, essa conquista foi feita com diferentes amplitudes, a partir du 
Constituiçllo de 1824, que cm seu art, 179 jâ incluiu normas de direito para as 
garantias individuais. 

Avançamos mais um pouco, nu Constituição de 1934, com novas disposições 
referentes a direitos trabalhistas, c tamb~m. normas de protcção à fumfliu,ll educação 
c à cultura. 

Na Lei Maior, aprovada pelos constituintes de 1946, esses princípios foram 
ampliados e a partir de sua derrogação só nzcmos retroceder, muito embora os cons· 
tituintcs de 67 não tenham ousado a ultcraçAo dos direitos civis c polfticos, que a 
Constituição de 46 proclamou c nós até aaora respeitamos. 

O Sr. Paulo a,_ .. (MDB - RS) - E, diii·IC de poasaaem. não só o 
constituinte de 1967 não foi capaz de recuar, mas foi capaz de resistir ao que se 
continha no projeto aovcrnamcntal, que este, sim, recuava, e cm muito, a tâbua dos 
direitos c das saranliaalndlviduala,secularmcntc consaarada cm nosso Direito. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Tem rwo. iluatre Senador. souberam 
resistir os consrcssistaa de 1967, niio alterando oa direitos civis c poUticos procla· 
mudos na Conatituição de 1946, 

Loao, por~m. pelo art. 182, foram incorporadat·as disposições excepcionais do 
AI·S, na redaç!o dada pela Carta outoraada de 69, com o que se anulou todo o arca. 
bouço jurfdico·instituciOnal, por força do arbftrio daquele alo c de todos os atoS 
subseqUentes, 

A Emenda n• I, imposta pelo triunvirato militar, agravou a dcformaçi'l.ojurfdico
institucionul. De asravo.mento cm aaravamento, a ordem Jeaul c lcsftima foi substi· 
tufda pela idolatria da ordem imposta sem legitimidade, que se completou rcccn· 
temente, com a introduçi'l.o no próprio texto constitucional das chamadas "sulvaguar· 
das"- fetiche novo do arbltrlo entre nós. Ni'l.o de forma transitória, nem pelo menos 
nus disposições transitórias, no próprio texto da Constituição cstüo as "sulvuguar· 
dus", novo nome dado pura o Ato Institucional n• S. 

Sei, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que nada estou acrescentando ao quanto Vos· 
~as Excelências bem mais do que eu conhecem dn rcnlidnde brusllcirn, todu feilu, nos 
últimos quinze unos de promcsa1\J de respeito aos direitos c liberdades fundumcntuis, 
Sem u grandeza da sinceridade, toduviu, essas promessas tém ficado perdidas no 
esquecimento propositado pura nos dar umu falsu noção de liberdade, nu confusão cs· 
hbclccidu entre u força do direito c o direito da r orça, 

Essas. promessas c os juramentos permanentes, de tanto que foram feitos nestes 
últimos quinTe unos de urbftrio, dcixarum u palavra dos poderoso~ cm vermelho~ no 
dcvc·huvcr da contabilidade poUtica c nu conta corrente da opinião pública, 

A verdade- desgraçadamente é assim- cst6 no sentido discriminatório de tcdu 
u Jcgisluçilo vigente, que foi rctalhnda c remendada ao sabor de um casufsmo inconsc· 
qUente, cujo único propósito residiu em muntcr aatual estrutura do poder, de que o 
sucessor de Gciscl é dmbolo, cm detrimento da vontade nacional, 

AliAs, tenho dito muitas vezes que se fizermos um Jcvuntumcnto de 1964 até os 
nossos dias, ql.lando o povo foi afastudo de qualquer participação das decisões dos h o· 
mcns que comandam este Pais, seremos capazes de chegar a um fato surpreendente, 
Se tomarmos conhecimento dos Presidentes da RcpúQiicu, dos V ice· Presidentes, dos 
Governadores de Estado, dos Ministros, dos Dirctorc5 de auturquias c sociedades de 
economia mista, somando todos verincarcmoK que chcsamos 11 um número muito 
reduzido de homens que se e5tilo alternando cm po5içõcs, mus que, nu vc:rdndc, são os 
mesmos, O General Fisuciredo é Presidente; antc!i de ser Presidente era chefe do SNI, 
c untes de chc:fc do SNI era chefe da Casa Militar. Aliãs, o Brasil tem esse lltulo impor~ 
tuntc, talvez, seja a única nação, "no mundo democ:rãtico", cm que dois chefes do 
SNitcnham saldo de tá, dirctnmcntc pura a Presidência da República. Vamos vcrifi· 
car, também, homens como o Governador do meu Estado, que para ser governador 
pelo voto dircto nã'o o conseguiu, mas pelo voto indircto, com a cussuçilo de nove 
deputados, consesuiu ser eleito: o Coronel Pcrachi Barccllos, que desde a Revolução 
foi Ministro de: Estado, Governador do Rio Grande do Sul c estA, no Banco do Brasil, 
ate hoje. 

Verifiquem os Srs. Senadores c façam uma unãlisc, onde haverão de verificar que 
h6 um número de pcssoo.s, tremendamente reduzido, que praticamente transforma~ 
ram o Brasil numa SfA, em que eles, substituindo u vontade da Nação, estilo se 
mantendo: uns substituindo os outros, cnquánto os outros esperando a vez para 
substituir os que uf cuào. E mc•mo quando se pensa que algunsjfl cafram no esqueci· 
mente c pertencem à história de nossa Plltria, voltam c:hcio5 de flores c luzes, Af está o 
Doutor Delfim! Quem diria que depois de sepultado o "milagre brasileiro" ele vol~ 
tariu puru encher a punclu do pClva? 

Sr. Presidente e SN. Scn:~dores; o casulsmo responde pelas pflsinus mais nefastas 
da civilizaçilo brasileira contemporânea. Foi dele que os donos do poder se serviram 
para a permanência ilimitada c indesejada, A frente dos destinos nacionais. Mistifi· 
cando, enganando, desdizendo-se, contradizendo-se ou omitindo a verdade. 

O casufsmo raz parte do corpo de um vocabuiArio novo, que os tecnocratas 
implantaram neste Pais, para melhor defender os interesses multinacionais. 

O casufsmo tem a mesma origem do "milagre" c do "modelo", do gradualismo c 
das "sulvusuardus", do AI·S, du Lei Falcilo. 

A sua uplicuçào, contudo, somente encontrou sua expressividade maior no 
"pacote de abril", instrumento desnaturado, opressor por excc:li:nciu, que permanece 
vivo, impedindo a Nuçào de realizar-se por inleiro. 

Todas as crftica!i filosóficas que possamos fazer ao "pacote de abril", não têm a 
força da condcn:~.çào que deriva das justificativas udotadas para produzir essa 
idiossincraciu politica. F.rgueu·sc, naquele abril, por artes de uma frustração in~ 
venclvel, o muro de Berlim do urbltrio brasileiro. Contra a impenetrabilidade desse 
muro largo e alto, impeditivo da livre circulaçilo do oxiaênio da liberdade, desejamos 
clamar por uma A.;scmbl~ia Nacional Constituinte, Somente ela acrA capu de recolo· 
car a Nação na •cnda democr4tica, levando~nos, como nos levarA, a um novo pacto 
social, no rcstabclccimcnto das verdades históricas da civilizaçilo brasileira, 

Sei, n6a sabemos- c o po\lo sabe- que uma Constituiçilo nilo 6 a palavra m4si
ca para asoluçi\o de todos os nCJssos problemas. 

Ela virA, pura indicar caminhos, aucaurar allemativas, colocando ern cquaçilo as 
nossas dificuldades, ao lhes dar os valoreslcaftimos de umo. lei maior, resultante da 
vontade do. 11lma brasileira. 

Somos, hoje, um Pais sem catrutura jurfdica cena, A que Unh11mos, foi minada 
pelos donos da verdade de: uma revoluçlo que se exauriu na luta interna, porque 
cometeu o pecado de abrir suwa comportas ideolóaicas aos que representavam c 
representam pensamentos c interesses contrArio• 1 vocaçio democrática do nouo 
povo e ao scnlido nucion11l do d"cnvolvlmcnlo que rec:lamamoatodos. 

Cada ato c:usuístico que sufncou a Naçio, tenha o nllmcro que tiver, nada mais 
representou do que a ncguçAo daquilo que o povo ouviu cm 64; cada ato de violência 
praticado contra u Naçilo, representou um ato de vloltnclo. daqueles que fizeram 64, 
na o.purência de um idculismo que a muitos convenceu c que hoje não convence mais, 

A ilusão daqueles tempo-s ~a decepção de boje. 
Se 11 Nuçil.o ainda nlo deu claramente a rcspostu final da sua repulsa, nilo foi por· 

que css11 repulso. nllo exista nu ulma cfvlcu da Plltriu. 

Apenas nilo o fez, cm termos definitivos, porque se sente presa c Inerme nu cadeia 
do cusul!mo, que atropclu nossos fmpctos libcrt4rios com a insensibilidade das 
Iniciativas tomadas cm favor dos donos do poder c contra toda a Nnção brasileira·. 

Fulu·sc muitn em reconcilluçi\o, mns nl estilo as ~nlvnsuardns, o "pacote de 
ubril", c uma lcl improrrlamcntc chamada de Segurança Nacionul, 5crvindo de balic 
110 poder nbsoluto. 

Fula-se muito cm rc~onc1li~çUo, mas o Governo concebeu do ventre do arbltrin 
uma lei untigrcvc, nunttm o 477 c o 228 c ni\o tem u grundezu lntim11 pum tomnr 
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cmprc~tudQ no ontem da Históría o exemplo edilicuntc:: do Duque:: de:: Cuxiu~ c dar uos 
hrusileiros n anistia ampla e ir restrita que a Nação quer. 

A unis tia geral, amplu c irrcmiw., ~ .1 palavra de ordem que trago do Rio Grande 
do Sul, de todu a sua gente, como imperativo de uma consciência democrática, forja· 
da com sinceridade c honra. 

A Naçila refuga u mão vnziu que lhe é ofcrccidu. 
Deseja, primeiro, ver essa mão assinundo u anistia sem limituçõcs casufsticas c, 

depois, que o gesto seja completado: braços abertos pura receber os adversários com 
respeito, como fez Callias com o.'i farraupilhas, no meu Estudo, com os furrupos do 
Rio Grande. 

Precisamos lembrar que somos todos brasileiras c ninguém é muis patriota do 
que ninguém. 

Os brasileiros querem esquecer os agravos recebidos cm 15 anos de cxceçào, pura 
a grande proposta com que o futuro nos dc~afia. 

Este foi o sentido mais profundo dos resultados eleitorais do Rio Grande: do Sul e 
é este, conseqUentemente, o sentido primeiro da minha presença nesta Tribuna do 
Sem1do. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores: 
A chamuda Revolução, inconformuda com as vitórias eleitorais du Oposição cm 

Minas c na untiga Guanabara c sentindo-se ainda ameaçada pclus cundidatuns Car· 
los Lacerda c Juscelino Kubitschck para a sucessão do General Custcllo Branco, n:sol· 

· vcu, num dos seus primeiros casursmos, cspurtilhur a Nuçilo no bipartidarismo. 

Ato antinatural, contrário à evolução da vida politica, brasileira, o bipartidaris· 
mo, porém, não teve sequer uma oportunidade para dar aos brasileiros o cxato valor 
da sua expressividade partidârin, 

A ARENA - o chamado partido do Governo -jamais esteve no governo. 
Jamui~ purticipou das decisões importantes ou inOuiu, de qualquer forma, na 
programação dos meios administrativos que dela sempre foram ocultados pelos 
tecnocratas c burocratas do regime. 

A parte da ARENA, na contrudança do relativismo democrático, foi somente 
dizer amém. E a c;.~da amem que disse, mais se distanciou da vontade dos brasileiros, 

Não se pode, realmente, cobrar da ARENA os erros da politica econõmicu, os 
atentados aos direitos humanos, os banimentos, as cassações c nem mesmo- apesar 
de chamarem os tempos de hoje de novos tempos da "abertura"- rcsponsubililá·la 
por essa iniciativa injusta c infqua, que aumentou a alrquota do imposto de renda 
retido na fonte, metendo a mão nos bolsos andrajosos dos assalariados c da cla!isc 
média c poupando os bolsos recheados de uma minoria privilegiada, enriquecida ncs· 
ses últimos quinze unos de pobreza para a Nação. 

Essas culpas a ARENA não tem. A culpa da ARENA- c por ela será chamada, 
ao julgamento irrccorrivcl da História- ê ter concordado com todas essas anomalias 
c conscientemente se afastado da vontade nacional, pura servir submissa aos donos do 
poder, com honrosas cxccções, cujas vozes desses ilustres membros, por serem 
cxccçõcs, nilo sensibilizaram os ouvidos dos lideres maiores daquele que foi considera· 
do o maior partido dO" Ocidente, nem dos componcnte~-chcfes do regime das cxccçõcs. 

Um clima de dc~confiança negativista desabou sobre nós, ceifando lideranças 
autênticas que arrancaram dos parlamentos municipais, estaduais e do Congresso, 
dos postos executivos, como ;mancadas foram dus Uni\lcrsidades, dus fàbricus, das 
repartições públicas, dos quartéis c das profissões liberais, pelo crime absurdo de 
acreditarem na liberdade c exercerem o direito à libcrdudc de pensamento. 

Quanto uo MDB, se:: negou até mesmo o caminho lógico de todo partido politico, 
que é chegar ao poder c nele aplicar as suas ldéiUs. 

Rc::solvcmo-nos, cntilo, por uma etapa adiante, passando por cimu da prccuricda· 
de da nossa vida institucional, 

Num processo diligente, dcllugrumos 11 mobilizaçilo nacional cm torno du rccon· 
quista d~:çswdo de direito democrâtico, 

Consctentizamos a Naçilo, enfrentando descrenças c agressões, indiferença c 
negativismo, o voto cm branco, o "pacote de abril", a Lei Fulcilo c todo casufsmo. 
Temas· consciência;hojc, de que a Oposiçilo é o Brasil c o MDB, u expressão legal c 
legrtimu do sua vontade, na nossa tcrru. 

• O Sr. Paulo BrotUrd (MDB- RS)- Muilo bem I 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Engunam•lic aqueles que nos conside· 
rum rrucos porque discutimos, como se engunum os outros, que nos acusam de rudi· 
cais porque nilo nos suornetcrnosuo imobilismo, nem sofremos do mui da uniformidll· 
de. 

,•,
1
} O MOB nilo apenas combate por d~:mocruciu, ele 11 prcgu c t1 professa. 

O MDB tem !iCU programa registrado na Justiça Eleitoral, mas, nu intimidade 
dus nossas hostes, cstumos abertos c utentes u todas us correntes de pensamento c a 
todas as formulações filosóficas, sem sccturismo: discutindo, dialogando, acertando 
opções, projetando o futuro, Este é o Ucver de todo o brusilciro que vê suu Pátria 
uprisionudu n11 ilcgitimidudc do poder. 

Nilo noll de!xurcmos surpreender pelos propósitos divisioni~tus que o urbrtrio 
i'lrocuru inocular na mente dcmocrlltica du Opo~ic;ilo, Mnli ni\o nos surpreenderemos, 
tumbl:m, se cm muis de um de seus tantos cusu[srnos o urbltrio substituir o utuul bi(lar· 
tidurimw, nrti~closurncnte imrosto, pclu impo~içi\o urtiliciosu do pluripurtidurismo. 

----------
Que este vcnhu, no monu~nto oportuno, formado por homens de: idéias, princf· 

pios, ideotosith e proarumns, nu decisão soberana c nu participuçào consciente de 
todos os brusileiros, num Urnsit onde huja Ocmocraciu sem udjetivh,mos c sem relati· 
vismos. 

Assim como rcgencrumos o MDB, redimindo-o da sua origem casu[stica para 
fuzi:·lo grande no conceito dos brasileiros, a oposição cstll cm condições de superar 
todos os obstáculos que forem colocados no caminho da Nação, que apenas busca o 
que é um direito seu: conduzir os seus próprios destinos, 

Chamam· nos de radicais c acusam-nos de intransigentes, se damos conscqUê11ciu 
lógica às afirmações que dizem nossa Plltria em regime de abertura democrática. 

Nada mais indispend.vcl paru o restabelecimento da plena _demoçracia do que o 
Congresso c o Governo ouvirem, entenderem c ob~dcccrcm aos rcrtlamos da sacie· 
dade brasileira. 

A pressão politica é du essência do regime democrático. Disso tenha consciéncia 
a ARENA e tenham consciência disso os poderosos senhores que nos governam: a 
Nação avança, pressionando por todas as formas, reclamando a liberdade: pela lei, no 
império da legitimidade - fator de um desenvolvimento com justiça social c um 
desenvolvimento voltado para todos os brasileiros, principalmente pura a esmagadora 
maioria que sofre as injustiças da realidade atual. 

Não buscamos uma sociedade sem segurança, achamos que u sociedade necessita 
segurança. A segurança, porém, não é um valor absoluto, que se ponha acima dos 
valores politicas, económicos, jur!dicos, morais c sociais do Pafs, como querem os 
atuais donos do poder. · 

O Sr, P•ulo Brosurd (MDB- RS)- Muito bem! 

O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS)- A segurança tem sido nestes úl~mos 
quinze anos o principal motivo do distandamcnto entre o Estado e o povo, porque se 
afivelou à força, à face convulsa dos brasileiros, o estigma da desconfiança, 

O Sr. Paulo Brosurd (MOS- RS)- Muito bem! 
A scgurançu não deve ser o falso pretexto para esconder a incompetência, u 

corrupçlo c a violação dos direitos humanos, (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS)- A segurança não i: a base única do 
Estado, nem a razão da sua sobrevivência. 

A liberdade, sim, é a sustentação que buscamos para trabalhar c produzir cm paz. 
Mas, a liberdade submissa A segurança, a liberdade conc~:dida como favor, essa 

liberdade será sempre uma mistificação e não o principal componente politico da 
ordem, du tranqUilidade c da própria segurança do individuo c da sociedade que ele 
compõe. 

A liberdade- conquista de todos os momentos - permite a livre: manifestação 
do pensamento c, via de conseqüência, o nuscimcnto de novas idi:ias, de imaginações 
verdadeiramente criadoras, de soluções pac[ficas, democráticas, legais c legítimas 
para os mais angustiantes problemas quer sociais, quer pol!ticos, quer econômicos. E 
ela, a liberdade, que não cerceia o indivíduo, nem o bitola, nem o atrela ao endeusu· 
menta de fulsos Udcrcs ou lideranças impostas pelo arbítrio. 

A segurança nasce da liberdade c as leis democráticas existem, essencialmente, 
para organizar o Estado e o povo que nele vive; nunca para apenas punir, como gera· 
triz do medo c da covardia 

O indivíduo sente-se seguro, quando seguro estll da sua liberdade. (Muito bem!) 
Esta, ao contrário da segurança, nos termos cm que a scgurançu está colocada 

hoje, no Brasil, é font~ pródiga do progresso c desenvolvimento. Nasceu com o 
homem e dela o homem jamais abrirll mão, cm que pese n força de quantos u negam 
como um direito inalicnãvcl do homem. 

O enunciado jurídico de que todos são inocentes até prova cm contrário, auto· 
cruticamcnte substituído pelo entendimento vesgo de que todos são culpados, até que 
possam provar sua inocência, perante os agentes da segurança do Estudo, nilo pode 
prevalr:ccr por mais tempo. 

Nilo pregamos qualquer desordem, Nem fomos ou liomos autores ou pardcipes 
das cm que se encontra hoje o Pais: u desordem politica, a social, a económica c ajurl· 
dica, 

O Sr. Paulo Drouard (MDB- RS)- Muito bem! 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- O MDB, contudo, só cnlcndc a scsu· 
ranço nascida do vc::ntrc regenerador da liberdade, De outrn forma scrll sempre a dcri· 
vação teratológica de um organismo politico infecundo, abismando as verdades demo· 
cráticus com seu filho-temporão. 

O jornalista Gilberto de Melo Kujisnki comentando este tema, de apaixonante 
importBnciu, deu u contribuição altamente positiva do seu pensamento dcmocrâtico, 
cm forma de apelo, que fazemos noSJo, porque é o da Nação: "Quebremos as tábuas 
caducas, onde se lê o lema impotente: Segurança c Desenvolvimento. Os tempos 
ugoru 5iio outros c outra a divisa: Liberdade e Participação," 

E cu ainda acrescentaria: Liberdade, Participaçüo, Justiça, Desenvolvimento c 
Paz pura todos. 

Sr, Presidente e Srs, Senadores: 
Nu primeira linha deste: apelo cstft o MDB, 
A ARENA cube reconhecer que ~ chcgudu u hora de 11omentc dizer umbm no 

povo brasileiro. Muito ubrlgudo. (Muito bem! Palmas. O orador ê cumprimentado.) 
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ATOS 
A TO llA COMISSÁO DIRt:TORA 

N•ll, DE 1979 

A Comis~ilo Diretoru do Senado Federal, no uso de suas utribuiçiics rt:gim~nt:Li~ 
c tendo cm vista a decisão da mesma Comi~~ào, em reunião n:aliladu em 9-I-71J, e o 
que consta do Proces~o n9 004524.7K,O, resolve: 

Art. JY Retiflc:Lr o Quadro de Pessoal contrutudo sob o regime da Consoliduçiio 
dus Leis do Trabulho u que se refere o Ato n9 K, de 1976 da Comissão Diretoru, p:Lr:L 
ufim de: 

-incluir, em vugu existente, o nome de Nilton Multa do Nascimento na rci:Lçiio 
nominal da Clusse "8", da Categoria Funcional de Motorista Oficiul do Grupo -
Serviço de Transporte e Portaria, com efeitos a partir de 9 dcjuneiro de 1979. 

Ar!. ,2Y Este Ato entra cm vigor nu data de sua publicação. 
Art, JY Revogam-se as disposições cm contrário. 
Sulu da Comissão Diretora, 30 de janeiro de 1979. - Petrc)nlo Portcllu, 

Presidente- Jo!i4i Llndo!IO- Amaral Peixoto- Mendes Ca~n11lc- !\huno llcn~~ldes 
- Henrique de La Rocque. 

ATO DA COMISSÁO DIRETORA N• 12, DE 1979 

A Comissão Din:tora do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais, 
c tendo em vista a decisão da mesma Comissão, em reunião rcaliludu cm 9-1-79, c o 
c1ue consta do Processo n9 004603.78.8, resolve: 

Art. 19 Retilicar o Quadro de Pessoal contratudo sob o regime da Comolidaçào 
das Leis do TrJbalho u que se referem os Atas n~s K c 14, de 1976, da Comissão Dirc· 
toru para o fim de: 

I -ampliar, de acordo com o Quadro anexo, a lotuçào ideal da Classe "B" de 
t\rtilice Espe_cializado, da Categoria Funcional de Mecânica, do Grupo-Artesanato 
de 20 (vinte) pura 21 (vinte c um); 

II - incluir o nome de Crispim de Oli\leiru nu relaç~o nominal du Cla~se "lf' da 
Categoria funcional acima referida, com efeitos a partir de 9 dejuneiro de 1979. 

Art. .2'~ Este Ato entra em vigor na data de sua publicaç~o. 
Art. J9 Revogam-se as disposições cm contrário. 

Sala da Comissão Diretora, 30 de janeiro de 1979. - Perrônlo Portelha, Prcsi· 
dente -José Llndoso - Amaral Peixoto - Mendes Canale - Mauro Benevldt"' -
Henrique de LI Rocque. 

ANEXO 
Grupo·Artc:s;Lnuto 

Artffice de Mccimica 
Artlfice EspeciuliLado 

CIIIS.W Lot11çiio Propo!'iola Rt'f~rêndu 

B 21 

Classe "8"- (Salário Cri 3.923,00) 
Relação nominal: 
021 - Crispim de Olivciru 

20 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 13, DE 1979 

Suhirlo 

3.923,00 

A Comissão Diretora do Senudo Federal, no uso de suas atribuições regimentais 
c à vista do que consta do processo n' 000666793, resolve: 

r\rt, Jv O Quadro de Pessoal CLT, uprovudo pelo Ato n' K, de 1976, da 
Comiss:io Diretora, passu a vigorar com a altcruçào constante do Quadro uncxo. 

Art. 2~ E autorizadu a admissão de 43 (quarenta e trés) "Motorista Oficial", 
Classe "A", Referência 14, do Quudro de Pessoal CL T. 

Art. 3~ Este Ato entra cm vigor na data de sua publicação. 
Sala da Comissão Diretora, 5 de março de 1979.- Lulz Viana, Presidente, Nilo 

Coelho- Alnandrc Cosia- G•brlcl Herme!l- Galiliio MUller- Lourl\1111 Raptl~tu. 

Classe 

"B" 
"A" 

111-GRUPO-SERVIÇOSTRANSPORTES E PORTARIA 

I -Motorista Oficial 

Lo11çiio Ideal 

SH 
46 

' 

Refcrêncht 

16 
14 

3.23CI,OO 
2.931,00 
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1.~~--------------------------------------------------------------------

MESA 

Lulz Viana (ARENA- BA) 

Nilo Ca•lho (ARENA- PE) 

2•·Yice-Prelldente 

Olnart1 Mariz (ARENA- RN) 

Al1xandre Co1ta (ARENA - MA) 

2•·Secretórlo 

Oabrl•l H1rm11 (ARENA - PA) 

COMISSOES 

Dirttor1 Jo .. Soorll de Ollvtira Filho 
Locol1 Aro•ao 11- Tirreo 
Ttltfone11 223·62.U ,·225·8.50!1- Romol1 193 • 2!17 

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES 

Ch•fe1 Cláudio Corloa Rodrigull Co1to 
Locah Aneao 11- T•r...a 
Telefon11 225·850.5- Romala301e 313 

COMISSÃO OE AGRICULTURA -(CA) 
(7.....,broo) 

Titulares 

1. P01101 P6rte 

c~o 

'*Winte1 !Yikttlo Vlel~a 
Vlco-'rooldontoo loitoCha.oo 

54/plonm 
ARINA 

1. Jutahy Magalh&ea 
2. S.Mdlto Cor*a• 2. AHanto Camarga 
3. Podro-
4. Ja1• Un1 

1. Evtlcbla VIeira 
2. L•lleCha* 
3, Jo1• Rlcha 

3. Ja6a Calman 

MOI 
1. Atono< Maria 
2.-..ll'oi-

Anl1ttnfe1 SOnla Andrade Peixoto- Rama1307 
Reunl0111 Quarta1.ftlraa, 01 I0100 hora• 
LocoiJ Sala "Ruy Borboaa"- Antao U- Ramal• 621e 716 

COMISSÃO OE ASSUNTOS REGIONAIS -(CAR) 
(7 mtmbrol) 

COMPOSIÇÃO 

Pralld•nlt1 Mend11 Canalt 
Vlct·Prt~ldenl•l Agenor Mario 

3•·Secretórlo 

Lourival Bapti1to (ARENA- SE) 

4•·S.cretórlo 

Cio110o MUller (ARENA- MT) 

Jorg1 Kalume (ARENA- AC) 
S.nedito Con•lo1 (ARENA- MT) 

JoOo Bo1co (ARENA- AM) 
Pouo1 Porto (ARENA- SE) 

Titularei Supl1ntt1 
ARENA 

1, Mtnd11 Canal• l. Raimundo Por•nte 
2. Jo .. llnl 2. Alberto Silvo 
3. Jo6o Bo1co 3. Almlr Pinto 
4. Vicente Vuolo 

MDB 
1, Evondro Carreiro l, Marco• Frtire 
2. Agtnor Mario :2. Humb1rta Lucena 
3. Mouro 8tnevid11 

Aui1tente1 Carlo1 Cuilhtrmt Fonttca- Romal676 
Reuni6es1 Tarçaa•ftiral, 0110100 horaa 
Local1 Solo "Clovis Bevilacquo"- An•xo 11- Romol623 

COMISSÃO OE CONSTITUIÇÃO f JUSTIÇA -(CCJ) 
(15 membro•) 

COM~SIÇÃO 

Pretldente1 Henriq~ de La Rocq~ 
I•·VIc.-Pmldenfll 

2tWic.-Pmldtntel Hugo Ramoa 

Titulam 

1. Henrlq~ de Lo ROcqw 
2. ~.tdtot-k.!MI 
3. JoM Sarney 
~. Aloylio CNIV'tt 
5. Adtrbal Juremo 
6, Murlla Bodoró 
7. Moocyr Oallo 
8. Amoral Furlon 
9. Raimundo Portntt 

I. Hugo Romo1 
2. Leite Chovei 
3. Lá1ora Barbozo 
4, Nelaon Carneiro 
.5. Paula 8ronard 
6. Franco Montara 

1. Lenolr Varga1 
2. Jo6o laica 
3. Almlr ,;nto 
4, Milton Cabral 
5, ltrnordlno VIana 
6. Arnon de Mtlla 

MOB 
I. Cunha Limo 
2. Toncrado Nev11 
3. Dhuu CardaM» 

Anl1fente1 Mario Helena 8ueno Brond6o- Ramal 305 
Reuni0111 Quartal·ftlraa, tu 10100 horoa 
Local1 Sala "Ciovll Blvllacqua"- Anexa 11- Homal62:: 

LIDIIANÇA DA ARINA I DA MAIORIA 

Lide r 
Jorba1 Pauorinho 

Vlce-Líd•r•• 
Aloy1io Chova~ 

Jolé Lln1 
Ad.rbal Jurtmo 
lomonto Júnior 
Moocyr Dollo ' 

Murilo Badoró 
Saldanha Derzi 

LIDIRANÇA DO MDII DA MINORIA 

Lide r 
Paulo Brouard 

Vlce·Líder•• 
H1nrique Santillo 
Humblrto Luctna 

Marcos Freirt 
Mauro Blnevid•• 
Ore11e1 Qutrcio 

PtdroSimon 
Rob.rto Saturnino 

COMISSÀO 00 DISTRITO FEDERAL -(COF) 
(11 mtmbrol) 

COMPOSIÇÃO 

Pre1idenle1 Jeu• Frtirt 
Vice·Pr11ldenfl1 Lazoro Borbo1a 

Titulortl 

l, Jeut Freire 
2. Jo6o Bo~eo 
3. PaiM»I POrta 
4. Saldanha D1rtl 
5, AffonM» Comargo 
6. Murilo Badoro 
7. Bln•dito Ferreira 

1 , Itamar Franco 
2. Lazaro Barbozo 
3. Adalberto Seno 
4, Mauro lenevld11 

Suplente1 
ARENA 

1. Jolt Ciuiomard 
2. Tono Outro 
3. Bendito Contias 
4. Moacyr Oollo 

MDB 
1. Henrique Santillo 
2, Roberto Soturnlno 
3. Gllvan Rocha 

Aui1tentt1 Jtonaldo Pacheco de Ollweiro - Ramal 306 
ReunlOI11 Qulntal·ftlral, 1!11 10100 hora• 
Locol1 Solo "Ruy larboiG" -Anexo 11- Ramal• 621 e 716 

COMISSÃO OE ECONOMIA -(CI) 
(li mtmbrol) 

CO~SIÇAO 

Prealdentt1 llamar Franco 
Vlc .. Prtaldtntll Roberto Saturnlno 

Tltular11 Suplente• 
ARENA 

1, Arnon dt Mtllo 1, Helvidlo Nunta 
2. Blrnordlna VIana 2. Alberto Silva 
3. Jo1tlln1 3. Benedito Ferreiro 
4, J111• Fralre 4, Vlctnlt Vuolo 
5, Milton Cabral 
6, BtntdltoConelaa 
7. Lulz Cavalcante 

MDB 
I, Roberto Soturnlno 1. Jo•• Rlcha 
2, Itamar Franco 2. Oreat11 Qu•n:la 
3. Marco• Freire 3. Tancrado Ntvel 
4, Pedro Slrnon 
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Aubttnte1 Daniel Rtil dt Soula- Romaló75 
Rtunl6111 Quarta •. ftirol, a. 10,30 hora• 
Locoh Sala "RUy Barbaao"- Antxo 11- Ramai1621 e 716 

COMISSAO OE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
{9 m•mbro•) 

COMPOSIÇÃO 

Prttldentel Joóo Colman 
Vlce·Prttldenttl Jutohy Magolh611 

Titularts 

I, Joóa Colmon 
2, Ta no Outra 
3, Jutohy Magalh6tl 
41, Aloylia Chavea 
.5, ""trbal Jurtmo 
6, JoJt Sarney 

1, Adalberto Stna 
2, fvtlchio Vitira 
3, franca Montara 

Suplant.1 
ARENA 

1. Jo .. un. 
2. Arnon da Mallo 
3, JargtiCalume 
41. P.dro Pedronlan 

MDB 
1. Marcai Frtirt 
2. Gllvan Racho 

Anlatente1 S6nlo Andrade Pelaoto- Romol307 
Rtu,l6tal Quintcq.ftiroa, 01 I0100 hora• 
Local! Solo"Ció'f'ÍI Sl'f'ilácquo" - Anexo 11- Ramal 623 

COMISSAO OE FINANÇAS- (CF) 
{17 mtmbraa) 

COMPOSIÇÃO 

Prt1identt1 Cunho Uma 
Vic•Prttldtntal Tancredo Ne'tal 

Titulare• 

1. Raimundo Partnft 
2. Joat Gulamord 
3 • .Arnon da Mallo 
4. Lamento Jllnlor 
S • .Affon.a Comargo 
6. Vlctnft Vuola 
7 • .Alberto Sll'f'a 
8. Amoral Furlan 
9. JorgtiCalume 

10. Jutahy Mo;alh6t1 
l 1, feot6nlo Vilela 

1, Cun~o Lima 
2, Tancredo Ne'ftll 
3, ffoberto Saturnlno 
4, ,Amoral Palaoto 
5, p.dro Simon 
6, Mauro ltnt'tldp 

Supltnfls 
ARENA 

1. Saldanha Otrzi 
2. Mtnde1 Canal. 
3. Htnrlqut da La Rocqua 
~. Jaué Fralr• 
5. Ja.t Sarnay 
6. Milton Cobrai 

MOB 
1. Paula Bronord 
2. Marco• Fralrt 
3, Lázaro Borbozo 
4. Jo.t Rlcho 

A11l1ltntt1 Ant6nla Corlat dt Nogutlro- Ramai67S 
R1unl6111 Qulnta,.falrot, à• 9130 hora• 
Loc:oli Sala "Cióvit BtYIIóc:quo"- An110 11- Ramal 623 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9 membra1) 

COMPOSIÇÀO 
Prtlldental HtMdlo Nun11 

Vic .. Prtsldantel Ltnolr Varga1 

1. Ltnolr Varga1 
2. HeiYidlo Nunea 
3. J•u• Frtlrt 
4. Moocyr Oolla 
"· H•nrlque dt La flocqu, 
6. ,Aioy•lo ChoYtl 

Supltnftl 
ARENA 

1. Jutahy MogolhOet 
2. Raimundo Parente 
3. Jo6a Colmon 
4, Btnedlto Conalot 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Soçioll) 

I, Franco Montara 
2. Humbtrta Luctno 
3, Jalaon Borrato 

MOB 
1. NtiHln Corntiro 
2. Marcos Frtlrt 

A11l1tentt1 Oonitl Rtll dt Souza- Romai67S 
Reunl6t11 Quintas•felra•, 01 11100 hora• 
local, Sola "CióYII leYIIócquo"- AntMo 11 - Ramal 62:1 

COMISSI.O OE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membrot) 

COMPOSIÇÃO 

Prt1ldtnla1 Arnon dt Mtllo 
Vica·Pr11ldtnte1 

ntular11 Suplentt• 
ARENA 

1. Luiz Covalcantt 1. AHonto Camar;o 
2. Milton Cabral 2. Jo41o Calmon 
3. Alberto SiiYO 3. Jutohy Magalh6et 
4. Arnan da Mallo 

MOI 
1. Dirceu Carda.a I. Gllvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Robtrto Soturnino 
3. Henrique Santillo 

Aul1tenlt1 Ronaldo Pacheco de OU...elra - Romal306 
Reunl6t11 Quar1ol•ftlras, à1 ll100 horas 
Locol1 Sala "Ruy 8arboao"- Anexo 11- Ramoi1 621 1 716 

COMISSÃO OE REOAÇI.O- (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prt1idente1 Dirceu Cordo10 
Vica-Pr~lldentt1 Adalberto S.no 

Tltulartt 

1. Tar10 Outra 
2. Saldonka Dan\ 
3. Mendp Canal• 

1. Olrctu Cardoso 
2. Adalberto Sano 

Supltntat 
ARENA 

1. Jo6o Calman 
2. Murilo llodarO 
3, Jolé Sorney 

MOI 
1. Hugo Ramo• 

A11i1tentt1 Maria Thtrtza Ma;olhGtl MoHa - Romol134 
Rtunlóall Qulntot·ftlrat, a. 12100 hora• 
Lccal1 Sola "Cióvll Bavllácquo"- Anexo 11- Romal623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(lS membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Pretldtntel Tono Outro 
l•·VIc .. PmldtnteJ Saldanha Dtn:l 
2•·VIct·Prt~ldtntel Lomanta JUnlor 

Tltulartl 

1. Tono Outro 
2. Bernardino VIana 
3. Saldanha C.n:l 

"'· Lamento JUnlor 
'· Mtndea Canal• 
6. Ttolónlo Vlltla 
7. AlmlrPinto 
8. ltnolr Vorga1 
9. Jo•• Sarnty 

Supltnttt 
ARENA 

1. Aloytlo Chovtl 
2. Aderbal Jurtma 
3. Pedro Ptdroulan 
"'· Htnrlqut dt La Rocqu• 
S. Jo .. Oulamord 
6. Lulz Covalconlt 

1. Paula Brouord 
2. Ntltan Carntlro 
3. Itamar Franco 
4. Jo .. Rlcha 
.5. Amoral Ptlxoto 
6. Tanc~o Navtl 

Abril de 19'79 

MDB 
1. Marcot Frtlrt 
2. Mauro Banevld11 
3. ltlte ChaYet 

Aullttnte, António Carlo1 da Nogueira- Ramoi67S 
Reunl6111 Tarçaa·ftlral, à1 11100 horol 
Locoh Sala "Ruy Barbo10"- Anexa 11- Ramal• 621 t 716 

COMISSÃO OE SAOOE - (CS) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Prt1ldantt1 Gllvan Rocha 
Vlc•Prtlidenltil Henrique Santlllo 

1. Lamenta Júnior 
2. Almlr Pinta 
3, Albtrto SII'IG 
4, Jo.t Gulomard 

1. GIIYan Rocha 
2. Henrique Santlllo 
3. Jalson Barreto 

Suplanta• 
ARENA 

1. Saldanha Derzl 
2. Jor;al(oluma 
3. Benedito Canelas 

MOI 
1. Jolé Alcho 
2. Adalberto Stna 

Auiltanttl Carlo1 Gullkarma FanNCa- Romal676 
Rtunl6t11 Q\llnta .. falroa, ilal0130 hora• 
Locol1 Sala "Ruy Borbo10"- AntiiO 11- Ramal• 621• 716 

COMISSÃO OE SEGURANÇA NACIONAL-(C5N) 
{7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Pra1ldente1 
Vlct-Prttldtn!t, 

ntuiOrtl Suplent11 
ARENA 

1. JorgaiCaluma 1. Raimundo Partnlt 
2. Luiz Cowlconlt 2. Amoral furlan 
3. MurUo Dodoró 3. Jolé Gulamard 
4. Bantdito Ferreira 

MOI 
1. Mauro Banavid11 1. Cunha Uma 
2. A;enor Maria 2. Jal10n Jarreta 
3. Hugo Ramo• 

Ani1ltntt1 Cario• Guilherme fon~~ea- Ramal676 
Reunl6t11 
Locol1 

COMISSI.O OE SERVIÇO POILICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Prttldtnttl I:Yondra Carreira 
Vlct•Pra•ldtnltl Humberto Lucena 

Tltular11 

1. Raimundo Parentt 
2. Henrique de La Rocqut 
3. Btrnardino VIana 
4, Albtrto SIIYa 

Supl1nte1 
ARENA 

1, AHon1o Comar;o 
2. Ptdra Ptdroulon 
3. Adttbal Jurtma 



l.flril de 1979 

1. f!vandro Carreira 
2. Humbtrta Lucena 
J. l.otora &arbota 

MDB 
1. Ortstel Querela 
2, E~elosio Vieira 

A~lilttnte, S6nlo Andrade Pel11oto - Romal307 
Re1.1nl6es, Qulnto••lelrbl, ã• 9,30 horas 
Local 1 Solo "Ruy 8orbo1a"- Anuo 11- Ramail621 e 716 

COMISSAO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E O&RAS POBLICAS- (CT) 

(7 mtmbro•) 

COMPOSIÇAO 

Prt~ldtnftl Btntdito Fttreiro 
Vic•Prtlidfnltl Vicente Vuolo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Soçio 11) 

Titularu 

1. Benedito Ftmlro 
2. VIcente Vuolo 
3. Ptdro Ptdroulon 
.ol, Affon10 Comorgo 

1. Evandro Carreira 
2. Ló1aro Barbosa 
3. Ore1111 Quircla 

ARENA 

1, Po1M11 P6rto 
2. Lomonto Júnior 
3. Albtrto Silvo 

MDB 

1. Lt!tt Cho1111 
2. AgenorMario 

Aulstent•• Ronaldo Pacheco dt Olívtlro -Ramal 306 
Revnl611• Ttrça•·ftlra•, 01 10.00 horas 
locoh Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Romois621 • 716 

SENADO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE COMISS~~S 

SERVIÇO DE COMISSÕES P&ru1ANENTES 

TerÇII·feirll 3 60S 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUERITO 

Comlu6e1 Ttmporóricu 

Chtfe, Ruth dt Sou10 Castro 
Local, AneJia 11- T•rr•o 
Ttlefon•• 22!5·8!50!5- Ramal 303 
l) Camln6tl Ttmporórlas para Projetas do Congre110 No· 
clonai 
2) Comiu6fl Ttmporóriol poro Apreclaç6o dt Veto1 
3) Comlu6tl flptclollt dt lnquirlta, • 
<4} Comlu6a Misto do Projeto dt LA! Orçamtntdrla (art, 90 
do Rtgimtnto Comum). 

A.lllltenttl de Comlu611• Horoldo Pereira Ftrnondtl - Ro· 
moi 674J Alftu de Oli11tlra- Ramal 674s Cltide Maria 8. F. 
Cruz - Ramal -'98, Mauro Lopes dt Só - Ramal 3101 Lei lo 
Leiva• Ferro Costa- Romal314. 

HO~RIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES PEru·~NENTES DO SENADO F&DERAL 

PARA O ANO DE 1979 

HORAS TERÇA S A L A S ASSISTENTE HORAS QUINTA S A L A S ASSISTENTE 

C.'l". RUY BARBOSA RONALDO c.F. CLOVIS BEVILACQUA AliTO:uo 

na:nais-621 e 716 Ramal - 623 CARLOS 
10; o o I 09;30 

C.A.R. CLOVIS BEVI!.JtCQUA GUILHERME c.s.P.c. RUY BARBOSA SONIA 
Ramal - 623 ' Rarnal.s-621 e 716 

!l:OO C.R.E. RU'x' BARBOSA ANTONIO C.E.e. CLOVIS BEVILACQUA SONIA 
Ramais-621 e 716 CARLOS Ramal - 623 

10;00 
HORAS QUARTA S A L A S ASSISTENTE c.D.F. RUY BARBOSA RONALDO 

I Ramal.s-621 e 716 
09:30 c.s.:;. RUY BARBOSA GUILHERME i RUY BARBOSA GUILHEruiE . Ramois-621 e 716 10:30 c.s. 

Rarnol.s-621 e 716 

c.c.J. CLOVIS BEVILACOUA MARIA 
Ramal - 623 HELENA 11:00 C.L.S. CLOVIS BEVILACQUA DANIEL 

10:00 llamal - 623 
C.P •• RU'x' BARBOSA SONIA 

MARIA Ramal.s-621 e 716 12:00 c.R. CLOVIS BEVILACQUA 

t Rarna1 - 623 THEREZA 

10:30 C.E. RUY BARBOSA DANIEL 
Ramsl.s-621 o 716 

11:00 C.M.E. RU'x' BARBOSA RONALDO 
Ramal.s-621 o 716 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
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ANO XXXIV- N• 023 QUARTA-FEIRA, 4 DE ABRIL DE 1979 BRAS! LIA- DF 

SENADO FEDERAL 

·······--·- -·--- SUMÁRIO 
1-ATA DA lO• SESSÃO, EM 3 DE ABRIL DE 1979 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDI ENTE 

1.1.1- Mcnsaecm do Senhor Prc:údrnle da República 

Restitui11tlo autógrafos de projeto de it'i .tancionado: 

- N• Sl/79 (n' 85/79, na origem), referente ao Projeto de lei da Câmara 
n9 6, de 1979 (n• 3/79, na Casa de origem), que reajusta os vencimentos e salârios 
dos servidores da Cãmara dos Deputados, c dà outras providências. (Projeto que 
!'>C transformou na Lei n9 6,627, dc2 de abril de 1979.) 

1.2.2- Comunle~ções da Liderança da ARENA na Câmara dos Depucado!o e 
no Senado Federal 

-De substituições de membros cm Comissõc~ Mistas do Congresso Nacio· 
na I. 

1.1.3- Leitunl de projctos 

-Projeto de Lei do Senado n'49f79, de autoriil do Sr. Senador Omtcs 
Quércia, que eh:va o valor da importãnciu a ser depositada cm favor do emprc· 
gado, quando rescindido seu contrato sem justa causa, nlten.ndo o MI. 6Y 
da Lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- n~ 5.107, de JJ de setembro 
de 1966- c determina outras providé:ncias, 

-Projeto de Lei do Senado n' 50/79-Complemcntur, de autoria do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, que introduz alterações na Lei Complementar nY :!6, de 
li t.h: setembro de 1975, que unificou o Programa de lntcgraç;io Social (PIS) e o 
Progr;una de Formação do Patrimlinio do Servidor Público (P,\SEPJ. 

1,2,4- Rrqunlmfnlo 

- N~ R2J79, de uutorü1 do Sr. Senador Henrique de La Rocque, ~olicit;IIHln ii 

tramcrilõ~O, nos Anais do Senado Fedem I, do cdilorial do jornal O Glohv .. oh o 
titulo "Uniilocontra o crime". 

1,2.~ -lll!lcur!IO!i do Expcdlcnh.• 

SI:'N.~DOR JOSE R/CJIA - Considcmçõc~ ~obre u situuç;lo cconômico· 
~ociul c: institucional da Pais. 

SHNA DOR JARBtlS 1'.-!SS.·JR/.\'110- Alc:i\'osius u~sucuda~ Cllntru Dom 
Luciuno Cubrul Du;arte, Arcc:bispn de: Aruc;Lju, veiculudus nu colunu "DectLI11!IO'', 
do Jomul "" llra.u'liu. no momc:nto em que ;1qucle prelado {: eleito paru a I'· V ice· 
Presidênciu du CELAM. 

1.2.6 - ComunlcPcilo d11 Prt!ildimdu 

- Convocaç~a de ~cssiio cxtruordinúriu u reulitur-se hoje, ii~ I H hnra~ c JO 
minutos, com Ordem do Dh1 que dcsiBIHI. 

1,2,7- Ll•lturu dr projeto~ 

- Projetu de Lei do Senado n~ 51 j71J, de uutoria do Sr. SenuthH i'ctlrn 
Simnn, lJUe introdu/. uhera~·ôes na Comulidn~õi"hl Ja~ Leis t!o Tmhulho, m1 lttulu 

referente à organização sindical, para o fim de: compntibilizur os seus dispositivos 
com os preceitos constitucionais de liberdade de associação profissional c de con· 
vicçào religiosa, politica ou filosófica, 

- Projeto de lei do Senado n~ 52/79. de autoria do Sr. Senador Henrique 
Santillo, que altera a Lei n94,3J9, de 16de março de 1964, que cria o Con~elho de 
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, 

1.2.8- Requerlmenlot 

- N9s 83 c 84/79, de desarquivamento de proposi:ões que especificam. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n~ 15/19, de autoria do Sr. Senador Itamar Franco, ~olici· 
tunda o desurquivamc:nto do Projeto de Resolução n'.Si, de: \976, de sua autoria, 
que institui o Museu Histórico do Senado Federal, c determina outras provi· 
dCncias. Aprovado. 

- Requerimento n' 32/79, de autoria do Sr. SenDdor Itamar Frunco, solici
tando o desarquivamento da Projeto de: Resolução nY 53/76, de sua autoria, que 
acrescenta alínea ao urt. 407 do Regimento Interno do Senado Federal. A pro, ado. 

-Requerimento n~ 61/79, de autoria do Sr. Senador Marcos Freire, solici· 
tunda o dc:sarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado n9181, de: 1976, de ~ua 
autoria, que: dispõe: sobre a uniformização do salário mínimo em todo o Pais. 
Aprendo, após usarem da palavra os Srs. Senadores Marcos Freire: c: Dirceu C ar· 
doso. 

- Requerimento n9 65/79, de autoria do Sr. Senador Orestes QuC:rcia, ~olici· 
tunda o dc:surquivamento do Projeto de Lei do SenoldO n'30ij78, de sua autoria, 
tJUC dispõe: sobre u concessão de anistia aos cidadãos que sofreram sançõe~ dc:ter· 
minadas pelo~ Alo~ Institucionais c Complementares, e dâ outras prm·id~n!:i<ts, 
Aprondo, apth u~ar du palavra o Sr. Senador Orestes Qué:rcia. 

- Requerimento n'~66/79, de autoria do Sr. Senador Ore~tc~ QuCrdll, Mllici· 
t;wdo o dcsarquivamento do Projc:to de Lei do Senado n9 3J5/7H. de sua autoria, 
4uc: altera u reduçJo de disrositivos da Lei n94,737. de 15 de julho de 1965, que 
instituiu o Código Eleittlral. Aprovndo, após us:1r du pala\·ra o Sr. Senador OreJotcs' 
Qutrci.t. 

- Projeto de Lei da C:imaru nY 29/78 (nv 377 J75, nu Casa d~ origem), que: dâ 
nova redaçào ao urt. !00 dn i..:on~olidação dus Leis do TnLbalho, uprovmla pelo 
Decn:to-lci n~ 5.45~. Je l'dc: maio de 1941 Rtjeit~ttdo. Ao Arquivo. 

- Projeto de Lei dn c amura n~ 333/56 (nY 3.311/.SJ, nu C usa de origem), que 
regulit o 'asumento de cabos c soldudos do Exér!:ito, estendendo-lhe~ os hcne11dos 
d~l art. 102, ullneu b, n'~ J, do Estatuto dt.s Militares (Oecreto·h:i nv 9,b9H, de:! de 
~etcmhro de I 1l46), Oechuudo prejudlcudo, Ao Arquivo. 

1.4- DISCURSOS APÚSA ORDEM DO DIA 

.f.,'ENtlDOR MARCOS FRJ::/RI:."- Apelo 'ao Go\'crno Federal cm fanH da 
su~pcns~o do i•rogr<Lill<L Nuclear Ura~ileim. 

.\'/;"NADO R .lfURILO Bt!Dt!UO, wmo Lüit•r· .Josc:rvuçôt:~ ~ubrc ti\ ar~u· 
Luentlh c\pcdidos pelo Senudor Marcm Freire, a rc~pcitu da~ intcnçôe ... Jn Cio· 
vernu Fcdcrul com rcl:t~üo uo Prugramu f\iuclc:;1r Ura~ilciro. 
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DIA RIO llO CONGRESSO N,\CIONAI. (Scçilo 11) Abril de 1979 

SE.\'.4/JOR 1/UMIJF.RTO LUCENA -t\ concessão da ;mistia c11mo 
medida de: CllOCiliaç;io nacionill. 

SENA IJOR n:~ MA R FRANCO- Encaminhando à Mc~u requerimento~ de 
informações u órgiios do rode: r Executivo. Solicitando informações à Mesu, sobre 
a rcnlizaçào de estágios universitários no Senado Federal. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Defesa da reformulação da lcsislaçJo 
sobre ucidcn\Cll do trnbalho. 

SENADOR MAURO BENHVJJ)F..;- Apelo ao novo Pre~idt.:nh: da Rede 
Ferroviária Federal cm favor da reilllvaçào do ramal Sobral-Camocim, no b· 
t11do do Ceará. 

SENADOR FRANCO MONTORO- Suspensão da intervenção nos sindi· 
catas dos metalúrgicos du região do ABC paulista, 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA PRÓXIMA SESSÃO. EN· 
CERRAMENTO. 

l-ATA DAJIOSESSÀO, EM3 DE ABRIL DE 1979 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

l.:Z.t - P1rrc:ll!r 

Rt/frtntt à ,uguintt matéria: 

- Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 38/78 (n9 3.433f77, na 
Casa de origem), que dá nova redução aos artigos 35 c: 36 da Lei n' 5.700, de 19 de 
setembro de 1971, que dispõe sobre a forma e a apresentação dos s{mbolos nacio. 
nais, (Rednçào final.) 

2.2.2 - Rtquerlm~nto 

N• HSj79, de uutorin do Sr. Senador Nelson Carneiro, solicitando infor· 
mações junto ao Poder Executivo relativas uo PIS·PASEP. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Parecer da Comissão' de Relações Exteriores sobre 11 Mensagem nY SOf79 
(n9 83/79, nu origem), pelu qual o Senhor Presidente da República submete à deli· 
heraçào do Senado Fc:derul a escolha do Sr. Dario Moreira de Cnstro Alves, 
Ministro de l)rimeira Classe, da Carreirn de Diplomata, para e:t~ercer u função de 
Embaixador do Brasil junto à Repúblicu Portugucsu. Apred1do em !ill!lsio !il!crc:la. 

1.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SESSÃO. 
ENCERRAMENTO. 

3- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Senador Marcos Freire, proferido na sessão de 2-4·79. 

4 - RETJFICAÇÀO 

-Ata da 22• sessão, realizada cm 27·3·79. 

5 -INSTITUTO DE PREVIPENCIA DOS CONGRESSISTAS 

-Ata de reunião extraorpinAria do Conselho Deliberativo. 
- Ata de Assembléia Geral Ordinária 
-Ato do Presidente. 
-Relatório de 1978. 

6- ATAS DECOMISSOES 

7 -MESA DIRETORA 

8- LIDERES E VICE·LIDERES DE PARTIDOS 

9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DAJO•SESSÃO, EMJDEABRILDE 1979 
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura 

PRESJDtNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO E ALEXANDRE COSTA 

ÀS /4 HORAS E JO MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENAOORES: 

Adalberto Sena- Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Jarbas Passarinho
Alexandre Costa- Henrique de La Rocque- Bernardino Viana- Helvldio Nunes 
- Almir Pinto- José Lins- Mauro Bcnevides- Ascnor Maria- Dinartc Muril 
-Humberto Lucena- Marcos Freire- Nilo Coi!!lho- Panos Pórto- Jutuhy Mu· 
galhiies- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Hu
go R1.1mos- Nelson Carneiro -Itamar Franco- Mutilo Badaró- Franco Monta. 
ro- Orestes Quércia- Henrique Santillo- Uzaro Barboza- Mendes Canale
Affonso Camargo- José Richu- Paulo Brossard- Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de prescnçoacusu o comparecimen
to de 35 Srs, Senudorc:s, Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Ó Sr. lt-Secrctário procederA à leitura do Expediente. 

e lido o stgulntt 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Rntludndo aulógraros de Projelo de Ld sllnclon11do: 
N' 051/79 (n' 085/79, na origem), de 2 do corrente, referente ao l•rojc:to de: Lei 

da Càmura nv 6, de: 1979 (n' 03j79, no Casa de origem), que reajusta o~ vcn~:imc:nto~ 
c sulários dos servidores da Cãmara dos Deputados, c dú outras providências. (Projc· 
to que se trunsformou nu Lei n' 6.627, de 2 de abril de 1979). 

O SR. PRESIDENTE (Luil Viana) -0 Expediente lido vai à puhlicaçiio. 
Sobre u me~a. comunicações (jUe serilo lidas pelo Sr. !'·SecretArio, 

,. Stlo lidm a,r St.'gulntt'J 

OF.lK/79 
Dra~Uiu, 2 de uhril de 1979, 

Senhor Prc:sidc:ntc. 

Tenho a honra de indicar a Vus!'IU bcc!Cnciu o nome: du Sr. DcpuLUdo Miltun Fi· 
guciredo paru, e111 ~uh~litui~ào ;u1 Sr. Dcputudo Jmi: Fc:rnundc:s, intc:grur a Cnmis~~~~ 
M1~1u incumbida Jc: c~tuUu c flarc~cr ~~1brc: u Mcnsa~cm r.~ 13f71J·CN, que ··~uhmc:te 
:lllclihcrll~'i'lll Ju ( 'nn!'fc~'o Na~·ulllal o tc:;.,tn dt\ Decreto-lei n" 1 ,6S.I/7K''. 

N:~ uporlllllld<tdc, aprc~cntu o1 Vo,\íJI:\celê11CÍa n~; pro\t:,tu~ ttc c\li1n:1 c cle\'U,Io 
;lplc~'tl.- Nt'I!-~UII :\lurchct.un, LiUcr ti>~ AIU::t\A. 

OF. 80/79 
Brasflia1 3 de abril de 1979. 

Senhor Presidente:. 

Tenho a honra de indicar 1t Voss11 Excelência os Srs. Deputados Alberto 
Hoffmann c D~trcllio Ayres para, cm substituição aos Srs. Deput1tdos Diogo Nomurll 
c Vingt Rosado, integrarem a Comissdo Mista incumbida de estudo c: parecer sobre u 
Mensagem n' 12f79·CN, que "submete à deliberação do Congresso Nacional o texto 
do Decreto-lei n' I .652, de 22 de: deumbro de 1978", 

Na oportunidade, uprcsento 1t Vossa Excelência os protestos de estima e consi· 
deraçào,- Nel10n Mardtll!z1n, Uder da ARENA. 

Brasil ia, 3 de ubril de 1979. 

Senhor Presidente, 

Nos termos do § 19 do art. IÓ do Regimento Comum, tenho a honra de co· 
municar u V. Ex•, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor u ~ubsti· 
tuiçào dos nobres Srs. Senadores Jessé Freire, Lu i;: Cavalcante c Vicente Vuolo, pelos 
nobres Srs. Senadores Mendes Cunule, Jutuhy Magalhães e Jorge: Kalume, nu Comis· 
são Mista do Congresso Nacional que durá pt~recer sobre a Mensagem n~ 8, de 1979 
(CN), que "uhc:ru a legislação do imposto sobre a rendu das pessous juridicus e dá ou· 
trus providências". 

Aproveito 11 oportunidade pura renovur os protestos du mais ultu e~timu e distin· 
tu consideração.- S1ddanh• Dcrzl, Vicc-L{der no exc:rclcio da Lideruncu. 

Brusniu, 3 de uhril de 197Y. 

Senhor Presidente:, 

No11 termos do ~ 1~ do urt. 10 do Regimento Comum, tenho 11 honru de co· 
municar u V, E,.•, pura os devidos fins, que esta Lidcrunç;1 deliberou pmror u 
sub11tituiçilo do~ nobres Srs. Senudores Joiio Culmon, Anwn de Mello, Lui1. Cuvalcun· 
te e Miltnn Cuhrul, pelos nobre~ Srs. Sc:nudores Almir Pinto, Lomanlo JLmior, 
UernurJinn Viu na e Alhc:rtu Silvu, nu Comissllo Mistu do Cnngrc:ssn Nucillllul ~lUC dn· 
rú purecc:r ~~1hn: a Mcn~ugc:rn n~ 12, de l'J71J (CN), que "uher:1 puru o c~ercícin de 
l971J, a distrihuh;úu dn rroJutu de nrrc:~ud:l~àn de impmtm yuc mcnciur111". 

Aproveitou npnrtunidude pan1 rcnnvnr ns protc~!O\ duma i~ nltu e\lirnu c IIi,\ III
ta cn11~idcra~'~n.- Suld111ll111 llcr1i, Vicc·Udcr dn ARENA, no C\l'rci~.:ln 1lu Lidrr;m
~il. 
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Brasília, J de uhril de IIJ7 1J. 

Senhor l're~idenle, 

No~ termo~ do § I~ do art. 10 do Rcgimcnlo Comum, lenho a honra de ~.:o
municar a V. Ex•, p:~ru os devido~ ~ns, que es\a liderança deliberou propor a 
~uhstituiçilo dos nohrcs Srs. Senadores Joilo Culmon e Vicente Vuolo, pelo~ nohrc~ 
Srs. Senadores ]»assas Porto c Saldanha Der ti, na Comis~ào MiM11 do Congrc~~o 
Nacional que durí1 parecer sobre a Mcn~;1gem n~ 13, de 1979 (CN), que "prorroga o 
prulO de uplicução dos incentivos !iscai~ criado~ pelo urt. 4~ do decreto-lei n' KKO, de 
JH de setembro de 1969, dilatado por força do Decreto-lei n9 1.345, de 19 de ~c\cmhro 
de 1974 e dá outras providências". 

Aproveito ii oportunidade p:m1 renovar os protestos du muis alta c~tim;1 c distin· 
ta comideraçào.- Saldanha Oeul, Vicc-Lfdcr da ARENA, no cxcrdcio d:1 Lideran· 
çu. 

Brusilia. J de abril de 1979. 

Senhor Presidente, 

Nos termos do § Jv do art. !O do Regimento Comum, tenho u honra de co
municar u V, Ex•, para os devidos fins, que cs\a liderança deliberou propor a 
substituição dos nobres Srs. Senadores Gastão MUller c Jessé: Freire, pelos nobre:. Srs. 
Senadores Mendes Cunale c Bernardino Vioma, nu Comissão Mista do Congre~~o 
Nacional que darf1 parecer sobre a Mensagem n11 14, de 1979 (CN), que ";llteru o 
Decreto-lei n9 1.591i, de 26 de dezembro de 1977". 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta c~tima c di~lin
ta considcraçilo.- Saldanha Derzi, Vicc·Lfdcr da ARENA, no cxerclcio du Lideran· 
ça. 

Brasília, J de ahril de JIJ71J, 

Senhor Presidente, 

Nos termos do § 111 do art. 10 do Regimento Comum. tenho a honra de co
municar a V. Ex•, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a !lU· 

bstituiçào dos nobres Srs, Senadores Jolo Calmon, Luil Cavalcante c Milton Cabrul, 
pelos nobres Srs. Senadores Helvidio Nunes, Henrique de La Rocquc c Mendes Cana· 
\c, na Comissão Mista do Congresso Nacional que dará parecer sobre a Mensagem 
n~ 15, de 1979 (CN), que "dispõe sobre a guarda c a liquidação dos comprovantes do 
recolhimento restitulvcl decorrente do consumo de óleo combustível instituído pelo 
Decreto-lei n' 1.520, de 17 de janeiro de 1977••. 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta cslima c distin· 
ta consideração,- Saldanha Drrzl, Vicc-Lfdcr da ARENA, no exercício da l.idcran· , .. 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- Serão feitas as substituições solicitadu:.. 
Sobre a mesa, prl.ljetos de lei que serão lidos pelo Sr. lv·Secrctãrio. 

Sào lidos os stguintts 
' 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 49, DE 1979 

Elrn o ulor d1 lmportânc:la a arr drpoallad1 rm rawor do rmpre~:ado, 
quando rHCindldo 1ft! contraio atm jus11 cauu, alterando o arl. 69 da Lei do 
Fundo de Garantia do Tempo dr Stnlço- n11 5.107, dr 13 dr ~~elembro de 
1966- r determina oulras prowldê-ncl11, 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 111 O urt. 6•, du Lei n9 5.í07, de 13 de setembro de 1966, que institui o 

Fundo de Garantiu do Tempo de Serviço, passa a viger nos termos infra: 
Art. 6• Ocorrendo rescisão do contrato de trubalho, por purte da 

empresa, sem justa causa, ficará esta obrigada a depositar, à daiU du 
dispensa, cm favor do empregado, importância igual u 20% (vinte por 
cento) dos valores do depósito, da correçao monetãriu c dos juros 
capitalizuOos cm sua conta vinculada, correspondentes uo pcriodo em que 
o empregado trabalhou na empresa. 

Parágrufo único. Quando ocorrer u despedida sem justa causa nos 
três meses untes de convenção colctiva ou do acordo, ou nos três meses 
subseqUentes à data de vigência destes, e porcentagem referida neste urtigo 
será etcvudu de 20% (vinte por cento), pura 30% (trinta por cento), 

Art. 29 A presente lei entra cm vigor à data de sua publicação. 

Justlncaçio 

Um dos mais frc(jUcntcs c gmves problemas, que envolve a clU!~)C obreira de nos· 
so pufs, é o comidcr6vcl número de dispensa do trubalhador- sem justa cuusu- no~ 
meses que antecedem aos acordos ou convenções do trubulho, 

Grande é a proporção das emprcsus que, uo se aproximar os ensejos dus negocia
ções ~uluriais, promovem dispensas cm massa, dos empregados, objetivando contrutur 
novos operários pelos su'lários untigo~. tão logo é decidido o ilcordo ou firmudu a 
convenção de trubalho. 

Dessn forma, o trnbulhudor sai sempre u perder. Se us~inu novo contruto, ê por 
suiMio virtuulnu:nlc reduzido, lcvundo·sc cm con~ideruçi\o u indomável clcvuçi\o do 
custn de vh.Ju. E 4uundo i~so nilo ocorre, muis descspcmdoru é suu ~ituuçilo, cb ltUe, 
despcdiL!u, lic;1 sem emprego, gcrulmcnlc por longo tempo, com o CtHI~eqUcntc ~Í:lJUÍ· 
tu da~ ~!ficuldudc~ que lhe utinp:c todu u sucrificadu rumlliu. 

E!o>su prcmeditud:~ c condcn(Jvcl utitude do~ cmprcgudore~ provocu :1 qucd;1 do~ 
Villore:. do ~;1lúrio, c aumcnt:1 :1 rotatividade du mào-dc·obru, ~emprc com prcjuíw do 
mais fr;u;o: o ussalariudo. 

O artigo alterundo, da Lei do FGTS, previ: utualmentc: 
"Art. 6~ Ocorrendo re~cisão do contrato de trubulho, por parte du 

cmprcsu, sem justa causa, ficará c~ta obrigada a depositar, na data da dis· 
pensa, u favor do empregado, importância igual a 10% (del por cento) do~ 
valores do depósito, da corrcçào monetária c dos juros capit.:~litudos na 
sua conta vinculada, correspondentes ao pcrlodo em que o empregado 
trahalhou nu empresa," 

Do cotejo deste texto com o constante do presente proje\o de lei, verificu-se que 
nos cingimos a proceder a umas breves rctilicaçõcs, c a eleVar o valor previsto de 10 
para 20%, a vermos se, com essa duplicação do que o empregador terá de dcpo:.itar na 
conta vinculada, nos casos de dispensa sem justa causa, venha ele n recusar, rcpeman
do o problema, c deixando continuar tranqUilo, cm suas ocupações, seu dcdicu'do 
colaborador. 

E para as hipóteses de dispensa maliciosa, imediatamente untes das tratativa~ dos 
:1cordos c convenções coletivas de trabalho, c logo depois de assinados, prcceituumos, 
no par~grafo único, que a referida importância será aumentada de 20 para 30%, Se 0 

empregador não retrocedeu em suas dclituosas inlcnçõcs, no primeiro ca~o. cm que o 
aumento será apenas dobrado, esperamos que, ao vC·Io triplicadcr, ele haverá de 
poupar o trabalhador, não o lançando ao imerecido desemprego. 

Foi a muneira que nos ocorreu, de levar a empresa a não estimular a redução ~ala
ria!, p01ra untes permanecer, incriticávcl, cm sua alta função social, de resguardar 0 

capital sem achatar a contraprestuçào pelo trabalho recebido. 
Expostos nossos propósitos, confi<:~mos venha a presente iniciativa ilcolhcr a 

atenção a que faz jus, por parte dos ilustres parlamentares designados pura seu estudo 
c aper(eiçoamc:nto, deferência que ora agradecemos em nosso e cm nome de todos o~ 
trabalhadores, Brasil adentro, aos quais a lei consecUria virâ beneficiar, estimulando· 
os para, com muis afinco, se dedicarem às tarefas diárias do soerguimcnto econômico 
nacional. 

Sen:sdo Federal, J de abril de 1979. Oreslrs Quércls. 
"(AJ Comi.mirs tlt Con.flituiriio t Justiça, dr Legislarão Social e tlt> 

FinançaJ./ 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 50, DE 197'1-COMPLEMENTAR 

Introduz alterações n1 Lei Complem~nlsr n' 26, de 11 de M:lembro de 
1975, que unlnoou o Proarama dr lnlr~~:raçio Social (PIS) e o Pro~:rama de 
Form1cio do Patrlmônlo do Servidor Público (PASEP). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 111 O art. 4' du Lei Complementar n11 26, de li de setembro de 1975, passa 

a vigorur com as seguintes alterações: 

"Art411,,, ................................................. . 
........... , .................................................... . 

§ 311 Aos purticipantes cadastrados há pelo menos cinco anos c que 
percebam salário mensal igual ou inferior a cinco vezes o respectivo salllrio 
mfnimo regional, ser4 facultuda, ao final de cada cxercfcio financeiro, re· 
tirada complementar que perfaça valor igual ao do salário mfnimo regia· 
nul mensal vigente. 

§ 411 A eventual movimentação do saldo de conta individual, nos 
casos admitidos nesta Lei Complementar, não exclui o direito à retirada a 
que se refere o parágrafo anterior." 

Art. 211 Esta Lei Complementar entrará cm ViJ;or na data de sua publicação. 
Art. 311 Revogam-se as disposições em contrário. 

Jusrtncsçio 

A Lei Complementar n' 26, de 1975, como se sabe, unificou o Progruma de ln te· 
gração Social c o Programa de Formacilo do Património do Servidor Público, sob a 
denominação comum de PIS-PASEP, mantendo, entretanto, nào só os objctivos 
marc:.&damcnte sociais desses programas, como também os critérios c mesmo a mccU
nica de participação dos trabulhadores comuns c dos servidores públicos no fundt} 
destinado a formur·lhcs um putrimónio pura o futuro, 

Tunto u legislação originária de um e outro desses progrumas, quanto u que os 
unifiL·ou, cuidaram de facultar os participantes do PIS-PASEP, cm casos cspeciui~ 
expressamente previstos nu lei (casamento, aposcntadoriu, etc), u retirada ou 
movimentação dos respectivos saldos cm contas individuulizudas. Por outro tudo, ;1 
partir du edição da Lei Complemcntur n' 26, de 1975, aos ditos participantes foi per· 
mi tido ainda a retirudu, ao final de cuda cxcrcfcio finuncciro, de importünciu igual 110 
valor do sul4rio mfnimo regional, desde que cudustrudos hã mais de cinco unos (o:. 
pnrticipantcs do fundo) c que percebam salário igual ou inferior u cinco veles 0 
mesmo snlârio mínimo rcgionul. Umu oulrn condição puru a mencionudu retirudu é: a 
de huver disponibilidade nu conta individunl do intercssndo, isto é, que ni\o tenha 
ucormlo movimcntnçào ou snquc de sul do (tudo cm conformidade com o que di~púc 
n § J~. t.ln urt. 4~. du Lei Cmnf1lcmentur n9 26/7~). 

O {jUC uqui UI!OTU se busca 1: um•1 solução mais justu em f:1vor dos purtki 111mte~ 
do PIS-PASEP. permitindo llUC ns rctirudus unuuis de um ~ulário m!ninw indepcn· 
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dum de qu;1lqucr disponibilidndc nu contu imlividuuliludu c mai~. que ati: llli!Mlhl 

aqueles rmrticipantc:s !!Cill saldo, isto i:, os que movimcnturum Mm:. cuntu!l numa das 
situuc;l\cs :1dmitidas C)(press:lnu:nte cm lei, possum fale: r u referida rctintdu. 

Se alei cm vigor já exige que os purticipuntcs, p:1n111 rctimdu unu;al, tenham pelo 
menos cinco anos de cudustrudos c se duruntc todo esse tcmro o putrimõnio do 
tmhulhador ou servidor pcrmuncccu ~ disposição do PIS-PASEP, rroporcionundo 
rendimentos uo mesmo fundo, nào i: correto, segundo nos parece, que o saque ou 
movimcnwçilo autorilados expressamente sejam obstáculos à mesma rc:tirudu (que, 
aliás, ficou conhecida como 14~·salário), 

Sula das Sessões,) de ubril de 1979.- Nelwtn Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N•26-DE li DE SETEMBRO DE 1975 

Altera disposições da lr1lllaçio que reaula o Programa de Integração 
Social (PIS) e o Proarama de Formtçio do P1trlmônlo do Scnldor Público 
(PASEP). 

Art. 4~ As importânciu~ creditadas nas contas individuuis dos participantes do 
PIS-PASEP silo inulicnávcis, impcnhorávcis c, rc5su\vudo o disposto nos purágrafo~ 
deste urtigo, indisponfveis por seus titulares. 

§ I~ Ocorrendo casamento, aposentadoria, transferência para a reserva 
n:munc:rada, reforma ou invalidez do titular da conta individual, poderá ele: receber o 
respectivo saldo, o qual, no caso de: morte, será pago a seus dependentes, de acordo 
com a legislação da Previdência Social c com a \cgislaçilo especifica de servidores civis 
e militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos da lei civil. 

§ 2~ Será facultuda, no final de cada cxc:rclcio financeiro posterior ao da abc:rtu· 
ra da conta individual, a retirada das parcelas correspondentes uos crêditos de que 
tratam as allncas "b" e "c" do artigo 3'9, 

§ 39 Aos participantes cadastrados há pelo menos S (cinco) anos e que: pc:rcc:· 
bum salário mensal igual ou inferior .o S (cinco) vezes o respectivo salário mfnimo 
regional, será facultada, ao final de cada c:xercfcio linanceiro, retirada complementar 
que: permita perfazer valor igual ao do salário minimo regional mensal vigente, 
respeitadas as disponibilidades de suas contas individuais. 

(Às Comissões de Constilui(do e Justi(a, de Legislação Soda/, de Servi· 
ço Público Civil, de Economia e de Finanças.) 

O SR, PRESIDENTE (luiz Viana) - Os projetas lidos serão publicados c 
remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Sccretârio. 
E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 82, DE 1979 

Nos termos do art. :!33, do Regimento Interno, requeiro transcriçilo nos Anais 
do Senado do Editorial publicado no jornal O Globo, sob o titulo "Uniüo contra o 
crime:", focalizando a disposiçilo do Senhor Ministro de Estado da Justiça no 
combate à criminalidade, 

Sala das Sessões, 3 de abril de 1979,- Henrique de La Rocque. 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- De acordo com o urtigo 233, § 19 do Regi· 
menta Interno, o requerimento será publicado c submetido uo exame da Comissão 
Dirctora. 

Há oradores inscrilos, 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador José Richa. 

O SR. JOSE RICHA (MOO- PR. Pronuncia o seguinte discurso,)- Sr. Prc:si· 
dente, Srs. Senadores: 

E nossa pretensão que as primeiras palavras a proferir, dcstu tribuna, sejam 
rcncxo exuto do entusiasmo que nos empolga, ao ,podermos assumir, de fato c de: 
direito, 11 rcprcscntaçi\o a nós conferida pelo povo parunacnse. 

Queremos, neste instante que nos é tilo grato, fazer chegar u cada um de noii50S 
ilustres Pares, 11 saudoçllo fraternal que minha querida terra pede lhes seja trazida, 
esperando que, juntos, po11samos entregar o melhor de nossos esforços cm prol da uni· 
dadc, da libc:rdude c da grandeza d11 Fcdc:ruçilo Brasileira. 

Pudemos, nestes primeiros dias de trabalho da atuul legisl11turu, ouvir de 
eminentes Senadores - sempre a honr11r o mandato que lhes conliou o povo e a 
dignidudc: sem par dest11 Casa- sábias palavras com que uprescntavam a plenário os 
problemus n11cionuis. 

Já nos foi ponivcl 11pcrcc:bc:r, desde logo, que o Sc:nudo conta, como desde 
sempre, com uma plêiudc de representantes populurcs, capuzes - como bem o 
demonstraram - de contribuir pura o soluçilo do impune politico cm que se: 
enveredou a Nuçilo. 

Seria quase imposslvel, num Pais como o nosso, dclinlr uprioriatlcamcntc, que as· 
sunto haveriu de ser utucudo untes de: quulqucr outro, eis que a sua vastidilo con· 
tincntal acusa, rcgino por resino, um rol de questões que estilo u c:dgir cuidudos 
imcdiutos. 

No c:nt;~nto, c na expressão do poetu, "jà é ponte: a idéiu no ur''. 
E ~c meus precluros eolcgus, ao ;1s~omurcm pclu primeira vct, CtlllHI cu, u c~tu tri· 

hunu, puder;lm e ~oubcrum delin<:ur o que de grave utingc: no~~o povo, jú podcmm 
prever o ulevuntudo que seriio no~sos debates, jà podemo~ admitir u certe/a de l]Ue 
tc:rilo guarida ncstu Casa os anseios de h6 muito uculcntado~ por nossos putrício~. de 
reencontro com a liberdade c com a democraciu. 

Sr. Presidente, Srs, Scnudores: 
O Paraná, V. Ex•s bem o sabem, é um dos maiores centros de migruçào deste: 

Pais. Para lá, c de todos os rincõcs, dcs\ocurum-se brasileiros c estrangeiros que: 
pretendiam novos horizontes, novas possibilidades de vida, numa utividudc febril c 
incessante, que redundou nu construção ucclcrudu de um Estudo que é uma slntesc da 
própriu Nuçào, 

Por isso nào nos foi diffcil sentir, c com profundidade, a importimciu dos temas 
tmzidos a conhecimento deste plenário pelos ilustres Senadores que me unteccdcrum 
ncstu tribuna. E que, fucilmentc se conclui: tais preocupações, de uma formu ou de 
outra, estilo renetindo cm meu Estudo. Silo os efeitos das concentrações urbunus que: 
se formam celeremente, acarretando, com isso, o agravamento de dcsujustes sociais de 
várias ordens. Sào as questões resultantes de uma cconomiu que cresceu desordena· 
damcntc, E o' desemprego c o subemprego, Silo as cndemius, as dificuldades cli· 
m{lticas, a educação que- ainda é bastante precária. 

Assim, podemos dizer que é o Paraná, de forma concc:ntrudu, a sintc~c do que se 
sofre:, do que se sente, do que se pc:nsu, do que se aspira no Brasil, como um todo. 

Nossa participação no processo politico brasileiro tem sido sempre muret~da por 
uma busca de atuaçào coc:rcntê com normas c principias. 

Apesar de todos os entraves encontrados nessa cuminhudu, entre os quuis 
avultaram, na última campanha eleitoral, u corrupção oficial, o abulia do poder so· 
vernamental, a utilização das máquinas ad_ministrutivus federal c estuduul, prc:~sõcs de: 
todas as espécies, invcstigudas c denunciadas pela imprensa nacionul, o MDB parunu· 
cnsc conseguiu superar todos esses obstáculos, do que resultou pura mim, na honru c 
no privilégio do acesso a esta tribuna. ' 

De principio, já nos acostumamos a ouvir, como critica sempre: superficial c li· 
gcira às palavras dos oposicionistas, que nossa prcguçilo tornou-se: monótona, por 
repetitiva. Mas já antecipo, nossas palavras nilo trarão nadu de novo. l,orquc: 
reconhecemos que a persistência dos erros cometidos pelo Poder é que provoca u 
repetitiva palavra da oposição. 

E indiscutlvc:l que a crise econômico·social c institucional que nosso Pais vem 
atravessando reside quase exclusivamente numa total dcscaractc:rizuçil.o do propalado 
cquilfbrio de forças existentes no Brasil, quando toda a harmonia social, buscada 
numa perfeita distribuição de poderes, é dcstrufda sob a alegação de falsos im· 
perativos tccno-burocrd.ticos c totalitArios. 

A vida social presume uma pc:rinanente interaçilo de processos e uma pc:rfeitu 
correlação de forças c de poderes, quando o individuo, por intermédio de: seu núcleo 
rf!Uis elementar c importante, a famllia, c, posteriormente, por meio de seu agru· 
pamcnto cm torno de várias associações, integrado pela cKi:ili:nciu cfctiva de: uma 
Constituição, passa a conviver com segurança, consciente de seus direitos e deveres c 
na certeza de que todos aqueles conjuntos cstaril.o lutando pura atingir seu próprio 
bcm-estar, preservando-o da lesão de qualquer de seus interesses. 

No Brasil, nos últimos IS unos, o que temos assistido silo medidas que utent:ur 
cm prcjulzo desse cquillbrio de forçus. E a centralizaçilo federal do poder, trut.C'" 
perda de representatividade: aos diversos segmentos da população organilada. E; 
ponto a que nos referimos anteriormente c onde, pura nós. residem as maiores 
dificuldades deste nosso Pais. 

A partir da idc:ntificuçilo desse ponto nevrálgico, buscumos detectar a~ áreas 
sobre as quais a "Centralização Fcdcrul" - diga-se de passugcm, uma murca 
registrada de todos os governos autoritários pós 64 - passou u innuc:nciar muis 
negativamente. 

A primeira grande área u sofrer u ncfustu innuência dessa concentração de poder 
foi u da organizaçilo politica. Houve um scns{vcl dcsequilfbrio de forças. 

E a autonomiu dos Estados e dos Municipios uma das caractc:rlsticas do 
federalismo, harmonizada pela integração c respeito à Constituição, 

Mas, no Brasil, essa autonomia foi usurpada nos componentes du Federação, 
pela hipcrtrolia do poder central. 

O federalismo brasileiro tornou-se quase um agregado amorfo de entidades, 
quando deveria ser um c:onjunto orgânico. 

Os Estados brasileiros e sobretudo os municipíos perdcrum muito de se•· :;"•'.11 
partir de 1964. 

Os donos do Poder enrcixarum no Executivo Federal toda u capacidade dccu .. óriu. 
A concentração du receita tributária é tal e tanta que os Estudos c os Municlpios 

nilo são muis que simples pedintes, descaracterizados c dependentes, poilli nilo pode ter 
liberdade politica quem não tem liberdade económica. E o que é mui~ sério: pedintes 
do que lhes pertence c lhes foi retirado pelas artimanhas de um ccntruli~mo inaceitável. 

E a cada instuntc se ucrcsccm os cncursos dos Municipios, embora sempre: menor 
u proporcionalidade, quando da participação nos tributos arrccududos. O municlpio 
é, assim, umu célula viva que vai dcOnhando diante dm gordos corres do Poder cen· 
trai. Hoje, do total da receita tributária nacionul, upcnus 9%, cm média, fica no muni· 
c! pio pura uplicaçào di reta. 

Nesses quinze unos de poder autocrático, ditatorial, uuistlmos esturrecidus un 
tropel de decisões cmanudas vcrticulmentc, ficando u Nuçilo impedida de mumfcstur 
~uu opinião, de purticipur por Intermédio de grupos quullficudo11 c intere~~udo~. 
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A megalomania do Poder central pode ser comprovada nu udoção de mcdidus 
~cm consulta aos grupamentos e regiões envolvida~. Obrns como u Trnnsamu1ônica c 
o programa nuclear bem o comprovam. Não houve a preocupução preliminar de deli· 
nir prioridades, após a consulta necessária a quem poderia auxiliar a dclini-la~. Pior: 
não se cuidou, antes, dos custos sociais exigidos por obras como a Ferrovia do Aço, jt1 
praticamente abandonada, depois de consumir bilhões de cruzeiros dos recursos pUbli· 
cos, ou seja, de dinheiro do povo, 

E que dizer, ainda, da construção da Ponte Rio-Niterói, o pedágio mais caro do 
mundo, c da compra sorrateira da Light? 

Obras como ltaipu, no meu Estado, que sem esgotar-se nu fase de seu plane
jumento, onde a exemplo das Usinas Nucleare' a comunidade cic:ntllica nào teve 
oportunidade de participar de nenhum debate, precisou para ser viabilizada poli
ticamente, fazer-se enormes concessões a outro Pais, 

Não nos insurgimos contra as iniciativas, cm si. Mas estranhamos, e muito, o mo
do improvisado e atabalhoado como elas foram cfctivadus, a custos acima do ra1.oá· 
vcl e sem que a opinião pllblica fosse bem esclarecida sobre inllmeras dúvidas levuntu· 
das pela oposição, inclusive a respeito de falta de maior sobriedade e lisura na aplica· 
ção dos recursos. 

E pura que tudo isso pudesse vir a ser feito, como o está sendo, muniu-se o Es
tado de poderes excepcionais, argUiu a cada instante com os interesses da segurança 
nacional, deixando a Nação admitir, ao fim e ao cabo, que essa propaludu segurança 

. nacional nilo cru, senão, a garantia de interesses escusas, interesses de pequenos gru· 
pos, alienados da realidade nacional e incrustados no poder. 

O Sr. Líuro Barbou (MDB-GO)- Muito bem! 

O SR. JOSE RICHA (MDB- PR)- A visão tecnocrata C fria c dcsumanu, 
porque reduz exclusivamente a números tudo o que é social. E a quantificação do 
problema social leva a um simples crescimento do Pais, sem que isso, contudo, signifi· 
que desenvolvimento econômico. E se nestes tristes quinze unos de frustrações pude· 
mos indicar a evolução numérica da economia brasileira, não poderemos deixar de 
apontar séria preocupação com o fato de que c:sse crescimento sem desenvolvimento 
exigiu se colocasse o Pais cada vez mais dependente de posicionamentos politicas c 
económicos, que nada têm que ver com nossa realidade. 

Se crescemos- c crescemos, de fato- nestes quinze anos, cresceu, c cm propor· 
çào ainda maior, nossa divida externa. E assim como a União, fazendo com que os 
Municlpios c os Estudos dependessem cada vez mnis c mais do Poder Central, tirando
lhes a verdadeira autonomia politica, ante a pesada dependência económica, também 
o Brasil, no campo internacional, vai tendo de ir a reboque de outros países, a quem 
imploru, a cada instante, mais verbas para nosso maior endividamento. 

E oportuno lembrar aqui, Sr, Presidente, que, cm 1964, o então Presidente Custei· 
lo Branco denunciava a toda Nação brasileira que uma divida externa da ordem de 
três bilhões de dólares comprometia a soberania nacional. Que diria hoje Castcllo 
Branco se vivo estivesse, dos compromissos internacionais superando a casa dos 
quarenta e três bilhões de dólares? 

Nem esse crescimento c muito menos o endividamento foram dirigidos, 
essencialmente, cm beneficio do povo, Beneficiário foi um percentual mínimo de bem· 
postos na vida. E isso por que o povo, todo o povo brasileiro, se reduziu a simples 
equação matemática nas pranchetas dos técnicos c burocratas que orientam as deci
sões governamentais, 

Falu-se muito cm Produto Interno Bruto, e que o Produto Nacional Bruto está 
entre os lO maiores do Mundo, c Renda Ptr Copila, entretanto, vcrilicando-sc o 
perfil dessa rcndu encontramos a seguinte c incômoda situação: Renda lndividuul de O 
a 2 salários mlnimos: 74% da população; na faixa de O aS salários: HS% da população; 
c de O a JS salários: 9S% da população. O que equivale dizer que, neste Pais, apcn:1s 
S% da sua população têm uma renda individual maior do que IS salários mfnimos, c 
entre estes privilegiados estamos, infelizmente, nós. 

Sob outra óptica vê·se o mesmo problema. da seguinte maneira, u comprovar u 
hrutnl, injusta c anticristil concentração de rendas: do total das riquclUS produlidas 
no Brasil metade pertence aS% apenas dos brasileiros c a outra metade a 9S% da nos
sa populaçilo. 

Tudo isso, principalmente, porque o povo vem sendo o objcto c não o agente des
sas decisões, 

Mas uma politica assim suicida para os destinos do Pais teria que merecer uma 
resposta. E a cada vez que se pódc manifestar, o povo demonstrou seu repúdio u du. 
A maioria nacional obtida pelo MDB, nas eleições de novembro de 197M, jú o atc~ta. 
Pôde ainda- mas ucrcdito não mais o podc:rll - o Governo valcr•sc da lt:itislaçi\o 
excepcional pura aquele dellrio de casufsmo que foi o "pacote de nbril", cuju hionici· 
dude representa um escárnio A face dn Nação. 

Vai o Governo, auim desmedido, assim uutocrtuico, conseguindo eMrunhn c 
magnifica ununimidude: toda a Naçilo se lhe opõe, porque jó o Governo comeguiu 
contrariar as mais diferentes camadas sociais, 

O arrocho snlariul leva uo desespero milhões de ussaluriados. O custo de vidu 
mostra-se absolutamente incontroh\vcl, não obstante tcnhum os diversos Governm 
instalados depois do Movimento de 1964 A sua disposiçilo um volume de poder 
jumuis visto neste Pais, sequer uo tempo do Império. 

O Sr. P1ulo Dro~"•rd (MDB- RS)- Muito bem! 

O SR, JOSE RICHA (MDB -I»R)- Os fndiccs de influçi\o voltum n ntin!lir ns 
nfveis (lcrigosos de quinze unos (lassndos. E, dinntc disso, (lOdc-~c ditcr que (l Gover
no é tulhl, mcno~ frnco, E, no cntunto, im(lotcntc. 

O Sr,I,Mulo llro~~1ud (MOB- RS)- Muito bem! 

O SR, JOSE RICHA (M DB- PR)- Forte, ~im, c o dcmonstrn a cada instunte, 
ainda que gratuitas essas demonstrações de força. Se ulguém protesta, se os diver"os 
grupos sociais protestam, em autodefesa, ao Governo não tem restado senão o cu mi· 
nho da violência desmedida, 

Na recente greve do ABC paulista, tivemos um exemplo. Os operários reivindica· 
rum aumento que pelo menos corrigisse, embora nào totulmcntc, o poder aquisitivo 
de seus salários. E é sobre o assalariado que primeiro se refletem os desmandos da 
pollticn económica governamental. Reuniram-se legalmente dentro de seus organis· 
mos de classe, legitimamente constituidos, Decretaram uma greve legitima, porque 
cm defesa de direitos os mais seus. Conseguiram a solidariedade de todo o Pais. E ao 
Governo, cm resposta, somente restou a intervenção sindical; a deposição de lideres, 
os quais, depostos, embora, seguiram liderando os trabulhadorcs. 

A juventude, por sua vez, foi relegada A mera condição de tutelada. E de uma 
tutela que está longe, excessivamente: longe, de corresponder aos seus anseios. 
Proibiram-lhe, de fato, a participação no processo politico, como se a politica fos"c 
aquela vestal que devesse estar isenta do cntusiusmo juvenil. Restou· lhes, aos jovens, 
o c>~minho ou da vioiCncia ou do cepticismo, uma c outra, posições condenáveis. 

Esquecem-se, alguns dos próccrcs políticos governamentais de hoje, que as 
associações estudantis foram uma escola de liderança politica. Nós, os de minha gera· 
çào, bem o podemos atestar. Eu mesmo sal dos bancos escolares, para ocupar, por 
duas vezes, um lugar no Legislativo Federal. Daí, pura a Prefeitura de Londrinu. E, 
finalmente, para o Parlamento maior do Pais. 

São, e não podem deixar de sê-lo, radicais os jovens, por força mesmo de uma 
condição por assim dizer bio-psicológica, E o ímpeto, u irreverencia du juvcn~.udc. 
Mas se essa jovialidade se pode manifestar através de tribunas livres e legítimas, esse 
todo potencial se há de transformar, por lapidação, em lideranças autênticas. capalcs 
de muito auxiliar o aprimoramento de nossas condições politicas, 

Querem o ressurgimento da UNE. Os jovens se aglutinam, na tentativa de fazê-la 
retornar ao cenário nacional, insurgindo-se contra as representações tutelada~ c 
paternalistas, abandonando os subterrâneos cm que ora se encontram. 

E oportuno, Sr. Presidente c Srs. Senadores, ubrir um parêntese para registrar, 
com profunda lamentação, a posição ainda sábado adotada pelo atual Governador 
do Paraná, quando, na minha cidade de Londrina, ao abrir uma exposição ugropccuá· 
ria de âmbito nacional, declarava, entrevistado pela imprensa, ser contrário à volta da 
UNE, dizendo que os estudantes não poderiam organizar-se nem sequer para pedir a 
volta às atividadcs dessa grande entidade, Essa declaração de: S, E,;• o Governador do 
Paraná, acrescida a outra dada na semana passada, a propósito da emenda do nosso 
companheiro Mauro Bencvidcs, que restabelece a eleição dircta nas Capitais -
também S. Ex• se colocava frontalmente contrário a essa pretensão legítima dos 
habitantes das Capitais: o direito de eleger dirctamcntc os seus prefeitos,- essas duas 
declarações, somadas, essas duas posições fazem com que nos decepcionemos 
profundamente, porque era preciso que S. Ex• se lembrasse de que, não fosse a elei
ção direta na Prefeitura da Capital do meu Estudo, não fossem entidades como a 
UNE, congregando estudantes independentes, c apoiar a sua cundidatura, cm 1960, 
pela Oposição, e S. Ex' talvez hoje continuasse a ser um ilustre desconhecido. 

E nào representa a UNE, apenas, um pupcl de entidade formadora de lideres 
para as gerações futuras. Além dessa importância históricu, faz-se mister comprccn· 
der, tambCm, a sua importância como órgão que fala por pondcrúvcl, se niio a mais 
numerosa parcela de nossa população. Pois, alinal, somos um Pais de população de 
baixu idade, por força mesmo dos acelerados índices de incremento de nossa evolução 
demográfica. 

Nilo há, portanto, como calar, como ignorar a parcela quantitativamente maior 
da Nação brasileira. 

Queremos, daqui, saudar esses intrépidos jovens, levando-lhes nosso apoio c a 
certeza de que será vitoriosa sua luta, A UNE há de voltar a ser uma rcalidudc c dela 
voltarão a surgir novos lideres, depois que disso o arbitrio a impediu, nesses Uhimos 
quinze unos, 

Sr, Presidente c Srs. Senadores, registro, no meu pronunciamento, que, poucos 
minutos antes de vir a esta tribuna, tomei conhecimento, através de liguçi\o tcl.cfónicn 
de minha cidade, de um problcmu que está a merecer urgente rcpuro: o Reitor da 
Universidade Estadual de Londrina, truculento não só pelo ato que praticou no dia de 
hoje, mas pela demonstração de outros a tos anteriores, desde a sua ascensão àquele 
cargo, ucaba de demitir cinco docentes do Hospital Universitário, subordinudo ii 
Universidade Estadual de Londrina, entre os quais nomes da maior rcprescntativida· 
de da Ciência Médica, nomes rccrutndos, no inicio do funcionamento da Univcrsida· 
de Estadual de Londrina, de diversos recuntos do Pilfs, cm ruzi\o de seu notório subcr, 
cm razão da contribuição que teriam ocusiilo de dur ao meu Estudo cu minha cidudc. 
Pois vem agora um elemento trazido, pclu Reitoria, de outra cidade, sem nada 
conhecer c muito menos estar integrado àquela comunidade univcrsitúriu, a dirigir, de 
muncira truculcntu, aquela Universidade, porque quis fazer imperar, no Hospital 
Univers.itllrio, disciplina dus mais rfgidas, que comprometeria a altu finalidade desse 
Hospitui·Escolu. Bastou que alguns médicos fossem fuzcr aS, Ex• ulgumus pondera· 
~ões paru que imediutumcntc- como jâ é norma neste Pufs - ~c rem drasticamente 
punidos por rcgulumcntos discricionflrios. 

Sr. Presidente, mesmo fulundo uqui, no meu discurso, contru o Decreto nv 477, i: 
pn::ciso que u Cusu tome conhecimento de que esse instrumento, mc~mo aptis n suu 
c:xtinç<llJ, continuur{l produlindo cfcitm, porque nu Uni...,cnidade de Londrinu, conw 
ucrcditu cm tuntus outrus Univcrsidudcs, os dispositivos druconiuno~ c c:xcc(lcionui~ 
desse dc~orctojú fnrum incorporudos uos Regimentos Inte-rnos dus Univcr~idudc~. 
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Sr. Prc:siUcntc e Srs. Senndores, vindo du rcgii'ío rurul, num btudo nndc a 
agricultura é o rnnior e~teio dn economiu, n;lo poderiumos deixar pu~sur u oportunida
de sem lançnr nossos olhos- e nossa ~rfticu muis uccrba- i1 incompcténcia a ~uc 
tem c:stuúo sujei tu nossa polftica ugrfcofu. 

As medidus governamentais com relação à agricultura podem resumiNc num11 
fnntúslica constatação: 97% da produção ugrlcolu silo comerciulilndo~ por cmprc~••~ 
multinacionais, 

O Sr, P1ulo Bros11rd(MDB- RS)- Est~:é um dado sumamente grave:. 

O SR. JOSF. RICBA (MDB- PR)- Ao produtor, o~ ossos do oficio: u com
pru de sementes, de fertilizantes, o amunho du terru, o sujc:itur·sc às íncertelns do di· 
ma. Os ttr:mdcs riscos, cn1im. 

Entretanto, às multinacionais, o fi/é mignon da comcrc.:infízaçào. M:.is aindu: 
grande parle, ou a maior parte doslinunciumentos ugrfcolus destinam-seu colm:ar, no 
c:1mro, mãquinas c implementas produzidos por empresas já dema~iadamcntc sub!li· 
diudus. 

Quando se abre uma linha de crédito, cngunam·sc aqueles que pcns:~m que é rara 
ajudar o agricultor ou a agricultura brasi/ciru. Trata·sc, sim, de medida destinada 11 de
sencalhar milhares de máquinas amontoadas nos pâtios dessas empresas. 

O Sr. LíZiro 81rboz1 (MDB- GO)- E uma grande verdade. 

O Sr. El'andro Clrrtlra(MDB-AM)- Muito bem! 

O SR, JOSE RICHA (MDB- PR)- E, ainda, interesse de levar à frente umu 
crrllnca politica de dirigir a produção nacional para os corredores de cxportuçiio, for
çou o Governo a que os produtores não possam consultar interesses reais da Nação, 
para preOcupar-se cJtclusivamentc com um instável mercado externo, 

Hoje não plantamos mais o que nos convém. Plantamos, isto sim, o que intcrc:Miil 
às grandes firmas estrangeiras. O Paraná mesmo, depois de tantos sacrificios, con~e· 
guiu suir da monocultura do café, c, desgraçadamente, está cu indo nu monocultura da 
soja. Trocamos seis por meia dúzia, ou talvez seis por cinco, porque, se ainda o c;1fé 
prupiciava condições de amplo atendimento social, face ao elevado número de mão. 
de·obra empregada nessa cultura, a soja, por ser mecanizada, está levando ao desem· 
rrego, ao subemprego, milhares de paranaenses. Hoje chega a quase lO% du porula· 
ção do meu Estado o número de pessoas que vivem na condição de bóia-fria. 

O Sr, P1ulo Br0111rd(MDR- RS)- E um dado alarmante. 

O Sr. Affonso Cam•ra:o (ARENA- PR)- Permite• me V. Ex•? 

OSR.JOSt RJCHA (MDB- PR)- Cedo o aparte, com muito praLcr, ao no· 
brc Senador Affonso Camargo. 

O Sr. Afronso C•m•rao (ARENA- PR)- Pedi o aparte para dizer- c v. Ex• 
deve saber - que tenho grande alegria cm vê-lo estrear nesta tribuna. Antes que 
V. tb.• entrasse nos temas cconõmicos, quis dar o meu testemunho. Quem sabe, aqui 
dos Pares desta Casa, seja cu quem mais conviveu politicamente com V. Ex• nos idos 
tcmpus do Partido Dcmocratu Cristão. Dou o meu testemunho para dizer que sei que 
V. Ex• e um homem bem intencionado; V. Ex• não é apc:nas um demagogo. 

O Sr. Paulo Brou•rd (MDB- RS)- Nilo é apenas um demagogo, não; não é 
um demagogo. 

O Sr. Atronao Ctm1r10 tA RENA- PR)- Não é: um d~:magogo, E queria fazer 
apenas um reparo natural, com relação àquilo que V. Ex• falou sobre as eleições. As 
eleições foram rcufiztldas dentro da legislação eleitoral; cm todo o Brasil elas transcor· 
rcram dentro da lcgi!ilaçào eleitoral. V. Ex• sabe que fizemos questão de desenvolver 
u campanha nu melhor ulturu, inclusive de: respeito à pessoa dos candidatos c V. Ex•. 
c que: V. E"'• apcsnr de: não ter sido o mais votado, por r orça da sublegcnda, foi eleito 
c hoje eSt6 nesta Cas:l c- vamos dizer- com quem nós convivemos com prazer. Rc· 
ritoJ, V. E"' i: um homem bem il'tencionudo; tenho certeza de: que V. Ex• é um ho· 
mcm aberto a esse diálogo que pretendemos, cada vez mais, aprofundar nesta Casa. E 
amanhi'i, no discurso que tenciono fazer, (afarei sobre isso. Estaremos juntos nos trn· 
bulhas, pura fortulec" os sindicatos; estaremos juntos na legislação pura fortalecer 0 
Municlpio, do qual V. Ex•, como Prefeito, dã um testemunho dQ necessidade de 11c 
modificar essa legislação tributAria; estaremos juntos l'lnra aumentar u purticipuçào 
dos estudantes nu vida politica nacional, De modo que, com os reparos à sua afirma· 
çilo com relação às eleições, estamos aqui, para, hoje, pruzcro~umentc dizer que, co· 
mo ucrcdito c toda estn Casa é formada de homens bem intencionados, poderemos 
nos integrar com todns as idéias divulgadas c afirmadas pelo atual Presidente da Rcpú· 
blicu, no sentido de fortulccer o Municlpio, de fortalecer os organismos intcrmcdiú· 
rios c combater u tecnocraciu, como tumbtm de ujudur, como príorídadc, a ugricultu· 
ru cu pecuária brusilcira, 

O SR. JOSt RICHA (MDB- PR)- Do aparte de V. Ellt, purccc·mc que o 
únic.:n reparo que faz ao nosso pronunciamento diz respeito uo nosso inconformismo 
com relação à fultn de lisura com que tran5corrcu o pleito no meu Estado. E, pelo que 
pude dcdu.t:ir do noticiúrio da grande Imprensa nacional, foi um futo corriqueiro cm 
todll~ os Estudos do Pais. 

O Sr. AffoR!IU Camar11o {ARENA- PR)- Em todo o Território nacional. 

O Sr. Uuro lhubon (MDB -00)- Em todos os qundruntcs du Pátria. 

{)SR. JOSF. RICHA (MDB- PR)- E n~o concordando com V, Ex•, cmboru 
t:u n~o l]Uiscssc cntrur no mérito du qucsti\o, detulhundo tudo "'JUilo que ocorreu no 

pleito do Purunú, hasta citar alguns fatos upcnus, compreendendo, desde loBo, u pmi· 
ç~o de V. Ex•, que como Presidente do Dirctório da ARENA, no Purnn{t, nàu 
pode ri li deixur de 11qui ado ta r u posiçii.o que adotu. Entretunto, o que ucontcccu nu 
PMunú é: fato público c notório, onde, utruvés da Lei Fulci'ío, ni\o nos foi rcrmitiUo o 
;tccssu aos ôrgi\os de comunicuçii.o, Até mesmo aquele famigerado csrnço, u que nos 
dcstinan1m pura colocar o retrato c alguma coisu do nos~o curr!culo, até me~mo 
uquilo os órgão!l de divulguçi\o boicotavam. 

O Sr. Paulo Rrouard (MDB- RS)- Cinema mudo! 

O SR. JOSt RICHA (MDB- PR)- Entretunto, os c:mdidutos do Purlido de 
V, E"' tinho:~m espaços abertos c horários aindu mais nobres do que o que costum~ir:~· 
mente se usuva pela legislação eleitoral que permitia o uccs~o dos cnndidJIIO.'! uo r;idio 
c à tc:levisào, 

O Sr. Ptulo Brossard (MDB- RS)- Para o cincmu mudo'? 

O SR. JOSE. RICHA (MOO- PR)- E o uso abusivo da máquina administruti· 
va, além de tantos outros fatos lamentáveis que, sinceramente, acho que cstu tribuna i: 
elevada demais pura que pudéssemos trazê-los para cú e cu não gmtaria c nté me 
recuso a contiriuar enumerando tudo aquilo que aconteceu no meu Estado. 

Entretanto, sobre a realidade ugrlcola a que cu efttava me referindo, no meu dis· 
~o urso, o novo Governo- entendo - deve estar devidamente atento n esta questão: 
que, ao invés de colocar a agricultura na dependência de: interesses do.: povos que nem 
conhecemoS:, tenha como pressupostos b6slcos, pelo menos, estes pontos: 

I) rluncjumcnto voltado ~ara OS interesses nacionais; 
b) politica si.:ria e justa de preços mlnimos; c, 
c) instituição de um sistema de armazenagem cm todus as fases de rroduçào e de 

comcrcialilaçilo. 
1 

Agora. Sr. Presidente c Srs, Senadores, quero fazer menção ao discurso, nu 
semana passuda, do nobre colega Senador Pedro Simon, do Rio Grande do Sul, 
quando S. E"'· num brilhante pronunciamento, trazia a cstu Casa c à Nução hra!li· 
I eira a sua oriniUo c a sua denúncia a respeito dos componentes nu produção de vci· 
cu los neste Pais. E lembro-me bem- por favor, corrija-me: S. Ex• se cu cMivcr errado 
- de que dizia o Senador Pedro Simon que dos componentes da fubricação de um 
automóvel 35% 5ão de impostos c 17%, :tpenas, de mão-de-obra. Do rcruro que cu 
devesse falcr ertt upcnas para dizer que S. Ex• foi até otimista, porque o componente: 
impostos já passa bastanlc de SO%. 

E liz essa referência pura chegar ao aparte que me solicitou o nobre Senador José: 
Lins, paru dizer que: se o imposto era bastante elevado, incidindo sobre esse: produto, 
c:ra par:1 distribuir entre a população pobre do Pais". 

Entretanto, Sr. Presidente, se assim fosse, quem sabe, nós não cstariamO!I tào 
revoltados. No entanto, quando se percebe que nessa composição do preço de um 
veículo que cuda brasileiro paga, não é essa a mcsmu situação quando algum outro 
pais importa de nós; porque esses recursos do pesado tributo do qual S. Ex• o nohrc 
Senador José Líns faz referência de que i: pura distribuir ao povo br:1silciro, nu 
realidade estão sendo transferidos para outras nações c outros povos. E c~ta política 
de dirc:cionar a nossa produção para o mercado externo, que o Governo vem 
sistematicamente, divulgando sob a divisa "Exportar C o que importa", aprr:senta 
facetas das mais absurdas das quais podemos destacar nlgumus. 

O Sr. José Llns(ARENA -CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSE RICHA (MDB- PR)- Os veiculas produzidos neste País .~ilo 
exportados com incentivos de 66% do seu custo; os tratares c demais implemento!~ 
agrlcolas, com SO%, e os calçados, com 62% de incentivo. 

O SR. PRESIDENTE (Aic11andrc Costa. Fazendo soar a campainha.)- Chamo 
u atenção do nobre orador pura o fato de que, como estreante, a Mesa jú lhe permitiu 
dcl minutas além do seu tempo. Pcdiría, portanto que não mais concedesse apartes, c 
V. E"' tem dez minutos pura concluir o seu discurso. 

O SR. JOSE RICHA (MDB- PR)- Vou atender à Mesa, entretanto, por uma 
questão de ética, não posso deixar de conceder um upurtc ao Senador Josl: Lins. 

O Sr. Jo.é Lln1 (ARENA- CE)- Muito obrigado 11 V. Ex•, nobre Senador 
José Rieha. Desejo informar a V. Ex• que u minha interferência na exposição do 
nobre Senador Pedro Simon se destinou apenas a analisar um aspecto de uma afirma· 
çilo uqui trazida à nossa consideração. O imposto constitui u rarccla maior da 
arrecadação do Governo Federal. 

Chamei u atenção do nobre Senador Pedro Simon sobre u disparidade du cobr<m· 
ç11 de imrosto sobre o preço do automóvel fabricado no Brusil c nu 1\Aiiu, dispurid11dc 
indicada por ele mesmo, o imposto no Brasil é muito maior. Essa difc:rcnçu de impos· 
to, u meu ver, representa um aspecto ravorávcl à posiçilo do Governo hra!lilciro, por· 
que:, normalmente, os que compram carros são pessoas muis ubastada~. O Governo cs· 
tá cobrando imposto alto das classes mais ricas. Nilo conclui, imcdiutamcntc, não tirei 
como ilação lógicu imcdiuta, que esse dinheiro cru transferido paru os pobre!i, Mas, 
conclui, por ilação indiretu, que: imrostos podem rcprcsentur umu formu de di!ltrihui· 
çilo, de beneficias c de rendu. V. Ex• que conhece tilo bem u economiu do l•ub, ~c:gun· 
do está dcmon!trundo, subc que o orçamento consolidado de uplicnçõcs no cumpo so· 
ciul, no Bru~il, já se eleva a quase vinte bilhões de dólures, por uno. ê portuntu impor· 
tunle que, uo se fuler unóliscs dcuu nnturela ou do modelo nucinnul de pluncjamcmo, 
que nilo pode ser perfeito, tumbém se reconheçum us suus cuructcrfsticus hoa~. Vinte 
bilhões de dólure!i rcrrcscntum, hoje, 14 11 IS% do Plll, Cunu.l se vê, nilo h(l d(lvidu~ de 
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que, ao final, há transfcrêncius para o seta r social às Cllpcnsas desse alto imposto co· 
brado dos mais ricos, Muito obrigudo u V. Ex• 

O SR. JOSE RICHA (M DB - PR)- Concordo plenamente c pos.,o 1Hé tc.\lc· 
munhar, porque embora viesse a conhccê·lo pcs!'!oalmcntc somente nqui nesta Casa, já 
o conhecia pela sua utuuçào, pelo seu pussudo na vida pública ... 

O Sr.Josc! Llns(ARENA- CE)- Muito obrigado a V. EJ~;• 

O SR. JOSE RICIIA (MDB- PR)- ... c, certamente. quando fiz esse registro, 
nào foi pura criticar V. Ex•, apenas para apontur o seu equivoco, porque, nu realida
de, nenhum de nós, brasileiros ... 

O Sr. José Llns(ARENA- CE)- Na realidade, não é um equivoco. 

O SR. JOSE RICHA (MDB- PR)- ... c muito menos os que têm rcsponsubili· 
dadc por representação de uma parcela de opiniào pUblica, poderia mos deixar de con· 
corda r com a função social do tributo. 

Entretanto, lumcntavclmcntc- a citação social foi pura apenas evidenciar os da· 
das que trouxemos- os tributos não têm ,sido utilizados como fator de justiça social 
entre as brasileiros, mas sim pura justificar um modelo económico c uma politica suici· 
da que está transferindo para outras povos c outras nações aquilo que, por direito, de· 
veria ser dos brasileiros. 

O Sr. Josi Llna (ARENA- CE)- Permitc·mc V. Ex' outro aparte? 

O SR. JOSE RJCHA (MDB- PR)- Pois nio, só peço queseju breve. 

O Sr. JoK Lln• (ARENA - CE) - A ilação direta não seria essa, porque o 
subsidio é um instrumento de que o Governo lança mão para favorecer a economia 
nacional que, afinal de contas, cresce para beneficiar o povo brasileiro. No caso, o Go· 
vcrno o utiliza para o desenvolvimento Jus exportações que têm extraordinária impor
tância para o desenvolvimento económico do Pais. Muilo obrigado. 

O SR. JOSE RICHA (MDB -PR)- Desejamos que V, Elt•, com essa sua 
preocupação, tenha condições de influir para que o Governo mude os seus tllmos, 

Essa politica de dirccionar nossa produção para o mercado cltterno, que o go. 
vcrno vem sistcmaticamenlc divulgando sob a divisa: "exportar é o que importa" 
nprescnta facetas das mais absurdas, das quais podemos destacar algumas: tratares c 
implementas agrlcolus ao serem exportados recebem incentivos da ordem de 50%; os 
vciculos, 66% c os sapatos, 62%. 

Lucram, com tal politica, que selares do Pa.ls senão os poucos que produ:tcm qua· 
se que exclusivamente para exportar? Os subsídios se devessem existir, teriam de ser 
destinados u baillar internamente os preços desses produtos, cm real beneficio pura tO• 
da a população brasileira. 

Dessa maneira de uns poucos decidirem no lugar de tantos outros, que é a po· 
lltica dc:cisória adotada pelos Governos de 64 para câ, nào poderia deixar de surgir, 
imensa c impune, a corrupção. JA o Poder, por si, corrompe. O Poder absoluto, na 
eltprcssào da estadista inglês, corrompe absolutamente, 

Nào poderemos dcixar passar sem nossa homenagem o trabalho desempenhado 
pela imprensa brasileira na descoberta c revcluçilo de casos os mais flagrantes de 
corrupção. Basta que nos lembremos da questão das mordomias, que indicavam - i: 
só um cltc:mplo --consumo de mais de 900 quilos mensais de carne cm casa de minis· 
tro da RepUblica. Ati: onde lhes foi passivei ir, foram nossosjornaliMas para acusar a:. 
violações dos cofres pliblicos. A Nação espera, agora, do Governa as justilicativus 
corretas c o upcnamcnto lógico dos rcspon~dvcis. Porque até hoje nada se ~nbc de con· 
crcto sobre as outras questões como as concorrências para a conmuçào da~ obras ci· 
vis, por exemplo, da Usina Nuclear de Angra: a compra da Light: os quase 40 bilh3cs 
de fundos púb\io:os para cobertura de "furos" de financeiras c outras \antas medidas 
de bcncflciamc:nto i licito de uns poucos bafejados pelas benesses govcrn:1mcntais. 

Sr. Prc:~idcntc, Srs. Senadores, tivemos o cuidado, nestas nossas primeiras pula· 
vras, cm apenas aflorar alguns dos mnis angustiantes problemas que enfrenta a Na· 
çào, Esta nova Legislatura que se instala tcrâ que fazer o Poder Legislativo a:.sumir o 
lugar que de direito lhe cube na República. Por isso, cresce, cm muito, nossa rcspon· 
snbilidadc. Não vivemos o regime dcmocrâlico, Os monstrcngos jur[dh:os cri11dos 
aqui·c ali por governos anteriores ainda persistem. Foi-se, cm bon hora, é certo, o 
mnlfududo Al-5, de triste memória. Mas as chamadas "salvaguardas" continuam a in· 
dicar-nos sobre u cabeça essa cspadu·dc·dâmoclcs, A[ cstào, ainda, o 477, alei contra 
a greve, a lei de segurança nacional, a censura a ulguns órgãos da imprcns:1, u censura 
descubidu ao teatro, ao cinema c à litcruturu. A cKccçào persiste, aindu, como regra. 

E jâ é: hora de cobrar do utuul Presidente as providências concretas no plano 
politico-institucional, objcto nté de juramento. 1:. certo que S. Ex• tem upcm1s \9 dius 
de_ c:Kc{crcio formal do Poder, mas também é ceno que desde o diu :!R de de1cmhro de 
1977, portunto hA460 dias, ele disto já tinha cc:rtezu. 

Por iuo, meu Purtido se uprcscntu ao povo com um programa llUC defende o pie· 
no vil{or dcmocrótico, o que haveremos de conseguir com o apoio reul da rovo, An· 
tes, no entanto, de :1rrumnrmos u cusu, h(t que chamnr a nosso convivia os milhares ...te 
hrusilciros que unuugum o cKrtio, us rrisõc~, us condenações injustas, parque ~cm di· 
rei to de dcfcsu. A imrrcnsa, sempre vigiluntc, j(t vem mostrando os cusos nhcrruntc~ 
de torturu. 1-!(t os mortos, os desupurecidos. Somente uma unistiu, u mub umplu c 
irrcstritn, poderiu permitir U Nuçiio rctomur seu eixo, seguir confluntc em direçào u 
seu grundc destino, pucilicudu c recunciliadn. Que voltem todos uo Hrusil, que :.uium 
todos dus pris!lcs. Nl~s precisamos desses brusileiros, certos de que, mais que nunca, 
cstunln dispostm LI purticipur de 1\0SHll{fllndc projeto rolllico, Anbtiu é ll grito que 

ceou por todo o Pais c, nno sabemos porque, nào consegue ser ouvida pelos dctento· 
n:s do Poder. 

Pode ser que, no decorrer de minha fala, a amargura tenha ocupado mais espaço 
do que conscientemente tenha desejado. E, por vezes, o desalento, o acUmulo de 
injustiças c improbidades, a sensação de nenhuma lu:t nestes quinze unos de túnel. 
Mas nào é: real. Acredito no Brusil. Brasileiro, nesta terra me liz c ajudo a falê:·lu, des· 
de que há tan1os anos udolci o caminho da participação politica. E por conhecer esta 
tcrru c este povo, quero deixar aqui minha mensagem de cspcrançu c de ccrtc:tu de 
muis cores cm nonas amanheceres c mais doces frutos pura nossa safra, a surra da 
liberdade que o povo espera colher dentro cm breve. (Muito bem! Palmas, O orador é 
cumprimcntudo.) 

O SR, PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Jurbas Passarinho. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA. Paru uma breve comunicação. 
Sem rcvlsão do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

O noticiório de hoje dos jornais brasileiros indica a eleição do Arcebispo brasilci· 
ro, O. Luciano José Cabral Duarte, de Aracaju, que foi escolhido pura u primeira 
V ice-Presidência do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, numa reuniào 
que contou com sete cardeais c cinqUenta bispos da Am~rica Latina, re;alizadu cm Los 
Tcques, Venezuela. 

O ilustre prelado, que consideramos um dos oradores sacros mais nolflvcis da 
utuaiidadc brasileira, é, também, uma figura de grande renlce entre os Bispos da Igreja 
Católica. E no momento cm que .:Je se vê reconhecido pelos seus pares da América 
Latina, c eleito para a primeira Vicc~PresidCncia do CELAM, nesse mesmo insi'antc, 
aqui, um jornal da Capital da RepUblica publicou um tópico tcnlando atingir csle 
homem, declarando que ele, cm Aracaju, se servia de um automóvel da Policia Militar 
c que, além disso, mollrando naturalmente - segundo o jornal insinuava - seu 
amor pelo oficialismo, aceitara um lugar de membro do Conselho Federal de Educa· 
çào. 

Quando cheguei ao Ministério da Educação c Cultura, Sr. Presidente, D. Lucia· 
no Cabral Ouanc era membro cfctivo daquele Conselho. Quando se eltlinguiu o seu 
mandato cu quis rcc:onduzi-lo c ele resistiu porque pretendia dedicar-se cltclusivamcn· 
te ~s suas tarefas de religioso exemplar. 

Manlive vago o cargo até que, cm reiterados convites, tive a sorlc de vé.Jo aceitar 
integrar o Conselho Federal de Educação do Brasil. E surpreende-me, acima de tudo, 
que se pretenda atingir um homem desta qualidade por uma maneira tão rasteira. Em 
primeiro lugar porque já pertenceram ao Conselho Federal de Educação, O. Hclder 
Câmara c D. Pudim, c ninguém dirâ que, quando pertenceram, eram olicialistas. Em 
segundo lugar, porque perguntei a S. Ex• Rcvm• o que poderia haver, ao menos, de 
fundamentuçào equivocada a respeito da acusação que lhe fora feita. E tudo o que 
existe é tlo mesquinho que ésurprcc:ndcntc. 

A Arquidiocese de Aracaju tem, desde os tempos de Dom Távora, um soldado da 
Policia Militar de Sergipe, que é motorista, colocado à dicposiçào da Arquidiocese, 
Esse soldado recebe da Arquidiocese um pró labort c é utilizado, nilo no transporte do 
Arcebispo, mas no transporte da viatura encarregada de fazer serviços ligados às 
ativividudes sociais da Paróquia. 

De maneira que faço um apelo especial ao Jornal df Brasilio, que colocou no seu 
dcc;\logo essa noticia que atinge Dom Luciano - na verdade aliás, rctiflco, a frase 
não o atinge - para que revisasse suus fontes de informação. Porque, no momento 
cm que nós, como brasileiros, sentimos orgulho de ver um homem desses !ler premia· 
do por seus parc5: 7 Cardeais c 50 Bispos do CELAM, nessa mesma ocasião lê-se uma 
nuticia com a sabor inegável de intriga c de tentativa de diminuição du altitude moral 
daquele homem. 

O Sr. P•oosPorco(ARENA- SE)- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Ouço o nobre Senador Pas· 
SOS Porto, 

O Sr. Panos Porco (ARENA- SE)- Nobre Scnudor Jurbas Passarinho, estou 
surpreendido com u noticia que V. Ex• traz a esta Casa, de que um jornal de Bruslliu 
procurou muculnr u honra c a dignidade do Arcebispo de Aracuju, eminente autorWu· 
de do meu Estado, que conheço hã muitos unos c que sempre honrou a cultura da nos· 
sa tcrru no Conselho Federal de Educação c que, agora, de acordo com a comunica· 
çilo de V, Ex•, foi eleito Vicc·Presidcnte do CELAM. Receba, V. Elt•, cm nome do 
meu Estudo, a solidariedade à reprovação c à repulsa por esta nota, que nào dignifica 
a imprensa de Bras !lia. Muito obrigado. 

O SR, JARDAS PASSARINHO (ARENA- Pt\l- Eu me dirigi, Sr. Presidente 
c Srs. Senadores, no Jornal Úl.' Brasília, à sua Dirc:ção c fiz uma curta dutada de ontem, 
mas ainda não dispunha dessa informuçiio Ultima, a respeito do motorista c do 
rclucionumento que, insisto, vem desde de Dom Tâvoru. Por isso, achei oportuno 
pedir u puluvra paru esta breve comunicaçno, nu certeza de que Dom Luciano Cabral 
Duarte recebe de toda a Nuçào brasileira c, particularmente, do seu pequenino, mas 
udmirúvel Sergipe, t1 consugraçi\o que é devida a um prelado por todo:. os títulos dig· 
no~. (Mui to bcml Pulmns.) 

C'O.I!PARECt'M MA/SOS SRS. SENADORES: 
Jorge Kulume- Josi: Guillmurd- Evundro Carrcirn - Joi\a Bosl:ll -Gabriel 

Hermes - José Sarncy - Alberto Silvn - Jc,sé Frcír-c - Cunhu Limu - Milton 
Cabril!- i\dcrb!ll Jurcmn- Arnon de Mc\lo- Luiz Cuvulcuntc- Teotónio Vilclu 
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- Gilv;m Rochn- I.ourivul Bnptistu- Dirceu Cardoso - Joiw Culmon- l~ohcr· 
tn Sawrnino - T:mcrcdo Neve~ - Amurai Furlan - BeneditO Ferreiru - Pcdm 
l'edros~ian- Suldanhu Dcrú- Leite Chaves- Eveli1sio Vieira- Jubon B:metu
Lenoir Vargus- Tarso Outra. 

O SR. PRf .... 'iiDENTE (Nilo Coelho)- Através da Men!~ngem n~ 50, de 1979, o 
Senhor Presidente dn Rcpúblicu submete h delibcrnçào do Senado Federul u c~colhil 
do Sr. Dario Morcim de Custro Alves, Ministro de Primeiru Clusse, da Carreim dc 
Diph>mutu, pan1 e:~:ercer a função de Embaixador do Brasil junto à RepUblica Portu· 
~ucsu. 

Pura deliberuçilo da mutériu, a Presidência convoca sessilo e.\lr:~ordin~riu, a 
rc<~lituNC: hoje, às IH horas c: 30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Sobre u mesa, projetas de lei que !'!Cfi'Hl 

liJos pelo Sr. jQ.Secretârio. 
Sà(ll/do.f O.f uguinlt'S 

PROJETO DE LEI DO SE!'OADO N•51, DE 1979 

Introduz alleracõts na Con!inlldado das Leis do Trabalho, no Titulo 
referente i oreanlzaçio •Indicai, para o llm de compalibllllllr o~ ~us 
dlspO!illlvos com os preccllos conslltuclonah. d~ llbr:rdadt de aswu:haçào 
profissional e de convlcdo r~ll&iosa, politica ou filosóllca. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ Ficam revogados os itens VI, VIl c VIII do urtigo 530, da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

ATI. 29 Os arts, 514, 518 e 530, da Consoliduçào das Leis do Trabalho, pas~am 
a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 514. São deveres dos sindicatos: 
a) manter serviços de assistência judiciária paru os associados: 
b) promover a conciliação nos dissfdios de trabalho. 
Parúgrafo único. Os sindicatos de empregados terão, outrossim, o 

dc:ver de: 
a) promover a fundação de cooperativas de consumo c de crédito: 
b) fundar c manter escolas de alfabetização c pré·vocacionuis: 
c) manter, sempre que passivei c de acordo com as suas possibilida· 

dcs, no respectivo quudro de pessoal, em convênio com entidades ussistcn· 
ciais ou por conta própria, um assistente social com as atribuições cspccffi. 
cus de promover u cooperação operacional na empresa c u integração 
profissional nu classe: 

d) atuor pcrmnncntcmcntc cm favor da promoção social dos 
trabalhadores da categoria profissional. 

............................................................... 
"Art.518, 

§I• ...................................................... .. 
,,,, ....................................... ; ......... ,,,,,, ,,,,,, 

c:) a afirmação de que a associação agirA no sentido de serem consi· 
dcrados os interesses económicos e profissionais da categoria, com vistas à 
solidariedade social c consoante interesses do Estado, 

······························································· ............................................................... 
"Art.SlO, ....................... , ............. , ... , ....... , 

...................... "' ............ ' "' '"'" .... '' ........ .. 
V- os que não estiverem no gozo de seus direitos politicas: 
§ 19 A interferência da autoridade administrativa nus eleições 

sindicais limhur-sc-Alt verificação do cumprimento dos requisitos formuis 
llttra o registro de chapa, cabendo ao Ministro do Trabalho apresentar 
impugnuçào a rc:speito à Ju~tiça do Trabalho, sem cfcilo suspensivo, asse
gurado o rito sumarfssimo pura a tramitjlçi\o do respectivo processo. 

§ 29 E proibido u exigência de qualquer documcntaçilo que possa 
r~prcsentar obstáculo à plena participação sindical de membro da cntego. 
rltt, por suas convicções politicas, religiosas ou filosóficas," 

Art. 3• Estu lei entrurA cm vigor nu data de sua publicuçi\o. 
Art. 4• Revogam-se as disposições cm contrArio. 

Ju•llncado 

A anunciada abertura politica, assim como, principulmenlc, os recentes aconteci· 
nu:ntos no ABC paulista, justificam amplamente us modificações que aqui se preten
dem uo vigente te~r.to da Consolidação das leis do Trublllho, 

O que se busca, c:m primeiro lugar, é c~r.pungir do Titulo V, do diploma consoli· 
1.h1du, que tratu da organização sindical, os dispositivos que obrigum h dcsnece!~sllria c 
nuncu pucilicumcnte aceita coluboruçAo das entidudcs liindicuis com os poderes PÚ• 
blic~u. incomputlvcl com os princlpios que lnformnm u estrutura c orguniluçi\o 
sindicais c rcsponsá\lel por tuntas distorções no longo du história sindic:alislu entre: 
U\~s. "pclcgos" inclusive. Em verdade, essn colabomçi\o compulsóriu consi~nudu 

c"prc~sumcntc nu ulfncu '':1" do urt. 514 c na ulíncu "c" do url. SIM, é 11 própria 
ncg11çào do vcrdotdciro ~indicalismo, que toda~ us nmsas conlltituiçôcs {inclusive u 
atual) liUiscram livre (conL urt. 166, capu1, du EC n~ I. de IIJ6'J), 

,\qui cuidNe de ~ub~tituir a obrigatoricdudc de colubonu;ilo pclu compromb~o 
de atu;u;ilo cm fuvor du promoção !IOCiul dos trubulhadore~ (no caso dm ~indicato~ de 
cmprcg:tdos) e pelu ufirmução de uçào no sentido de impedir que: o plancjamcnto polí· 
tico e cconômico do Estudo se perpetrem h rcvdiu dos interesses dos trubulh:ldorc!-1 c, 
tumbém, por rcspc:ito à cqUidude dos interesses dos cmprcsârios, 

Para tanto o projeto ~uprimc umu u\fncn ao artigo 514 Uustumcntc u que fulu cm 
dever de colabonaçiio), ucrcsccnta dispositivo no parágrafo único do mesmo ilrt, 514 
(que tratu dos deveres pertinentes exclusivamente uos sindicatos dc cmprcgudos), puru 
ll fim de determinar-lhes a rcferidu permanente ntuaçào cm prol da promoção sociul 
dos trabalhudores, além dc dar novu redução à ullneu "c'' do urt. 5111, com o objctivo 
de os sindicatos, de empregados ou patronais, innutrcm no plancjamcnto politico c 
cconõmico do Estudo. 

Quanto às alterações uo art, 530, representadas pela supressilo de alguns de ~cus 
itens c acréscimo de dois parágrafos, clus justificam-se por si mesmus, signilic:~do um 
c:sforço do legislador em propiciur nos sindicntos u indispensável indcpendéncia de 
funcionumcnto c a!tla"üo. 

Assim, iiO contrârio dc admitir a sempre vcrbcrada ingcrênciu do Governo nu 
nrganitaçilo sindical, o novo§ 19 desse nrt. 530 circunscreve·a rigidumcntc. Além do 
muis, o novo § 29 trata de ndotar uma mcdidu que todos sabemos absolutumcntc 
neccss:'lria, 'mas que os n~bulosos unos de despotismo posteriores u 1964 se 
in~.:umbiram de tornur cadu vez mais distante. TralU·sc, contudo, de ~imple~mcnte dur 
cumprimento, no texto do diploma consolidado, ao§ 69 do art. I 53, da Constituiçiio 
Fcdc:rul, por sinal uma dus nossas mais curas heranças da Dtcluraçiío Universal dos 
Direitos do Homem, vtorbis: 

"Art. 153. 

§ 69 Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou po· 
, lítica, ninguém será privudo de quulqucr dos seus direitos, salvo se o invo· 
car para eximir·sc de obrigação legal n todos imposta, caso em que a lei po· 
dcrá dc:tcrminar a perda dos direitos incompatfveis com a escusa de 
consciência." 

Sala das Sessões, 3 de abril de 1979,- Pedro Simon. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO·LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943 
Apro~• 1 Consolldacio d11 Lei• do Tubalho. 

Art. 530. Não podem ser eleitos pura cargos administrativos ou de represen· 
taçào cconômica ou profissional, nem permanecer no excrcfcio desses cargos: 

VI- os que, pública e ostensivamente, por atos ou palavra~ defcndum lls princi· 
pios ideológicos de partido poHtico cujo registro tenha sido cassado, ou de associação 
ou entidade de qualquer natureza cujas atividadcs tenham sido consideradas 
contrárias ao interesse nacional e cujo registro haja sido cancelado ou que tenha tido 
seu funcionamento suspenso por autoridade competente: 

VIl- má conduta, devidamente comprovada; 
VIII -os que tenham sido dcstitufdo:o de cargo administrativo ou de rcpresen· 

tnção sindical. 

TITULO V 

Da Oraanlzacio Slndlc:pl 

CAPITULO I 
Da ln•thulcio Sindical 

Seçào I 
Da A110Ciaçio em Slndlc1to 

Art, S 14. Silo deveres dos sindicatos: 
1) colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento du soliduricdudc 

social: 
b) manter serviços dcussisti:nciajudic:iâria para os ussociados; 

. c) promover a conciliação nos dissfdios de trabalho; 
d) sempre que passivei, e de acordo com as suas pos5ibilidndcs, manter no seu 

quadro de pessoal, cm convênio com entidades us~istenciais ou por conta própria, um 
assistente social com ns atribuições especificas de promover 11 coopcraçi\o opcrucionul 
nu empresa e a intcgruçilo profissional nu clauc. (Aiíncu ucrcsccntadu pclu Lei 
n• 6.200,dc 16-4·75-DOUde 17-4·75), 

Pu r Agrafo ünlco, Os sindicatos de cmpregudos terão, outrossim, o dever de: 
a) promover u funduçdo de coopcrutivas de consumo c de crédito: 
b) fundur c: mnntcr cscolus de ulfubctizuçào c prl:·vocucionuis, 

'"' "'''''' ,, ''"''"''"'' '""' '"""."' .. ' .. '""'" 
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~ri. SIK. O pedido de reconhecimento será dirigido ao Minbtro do Trubulho c 
Prcvl?i:n.cia Social, instruido com excmplur ou cópia uutcnticada dos estatutos da 
as~OCiaÇUO, 

§ I~ Os cstututo!i deverão conter: 
a) a denominação c a sede da associação; 
b) 11 catcgorill económica ou profissional ou a profissão liberal cuja rcpre~cnta· 

çào é requerida; 

c) a afirmação de que a u~sociução agir4 como órgão de colaboração com os 
podere~ públicos c as demais ussociaçõcb, no sentido da solidariedade l!OCial c da 
subordinuçào dos interesses económicos ou profissionllis uo interesse nacional; 

d) us atribuições, o processo elcitorul e das votações, os casos de perda de man. 
dato c de substituição dos administradores; 

e) o modo de constituição c administração do patrimônio social c o dcli!ino que 
lhe será dado no caso de dissolução; 

O as condições cm que se dissolverá a associação. 
.. § 29 O processo de reconhecimento scrA regulado cm instruções baixadas pelo 

Mmtstro do Trabalho e Previdência Social. 

······································································· 
(Ás Comlssõrs dr Constituição~ Ju.rt/ço r dr Lrgi.flaçào Social.} 

PROJETO OE LEI DO SENADO N• 52, DE 1979 

Allcr1 1 UI n• 4.319. de 16 de m1rço de 1964. que p11111rá 1 ler a 
'ltiUhtle rrd1cio: 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Fica crindo o Conselho de Defesa dos Direitos du Pessoa Humana. 
Art. 2q O CDDPH, scrã integrado pelos seguintes mcmbror.: Presidente.: do 

Supremo Tribunal Federal, um representante do Ministério da Justiça, Presidente da 
OAB, Presidente da ADI, um representante dos trabalhadores urbanos, um represen
tante dos trabalhadores rurais, Presidente do Superior Tribunal Militar, um represen
tante da CNBB, um representante das Igrejas Evangélicas reunidas c líderes dos Parti· 
dos Politicas na Câmara dos Deputados c Senado Federal. 

Purágrafo único. A Prcsidencia do Conselho caberá ao Presidente do Supremo 
Tribunal Federal e a V ice· Presidência serll escolhida pela maioria de seus membros. 

Art. 39 Esta Lei entrarA cm vigor nu data de sua publicação. 

JptfficaçJo 

De tal ordem tem sido o desrespeito aos direitos humanos no Pais pelo Estado 
que, qualquer que seja o Ministro da Justiçu, o Conselho de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humun;a licurA sob suspeição enquanto jurisdi,ionado ao Ministério da Jus ti· 
ça. 

Apenas com inteira liberdade de atuaçào, poderia o referido colcgiado ter a iscn· 
ção necessária pára c:Jtaminar todas as graves denúncias de prisões arbitrárias c tortU· 
ras, pelos órgãos de: repressão. 

Por outro ludo, função tão nobre quanto esta de examinar fatos passados, ~t:ria a 
de: aluar na desativaçilo do uparclho estatal macarliMa e discriminudor, implanlitdo 
no mais íntimo da estrutura do poder politico por 15 anos de: urbitrio, preconceitos c 
massificação do pensamento monolítico. 

A proposição i: no sentido de transferir a presidência do órgão pura o Supremo 
Tribunal Federal, retirando-a da sombra do Executivo. 

Sala das Sessões, 3 de: abril de: 1979. Hrnrlque Sanllllo. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N•4.319, DE 16 DE MARÇO DE 1964 

Cria o Con!itlho d~ Dcrwa doli Dlrr:ilo!t du J•c!I!>Oaa llumunu 

Fuça subc:r que o Con~rcsso Nacional decreta c: eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1~ Fica criado no Ministé:rio du Justiça c Ncsócios lnlcriorcs o Cons~:lho 

d~: Dc:fcsu dos Direitos da Pcs~oa Humana. 
Art. 2"' O CDDPH, scrâ intc:grudo pelo~ seguintes membros: Ministro da Justi

ça e NegóciOli Interiores, Presidente do Conselho Ftdcrul'da Ordem dos t\dvogudm 
tlo Urusil, Professor Cutcdràtico de Direito Comtitucionul de umu dtt~ FilCUid<~dcs Fc· 
dcruis, Presidente du Associaçllo Urasileira de Imprensa, Presidente du Allsnciuçiio 
Brnsilciru de Educação, Lideres du Maioria c du Mino riu nu Cümaru dos Deputado~ c 
no Senado. 

§ I' O Professor Catcdrlltico de: Direito Con5titucional scri\ indicado pelo~ 
demais membros dll Conselho cm sutt primc:iru rc:uniilo. 

§ 2"' A Presidência do Conselho caberA uo Minhtro da Justiça c Negócios ln te· 
riorcs c o V ice-Presidente serA eleito pclu muioriu dos membros do Conselho, 

Art. 39 Os membros do CDDPJ-1 c o sccretàrio que for designado pelo Minis· 
tro du Justiça reeeberno ojrton de prcst:nçu de Cr$ 500,00 (quinhentos cru1cirns) por 
liCllsilo, uté o mllximo de quatro sessões mensais. 

Art. 4"' Compc:tc uo Conselho de Defesa dos Direitos t:lu Pessou l-lu ma nu: 
1~ promover inquéritos, investigações c escudos ucercu du clkúciu du~ norma~ 

u~llegurndorus dos direito~ da pc.:ssou humunu, inscritos na Constituiçilo Fedcrul, nu 
DcchtruçUo Amcricunu do5 Direitos c Deveres Fundunlcntuis do llomem {1 1141\l c na 
Declarução Universal do5 Direitos Humuno~ (lt,I4H); 

29 promover a divulgação do conteUdo c da significação de cada um do~ direi· 
tos da pessoa humana mediante conrcrências c debates cm universidades, escolas, clu· 
bes, a~~ociaçõcs de classe c: sindicatos c por meio da imprensa, do rádio, da televisão, 
do teatro, de livros c folhetos; 

39 promover nus áreas que apresentem maiores lndiccs de violação dos dirt:itos 
humanos: 

a) a rcaliz.açào de inquéritos para investigar as suas causas c sugerir medida~ 
tendentes u assegurar a plenitude: do gozo daqueles direitos; 

b) campanha de esclarecimento c divulgação; 
49 promover inquéritos c investigações nas llrcas onde tenham ocorrido fraudes 

eleitorais de mniorcs proporções, para o fim de sugerir as medidas capuzes de 
cscoimar de vicias os pleitos futuros; 

59 promover a realização de cursos dirctos ou por corrcspondênciti que concor· 
rum, pura o aperfeiçoamento dos serviços policiais, no que concerne ao respeito dos 
direitos da pessoa humana; 

69 promover entendimentos com os Governos dos Estudos c: Territórios cujas 
autoridades administrativas ou policiais se revelem, no todo ou cm parte, incapales de: 
assegurar a protcçil.o dos direitos da pessoa humana para o fim de cooperar com os 
mesmos na rcrorma dos respectivos serviços c na melhor preparação prolissional c 
civica dos elementos que os compõem; 

7q promover entendimentos com os governos estaduais e.municipais c com a 
dircção de entidades autllrquicas c de serviços autónomos, que estejam por motivos 
políticos, coagindo ou perseguindo seus servidores. por qualquer meio, inclu~ivc: 
transferências, remoções c: demissões, a fim de que tais abusos de poder não se consu· 
mam ou sej~m. afinal, anulados; 

89 recomendar ao Governo Federal c aos dos Estados c T crritórios 'a elimina· 
ção, do quadro dos seus serviços civis c militnrcs, de todos os seus agentes que se rcvc· 
lcm reincidentes na prática de atas violadores dos direLtos da pessoa humana; 

99 recomendar o aperfeiçoamento dos serviços de polícia técnica dos Estados c 
T crritórios de modo possibilitar a comprovaçilo da autoria dos delitos por meio de: 
provas indiciárias; 

10. recomendar ao Governo Federal a prestação de ajuda financeira aos Esta· 
dos que não disponham de rcc:ursos para a reorganização de seus serviços policiais, 
civis c militares, no que concerne à preparação profissional c clvica dos seus intc:gran· 
tcs, tendo cm vista a conciliação entre o cll.crclcio daquelas funções c o respeito aos 
direitos da pessoa humana; 

11. estudar c propor ao Poder EJtcc:utivo a organização de uma divisão ministc· 
ria\, integrada também por órgãos regionais, para a eficiente protcção dos direitos da 
pessoa humana; 

12. estudar o aperfeiçoamento da legislação administrativa, penal, civil, preces· 
suai c trabalhista, de modo a permitir a eficaz repressão das violações dos direitos da 
pessoa humana por parte de particulares ou de servidores públicos; 

13. receber representações que contenham dcmíncias de viol11çõcs dos direitos 
da pessoa humana, apurar sua procedência c tomar providências capazes de fazer ccs· 
sar os abusos dos particulares ou das autoridades por eles responsáveis. 

Art. 59 O CDDPH, cooperarA com a Organização das Nações Unidas no que 
concerne à iniciativa c à execução de medidas que visem a assegurar o efc:tivo rcsrx:ito 
dos direitos do homem c das liberdades fundamentais. 

Art, 6• No cxcrcfcio das atribuições que lhes são conferidas por esta lei, pode· 
rào o CDDPH, c as Comissões de Inquérito por ele instituídas determinar as diligên
cias que reputarem necessárias e tomar o depoimento de quaisquer autoridades fe
derais, estaduais ou municipais, inquirir testemunhas, requisitar às repartições públi· 
cus informações c: documentos c transportar-se: aos lugares onde: se fizer mister ~ua 
presença, 

Art. 7\' As testemunhas serão intimadas de: acordo com as normas estabeleci· 
das no Código de Processo Penal. 

Parágrafo Unico. Em caso de não comparecimento de testemunha sem motivo 
justificudo, a sua intimação será solicitada ao Juiz Criminal da localidade cm que 
resida ou se encontre, na forma do art. 218 do Código de Processo Penal, 

Ar!. 8• Constitui crime: 
l-Impedir ou tentar impedir, mediante violênciu, um caças ou assuadas, o regu· 

lu r funcionumento do CDOPH ou de: Comissão de Inquérito por ele instituída ou o 
livre c:~crcício das atribuições de qualquer dos seus membros. 

Pena- u do urt. 329 do Código Penal. 
11 - Fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha, perito, 

tradutor ou intêrprctc perante o CDDPH ou Comissão de lnquêrito por ele instituída. 
Penn -11 do art. 34~ do Código Penal. 
Art. 99 No Orçamento da União scrA incluidu, unualmentc, a verba de 

CrS 10.000,000,00 (dez milhõe~ de: cruzeiros), pura atender às despesas de qualquer 
natureza do Conselho de: Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. 

Art. 10. A presente lei cntrurll c:m vigor nu datu de sua public11çilo, revogadas 
us disposições c:m contrllrio. 

llruslliu, 16 de março de: 1964; 14)9 da lndcpc:ndi:ncia c 76~da República.- Joio 
Goul11r1- Abela&rdoJurema&. 

O SR. !•RESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projctos lidos scri\o puhlicudo~ c rc
rnetido.~ às comis~õe~ cmnpctcntc~. 

Sohrc 11 mesa, requerimentos que scri\o lidos pelo Sr, 1~-Sccrctflrio. 
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REQUERIMENTO N• HJ, Ut: 1979 

Nos termos do disposto no art. 367, do Regimento Interno, requeiro o dc:~urqui· 
vamc:nto do Projeto de Lei do Sc:nudo nq 299/77, de minha uutoriu, que dá nov:• rcc.J:•· 
çào uo url. 246, do Dc:crc:to·lei n9 2.84H, de 7 de dc:Lembro de 1940 (Código Pcn;tl), c 
solicito scju fcitu u reconstituição do processo, se necessáriu, 

Saiu da~ Sc:ssiícs, J de ubril de 1979.- Lázaro Darho1a. 

REQUERIMENTO N• 114, DE 1979 

Nos termos do disposto no art. 367, do Regimento Interno, requeiro o de~arqui· 
vt~mc:nto do Projeto de Resolução do Senudo n9 S0/78, de autoria do Senador Ale.\an· 
drc Costa, que e;~~tinguc o Quadro de Pessoal CLT, aprovado pelo Ato da Comi~~;io 
Dirctora n9 8, de 1976, c dá outras providências, 

Sala das Sessões, 3 de abril de 1979.- Dirceu C11rdo!o0. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os requerimentos lidos ~crão publicados 
c incluidos cm Ordem do Dia, nos termos regimcntuis. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está finda a hora do E:-o;pc:dicntc. Pa~~a· 
se à 

Irem 1: 

ORDEM DO DIA 

Votuçào, em turno único do Requerimento n9 IS. de 1979, do Sc:m1· 
dor Itamar Franco, solicitundo o dcsarquivamcnto do Projeto de Rc~olu· 
ção n' SI, de 1976, de sua uutoria, que institui o Museu Histórico do Sena· 
do Frdcral c determina outras providências. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pcrm<.~necer ~cotados. (PauJoa.) 
Aprovado. 
A matéria prosseguirá cm sua tramitaç~o. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -llem 2: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n9 32, de 1979, do Sena· 
dor Itamar Franco, solicitando o desarquivumcnto do Projeto de Rcsolu· 
ção n9 53, de 1976, de sua autoria, que ucrc:sccnta alfnc:a ao art. 407, do 
Regimento Interno do Senado Federal. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria volta à sua tramitação normal. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -llem 3: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n' 61, de 1979, do Sena· 
dor Murcos Freire, solicitando o dcsurquivnmento do Projeto de Lei do Se· 
nado n~ UII, de 1976, de sua autoria, que dispõe sobre: a uniformização do 
salário mini mo cm todo o Pais. 

Em votação o requerimento, 
Tem a palavra o nobre Senador Murcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE. Pura encaminhar a votação. Sem revi· 
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores, este projeto, de minha autoriu, nfw 
lOgrou ser uprc:ciudo tempcstivumcntc nu lcgislutura passada. Atruvés dele prm:ura· 
mos rcpurur uma injustiça gritante, que é a da dcsi8uuldadc de salários mínimo~ ne~te 
Pais. 

Muito se tem alegado, aqui, que os trabulhudorcs ti!m mais forçu organilu~:ional 
no Sul do Puls, tendo, inclusive, sindicutos fortes e melhore~ condiçOe~ de reivindi~:<t· 
çào c, conseqUentemente, poder de barganha. 

Ora, Sr. Presidente, Srs, Senadores, quando 11 Constituiçãu rrcvé que :t li).uçiw 
do sulilrio minimo pode variar por regiões, levundo cm conta u~ condiçôes llc cull;t 
uma delas, jamais poderia o Constituinte imaginar que se uplicariu o critério inverso a 
que, evidentemente, este dispositivo constitucionul se propõe. Com efeito, inc.Ji~:es cu· 
lhidos por entidades vârias demonlitrum que ê: no Nordeste brasileiro onde i: nmis alto 
o custo de vida, c, entrctunto, é lá que se situa o mais baixo nlvel do ~•tlúrio minimo de 
todo o Pais. 

Tulvcz seja, cxutumcnte, a falta de uma maior força orguniau..lu dm truh.tlhadü· 
ro cm uma região mais subdc:Jocnvolvida, que permita que cssu discriminuçi'to ndinsa 
permitneça. E como o próprio Governo tem unundudo a sua orientação de rrugrc~· 
sivamentc ir uniformitundo os sulúrios mlnimos, nas vúrias regiões do P:tb, uprc~entci 
cstu proposição, certo ?e que o Congrcliso Nucional nilo scrú imen~lvcluc:ste pleito. L 
se bto se justilicuvu untes, muis uindu ugoru esta iniciativa deve ter lu11:ar, umu vet qut 
o novo Governo tem proclamado propósitos de refurmulur a lcgbl;tç!IO·sodul. nu l]UC 

diga respeito aos interesses mais ingentes do trabulhnllor hru~ilciro. 
l)ortunto, Sr. Presidente c Srs. Senudurcs, este o motivo pelo quul pedi o desar· 

quivumcnto do no~~o projeto de lei, csperundo que durunte u MHitramituc;ào- w.:eito 
este desurquivumcnto - pnssu cxpcndc:r outras considmlc;l)es em flwnr du propo'li· 
çilo, t]Uejulgu conscntúnea ~:um os 11:cnulno~ intcrcs~e'l du du~~c tr:thulhndoru Llu Ura· 
sil. (Muito hem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo n puhtvra ao nohrc Senador 
Din:c:u Curdoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDil- ES. Para encaminhar d vot;tçàu. Sem revi· 
sàl1 do orador)- Sr. Prc~idcntc, Sr11. Sc:nudore~; 

De autoria do nobre Scnudor MurcoJo Freire C o pedido de dc~urquiv;tmcnto do 
projeto de ~Uil pr1~pria autoriu, que visa;\ uniformizuçilo do sal{lrio mínimo em todo n 
Pais. 

Sr. llresidcntc:, como autor de um projeto que visa uo rcajulolc do ~ulllrio mínimo 
duns veles por ano, cm maio c cm dezembro, c como autor de uma emenda num dm 
projetas que tramitam na Cusa, tumbêm mundando fazer o reujustc do ~ali• rio mini· 
mo c:m tempo mais curto, quero d:tr também o meu apoio uo rc:LJuc:rimcnto do nobre 
Senador Murcos Freire. 

Quando foi criado o salário mfnimo Sr. Presidente, c:rum quinze: as regiões do 
Rrasil em que o lia lá rio mini mo era aplicado diferentemente, por certo uh:ndcndo a cir
cunstlincius c peculiaridades dessas âreus gcoeconômicas, Hoje:, o salário é decretado 
paraS ou 6 regiões brasileiras, quer dizer, houve já uma homogc:ncitaçüo pura que 
essas áreas fossem divididas cm Sou 6 apcnus, no Pais. 

O projeto do ilustre Senador Marco~ Freire estabelece, então, a uniformi1nção, 
isto é, fazer do Paili uma única lona gcoeconômica puru efeito de decretação de sa· 
lí1rio mínimo. 

Sr. Presidente, este ê um estudo de mais profundidade; de fato, pura elevarmos o 
saljrio mínimo da área do Nordeste ou do Norte, dn Amazónia, uo mesmo n!vcl do 
salário minimo de Sào Pnulo, isto v ui exigir estudos mais demorados. Se nós temos, o 
operário, o trubalhador que fuz greve, como cm São Paulo, c que recebe 3 ou 4 ~alfl· 
rios mlnimos, temos, também, nus outras zonus do Pais, o dcsgraç;tdo tmbalhudor 
que 11~ vezes nào percebe nem um salário mlnimo. De forma que esse de~cjo de unifor· 
mização do ilustre Senador Marcos Freire é mais humano c é preciso que o Governo 
pense realmente nisto. 

Sr. Presidente, liOU dos que acreditam que, ao invés de o nosso Partido, a nossa 
Bancada malhar aqui todo dia nos direitos humanos, há dois direitos humanos cm tor· 
no dos quais devíamos ccrrnr fileiras e não permitir que nada se fizesse sem que c:le fos· 
se resolvido: o salário miníma c a lei do inquilinato; estes dois silo mais importuntcs 
do que os direitos que vimos discutindo, aqui. A lei do inquilinato é o direito de viver 
de famflias brasileiras c o, salário mfnimo é o direito de liobreexistir de operários bra· 
sileiros. Estes dois são mais importantes do que: o habta.r C'orpus. 

Sr. Presidente, o habtas corpus, aquele direito que se tem de: ir à porta do Tribu· 
na! ou do juiz: tirar aquele que tem a sua libcrdude ameaçada, é o direito que atinge a 
um; mas, se regularizarmos a lei do inquilinato, esta lei vai atingir 5 ou 6 milhões de 
famllius brasileiras, ou, mais, vai atingir 10 milhões de famllias brasileiras. l!ito i: 
muito mais importante do que o habtas corpus. é muito mais importante do que a 
cassação de alguns brasileiros. O politico que é cassado o é, às vezes, porque fez uma 
manifcstaç~o ou um pronunciamento que o Governo achou que fosse subversivo; 
mas, o que o Governo está fazendo, todo dia, é cassar o direito de morar c de sobre· 
existir de lO milhões de famllias brasileiras. 

Aqui, temos dito dez vezes c hoje é a dí:cima·primcira vez, a undécima vcl~ e~ til· 
mos falando para ouvidos moucos, ouvidos de mercador; o Senado devia fazer uma 
frente: única. Primeiro, Sr. Presidente, devemos lutar- já que o !ialário mínimo daqui 
a um mi:s será decretado- para que tenhamos uma decisào a respeito do salário mini· 
mo. Ninguém pode viver no Puis com o salário mini mo. 

Sr. Presidente, há brasileiros que ainda nào têm direito ao salário mlnimo. Veja u 
greve de Silo Paulo, de operários que lutam, ganhundo 4 salârios mfnimos, c outros 
que ganham 10 salários minimos fazendo greve; por outro lado, dcsgt!IÇado~ 
brasileiros, Sr. Presidente, afundados nas luvouras de arroz:, nos becos de cafê, nas 
lavouras de milho c cana, nas lavourn~ de algodão c que não tCm direito ao ~ulúrio 
mlnimo. Sr. Presidente, isto i: muito muis importante do que rccebermm suhvcnivo~ 
que sulram c estilo voltando c parece que o Pais fica em suspenso para rccchê·lns aqui. 
qu11ndo eles mi tarem. 

Mas, o que é importante estamos esquecido~. que ê c~~e direito preliminar pelo 
qual nos deveriumos butcr, que i: o salário mlnimo dos '!perários bra~ilc:iro~. 

Sr. Presidente, outro ponto importante é, como disse, a lei do im]uilinato. llú 
\Cnharios dcsnaturndos c dcsumnnos, que atravês du denúnciu va~:iu jogam us ~cu~ 
inquilinos na rua, na rua du umurgura. 

H:'l dius, tivemos o suicfdio do cusal Viluça, no Rio de Janeiro. Mus, muitos, Sr. 
Presidente, que morrem de penúria, de miséria c de fome por este Urnsil afor;t mio 
vêm !Is páginus do jornal. Hú, Sr. Presidente, no Pnis imenso, tr;~gédin!t c:upanto~:.~ u 
respeito do aluguel de imóveis que nào vêm à~ p:'lginas do~ jornuis c não sUo denuncia· 
dus pelos Sc:nndorcs. Ficum lá meSmo, nu suu imensutrugédiu. 

Então, Sr. Presidente:, entendo que deve riu mm, hoje, no Sc:tutdo, ra1er uma frente 
únicu para tcntur solucionur, além dcs~cs dois problemus, tumhém il inlluç:m. De\·cria· 
mos fazer umu frente única- repito- fom de bandeiras purtidhrius, reprcsentunte~ 
uqui, diretos c indiretos, todos junto~. de màos dadas, Sr. l'residcntc, nU o cc:detldo -
como dis~e IH]Ui o Scnudur Hugo Rumos, no outro diu, na rcuniiio do nm~ul'urtldll
um to~tilo u mui~ de crédito mui~ aos Gnvcrno~. nem aos Municlpim, c nem uo~ 
Estados, porque já brt umu enorme injcçilo de dinheiro. Hll prc:feiturn~ que: c~titn 
fu1.endo chufurizcs c ohrus .~untuárius. lU. os governos que cstào futcndo ponte~ e e~· 
tuçôc~ rodovillrius. Estilo fu1cndo ohru~ fnruônicu~ l]LIC: podem ~c:r udiullw., Sr. 
Presidente. E~su~ injc:çõc:s de: dinheiro cuusum injc:ç3cs tumbC:m m1 inlla~lil, Sr. 
Prc~illente. f:: uma irriguçào viulcnlll, c nós dcvcr!amo~ futcr uma huneiru N:u1 
conccdcrrnm emprbtimn nenhum u Governo de c:~pí:cie ulgurnu, pura uumenlllr c~~c 
problema ujudundo, Sr. Presidente, e ~:oluboruntlo com o Unvcrnn Fcdcrlll puru 
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~omh~ler u inllaçào neste Pufs. Do contrário, nós todos, cnm u~ comporta~ <~bcnas, 
todo~. arc:nbtus e c:mcdehistus, o povo hrusilciro será vitimu d:L me~ ma inundaç~o. a 
inund:u;ilo provocada pela c:rmilo violenta da innucilo que utingc principnlmcntc 0 , 

que vivem de salário neste Pu!s. 
Sr. Presidente, o meu apoio, portanto, ao Senador Marco~ Freire, um do~ 

brilhuntcs membros da Oposição ncstu Casa, com utuuçào marcante cm nossa 
bancada no cenário nacional, na pregação das ruus, nos comlcios, na agitnçilo da~ 
idéias, Sr. Presidente, c que trnl uma ideia vAlida, à qual cu me enfileiro como um 
simples soldado combatente. (Muho bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em voluçõo, 
Os Srs, Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria volta à sua tramitação normal. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -ll•m 4: 
Votação, cm turno único, do Requerimento n9 65, de 1979, do Sena· 

dor Orestes Quércia, solicitando o desarquivamcnto do Projeto de Lei do 
Senado n9 301, de 1978, de sua autoria, que dispõe sobre a concessão de 
anistia aos cidadãos que sofreram sanções determinadas pelos Atas 
Institucionais c Complementares, c dá outras providências. 

Em votação, 
. Tem u palavra o nobre Senador Orestes Qué:rcia. 

O SR. ORESTES QUF.RCIA. (MDB- SP. Para encaminhar a votação. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O MDB, através da decisão da sua dircção maior, uprcsentou recentemente uma 
emenda constitucional que ohjetiva devolver ao Poder Legislativo a compctênciu, que 
lhe é: natural, de conceder anistia para os crimes politicas. 

A Carta outorgada de 1967 quebrou uma tradição do nosso Direito Con~tiJUcio
nal, cm virtude da qual compete ~empre ao l.cgislativo, por muitos motivo~ que pode· 
riam ~er assinalados, principalmente pelo fato de o Poder Executivo estar envolvido 
nesses casos de punições por crimes poHticos, compete, pela tradição do nosso Direito 
Constitucional, portanto, ao Legislutivo autoridade para conceder anistia. Entrctun· 
to, houve umn quebra dessa tradição, com u Carta outorgada de 1967. 

O MDB quer, através da emenda, devolver esse direito ao Congresso Na~::ional. 
Apresentei ao final do ano passado, Sr. Presidente, um projeto de lei que cstabcle· 

cc a conccs~ào de anistia ampla c total a todos os civis c militares punidos com 
fundamento nos atas institucionais c nos a tos complementares, inclusive com suspcn· 
são de direitos politicas c cassação de mandatos, 

Fiquei cm dúvida, Sr. Presidente, cm razão da emenda apresentada pelo MDB, 
de requerer o dcsurquivamento deste projeto, mas, uchci que valia a pcnu, tendo cm 
vista a possibilidade de ser muis um projeto em andamento, na Casa, que trata desse 
assunto tão importante, principalmente porque nós, na justificação desse projeto, 
alegamos uma conotação jurídica que nos parece importante ser levada cm conta pelo 
Senado da República, principalmente pela Comissão de Constituição c Justiça, E o 
seguinte aspecto, que vou tentar reduzir a rápidas palavras, Sr. Presidente: que se há 
de entender por crime politico, já que o nrt. 57 da Carta outorgada diz o seguinte: 

"Art. 57. E da competência exclusiva do Presidente da República a 
iniciativa das leis que: 

.... v·~·:.:. ~~~~~d~~ ~·n·i~;i~ ·r~i~;i~~ 'a' ~;i~~; ~~ir~i~~~: ~~~id~ ~· é~~~~~h·~ 
de Segurança Nacional." 

No argumento do projeto, nós indagamos o que se há de entender por crimes 
politicas, Certamente o ilfcito penal de natureza politica, ou seja, o fato tipilicado c 
apenudo por lei como tal, porqu~: evidentemente existe um preceito da Carta 
Outorgada, que é um preceito do direito, de que não hã crime 5Cm lei anterior que o 
defina c não hâ pena sem prévia cominaçào legal. 

Ora, o que motivou as punições revolucionArias baseadas no Ato n' 5 fornm as 
alegações de que houve crimes políticos. Mas ocorre, Sr. Presidente, que todos 
aqueles que foram punidos não foram submetidos a nenhum processo, não foram 
.submetidos a nenhum tribunal, não foram submetidos ao contraditório ou à possibili· 
dudc de defesa. Houve um ato de violência, de arbltrio por parte do Chefe do Govcr· 
no. Nilo hâ que se falar cm crimes politicas. Portanto, esta é a alegação bdsicu do pro· 
jeto de lei que oferecemos, no sentido de que, cm rnzilo de ulirmaçào, compete ao 
Congresso Nacional u possibilidade, mesmo tendo cm vista o nrt. 57 da Constituição 
Fcdcrnl, a possibilidade de conceder anistia para todos aqueles que foram punidos 
pelos a tos de exccçllo nos ültimos I 5 unos, ' 

Eru estu a ulcgaçllo, Sr. Presidente, que qucrlamos fazer b guisu de solicitarmos o 
dcsurquivamcnto da matéria. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em voiDç!o. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Puusa.) 
Aprovudo. 
A mut~ria prosseguir(& cm sua tramituçào. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -ll•m S: 
Votaçilo, cm turno ünic:o, do Requerimento n• 66, de 1979, do Sena· 

dor Orestes Quércia, solicitando o dcsarquivamcnto do Projeto de Lei do 
Scnudo n' 335, de 1978, de suauutorla, que nltcra 11 rcduçilo de dispositi· 
vos d11 Lei n' 4.737, de 15 de julho de 1965, que Instituiu o Código Eleito· 
rui, 

Em votuçilo o requerimento. 

O Sr. Or~:o~le!l Quércht (MDB- SP)- Sr. Presidente, peço u palavra para 
cnc;1minhar a votnção. 

O SR. PRESIDENTE {Nilo Coelho)- Tem a palavra V. E.x•, pura cm:aminhur 
••votnçilo. 

O SR. ORESTES QUERCIA. {MDB - SP. Para encaminhur u votuçào, Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Somente para lembrar que este projeto é uma tentativa de acabar com a 
denominada "Lei Falcão", c nós o apresentamos ao final do uno passado mas ele ni\o 
chegou a percorrer as Comissões Técnicas desta Casa. 

Por este projeto de lei, Sr. Presidente, o art. 250 da L,ci nv 4.737, de 1965, pussu a 
vigorar da seguinte maneira: 

Vou ler apenas o caput,do urtigo que pretendemos modificar: 
''Art. 250. Nas eleições gerais de âmbito estadual ou nacional, as esta· 

çõcs de radiodifusão e televisão de qualquer potência, inclusive as de 
propriedade da Uniilo, Estados, Territórios ou Municlpios, reservarão, 
nos sessenta dias anteriores à antevéspera do pleito, duas horas diárias 
para a propaganda eleitoral gratuita, sendo uma delas .à noite, entre vinte c 
vinte e três horas, conforme instruções, providencias c fiscalização da Justi· 
ça Eleitoral, para o cfctivo cumprimento do preceituado neste artigo." 

Sr. Presidente, é dispensado lembrar a impondncia do uso do'rádio c da tclcvisào 
nus campanhas eleitorais, através do debate, do diâlogo, para o desenvolvimento pollti· 
co do Pais, O retrocesso imposto à Nação brasileira cm termos poHticos, também o 
foi cm termos sociais c económicos. Em termos politicas, foi mais duramente agrava
do, cm razão da chamada Lei Falcão, porque todos se recordam da motivação 
extraordinária dos eleitores de todo o Pais durante a campanha para eleições de 1974. 

A Lei Falcilo é: uma violência que nilo pode permanecer existindo no cenário polí· 
ti~::o do Pais, Por este motivo, o nosso pedido, Sr. Presidente, de dcsarquivarnc:nto 
Jcstc projeto que acaba com a malfadada lei, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. {Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto será desurquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -il•m 6: 
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara nt 29, de 

1978 (n' 377/75, na Casa de origem), que dá nova rcdação ao art. 830, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, 
de J9 de maio de 1943, tendo 

PARECER, sob n• 14, de 1979, da Comissão: 
-de CoQitltulçio e JUJiiça, pela constitucionalidade, juridicidade c, 

no mérito, ravorávcl. 

Em discussão o projeto, (Pausa,) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitandu a palavra, declaro-a cnccrradu. 
Em votação. 
Os Srs, Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo, feita a devida comunicação à Cümara dos Deputados, 

E o stguintt o pro}tlo rr}tllado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 29, DE 1978 
(n' 377·C/7S, na Casa d• orl1•11) 

D' non redacio 10 trtlao 830, da Cor110lldaçio da• Leis do Trab11lho, 
aprond1 pelo DfCI'do-ltl n9 S.4Sl, de 1• de maio dt 194..1. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. Jv O art. 830, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Occrc· 
to-lei n9 5.452, de l'dc maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redução: 

"Art, 830. O documento oferecido par11 prova scr6 aceito se estiver 
no original ou cm certidão uutênticu, ou ainda quando conferida u rcspccti· 
va cópia com o original, perante u autoridade competente ou oficial pUbli· 
co. 

§ 1• Serão também, uccito1 como prova os documentos cm cópias 
fogrâlicas ou obtidas por outros processos de reprodução, quundo autcnti· 
cados cm cartório ou tabelionato ou, no caso de documento público, nu 
repartição que emitir o original. 

§ 2• Quulqucr reprodução mecdnicu, como a fotográfica ou similar, 
cincmutogrAfica, c fonogrâficn, ou de outra espécie, ainda que não uu
tenlicuda ou conferida com o original, faz prova doa fatos ou d1ts coisa!l 
representadas, se aquele contra quem foi produzida admitir·lhc a coo· 
formidudc, decidindo o juiz após aa diligências que julgur ncccsdrius, no 
caso de impugnuçilo da autenticidade." 

Art. 2• EstDicl cntrurA em vigor na data da sua publicaçll.o. 
Art. 3• Rcvogam·se as disposições cm contrArio, 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -11om 7: 

MATBRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n' 333, de 1956 (n• 3.311, de 1953, nu Casa 
de origem), que regula o casamento de cubo!l e soldudoH dO Exército, c~· 
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tendemlo·lht:'l m beneficio~ do ar\. 10~. alinc;J h, n1' J. d11 b!UtUhJ dm ~11-
lit;Jrt:~ (Dccrc\11·ki n•• 9.b!JS, lh: 2 de 'let~·mbro d~· 1 1J.:(.). 

A PrcsidCJlCÍ:I, no~ ternws d11 arl. J(J(),lctr;J "a", dn Rc~imi!llhl Interno. ~.b:lard 

prejudicado o projew Jc lei cuj:1 cna:nta iiCaha de ~cr enunciiub, 4ue ~c i!n<:ontrav;! 
cnm a ~u:1 trmnita~iill sohrcst:~d<J, em face de n Decreto-lei n~' '1. 1J.Ií!J~/46, que a 
proJlll~i~ào JlretendÜI modificar, tc:r ~ido rcvngadtl c:xprcs~amellle pcln iiTI. 111) dn 
Dccrctu-h:i n~> 1.0~1)/óll, Acrc:.~centc:-sc, uind:1, que o E~lii\Utll dm: Milit<~rcs j:'1 d1..,. 
ciplinou :1 mutí:ri:1 cun:.tante da proposiçi'Hl. 

O SR. PRESIIli::Nn: (Nilo Coelho)- l:!sgo\UUü illniltén<& const.mtc da Ordcm 
d,, Dia. 

C..\mccdo a ralavra ao nohrc Senador Murem Freire, que f:~larü cm nome d:1 
Lidc:runça do seu Partido, 

. O SR. MARCOS 1-'REIRE (MDB- PE. Pronuncia o ~eguintc discur~o.l- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

A ficção científica tem, muitas vezes, dado va1.ào à imaginação humana na de!!~o:ri· 
çilo de: uma desgraça atômicu de altas proporções. Agoru mesmo, cas:~s de cspet{Jculo~ 
norte-americanas projctum o filme "China Syndromc:", d.:scrcvcndo :1 hipótese: de: um 
acidenl~ em uma central nuclear. E eis que a rc:alid01de se: cncurrega de: tornar verdade i· 
r;~ situ;Jçõc:s vc:rossimilhantcs, até entilo apresentndas n:~s telas dos cinema!! ou no 
vídeos das televisões, 

Os jornais dão conta de que a psicose atômica provoca pânico c:m Nova Iorque:
e em todo o pais- quando se soube que: a central nuclear da lndiun J>oint, situ;Jda 
somente: a 50 quilômc:tros da metrópole, tiveram um "acidente técnico" na semano1 
püssudu, 11 que se: seguiu, na última 4•-feira, o dn Usina de Thrcc: Milc Island, nu 
Pensilv:lnii1, a :!00 quilõmetros da mesma cidndc:. 

E :li_nda ontem: !fumos, em um dos jornais brusilciros, que: o~ combustíveis do rca· 
hH avana~o. da usmu nuclear de: Thrce Mile lsland estão se: aproximundo du ~cu 
ponto de: jus:~o, aumentando o perigo de uma catástrofe 11tõmica numu rc~i;in povna· 
da por, aproximad:1mentc, 750 mil pessoas, segundo us el>!atistica~ mais recente:~. uu 
se;a. um desastre pior do que Hiroshima c: 1'\ugilsakijunta:--. 

Foi, assim, o mui~ grave acidente ocorrido, até hoje. numa instalacrw ter
monuclear, amc~u,::.ndo transformar-se cm L"Ut.:ístrofe das maiores. Com efeito, )!Ct-!Un· 
do a Folltu dt> S. Paulo, de anteontem: 

"No caso americano, até o mllmc:nto fundiram-se apenas parte das 
100 toneladas de ur:lnio c caso todas as burras venham a se fundir, com· 
prometendo o circuit('l sccund:'lrio onde: pas~a o vapor que: nciona a~ tur
binas, ocorrc:r:'1 a explosiio térmicu do c:1roço, Isto ~criu o mais gr01v.: 
acidente possível de acontecer em uma usina nuclear. De acordo com um 
estudo recente feito pela Fundação Ford, cuso bto ocorra, 3.300 pc:.soa~ 
morrcrflll instantaneamente:, 90 mil contr:1iriam cúm:c:r, 30 mil ~ofrc:riam 
defeito~ genético~ c: 2-'0 mil tc:rium nódulo~ de tircóidc, dentro de um;1 
população de lO milhões de pel!soa~ que residissem a uma distância de até 
500 milhas do locul de acidente. No estflgio que c:~\~ agora, a cnn
tamin<tçào ji1 ocorre, só 4uc: numa proporção bem menor," 

~a mesma edii;Uo, Paulo Francis nssc:gurn que "as autoridade:~ c: u~cntc:s du u~i
na mentem adoidadamc:ntc ao público", ninguém podendo prever o comportamento 
da enorme bolha de hidrogénio que ~c formou no topo do remo r- tino inéditn, IOn1 
Jo~ manuais._ Os ecologista:. francc~cs, por ~uu vc"/., ucu~am o governo de mentiro!>u 
1rrcsron)!ahihdade ao sonegar informaçõe~ ~obre: os perigos de im1diu~~o na~ 7 ccn· 
:raisJâ cm funcinnumcnto nu Fr:mçu ou uas 14 em constru~ào, em alguma~ da.• qua1~ 
JÚ se: registraram :~cidc:ntes, c:mboru sem conseqUi:ncias bio\ógicu~. Por i~)O mc\JllU, ;1 
.::nordc!lUçào inter·rcgiunal dos movimentos ecológicos, naquele p:~ís, pede: a imediata 
mtcrrurçUo do programa nuclear rranci:s. 

Na Alcmunha, multiplicam·sc iniciativas populares, visando obMruir n con~tru· 
çào d~: centrais termonucleurcs, O mesmo nu Aústria, onde: 01 popu\açiHl, que: teve o J 1. 
rcitu de: se manifcstur através do plebiscito, contrapôs-se:, decisivamente, à efetivuçàu 
de novos programiiS dessa natureza, Movimentos colctivos de protestos ocorrem cm 
inúmeros outros p:~!sc:s, como Inglaterra, Holundu, Bi:lyica, Suécia, etc, 

Enquanto isso, Sr, Presidente, Srs. Senadores, entre nós, sem que o povo ~eja 
ouvido- nem sequer u comunidade: cicntllica - dccidc·se pc:ln construção de ví1ria~ 
usinas nucleares. Com efeito, além do complexo uiómico de Angra dos Reis, ~c:rão 
plantadas outras unidades nucleares por esse Brasil afora, como ~e fohse imprc~cindí· 
vcl c: inadiável a execução de tal programa- programa impuhüonado, rc:cc:ntcmc:nte, 
pelo controvertido Acordo Brasil-Alemanha, cujos aspectos positi\>os e ncgutivo~ 
niio tcrilo ~ido cxuustivumcntc analisados por quem de direito. 

Aliás, oportuno, a esse respeito, o ediloriul do Jomul du Brasil, de: domingo Ulti
mo: 

REFLEXOES ATOMICAS 

O programa nuclcur brasileiro começa a ser passado pelo crivo do 
debate- o que é eminc:ntcmcntc saudável, c nilo podia ser protelado. Só 
uma época politicamente exuugue teriu tentndo sugerir que ni\o huviu pro· 
blc:ma~ e dificuldades it volta de uma dccisilo tilo séria. Os problcmu~ 
foram recah:udos pura o incouscic:ntc: colctivo. Restu apenas aplaudir o 
fato de que ele~ tenham vindo à tonu, no grande procc~~o p~icunuliticu em 
4uc est(J cmpc:nhudo o Ura5il de hoje, 

Huviu, nos pródromu~ du dc:ci~ilo, um problc:mu técnico: o acordo 
com 11 Alemanha cru a melhor soluçilo purn u entrada no cidu nudcur:1 E 

cm ~1ue medida a energia nucleur ~cria a chave: p11ru 11:.oluçiw do prob!em;1 
energético? A C11munidadc técnicu c cicntílica niln foi ouvida a c~~e rc:~· 
peito, cm hora fi1es~c: todos o~ ucc:nos possívcrs uo Govc:rnn. 

llõ1via um problcrm1 político. Este foi escamoteado com nnturulidadc 
ainda ma ror. Pilfa 4uc preocupar-se: com u opinião pUblica'! 

Mc.\mn cm JliiÍ.~cs onde as 1.:ondiçôe~ s;lo outru.~. c n E.~tudo mc:nm •m
pcnetrúvc:l, ~uhe-~e agoru que o prohlc:míl do átomo foi pnuco di\cutido, c 
4uc a" falhas técnicas que ugor:1 surgem dii.o à opiniilo pL1hlicu u 1mprc:ssiio 
de ter s1do logradu, nu no mfnimo mal informada. Se m vício~ de: cons· 
truç;in qu~· j.i se :tprcsc:ntam em Angra vierem a ter, ugorn ou mai.>õ tnrdc:, 
com•c:4ui:ncias sérias, em que medida 11 desconfiança c o ressentimento que 
issn pro~ocaria afctarào u~ nossas aindu frúgc:is estruturas po\ilicas'? 

A smtplc:s vcrdudc é que nenhum Governo- como agora se t:omec;;1, 
fc:liLmentc, a perceber- tem o direito de correr sozinho tuntos ri~cos, e de 
passar tão ao largo capacidade de reflexão dus nossas elites - paru não 
falar na c:apacidadc técnica dos nossos cientistas. 

... · . Ü ~·a·l~ ~~;â ·~;~a·~d~ ·c·a·r~~ ·~~·~~r·a·, ·~~~~· ;;~·ad'il'h~ ~~ ·~~~ ·c·u·c:m inV<I· 

ri:~vc:lmcnte os regimes fechados. Por lei incxorllvcl da sua economi:t 
interna, c:.scs regimes estreitam progressivamente, como é de conheci· 
mc:nto geral, os seus processos dccisórios, Já não vem muito ao c:~~o 

pesquisar as inten~õcs malêvalus ou inidôncus que possam ter-se escon· 
dido por trás das torres misteriosas da indUstria nuclear. Pode supor-se 
ide:1lismo, ou ati: uma forma peculiar de patriotismo, no grande e~forço 
que se desenvolveu pura integrar o pais no ciclo do lltomo. Triste é que, 
como o regime estava viciado .no autoritarismo, e não podia ugir difercn· 
temente cm relação ao átomo sem mudar todo o seu mctubolismo, 
decisões cruciais foram tomadas em cfrculos melancolicamente rcdulidos. 

Nestas circunstâncias, as decisões ficam realmente mais f;lcc:i~ - c 
esta é n vamagc:m inicial de que dispõem os regimes fechudos. Ao mesmo 
tempo, entretanto, cstrc:itam·sc os limites do processo decisório, restringe· 
se o seu âmbito, rc:duz·sc o oxigénio que poderia vitalizá-lo- e por toda~ 
essas razões, :~umcnta u m:~rgem de risco c de erro, em proporções mui tu~ 
vezes inuccitávc:is. 

O Sr. Paulo Brtmard (MDB- RS) -lnaccitllvcis c irreparáveis. 

O Sr. Dirceu Cardoso(MDB- ES)- Permite: V. Ex• um aparte'! 

O SR. MARCOS fo'RF.IRE (MDB - PE)- Ouço o ilustre Senador Dirceu 
l'ilrdoso, do Esplrito Santo. 

O Sr. Dirceu Cardo!iO (MDB- ES)- Nobre Senador Marcos Freire, V. Ex• 
t:~tá tra1.c:ndo l1 diM:ussào problemas de suma importância pura o Brasil de: hoje:. Ao 
relatar o acidente da usina nuclcur da Pensil~·ãnia, nos Estados Unidos, onde ocorre o 
~<JJ.umc:nto gasoso que está ameaçando a segurança c a saúde da populaçi'lo cm torno, 
V Ex• rarcce que leu trechos do Relatório Ford, elaborudo por cientista)! atômicm 
dos Estudos Unidos, que previam, no caso de um acidente nuclear em uma usina- lâ 
hou\lc: apenas vazamento gasoso- no cuso de um acidente nuclear, além das morte.> 
unedia\a), além de 45 mil doentes de: cánccr, como comc:qUi:ncin, uli:m de ~-'0 mil 
pcs~oa~ com tumure~ malignos na tircóide, durante os 30 unos ~cguintcs, além de 45 
rml~.:om s~nos problemas de c;lnccr latente na sua saúde, ali:m de: todos cs~c~. JO mil 
pesso;1s teriam defeitos genéticos no transcorrer dos 150 •mos. Pois bem, u~ nosMh 
usinas nuclc:arc:s estilo sendo construídas com especificações ainda menores do que a~ 
c.~pc:cificaçõe.>; de segurança que os Estados Unidos, a Alemanha c: outro~ pui)!cs do 
~tunda estabelecem. Já descobrimos que aquilo é: demais. Entüo c:stumo~ fa1.endo 
menos com menor :.cgurunçu nus paredes. Isto o que npurumos. A Comissflo Parlu
mc:ntar de Inquérito sobre: o Acordo Nuclear irú visitar nu pró11.ima quinta, sexta e 
sllhltdo, .l U~in<~ Nuclear de: Angr<~. A 'Comissão C.'itÚ apurando as irrc:gularidudcs que 
foram comc:tidu~ na construção das duas usina~ nuclc:nrcs de Angra do~ Reis, v ui vc:ri· 
ficur, deduzir in /o(u com assessores, com cientistas nuclcurcs, com engenheiros qw: 
no~ acompanharão. Vamos verificar cxutumc:ntc aquelas acusuçõcs que fi1.c:mos c: u~ 
investigações que, através do~ depoimentos, chegumos a admitir, V. Ex• eslá fazendo 
um pronunciamento sério, não só pura o Brasil, hoje, nesta hora nuclear. Esse famoso 
Relatório Ford, publicado nos Estados Unidos, prevê ainda 30 mil pchoas com 
defeitos orgânicos: crianças que nascerão sem braços sem nariz com outros c outro~ 
defeitos orgânicos, ao longo de 150 unas depois d~ssc ucide~tc nuclear. E.~111mo.~ 
fazendo nossas usinas com scgurunçu diminuldu nus paredes que vilo conter o vuso de 
rc:uçllo, Fico satisfeito cm ver que V. Ex• como sempre, truz pura o Plcnârio assunto 
pulpilantc,liério e de rc:pc:rcussaa. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Nobre Scnudor, V, Ex• trouxe:, mui 
oportunamente, valioso subsidio ao meu pronunciamento, enfatizando, de modo 
especial, o perigo que representam as centruis nucleurefi, t bom que se acentue esse 
perigo, porque, durante muito tempo, pode-se dizer até agora, o Poder I'Ublico, em 
yerul, procurava lranqUllizur os brusilc:iros, quunto à impossibilidade de perigos 
maiores pura a segurançu coletivu. 

O Sr. Gllnn Rocha (MDD- SE)- Pcrmite•mc V, Ex•, nobreSenudor'/ 

O SR. MARCOS FREIRE (MOO- PE)- Durei logo o upurtc u V. Ex•, depoi~ 
de: tecer algumas considc:ruçõcs ~obre a intervenção anterior. 

E~tilo, parc:ciu que: 11 técnicu linha utingido tul t~rau de pc:rfciçiio que: cmlt 
ccntnu.~ nuclc:arc., c:.~turiurn acimu do bem c do mui. No cntunto, talvez este último 
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fato~. c~ te epbódio du. Pcnsilvúniu, tenha ~c:rvido de ulertu nàu a pena~ paru nó~ do 
llru.MI, mu~- como dLt o Senador Dirceu Cardoso - para todo o Mundo. A~'im, i: 
lllUIIO orortuno o pronunciumcnto feito no Rio Grande do Sul pelo Ecôlogo Jmé 
LutJ.c:mbc:rgc:r, Prc~identc da A~~ociaçilo GaUcha de Proteçào ao Ambiente Natur:Ll, 
quundo ufirmu, a este: propósito: 

"O acidente: com a usina nuclc:ur de Thrc:c Mílc: lsland vem itpcna~ 
confirmar o perigo que: este tipo de tecnologia rc:prc~c:nta para u humunida· 
de:." 

Para o ilustre conterrâneo do nosso LI der, 

I c". 
"O fato de as autoridudcs locais insbtin::m que "tudo c:~t{t ~ob contro· 

i: paru dc:ix:.r que todos nós possumos dormir cm pilt, sem se: preocuparem, muita~ 
vc:Lc:s, que talvel não acordemo!> mais. E mostru o Ecólogo José: Luttc:mbc:rgc:r que é 
sabido que nesses casos as autoridades c: us entidades rcsponsáveb sempre procurum 
c~condc:r 011 fatos, acrescentando que, "se cm Porto Alegre a Companhia Rio
Grandcnsc de Saneamento nc:gu dudos até pura a Coordenudoria de: Controle do 
Equil[brio Ecológico, tanto mais num c11so de: pane nuclear", 

Estamos assistindo a esse drumu da populuçào americana. Di1em que não hoí 
mais perigo, mas pedem que us fumílias não saium de: cusa: di1.c:m que não h{L mui~ 
perigo, mas rc:cham as c:scolus públicas: dizem que nilo há mais perigo, mus tiram o~ 
velhos dos hospitais, c: assim sucessivamente: ... 

Portanto, seria o caso de lembrar, como fez o ilustre Professor Lutzembergc:r: 
"O livro de Robert Jungk, "O Estado Nuclear", que molitra que u ttc· 

nologia nuclear altamente sofisticuda, concentrada c concentradora de po· 
dc:r, mas tremendamente vulnerável, não somente a pane:~. mas à sabota· 
gcm c terrorismo, levará uutomaticamcntc ao estado policial", 

E indagar, com c:lc: 

"Se: na Europa c: nos Estados Unidos são inevitáveis 11s panes e, se: na 
Alemanha já surgiram as primeiras medidas untidemocráticas (m função 
do medo oficial diante: da vulncrabilidudc: das usinus c dos protestos 
populares, o que: pensar do nosso cqso?" 

Lembra ~indu S. S• que: a Usina de Angra é do mesmo modelo, construido c 
montado na Aumiu c: que, como já assinalei aqui, por um plebiscito foi impedida de: 
funcionôlr. 

Finalmente Lutzembergcr concluiu suas declarações sobre: a questão 
du segurunça das usinus nucleares com um apelo às Forçus Armadas: "Um 
pais que semeia usinas nucleares é um pais que pode fcchur suas Forças 
Armadas, nilo tc:rd defesa diante: de terrorismo c: sabotagem. O Brasil não 
precisa entrar na corrida nuclear, temos cnc:rsia alternativa suficiente para 
o desenvolvimento humano". 

O Sr. Gllun ~och1 (MDB- SE)- Permite:· me: V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ouço o nobre: colega por Sergipe:. 

O Sr. Gllv1n Roch1 (MDB- SE)- Apenas para ussinalur um fato que acho que 
corre paralelo ao problema da energia nuclear no BrasiL Sabe V. Ex• c sabe u Casa a 
vocação que: tCm os Executivos ditos fortes, curcmismo onde se: encobrem os Govcr· 
nos autoritários, de fazer as coisas C!>condidumcntc, E. uma vocação irrc:sistlvc:l dos 
governos 1:om tcndCncins ditatoriais agir na catada da cscuridào. Ora, um u~:identc: 
desse tipo ocorrendo no Brasiltomar·sc·iu c:xtrc:mamc:ntc mais perigoso, porque: nilo 
interessaria ao Governo dar nenhuma publicidade: ao fato, haja vista que acidentes de 
menores consc:qUêncius, porque: nilo envolviam ainda enc:rgiu nuclear, ncontccc:ram 
cm Angra I c: o Governo fc:z toda investigação de uma maneira secreta. 1: u vocação 
irresistivel de: c:scondcr•sc da opiniilo pUbli~n. Ora, como esse projeto, como toda essa 
progrumuçilo nuclear é mugaloman!ucu c estâ demonstrado que: é uma aventura 
financeira sc:m sufda, jâ que o quilowatt foi inicialmente calculado cm 530 dólurcs 
agora, de acordo com o Sr. John Cotrim, passa a 3 mil dólurc:s, tudo leva u crer que 
possa ser sacrilicadu a segurança para que o Pais n~o sofra a "humilhação" - 1: 

ponho uspas- de rever ~ssc: tratado nuclcur. Faz V. Ex• muito bem cm trazer o 
assunto a debute. Este Pufs tem que abri-lo ao debate nacional com cientistas pura 
verificar inclusive a viabilidade económica do projeto, E. um absurdo que por 
teimosia, por c:scumotcuçilo, tornc·sc este 11ssunto infcnso ll dissecnção pelos cicntistns 
e pelo poder do Congresso Nacional. Nós queremos discutir aspectos inclusive mé· 
dicas do projeto, pura que nilo caiamos no perigo de vida cm que estilo caindo o~ 
nossos irmi'los dos Estados Unidos du Amhicu. 

O SR, MARCOS FREIRE (MDB- PE)- V, Ex• trouxe: a debute um outro 
uspc:cto do problema, Fulâvumos untes do aspecto de segurunçu, V, Ex• aborda ugoru 
o aspecto c:conómico·finuncc:iro de empreendimento. Sobre: isso o próprio editorial do 
Jornal do Bra$1/, que nós lemos uqui c:m parte:, ussinula, com muita propriedade: 

"Subestimou-se, com m.tior ou menor boa fé, o custo das instnluçõcs 
nucleares. Superestimaram-se us estimativas d11 dcmandll c:ncrgé:ticu, de 
munc:iru a dar a imprc:ssilo de que se tratuvu de: assunto de: vidn ou morte, c 
portunto insuscc:tlvc:l de dc:longus, consultus ou uté mesmo de procedimcn· 
tus corriqueiros como concorri:ncins." 

O Sr.l•~&ulo IJro!L.'IKrd (MDH- RS)- Com u ·Fcmwiu do A~;o aconteceu coi'a 
\Cillc:lhlllltC, 

O SR. :\1t\RCOS FRf:IRF. (MDB- PE)- No me~mo ~c:ntido é o c:dituriotl de O 
1:".1tmlo dt• S. Paulo, de untenntcrn, quando ubordando c~~( me~ mo u~pecto cconilmico· 
financeirn, u~~inaht: 

Criticadn como um erro cconômico c tecnológico pela comunidade: 
cientifica, (não faltou ilti: quem o chilmusse simplesmente de: mcguloma· 
nfuco), o Progruma Nuclear tornou-~c: lllmbém inviável financeiramente, 
di:mtc du conjuntura que: o P:~rs atravessa. Mas m homcn~ do Governo 
continuam dc:~pbtando: o Lide r do Governo na Câmaru procluma·o "inc:· 
xorávcl"; o Ministro dus Minas c: Energia "intocável, soberano". Contra 
quem, porém, funcionam essa incxorabilidadi:: c: intocabilidadc:, ~c:não con· 
Ira o próprio interesse nacional? Afirmam os técnicos que temos hidrc:li:tri· 
cas disponfvc:is para mais de: JO anos, c insistem sc:torc:s do Governo na inc:· 
xorabilidadc: de: um Progruma de custos, a indu desconhecidos, tul o dc:scn· 
contra das dc:cluruçõc:s. O quilowatt instalado, orç11do no acordo Brasil· 
Alemanha cm 530 dólurc:s, já é cotado pela NUCLEBRÃS cm muis de: 
1.600 dólares, c ugora pelo c:x·Presidc:ntc: de FURNAS, Sr. John Cotrim 
(a se -cumprir toda a programação de: oito unidades para produção de c:ncr· 
gia), cm 3.000 dólares. Quem está intr:ressudo na verdade: os cientistas c: 
os técnicos, habituados uo rigor, ou os governantes intcrc:s~ados numa boa 
imagem junto ao público? E, então, a que: preço se c:Sturá construindo tal 
imagem, ao do ludibrio d:~ população que tc:m o direito de saber aonde vai 
parur seu dinheiro? 

O Sr. Aloyslo Chal'es(ARENA- PA)- Permite-me V. Ex• um aparte:! 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Com muito praLcr. 

O Sr. Aloyslo Cha~es (ARENA - PA) - Nobre Sc:nudor, a exposição que 
V. Ex• está razcndo envolve um problema gravíssimo que prc:ocupu, neste momento, 
o mundo inteiro. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Espero que o Governo bru!!ilc:iro 
também. 

O Sr. Aloyslo ChaYts (ARENA- PA)- Eu acredito que o Brasil n~o está foru 
do mundo. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Às vezes este Governo tem estado 
fora do mundo, 

O Sr. Aloysio Cbaves (ARENA- PA)- Nobre Senador, V. E,~~;• me: concedeu o 
aparte c peço a gentileza de ouvi-lo ... 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Estou ouvindo com toda a utenção. 
Estou upcnus tentando participar dele. Perdoe-me: V. Ex• 

O Sr, Aloysio Chaves (ARENA- PA)- Muito obrigado a V. Ex• Preocupa to· 
do o mundo, preocupa todos nós, nestu Casa e c:stnmos ouvindo, utcntamc:ntc:, u cxpo· 
sição de: V. Ex• Realmente, o homem, desde o momento cm que resolveu utiliLar a 
energia nuclear, ficou perante um tc:rrfvc:l dilema: ou voltar utrás, estancar esse progra· 
ma, anulá-lo totulmentc, vc:dá·lo a qualquer nação, a qualquer sociedade, a qualquer 
povo ou prosseguir, c:nfrentundo os riscos que são inerentes à desintegração atómica. 
Isto constitui uma terrfvc:l alternativa que hd de truzcr para todos nós, no Brasil c no 
mundo inteiro, uma preocupação udicional muito grave. Creio que o homem, uo de:· 
sintcgrar o átomo, está como na figura de Goethe, o ajudante do feiticeiro que dc:scn· 
cadeou os elementos, na ausência do mestre, c, depois, nilo soube controlâ-los. Assim 
parece que c:stumos nós com esse problema nuclear. 

O Sr. EYandro C1rrclr• (MDB -AM)- Muito bc:m! 

O Sr. Dlrnu Cardo10(MDB- ES)- Muito bem! 

O Sr. Aloyslo ChiYCI (ARENA - PA)- Mas, no momento, funciona no Con· 
grc:sso Nacional, no Senado Federal, uma Comissão Parlamcnt11r de Inquérito que cs· 
tá aluando, com rigor, com cficii:neiu, c deseja, realmente, esmiuçar todos os problc· 
mas que estilo vinculados com a construção das usinas nuclc:ures no Pais, ni'lo só to· 
mando depoimentos, nu Comissão, como também fazendo visita in loco, já ununÇadn 
pelo nobre Senador Dirceu Cardoso, Espero, portunto, que essa Comissão Pnrlumc:n· 
ta r de lnqui:rito, que tc:m a confiança de todo o Senado c os mais amplos poderes para 
investigar possa, realmente, trazer-nos ufin11!, o momento oportuno, um relatório con· 
crc:to, minucioso, de acordo com o qual o Congresso possa tomar uma decisão finul. 
n~ sentido de: colaborar pura eliminur ou reduzir a possibilidudc: rc:motu de: quulquc:r 
uc1dente dessa natureza no Brasil, no futuro. Muito obrigado u V, EA• 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Na verdade, essa possibilidade de 
acidente sempre cxlstlrâ. Nem nós aqui, do MDB, somos contril a cxploruçào du c:ner· 
gia nuclear. Evidentemente, silo desafios que se apresentaram aos povos c que ni\o po· 
dc:m ser liminarmente rejeitados. Criticável, isto sim, terd sido o uçodumento c, sobre· 
tudo, as restrições que foram estabelecidas ao conhecimento da Nação, cm c:ncumi· 
nhur soluções que: podem nilo te: r sido as mnis bc:n~ficas pum o futuro dcstu Tc:rr11. 

E aqui cubc:riu nssinnlar, de forma muito particular, o inconrormismo do MDO. 
de: que u con1unidudc: cientflicu ni\o tcnhu sido suficientemente purlicipantc, inclusive 
lJUUndo do ucordo Drusii·Aicmunhu. Nilo fultum Voles, ns mais autorizudns, de: cicn
tistus os .rnnis respcitl'lvcis que tc::m, cxutumcntc, lcvuntudo protestc.,s pclu munciTil co· 
mo " c01sn ltrn sido c:ncuminhndlL neste Pnrs. Nós, c:videntc:mcntc, nilo vumo~ querer 
nos fechur em conu~ c desconhecer o problemu du cncrgiu nuclear, nw~. turnh~m. noin 
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cntendc:mllS, n:rito, este açmlamento c, sobretudo, o círculo fcch:u.Jo 'lUC ~c formou 
cm turno deste assunto rurafin~ de deci~ào. 

E ótimo que c:<ista a CPI da Encrgiu Nuclear c V. Ex• citou o Sen11dor Dirceu 
C:ardoso que, como tilntos outros, nos merecem u mais uha confiun~:1. Ma~. é, ~ohre· 
tudo, necessário que, neste instunte de alerta univcrsul, sejum convocado~ todm o~ 
cientistas que tenham uma contribuiçi\o a da~ neste nssunt~ rur~ que, ~c nc:cc:s~úrio, liC 

fuça uma revisão, cm rrofundidudc, dos cummhos, talvc:l, mdcvados, que tomumm no 
que di1. r~src:ito à energia nuclear. 

O Sr.J•a~ulo Bronard (MDB- RS)- Enquanto i: temro. 

O SE. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Diz muito bem o Líder do no~~o Par
tido: enquanto i: tempo, porque há uma série de indagações, de questionamento~ em 
torno das opções que vieram a ser feitas relo Governo brasileiro, questionumcntm 
n:lo só de naturcla estratégica, mus de nuture1.a económica, de natureLu fln:anccira. de 
t111 forma que há quem diga que esturramos comprometendo o futuro do Bra~il. 

O Sr. HenrlqurSanlillo (MOB- GO)- Permite V. Ex• um up:artc'! 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ouço o nobre Senador Henrique 
Santillo. 

O Sr. HenrlqueSamliiiO (MDB- GO) -Ilustre Senador Marcos Freire, V, E.\' 
e seus aparte<Jntcs abordaram com precisão absoluta o problema n::lucionudo com :1 
scgurunça e o problema económico do Acordo Nuclear Bru~ii·Alem;mh:~. 
Raridamente, gostaria de colocar, tumbém, o problcmu poHtico, aliá~ muito bem 
;~bordado hoje, pelo ilustre jornalista Carlos Chagus do O EJtado dr S. Ptwlo c no 
Jornal út• BraJí/ia. De todos os argumentos apresentados pelo Governo para manuten· 
çào desse acordo, para fazer valer a alternativa nuclear como fonte de energia p:ara o 
País. o mais forte, o mais pesado, o de maior peso esrecflico, niio pódc ainda ser 
procl:amudo pelo GoYerno, que é, sem dúvida algumu,- segundo o jornali~ta c o meu 
modo de ver- :a tcntiltiva de se manter a hegemonia gcopoliticu no cone Sul ou cm 
toda a América Latina. E: a opçiio nuclear feita, sobretudo, como tentutiva de manter, 
na América Latina, um predomínio de caráter Brasil poténcia, com tcndênci:t~ 

impcriulistas. 

O Sr. Enndro Carreira (MDB- AM)- Muito bem! 

O Sr. Hrnrlqur Sanrlllo (MDB- GO)- Aliás o Governo da Argentina que 
tem, em muito, imitado o Governo brasileiro, neste ponto também passou a imitá-lo c 
já fel, agora, sua opção por um acordo Argentina-Alemanha, do mesmo sentido c no 
mesmo teor. 

O Sr. AloysJo Chavn (ARENA - PA)- Há muito tempo a Argentina está na 
freNe cm matéria nuclear, inclusive com rcatoresjá funcionando, desde os tempos de 
Percm. 

O Sr, Henrique S.ndllo (MDB - GO) - E nos precedeu, cm muito, com 
tecnologia própria para pulses do terceiro mundo c, agora, só agora, nu tentativa de 
nos imitar c talvez de tentar concorrer com o Brasil nesta hegemonia de carútcr 
impcriuliita, passou u fazer u outra opção, mais grave c sobretudo mais prejudicial à 
comunidade da América Latina, que é u mesma que o Brasil fez com o Acordo Brasil· 
Alemanha. Gostaria, portanto, de deixar aqui registrado este J'lroblemu de curá ter emi
nentemente politico, que condicionou, sem dúvida ulguma, u opção feita pelo Go· 
verno b'rasilciro, autoritariamente sem consultar u Nução, nenhum segmento da 
Nuçiio, por um acordo que é altamente lesivo aos interesses nacionais. Por outro ludo, 
como bem disse V. Ex•, se a opção pela energia nuclear, nos pa(ses europeus ou 
mesmo nos Estudos Unidos, foi uma opção calcada nu circunstância de fonte de 
energia à disposição da tecnologia desses pulses, nào é o mesmo cuso puru o Brasil, 
que dispõe de uma potencialidade de energia hidreli:trica, cupuz de nos servir por 
várius c vArias di:cudas, sem qa;c prccisAsscmos, agora, optar por um projeto alta· 
mente oneroso c lesivo aos interesses do Pufs. Agradeço, 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Inclusive, quundo" fulu uqui cm 
urrovcitamcnto da nossa energia ... 

O Sr.Joaé Uns(ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR, PRESIDENTE (Nilo Coelho. Fazendo soar u campainha.)- Lamentavcl· 
mente, Senador Marcos Freire, o tempo de V. Ex• 'estA esgotado, De maneira que 
rediriu não concedesse mais apartes pura concluir. 

O Sr. Joaé Uns (ARENA- CE)- Mnis nem um? 
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - V. Ex• citou, aqui, o aproveita· 

menta dus quedas d'Aguus. No Brasil, por essa megalomania permanente, pcnsu-sc 
logo nus grandes barragens, nus grandes empresas hidrclétricas, para gcrur milhões c 
milhões de quilowatts etc. Purecc·mc que, tendo tantos rios cortanto este continente, 
0 Governo precisuriu tumbém voltur•se pura pequenas quedas d'úguu, que talvel nilo 
reprcsentusscm tanto investimento, mas c podcrium, dcvidumcntc inccntivudus c 
estimuladas, fuzer com que surgiuem pequenus hidrclé:tricas, de pequeno raio de 
uçilo, e que poderium atingir objetivos igualmente valiosos pura o futuro do J•uls, 

o Sr. Jofl\é Lln"(ARENA -CE)- Permite V, EK1 um upurte, nohrcScnudor'! 

O SR. MARCOS FREIRE (MOO- PE)- De minha purlc permito, mus ni\o 
sei ~c o Presidente concorda. 

O SR. I,RESJI)ENTE (Nilo Coelho. Fuzcndo sour u cumpuinlm.)- Aindu IHi 
oradores im;critos que estilo rcclumundo com u Mesu u benevoli::nciu. 

O SR. MARCOS FREIRE (MOO- PEl- Sr. J•re~identc, Srs. Scnudnrc~. c~tc i; 
um prohlcm:a sobre o quul e11tu C.1sa nào plldia silenciar, nc~tc instante, nc~tu nnvu 
conjuntura, em que existe um pimico gencr:alizudo nuquclcs pulses que ti;m centrai\ 
nucleares. Nilo se dign que é alurme fulso, pois o~jornuis dão noticia de que o próprio 
cx-Primciro·Minbtro da A1cmunhu Ocidental, Willy Urundt, destacou 'JUe os 
acontecimento~ nos Estados Unidos impõe uma revisão da politica cncrgi;tica 
mundi:al. Nilo i: a Oposiçào hrusilcira que está aqui querendo criar funtallmia~. niw! E 
Willy Brandt quem dil "que se impõe, portunto, um;l rcvi~ilo da politica energética 
mundi:al, "afirmando que" o uciente de Harrisburg, próximo da cut;htmfc deveria 
incitar ;a rever toda~ as dcci~3cs no domínio c a rcnetir ~obre u pcsqui~a de outru11 
fonte~ de cncrgi:~", 

Sr. Presidente. as crltic:as silo inúmeras, criticas essas que põem cm dúvid:a, mui· 
t;as delas, a própria validudc:, neste perfodo de nossa História, da busc:a sôfrcg:1 da 
energia nuclear, quando ao l:ado das grandes hidroclétricas, um progrum:a de cMimulo 
;ao uprovcitamcnto de pequenas quedas de nossos rios parece que podcri:1 no~ ~~~

segurar- permita-me repetir- o uprovcitumento de vasta potenciu\idade encr~:~ética. 
O tào decnntado Acordo Nuclear Brusii-Aiemunha viria nos ac:arrctar depen· 

dénciu cconómic:1 c tcncológica, constituindo-se, ao final, cm empecilho uo no~so 
verdadeiro desenvolvimento. Ao custo desse progrnmu, por sua vc1., se somuria, cm 
c~pccial, a opçiio de matéria-prima, que seria a mais contru·indic:ada, a do ur:iniu 
enriquecido; 235, a exigir, inclusive, u construção de: usina de enriquecimento c, pela 
sua insuficiência, u própria necessidade de importaçiio- ao contrilrio do ur:"aniu lliltu
rul, utilizável cm rc:~torcs, sem necessidade de pagar royaltfrs aos Estudos Unido11. 

Enquanto iss'o, o Br:asil, juntamente com a ln dia, possui, 90% da~ reserva~ de tó· 
rio do mundo, tendo relegado, durante tanto tempo, n realização intensiv:a de pc~qui
sas nesse campo. Isso pura nào falar no'chamudo lixo atõmico, que rcsulturia de 
nos~as centrais nucleares, perigoso não apenas pela necessidude de "cemitério~" de 
detritos, mas- c uqui, talvel, um dos motivos da grande oposição norte-americana 
ao Acordo - pela possibilidade de fornecimento, através de sua regeneraçi1o, de 
pluttinio,'mati::ria-prima essencial para a fabricação de bomhas atómicus. Dai por que 
já bouve quem indagasse se, ao inYi::S de fins energéticos, nào se visuva, no fundo, 
objctivos militures. 

Como se vé, Sr. Presidente, questionamentos v6rios podem ser levantudo~. cm 
torno do programa nuclear. Sào eles tão sérios e prcocurnntes, que nos permitimo~ 
propor ao governo que suspenda, de imadiato, qualquer novo pas~o nes~c sctor. E. 
sobretudo, convoque-se n todos, para repcnsarcm,juntoll, os wrdudeiro11 caminho~ de 
uma melhor c mais sadia politica energética para o Brasil. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. MARCOS FREIRE 
EM SEU DISCURSO: 

ANGRA DOS REIS: OS RISCOS DE UM ACIDENTE NUCLEAR 

Ent'a.~ Mat't'd,, Filho 

Sem ao menos prejudicar uma bela munhà de sol de um dia qualquer a rartir de 
19!1 1, us populações das cidades do Rio de Janeiro (principalmente), depob Silo Paulo 
e ati: de Belo Horizonte, poderão estar sendo afctadas por elementos radioativos. 
Algumas pessoas terão somente nódulos de tireóide. Outros, porém, sofrerão profun· 
das mutações genéticas c milhares serão fulminados por câncer da pele ou de pulmão. 

Este: seria o quadro provocado pela mais grave catástrofe nuclcur, que: por ventu
ra venha a ocorrer cm apenas uma das trés usinas do complexo utõmico de Angra dos 
Reis. Afinal, o risco que existiu licou agora comprovado com o acidente do tcrmin:1l 
termonuclear de Thrre MIJe IIJand, nos Estudos Unidos, E nào seria só isto, pois 
jogou por terra todas as teorias de segurança até agora defendidas pelos mab impor· 
tuntes centros de pesquisas internacionais e, naturalmente, "compradas" c cndosllil· 
das pelos responsáveis do programa nuclear brasileiro. 

O modelo de scgurarwu brasileiro só nào é o mesmo porque é pior. Ou seja, mui· 
to mais precário, pois, de inicio jâ mostrou deficiências como u construçilo do reatar 
de Angra· I sobre uma falha geológica, a montagem da segunda unidade sohrc um so
lo fraco, tudo isso pum obedecer um cronogruma de obras essencialmente politico, 
dentro de uma filosofia de trabalho cuructc:rizuda pela queima de ctupu, puna ~c ulcan· 
çar o domfnio da tecnologia atómicu no prazo mais rápido possfvcl. 

Este quadro upurcntcmcntc chocante, onde, como numa obra de ficçilo, a populu· 
çilo destas tri::s Capitais brasileiras vào sendo contaminadas sem saber, hoje é mais do 
que nunca real. Cientificamente foi provado com o acidente de Threr Mllc l11hmd c, 
para acontecer nestas proporções, "basta continuar mantendo o povo ufu~tado da~ 
decisões nucleares, como ocorre no Brasil, para termos umu catllstrofc cm qu:dqucr 
acidente-menor". 

O autor desta previsão é o flsico Luiz Pinguclli Rosa, du Universidude Fedcrul do 
Rio de Junciro, c autor de vdrios trabalhos sobre segurança de reatares, puna u 
SOciedade Brnsilciru de Ffsicu. 

"No Brasil, onde: este problemu é sempre encarado com muito otimismo, o con
trole de segurança de nossas instalações nucleares é feito por orgunbmo~ li~ndo11 uo 
Ministério dus Minas e Energia, como a Comiss~o Nacional de Encrgiu Nuclcur. Ora, 
just11mente por quem tem como interesse muior tocar o rrogrumu o 11111is rúridi) fli1\· 
s/vcl. Org~os de controle do meio ambiente, corno u Fundação Estuduul de btudn~ 
do Meio Ambiente, Secrcturiu Especial do Meio Ambiente c o prt~prio Mini~ti;ri11 du 
Suútlc, nào ti::m rodcr nenhum de lisculiluçilo c sequer silo ouvidm. Além da partici· 
puçi\o destes mecanismos, o próprio povo devcriu ~cr con~ull!ldn c o debate dc,tc~ 
problcnms deveria ser levudo ~!. buscs ropulures, foru dm circulo~ ucndi:mi~u~. 
utingindo até nu:smu m trubulhudores dcstus ccntruis nuclcurc~." 
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Do seu ponto de vista, o aspecto mais grave destn falta de "democrutiluçilo" do~ 
ussuntos attimicos no Brilsil, é que nenhuma con:.cqüi:nciu da tragi:diu como u de 
TIUL~ 1\lilt bland•poderiu ser evitadu aqui, como e~ tá !lendo nm E11tados Unidos, Ele 
lembra (.JUc l(t existe umu grotndc conscicntiluçào popular ~obre os perigo~ da irrudia· 
~:)o atõmic<L, (.jUe torna, muito mais fAcil os serviços de prevenção c ati: mesmo de 
eVlLCUUÇàO, 

No Hrasil, u compreensão dos riscos nucleares não existe nem nu regÜio de Angra 
dos Reis, ()ode uutoridadcs ligadas ao programa atômico chegam a extremos de reli· 
rur das bancas locais as publicações de: Imprensa que contenham matérias criticas 11~ 
trê~ U!linas que estão sendo lú construfdas. 

o~ ungrc:nsc:s não sabem, por exemplo, que as condições atmosféricas c mu· 
ritlmas locais nào garantem uma scgurunça integrul pura as operações dos reatares. 
EMc foi um alerta feito há quatro unos pelo cientista Marcelo Damy dr: Souza San· 
tO!~, considerado o "pai" da energia nuclear brasileira. Nu oca~iào, de dizia que a re· 
giào era sujeita a formações de inversões térmicas na atmosfera, que poderão con· 
centrar os isótopos radioutivos expelidos durante o funcionamento normal das usina~. 
E se h ou \lesse uma emissão de elementos uindu mais perigosos, no caso de um acid1:n· 
tt:'! Ele respondeu: "Afscria o fim. Ou melhor, o começo do fim." 

Folhu dt' S. Paulo, 1•-1·79, 

CUIDADO COM O DR. STRANGELOVE 

São Paulo 
A sombra do p~sadclo atômico que se irradia da Pcnsylvânaia sobre o mundo cm 

pãnico, torna intimas c quase grotescas as pcocupuçõcs do nosso cotidiano, Que im· 
porta atinai a presença do pequenino tecnocrata Reis Velloso, tiio innucnte na monta· 
gcm do Projeto Atõmico de Angra dos Reis, quando o mundo vê dian\c dos seus 
olhos estarrecidos u apocallptica perspectiva do holocausto atõmico no coração dos 
Estados Unidos? E isso provocado não por uma falha técnica, mas por uma dessas 
simples c incvit:'lvcis deficiências humunas, uma negligência pela qual ninguém pode 
sc:r responsubili1.ado. Que falar, portanto, do Brasil, onde o sentido de responsabilida· 
de funcional ainda está no estágio precário da improvisação c do jeitinho? Pode-se, as· 
sím, afirmar sem cair cm oposição meramente sectária que o Projeto de Angra dos 
Reis, que já mostravu todos os sinais de um escândalo financeiro, hoje pode ser apre· 
sentado como um dos grandes perigos nacionais cm gestação. 

lstO,Iic ~e tomar cm consideração um mfnimo das acusações, que foram upontan· 
do falhas no pl:mcjamcnto c construção desse complexo atômico, aparentemente ex· 
posto a riscos que seriam inaceitáveis cm qualquer pais mais orguniludo. Espccialmcn· 
te: a entrega da sua realização a uma obscura c desautoradu construtora baiunl!. 

O Projeto Atô'!lico não é visivelmente apenas uma expressão da megalomania au 
toritána do ex·PrcMdcnte Ernesto Ge1!iCI. t:.lc c ccnumeme pane ac um plano global, 
traçado no11 subterrâneos ultra-inacessi..,eb dos nossos cstratégistas da "real politik", 
que inspiram alguns dos nossos organismos militares c tecnocrãticos muis podcrollos. 

Sabc·sc, entretanto, que as maiores c mais altas expressões da comunidade cienti· 
fica bra~ilcira, se não foram inteiramente contrArias ao plnno atômico nacional, con· 
denaram os esqúcmus de sua formulação c execução. Um cicntistu com o respeito uni· 
\lersul conquistado pelo Prof, José Goldcmbcrg n:lo pode ser eivado dr: prcconceitm 
pollticos ou científicos, quando se opõe como o vem falcndo ao pros~cguimento do 
projelll ;ltómico brusilciro c propõe uma revisão de alto a baixo na sua execução. Ou· 
tro eminente cicnusta nacional, o pioneiro Mário Schcmbcrg, prova irrcfuta\lclmen· 
te, com a singelcla de sua mente privilegiada, que: além das falhas operacionuis, o 
custo do Projeto Angra C monstruosumentc cxugc:rado, Informa Schembcrs que u 
contrapartida em energia produzida cm Angra não cobrirá u metade do seu custo cm 
dólares, E, por fim, numerosos são os expoentes da nossa comunid<~dc atômicu que 
afirmam c provam que seria muito menor, mas muito menor mesmo, do que o in\lesti· 
menta de bilhÕes de dólares rcsrrvados para a rede de usinus atómicas do País, seu 
passivei aproveitamento, nus no~sas rescr\las hidráulicas, ainda cm grande purtc vir· 
gens, ulém de uhrircm novas possibilidade de descoberta c desenvolvimento de outras 
rontcs dr: energia. 

E este: um momento pura uma pausa. Umu retomada de posição, Um pouco de 
âgua fria nu cubeça dos orixds ultrunucionali~tus que ni\o admitem quulqucr urrunhão 
nu nossa subcrunia atómica c nos nossos direitos à "pitrticipução" no Knoll'·how ató· 
mico mundiul. Entretanto, muitos desses campeões do "chauvinismo atómico" hâ 
ni1o muito tempo uchavum que u cudciu é o lugur mais próprio rum os defensores du 
.~idcrurgiu nucional c os pioneiros do "petróleo é nosso", 

Este comentarista confessa sua surpresa diante du posição do Prcsidcnte Figueirc· 
do, conduzindo com tantll ponderação c realismo o movimento pela modificuçiio c 
modcrnituçi\o da legislação trabalhista do Pais. Umu Lcgisluçi\o uhrupuslladu, que 
inúmeros putrões ni\o concebem, seja levemente tocada, nem que este imobilismo ur· 
rustc o Pais paru o~ abismos de uma vulcUnicu explosão socinl, qiJt: pode lcvur para os 
ures todau no~sa estrutura económica, 

Serít, portunto, muito mais fáciluo Presidente Figueiredo, impedir que o debute 
atómico se transforme cm bandeira du demagogia partidflria, neste momento em que 
u mundo tem u ~emuçJo flsica dos pcrhtos de uma participação no clube das yrundcs 
ptJti:nciU!I utlirnicus, sem uma infra-estrutura udequadu c infull\lel. Repetindo o que jí1 
~c disse no início deste: comcntflrio, untes que o Projeto Atómico prndUia um csc1indu· 
lo 11nuncdro 4ue transfnrnmr{l o esc1indulo LorkhrrJ num .u·r/pt puru Iii me infuntil, 
n Pro.ictn An~ra ~~~~umc us propnrçllcs de um imcn~o perigo nucinnul. Que u Brusil 
procure ~CU~ caminhos dr: UCCliSU à cii:UCÍU UtÚillicU, ninguém, J'llllh: ~er Clllltnt, llHI\ 

que u raça ~nt'J u c~trihl c efctivn controle c cronu~rumu de Mm rc~pcitit\lt:l cumuni· 
dudc cicnlíri~•t. E tJUe ~ej11 imcditumentc retirudu du cumpo minudn pelu mc~ulo· 

munia dos nos.~os Drs. Strungelovc que se apossarum do controle de um dos ~ctorcs 
mais deci~ivos, se não o mais decisivo do grande projeto de desenvolvimento nucionul. 

Folha de S, Paulo, 2..4-79 

A USINA BOMBA 

Lu i: A lbmo Bahia 

Alinul a vcrdndc está aparecendo, a despeito do poder do "lobby" da indústria 
nuclcur civil-militar. Cada usina nuclear pura a produção de energia elétrica é, cm si 
mesma, umn pequena bomba potencial que pode: ~xplodir com os mesmos efeitos 
deletérios c mortifcros de artcfato militar, Fomos apresentados à bomba de Filadélfia, 
que pode não explodir, mas já cstd poluindo a Arca cm volta. Deus queira que não 
expluda. 

Verifica-se agora de modo maligno, que lemos tido razão em denunciar esse salto 
mortul no escuro que o Brasil dá ao forçarmos a burra, por motivos de prestigio, a fim 
de penetrar no mundo plutonizado do futuro, que existirA certamente, se o estado de 
insanidade humana não for contido por acontecimentos dramáticos como este na 
Filadélfia, 

Ainda há tempo de parar, Parar principalmente na dire~ào da chamada forma 
econõmica da energia nuclear- a forma dos rca10rcs regeneradores- que: manipu
lam plutônio, c que multiplicados para a produção de energia elétrica proliferarão as 
bombas "pacificas" pelo mundo inteiro, antecipando a Terra com paisagem 
lunarmentc desolada, 

Parar e ruzer revisão de nosso programa nuclear pura reduzir, ao mínimo possí
vel, a produção de energia nuclear em um Pais com tantas alternativas energéticas 
úteis c válidas. Um Pais cnsolarado, rico de biomassas c de energia hidrelétricu não 
precisa correr o risco ecológico brutal de produzir usinas nucleares, que são bombas 
cm potencial pois se sabe que não existe: segurança absoluta nu prevenção de dcfcitos 
ao longo do tempo. 

Por que penetrar no domlnio da plulonizaçào? Para dar encomendas aos 
produtores de usinas cm um sctor sob forte rctraimenlo por pressão de opinião públi· 
ca? Nos Estados Unidos as encomendas cairam de 41, no ano de 1973, pura duas no 
ano passado, 

A decisão de penetrar no sctor de energia nuclear, de assinar o acordo nuclear 
com a Alcmunha, foi tomada cm segredo de palácio, pelo prlncipc sc:m consulta 
prévia à opinião pública, c sem audiência de engenharia da El.ETROBRÃS, rcspons· 
sávcl até então pela produção de energia elétrica do Pais. Assim nasceram a 
NUCLEBRÃS c os interesses vinculados às encomendas de equipamentos aqui no 
Brasil e na Alemanha Federal. Hoje c:ssc agregado de interesses poderosos pretende 
ignorar dcpoimcnlos que rcvclam o caráter pernicioso c injustiçado da decisão de 
alocar cerca de 25 bilhões de dólares cm um salto mortal no escuro para prodUlir um 
mínimo de energia clétrica e um máximo de prestigio relacionado com a chamada 
••opção nuclear". 

Se foi passivei construir "bombas" nucleares cm forma de sinais, cm uma 
sociedade politicamente aberta, os interesses industriais vencendo as advertências de 
cientistas preocupados e dos ecologistas alarmados, que poderá ser feito cm países 
politicamente fechados, com as decisões de macropolltica como u nuclear tomadas cm 
segredo de Estado-Maior? 

Nas sociedades abertas é passivei pelo menos protestar c alertar sem ser acusado 
de subversivo, sem que contra os protestantes se articule a rcuçilo repressiva cm nome 
da segurança do Estudo, Nus sociedades politicamente fechadas, a construção das 
usinas-bombas só agravarA a tcndCnciu pura a soçieàadc de tipo totalitàrlo·policiul. 
Nos Estados totulitãrios,soviético c chinés, nilo se registra qualquer protesto contra a 
opção nuclear. A energia nuclear é exaltada pelo Estado, Converteu-se cm justilicati· 
va pura a sua existência como ente "concentracionário", 

E preciso parar para pensar e convidar a Argcnlina u fazer o mesmo, antes quc 
esta parte do mundo seja plutonizadu pelos interesses ligados à indústria nuclear. 
Felizmente, existe cm nosso Congresso comissão de inquérito sobre o acordo nucle<tr, 
a qual devidamente reorientada pode constituir o ponto de partida para a discussão 
nacional da politica energética mais adequada ao Pais pucllico que dizemos ser, O 
Ministro de Minas e Energia informa que vai rcativur o Conselho Superior de 
Energia. Ele poderá funcionur como Comissiio Nacional de Energia, entidade que se 
impunha criur pura qucbrur a influência politica desmedida du PETROBRÃS c da 
NUCI.EBRÃS nu formulação de nossa politica cncrg!:tica, 

Umu politica energética sudiu - sem traços de loucura- optaria pelas formas 
!impus de energia c pela politica de conservação de energia, Conservação c qualidade 
de vida (futor ecológico) silo os parâmetros básicos de uma politica encrgéticu h uma· 
nistu. A energia nuclcur conduz u riscos ecológicos insuportàvcis c a conscqUi:nciu~ 
politico-autoritárias inaceitáveis, 

FtJ/Itu dt• S. Poulo, 2-4-79 

O MERIDIANO DE HARRISBURG 
Bt/o J/orl:tmtt 

O sentimento do mundo, hoje, é de medo, De Hurri~burg chegum·no~. com o 
pavor, os U\lisos du morte. Já houve, neste século de cspuntos, outros rccudos de 

11 rundc perigo - c o homem continuou, nu cmbriaguct da ciéncia, u dc~unar o a pu· 
culipse. A cit!nciu trunsformou-sc em duelo com os dcusc11, úcido jogo diulé:tico: puru u 
ilusi\o de prolongur c melhorar u vidu, c lu fere, e irritu u grnndc mistério du nuturc/11, 
convocando n im de T!lnntos, 
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Aqui c ali o mistC:rio, urranhundo, reage c udvcrtc. Hiroshima devia ter ~ido ma i~ 
uma udvcrtC:nciu de que u exibição de poderio. Hoje, o puls que atirou, ~obre: um povu 
vencido, o engenho do inferno, está sob u amcuçu de cutástrofc maior. Os avi!o>OS ~•ln 
maiores ou menores, mas sua dose de piinico é u mesma. Entre tantos exemplos, um 
menor: enquanto corriam de Thrcc Milc: lsland seus habitantes c~pavoridos, cm Belo 
Horizonte morria uma senhora c dezenas de outras pcuous dc:sfulcciam, diante de um 
simples gurrufüo de cloro, cuja vâlvulu afrouxara, c um bairro misc:rllvcl orava cm 
desespero. 

Os historiudorcs indagam, às vezes, por que os gregos, cuja razão teórica do. 
minavu toda a potencialidade cicntllicu de hoje, renunciaram a 11plic:ll·la no desenvol
vimento técnico - c alguns encontram u resposta no amor que tinham uo próprio 
corpo, além da extrema religiosidade pantclsta. O homem moderno parece cuda vc1 
mais disposto a sair de seu próprio corpo, na cega ilusão de que se faz mai5 poderoso c 
mais forte com os instrumentos da ciência. Nilo lhe satisfaz a condição humana. Quer 
ser Deus. 

Deixemos, no entnnto, u meditação mais forte, para ensaiar un!llisc próxima de 
nossa própria realidade. Em Angru dos Reis, sobre terreno instável, com falha geoló
gica apontada por especialistas, estamos erguendo, com o pesado sucrificio de uma po
pulação assolada pela vcrminosc c pela fome, centrais nucleares como as de Thrcc 
MiJe lsland. Calmos também nu voragem embriagadora do poderio, enquanto crcs· 
cem a mortalidade infantil cu criminulidadc urbana. 

Os Estudos Unidos, todos sabemos, estão la frente do domlnio de ciência nuclear 
-c, apesar disso, não puderam evitar o acidente. E nós? Vale a pcnu correr o risca? 
Temos necessidade imediata de corrê-lo? Dispomos de recursos para enfrentá-lo'? 

Angru dos Reis está sob o mesmo c inquietador meridiano de Harrisburg, pcrpcn. 
dicuhar ao centro do mesmo inferno. Saibamos retirar do pünico a singela lição, 
repensemos os nossos projetas de: grundcza. Se não podemos renunciar à corrida do 
átomo, sejamos, pelo menos, mais prudente. Abandonemos o açodamento cm que 
vlnhamos. 

Ninguém de bom senso dcscj11 que nos enfraqueçamos como naçilo, mas não po. 
demos cuidar levianamente de coisas sérias. A ciência sempre cria novos mistério~. 
enquanto os desvenda. Por outro lado, nào nos podemos iludir com o fortalecimento 
de um sctor, por mais importante que seja, como o da energia atómicn enquanto não 
formos capazes de dar educação c comida paru todos. 

M.S. 

Jornal do Brasil, J-4-79 

ÁTOMOS SEM CONTROLE 

O acidente ocorrido na usina nuclear de Thrcc Milc lsland, nos Estados Unidos, 
deixa uma séric<lc lições que se aplicam não apenas à sociedade norte-americana mas 
uinda a todas as nações c todo o complexo de interesses envolvidos com o átomo c sua 
explorilçào pacílica. 

Antes de mais nada, sobressai a falibilidude humana, num terreno onde os 
técnicos até hoje mantinhum a arrogância c pretendiam sustentar a pcrfciçiio 
absoluta. Em geral, os critérios de segurança nas usinas atômicus são (ou eram) tiio 
estritos que um dos exemplos correntemente usados é o do avião que não voa. 

Segundo esta lógica, as usinus vêm cercudas de tantas protcçõcs c alternativas 
que, se fossem uviõcs,jamais decolariam. Presos la terra, portunto, o máximo que po
deriam provocar seriam danos leves aos passageiros, Certo ou errado? 

Thrcc MiJe lsland provou, pela radiaçilo liberada, que uma usina atômicu é tão 
f11llvc:l quanto qualquer outro engenho humano c que sua margem de risco i: ussustu
dorllmc:ntc real. Mais do que isso, provou que a ciéncia modc:rnu, por mais avançada 
que esteja, C humuna, c sendo assim nilo pode se vestir du arrogância com que tem 
trutudo seus criticas no longo do tempo. 

Numu socicdude como u norte·amcricunu, cm que a opinião pública se manifesta 
de forma ~igorosa, o acidente também provou quul11 extcnsilo dos interesses em jogo. 
De repente, é com perplexidade que se descobrem contradições entre a Comissi1o Re· 
guiadora Nuclear (um órgi\o do Governo federal) c os porta-vozes da indústria cn. 
volvida, trulendo para asupcrficic um jogo de conflitos üssust11dor. 

Para sublinhar o labirinto montado cm torno du energia utõmicu, explora-se cm 
um Iii me uma série de hipóteses não muito distantes da realidade, embora diffceis de 
provar. Pois uté onde cstari1o os grupos envolvidos dispostos u preservar uma 
montugcm que consideram perfeita, até que o primeiro reatar entru cm colapso mas. 
trando sua face oculta de ineficiência e inpcrfciçilo1 

Tem-se dito que u diferença entre a licçi1o c 11 rct~lidndc: está no fato de que a rcali· 
dadc não tem licção. Isto, de futo, C o que o acidente de Thrce Mile lsland estú 
demonstrando de forma cruel c implacllvcl. Os rc:sultadosj6. começaram a se tornar o~
tc:nsivoi: o próprio Presidente Carter referiu-se u controles mais rlgidos dus usinu!oo 
utômicus c o Congresso, com toda a suu mussu de manobra, também está disposto u ir 
a fundo nas causas c nus consequências do acidente, 

Tudo isso ocorreu numa sociedade aberta como a nortc-umericunu, onde o dchu. 
te politico C: intenso c o sistcmu de escrutfnio u nutlu poupu. Trunsponhu-sc, ugoru, o 
mesmo quadro pura o l'aqul~tão, por c~tcmplo, onde um e~t-Primciro-Mini~tro hoje 
condcn<~do à morte pelo que o sucedeu no Poder decide comprur à Frnnçu um 
sistema nuclear integrudo, o qual lhe dá, no fim das contus, o poder de mnnipulur 
pluh\nio. 

Pois estu é u rculidudc. Quur1do for exccutudo, o Sr. Jlhutto, du Puquistilo,lcvurú 
puru o tLunulo us idéius que o uninwrum c os intcrcs~es que o ulimcnturam. Se u 
Jluquistilo algum diu pu1;urú ou não pelo lJUc ele iniciou, sl~ a lli~tóriu dirú 

No cuso brasileiro temo~ uma nuçào cm desenvolvimento que cspcru cxplurar to· 
dos os caminhos c todas as opções ubcrtus no campo du c:ncrgiu, Nadu mui~ 
legitimo. E, por certo, não se deve afastar u energia nuclcur como umu fonte ui· 
ternativa num mundo de petróleo cadu vez mui~ escusso, Porém u que prcç{) 
estaremos montando o nosso complexo nuclear'? Dentro de que mnrgc:ns de scgurançH 
pura a populução pcrffC:rica cnvolvida1 Com que legitimidade, do ponto de vistu da~ 
opções internacionais? Com que fisc11lilaçilo do Congresso'? Com que grua de i.lher· 
tura para auditores internacionais que cventulllmcntc possam discordur da "últimu 
pu lavra" dos donos dos projetas no Governo federa11 

Threc Milc lsland foi umu lição pura os norte-americanos. 
Deveria ser também uma lição pura os brasileiros, 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo 11 palavra uo nobre S~:nudor 
Murilo B11dar6, como Udcr. 

O SR. SENADOR MUR/LO BADARO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
"POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vianu) - Concedo u palavra ao nobre Senador 
Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MOO- PB. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na atualidudc brasileira, o tema mais importante Cu unil\tia, pois sem cl:1 não hf1 
clima para 11 conciliuçi\o nacional, indispcnsllvctao processo de abertura que há de 
nos conduzir à plena democratização do Pais. 

Como normalizarmos aaituação politica, sem a prévja decisão de anistiar todos 
os que p11rticiparam de fatos delituosos de carâtcr politico, ou conexo, num certa 
perlodo de tcmpo1 

Não basta apenas a extinção dos atas institucionais c complementares c das 
demais leis de cxccçilo que aindu vigorum. A própria preocupação de rcvogll·los impli· 
ca cm reconhecer que é chegada a hora de restaurar o estado de direito democrático. 
Mas como fazê-lo, Sr. Presidente, anilo ser com u contribuição de todos os brasilci· 
ros, sem distinção de ruça, de credo religioso ou de cor politica? Se nos dci~armm 
levar por preconceitos ideológicos, a esta ultura dolO acontecimentos, estaremm 
dividindo irrc:mediavclmcntc 11 nação, entre vencidos c vencedores, o que poria cm 
risco a própria obra de nossa reconstrução institucional. 

Convido, portanto, todos os politicas, estejam onde estiverem, par11 refletirem 
sobre esse problema crucial, cuja solução, no momento, já nilo pode tardur. 

Gostaria, cm primeiro lugar, de fazer uma análise histórica da unistia, para, 
ufmal, chegarmos la tradição brasileira que, ao meu ver, há de ser a nossa grande fonte 
inspiradora. 

Todos s11bcm que anistia etimologicamente quer dilcr tsquulmtnw, o que não se 
confunde com o pcrdilo que é próprio da grara c do indulto. Jll se vê, portanto, que, 
desde as suas origens, a anistia nuncu cogitou de cntrur no mérito dos fatos por clu 
utingidos. 

Falar cm unistia por conseguinte, segundo Cláudio Pacheco, é "Como dizer que 
não se deseja mais lembrar a infruçào pratiCüda, que se pretende apagá-la dalcmbran· 
çn, esquecê-la". Para João Barbalho ··E causa cxtintiva da punibilidudc:", 

Rui Barbosa lc:mbru que "Os mais insignes cst11distas do Império, crentes na 
cficilcia do remédio experimentado, se 11prcssnvam cm aconselhar à Corou a anistia 
franca c ilimitada, como o melhor bálsamo contra os dolorosos efeitos das revoluções. 
O brilho desses atas não se cmpunava com reservas mesquinhus". 

Por su11 vez, A. Milton, na sua obra A Constiluiçiio do Bra.ril. cnfatilavu que u 
"Anistia, que é o esquecimento do crime, mesmo antes do julgamento dos indivíduos 
que o cometerum, reputu-se medida de conciliàçilo c de pnl, ucon5elhadu pela boa 
politica, cm circunstúncius dadas. Porque paixões do momento ou causus partidárias, 
mt1is do que a perversidade, podem nilo nuo arrastar os cidadãos à prllticn de delitos 
que, assim, não devem ser bitolados pela craveira comum", 

Em certo scntido,jll temos, ui, uma obsc:rvuçi\o que seria bastante válida pura m 
chumudos crimes cone~os. 

Vem nessa mesma dircçilo Cláudio Pacheco, ao Sülicntur que "T11mbêm 11 unistiu 
se emprega para rcc:onhc:ccr afinal que nilo existe crime nos utos de rc~istê:ncia ou 
rebeldia de idealistas politicas que seus adversários poderosos procuram reprimir c 
punir", 

A anistia, por outro lado, é lrrmmiwd, irrtt!UIIâcivt/, salvo se c ln é relaiÚ'tJ, isto C, 
sujeita a determinadas condições a que a parte nilo deseja se submeter. E é irrr•·ogiÜ'j'/, 

"Uma vez concedida, já nào h6 culpas c o Poder unistinntc ni\o pode torn11r punivclu 
ato que, por força de direito, cm dudo momento, valendo-se de sun sobcruniu, conside· 
rou impune", (CurvaJho dos Santos.) 

Como lcmhra nindu Clúudio PuchcCll, "A tradição bmsileim. nu uni~tiu, é u du 
muior fr11nquc:zu, é u da concessão constante c generosa, de tul modo qllc, n~.> pcrlmlu 
republicano, u todo movimento rcvolucionllrio ou subversivo, !oot:mprc corre!oopontleu, 
mais cedo ou mais turdc:, uto de c~quecimcnto dus infruçõc~". 

Se nos dctcrvcrmos num estudo du unistiu, nus Constituições brusilciru~. vc:rcnw\ 
que, i\ exccçi'lo dus ConstituiçJcs de IH24, 1937 e de 19tt7, u competência puru suu con· 
cessão C privutiva do Congresso Nucionul. ~ que, quusc ~cmpre, o becutiw C parte 
intcrcssadil ou c:nvolvidu nos futus que u unistiu pretende csiJUCccr. 

Nilo obstunte, nu Urusil, com o udvento do Movimento Militur de 19M, uli~o:iou· 
se um csfon;o no ~cntido de rc:~tringir c~su nmplu cumpcti:m:i11 do Pndcr Le!!t.,lati\'n, 
Nu eluhunu;i\n du Constituiçiln de l%7, o rnóprio Prc~identc Cu.,tello llraru:nlomnu 
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a.~i u 1nicmtiv~ de propor que a Lc:J da Ani~tia ficus~e a depender da ~aru;~u p1 c~Jdt:n· 
Clítl, o "'UC equivaleu u restringir demais a possibilidude de sua concc:sl .. io, 

O Governo juslilicau u medida, alcgundo que "O conceito c u utens;io d.L 
anistia, a principio restritos u delitos politicas, gunhurum fiO!Iteriornu:nte, outra" 
áreas, pu~sundo a cobrir infruçõc:s administrativas, fahu de ordem udministrativu, 
crimes de imprensa, militurcs c até comuns." 

E~ se fato levou o Senador Aloysio de Carvalho u emitir opinião ~ontrl'lria ã inova
ção. Sustenta aquele eminente jurista, uo votar cm separado u Con~tituiçllo de ]1Jó7. 
que "De regra os fatos anistiAvcis são delitos politicas, atingindo muis diretamcntc o 
Poder ~ccutivo, que é, por iuo mesmo, o menos indicado para o gesto de perdão c 
esquecamento, porque freqUentemente receoso de que a esse gesto, ainda que espon
tâneo, atribuam injunções de temor ou de fraqueza. Medida política, ao Legislativo. 
!!Cm dUvida, é que cumpre adotA·Ia, sem interferência do Executivo, na maioria dth 
vcz.cs, parte na causa", 

Nesse mesmo sentido, opina Araújo Custro, para quem "Nas monarquius, •• 
anistia é quase sempre concedida pelos rcili c imperadores; nus repúblicas, semelhante 
atribuição é conferida ao Legislativo, que é o Poder que mais genuinamente reprcsen· 
ta a vontade do povo". 

Pontes de Miranda, ao comentar o novo dispositivo constitucional, foi ba~tante 
severo: "A Constituição de 1967 reforçou, com isso a funçüo do Presidente da Repú
blica, dificultando a anistia". 

Pior ainda aconteceu com 11 outorga, pelos ministros militares, da Emendil 
·constitucional nq 1, de 1969. Aditaram ao art. 57, que cuida da compctencia exclusi
va do Presidente da República, u de conceder anistia rclutiva a crimes politicas. 
ouvido o Conselho de Segurança Nacional, o que quase invalida o instituto. 

Durante o Império tivemos 14 decreto~ de aniMia e durante a Rcpúblicu, 1 K 
decretos, Jleis, I dispositivo constitucional, 3 decretos-leis c 12 decretos h:gislativos. 

E o que se nota, cm quase todos esse~ diplomas legais, é o cuidado de não deixar 
ninguem de fora, sejam civis ou militares, tenham ou não praticado crinri!J d~ sangul!. 

H !i, portanto, quanto à anistia, na tradição do Direito brnsilciro, dois ponto~ de 
identificação permanente. Em primeiro lugar, a competencia para concede-ta, paril 
decretá-la sempre foi privativa do Congresso Nacional. Em ,;cgundo, .t anistia é l1 

mais ampla possível. 

O Sr. Henrique de Lt Rocque (MDB- GO)- Permite V. Ex• um aparte'! 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB) - Ouço, com muita bonru, o 
nobre Senador Henrique Santillo. 

O Sr. Henrique S1ntlllo (MDB- GO)- Agrade\O imensamente a V. Ex•, que 
truz, nesta tarde, o assunto poHtico mais importante da atualidadc brasileira. E já 
estou bastante convencido de que o Governo, neste País, s6 não faz retornar ao 
Legislativo a prerrogativa de legislar sobre a anistia porque, na verdade, não a quc:r. 
não a deseja, O que ele quer, na realidade, é um arremedo de anistia capaz de imrlun· 
tar, cada vez mais intensamente, um pensamento f)Oiftico monolítico no P<tis. 
Enquanto o discurso representa falsamente a tentativa de: construção de uma sacicd;i· 
de pluralista,, os aiO'i o contradizem c se enveredam por outro~ caminho~. tentando 
impingir à Naçilo, como definitiva, n implnntaçào de um sistema cconômico injusto c 
uma C'itrutura polrtico-institucional capuz apcnus de dar guarida a rcnsamcnto 
monoiLtico, em bloco, sem sustentação na reprcscntottividadc das minorias poHtica~ 
do Pai 'i. Nu verdade, não querem a anistia, não a desejum, cstào cngod<~ndn ;t opiniàtl 
pública do Pufs, estão falando, insistentemente, cm revisão de processo; c~tUo fal:tnd~l 
cm anistia como se fosse perdão, como se fosse indulto, quando, na verdade, é um ut-1 

politico. E ato politico este que dcvcriu ser tomado pelo Poder competente, que é u 

CongresliO Nacional. Obrigado a V. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - Tom V. Ex> todu " ralá<>. 
eminente Scnudor Henrique Santillo, pois, se outro fmsc o propósito dl) Governo, a 
cstu ulturu jâ estaria, no Congresso Nacional, a mensagem do Senhor Presidente d~ 
Rcpúblicu, encaminhando o projeto de anistiu, a não ser que o Governo concordu~~e 
conosco cm que devemos reformar 11 Constituição, pura que 11 competi:nci<~ pum decrc
td-ln volte a ~er privativa do Congresso Nacionul. 

O Sr. Mauro Btnctldes (M DB- CE)- Permite V. Ex' um aparte'! 

O SR, IIUMB.:RTO LUCENA (MDB- PB)- Ouço o nobre: Scnudor ~tauru 
Ucncvidcs. 

O Sr. 1\hturn Bene~lde!i (MDB - CE) - Nobre Senador Humberto Lucena. 
V. Ex• anuli.~a. com admirável pcrcucié:ncia, o problema da anistt:l, diante da ..:onjun· 
turu ptll!tica brusilciru, e reivindica, com a :tutoridadc c prcci~:io ti\o marcuntc~ n,, 
a\Uilçàn de V. Ex' no Consrcs~o Nacional. nquela comrcti:nciu 110\\ll, dil.'> dUU'i c a~;!' 
do Congres~o. pura a concc~~i!ll dcssu medidu. Quciru Deus que u nm'a c!llcntJu cuu~· 
tituch1nul, que rccehcu apoio indiscr~.:puntc de todu u orini:iu púhltca hru~ik1w, ~!UCI· 
m Deus, repito, uquclu nussu iniciutivu po~~u vir a ser ucolhid:t pclu f\.hiorm, cs~u me~· 
nHI Maioria que, utruvé~ do' seus pmtu•\'o/e~ credcnciudm, rno~tnHc ~en•i\·1:) .L c~~~· 
an~c:in da opiniilo púhlicn nuciunul. 

O SR. tltll\1111-:RTO I. li CENA (MDU- PB)- Muito ttrutn pe!H tlportun.t in· 
tenen.;•'n llc V. E~• ne~tc meu discur~n. Senador Muurn Hcne\·ides. 

Sr. Presidente, Srs. Sc:nudtHC\, por lptt', cntiHl, ni1o ~crmns liéi~ iLtl nn~~n ra,\il· 
dn'! 

Pur tJuc n:lu reft,rmarmu~ u Con~tituh.;.'w, rur;1 dc\tll~cr an Cun~re"·' a ,u.~ 
atnhulçún c\du~iv.t Jc cnnccder ;mt~\lil'.1 u prllpnn Gc1Jcr:d Bartt•tu 1-i~ucn,:dn, c111 

!.livc~.,us cntn:vi~la~ ~obre iL mutCrt<~, re~pondcu ntirmando que iL ilnl~tiu era prohlemOL 
do Congresso N:•ctonal. 

O Sr. Julo BoKo(ARENA- AMJ- Permite V. Ex• um uparte'! 

O Sr, Ore!itesQuérda (MOB -SP)- Permite V, Ex• um apurtc'! 

O SR. HUMBERTO I.UCENA (MDB,.:. PB)- Com muito ~utisfaçào, nobre 
Senador João Bo!iCo. 

O Sr. Joiio Rosco (ARENA- AM)- Eu ia ouvir mais V. Ex•, mult com :1 intcr· 
feréncia do Senador Muuro Bcnevidclt, dispus-me a apartcá-lo de pronto. E que o Se:· 
nadar Mauro Bcnevidcs disse que há um apoio indiscrepante de todos os segmento~ 
dn sociedade para o projeto de anistio apresentado pelo MDB. Parece-me que o ilus
tre Senador nilo leu, no dia31 de março, o Jornal dr Br.asílla, no editorial que tem por 
titulo Os Bl:dnrios, no qual aquele jornal increpa de intempestiva, nüo negociada, um· 
lateral c uma abstraçào u proposta feita pelo MDB ao Congresso Nacional.lnclu~ivc, 
dizendo que o MDB incorreu num erro, talvez pela pressa na aprc:ientaç~o do proje· 
to,jit que o art, 49 da proposta do MDB exclui explicitamente da anistia os que hujam 
sido punidos por atas praticados antes de 31 de Março de 1964, ou Jieja, quase to
dos os parlamentares cassados nos primeiros anos da Revolução. Apenas para interfe
rir, c aguardando ainda V. Ex• para poder contestnr também u afirmativa feita de que 
o Governo não pretende conceder anistia, Silo reiterados os propósitos do Presidente 
João Baptista Figueiredo c, ainda hoje, os jornais do Pais inteiro fa:t:cm referencia a 
preocupação fundamental do· atual Ministro da Justiça, nosso 'companheiro de Scm1· 
do, Petrónio Portella, que está com o seu tempo quase todo preenchido, cxutamente 
procurando examinar a melhor forma de conceder a anistia no Brasil. 

O Sr. M1rcos Freire (MDB- PE)- hso mmtra que não vai ser a melhor forma 
que vai sair, porque se trata de estudo. Se fosse ampla, gcrul c irrestritu, rli1o teria que 
estudar muito. 

O Sr. Joio Bo~eo (ARENA- AM)- Apenas cu quis mostrar que não ~ào to· 
dos os segmentos, já que há uma contestação feita pelo Jornal de Brasília, c que se h;i 
alguma resposta a ser dada tem que ser dada ao Jornal de Brasília, que é quem conde· 
na a iniciativa do MDB, c a pressa com que ele apresentou o seu projeto. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB) - Conheço, nobre Senador, '"' 
editorial do Jornal de BraJília que se preocupou cm criticar um erro de redução da Pru· 
posta de Emenda do MDB, o qual já eMá sendo objcto de corrigenda, por parte do no
bre Presidenlc do Partido, Deputado Ulysses Guimarães. 

Mas, de qualquer forma, saúdo as palavras finais de V. Ex•, porque o que deseja
mos neste instante, é: ver o fato concreto; o projeto do Governo sobre anistia. 

O Sr. l'edro Simon (MDB- RS) -Senador, a pressa do MDB é quinLc ano~ de· 
pois. Após quinze anos, ainda dizem que somos apressado~. 

O SR, HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - Procede o argumento de 
V. Ex•, nobre Senador Pedro Simon. 

O Sr. Joio Bosco (ARENA- AM)- O MDB está muito uprcssado .. 

O SR. HUMBERTO LUCE~A (MDB- PB)- Concedo, agora, o arartc: :1<1 
nobre Senador Orestes Quércia, 

O Sr. Orest~s Quércla (MDB- SP)- Agradeço, nobre Senudor Humberto Lu
cenu, e, evidenlementc, relas palavras do Senador João Basco, percebemos qual é a in· 
tcnçàn do Governo. Realmente, o Senador Marcos Freire levantou bem, na sua ob!'lcr· 
vaçào, esse aspecto. O Governo é muito casuísta; ele está estudando, quem sabe, uma 
anistia utraves de uma continhu de chegar, para ver quem intcrc~sa ser ani~tiado. E~1.1 
e a grnnde realidade: anistia relativa, anistia pequena, que o Gov-erno está anunciiw· 
do, está muito longe daquilo que a Nação ameia. Mas, o que cu realmente gosta na Jc 
apontar, rapidamente, no discurso de V. E.v, c agradeço a sua atenção neste ~cntido, 
é, exutamcntc, um aspecto que V. Ex• estava se referindo, estava lendo. As autorida
des ligudas uo Governo costumam dizer, através de entrevistas, que lemos pela im
prensa, que ni!o se admitirá, de ma:1cira alguma, a unistiu puru o que eles chamam de 
crimes de sangue. Evidentemente, no projeto do MOB, se previ: umu anbtin para~~~ 
crime~ conexos também. Porque anistiu ou é anilitia ou não é anistia. Mns, cu ~ó que· 
riu lembrar um aspecto: o Governo reuge quando se fula cm criar uma Combsào Par· 
lamentar de Inquérito para apurar os crimes contra a Oitturcza h uma nu, contra o~ di· 
rcitm humano~. comctidm pela policia da repressão, nos últimos ano~. E. cvidenle· 
mente, quando ns uutoridadcs se referem a uma uni~tia relativa, cm que nàn 'crà1, 
atendidos os choamudos crimes de sangue, esquecem-se de que houve vwlência~ incri· 
vci~ rr:~tu.:adult rcht policia de reprcss~o. c eles ni'111 querem, n~o admitem de m;mclr<l 
algunw, -tUc ~c levante c~tu que,tlh~. através de um inqtlérittl, que o Gtwcrnn i: o.jla: ti· 
nha a ohriguçlo tlc filler; o Gtwcrno deveria ter a rc'\pomahtlidade moral Jc fa1cr 
uma in\·e~tig:~ç~o u rc~pcitu de dcnúncins, que ~lo puhlicndus, ror t:~cmplo, pela rc:\·b· 
ta Vt'jll, que fnram publicadm pclu rcvi~tn /.1/o E, que unulisam c: llcm~,n~troun Jatll\ dt· 
violi:ncht' cnmra l)~ dircitm human11~ pr:HiCiiJm pclu polkia de rcrrc~'l~u 

Ora, temo' o ca~n dn Dcrutatln Ruhen~ Puiva, que puru ~· ~imrlc,mcntc 
dc.'>up:lrc~cll, e t<.mtns uutrns Cói~O~ de crime~ d~ sangue que nào fllralll o.:lur~~idu' c 
que o Umcrnn n;)n admite sequer c'tudur c an<~li!'lar. Evidentemente lJUe c~tou ,0111 c11 • 

tc: k·mhr:wdn c~t;t que,tJn, nnbre Sen;tJor Humhcrtu Lucena, rara caractcrL1 o~t hem 
aqu1!o •1ue o Governo n:rrc.~cntu cm tcrrno~ de unúncin c cm tcrnHl~ do 4uc l'at. lk 
,uwncJ,~ uma atH,tia, mil~ c~tf• qucrtndtl c:ncohrir o~ ittm praticad'" rela pnlíc!>t dl' 
rcrrc".LP, cnqu;mto ~e c'~luc~·c •JUC 11s nutro~ tamhcm ~uo hra,ilcir11,, Se ck quer d:u 
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o perdão do esquecimento pam cs.~es policiais, cvidcntcmcntc dcvcri•t dar n pcrdiiolln 
esquccimcnto p:tra todos o~ punidos por a tos imtitucionais c :nos de c\~:cciln. 

O SR. HUMBERTO l.UCENA (MDB- PB)- lembra V. Ex•, com muli:L 
propricdude, esses episódios de violuçil.o de direitos humunos, no Drusil, hoje, pú· 
blicos c notórios, dado :a omplu divulgação da imprensa utravé~ da Revista V1')a c dm 
jornais de grande circulação macio na\. 

Realmente, embora o ex-Presidente Ernesto Geisel, chegasse u demitir um 
comanduntc de Exército, o General Ednardo D'Avila, cm Si!.o Paulo, após n morte de 
um operário nus prisões polfticas daquele Estado, nilo se sabe, até hoje, de nenhum 
processo iniciado para apurar a responsubilidndc dos que cometem esse crime. Portun· 
to, V. Ex• diz muito bem, os agentes dessa monstruosa infrnçilo foram previamente 
;mistiudos pelo Governo. 

O Sr. Marcos Frelre(MDB- PE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - Pois não nobre Senador 
Marcos Freire. 

O Sr. M1rcos Freire (MDB- PE)- Além de congratular-me com V, Ex• pc:lo 
pronuncínmento que faz nesta tarde, quero agradecer no nobre Senador João Basco 
pelo subsidio trazido ao seu pronunciamento, Quando V. Ex• levantou o problema 
de que talvez o nosso projeto não conta.sse com o aplauso e o a.poio irrestrito dus 
várias camadas sociais. até que Oquci cm sobressalto, mas, graças a Deu~. ele cspcci· 
ficou esta restrição mostrando que h{a aqueles que nos criticam por não termos sido 
amplos quanto talvez devêssemos ser. Portanto, o problema aí se coloca muito bem; 
se há falhas, se há lacunils no nosso projeto, vamos san4-las cm termos de ampliar, 
porque, realmente, a anistia pela qual nos batemos c que está cm nos~o program:1 
partidário é ampla, geral c irrcstrita, conscql.lcntementc é a que nós queremos. Se, 
porventura, os que rcdi~iram o referido projeto de lei omitiram-se, ou dcssu ou duque· 
la f~Jrma sniu lacunoso, se realmente esse desejo, esse propósito do MDB não ficou 
suficientemente, claramente expresso, vamos reparar. Alegra-me snbcr que a~ re~tri· 
çõcs Jevnntadas c invocadas pelo ilustre Senador do Amlllonas tenham sido no senti· 
do de que acharam pouco o nosso projeto. AI estamos de pleno acordo c subscreve· 
mos até: qualquer restrição nesse sentido. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Não há dúvida, nobre ScnuUor 
Marco~ frcirc, V, Ex• põe, nos devidos termos, a questão lcvantuda pelo Senador 
João Basco, a quem muis uma vez ouço num aparte. 

O Sr. Joio BoKo (ARENA - AM) - Preferiria ficar ouvindo, encantado, 
v. Ex• que, aliás, está nos oferecendo um trabalho primoroso, cm sua pesquisa are~· 
peito de anistia. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Joio &.co (ARENA - AM) - Apenas para completar o raciocínio, 
de vez que realmente entendo o aparte como curto, como necessariamente curto. Fui 
vitima, no primeiro discurso que fiz aqui, de apartes longos, de maneira que procuro 
poupar os oradores de um aparte mais longo, Veja V, Ell:• que o Senador Pedro 
Simon diz que hã JS unos está reclamando anistia, Então, S, Ex• queria anistia 
imediata à punição. Hã JS anos esta esperando. Agora, o nobre Senador Orestes Quér· 
cialcvuntou o problema dizendo que o Gov~rno não quis, quis esconder, Nunca ouvi 
falar, pelo menos estou ouvindo falar pela primeira vez, de que se cogitasse, discutisse 
o projeto com relação aos direitos humanos. Nunca ouvi eue tema ser discutido, pelo 
menos presente estivesse aqui no plcnârio do Senado. Rcfcri·mc, nobre Senador 
Marcos Freire, foi à pressa, tanto que o Jornal dt Bras(/ia comenta o seguinte: 

O acidente não é irrelevante cm se tratando de maté:ria. doutrinAria 
fundamental do partido c cm cuja elaboração esteve comprometida toda u 
dircçào partidAriu, e dã bem a medida do empirismo do MDB no trato das 
suas questões vitais, Tem sido assim ao longo da sua carreira c tem sido es· 
sa, cm gtllndc extensão, a causa dos seus atropelos. 

Apenas quis mencionar, aqui, a posição assumida pelo Jornal dt Brasília. com 
relação ao açodamcnto, ao empirismo com que foi confeccionado o projeto aprcscntn· 
do à consideração do Congresso Nacional. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Em relação ao apartc do nobre 
Senador Pedro Simon, digo a V, Ell:• que não é novidade, na História Polhicu do Bru· 
sil, a concessão de anistia logo após as punições. Assim foi cm 1930. Logo depois d~: 
1930, o próprio Presidente GetUlio Vargus foi o primeira a conceder anistia. Depois, 
houve a Rebelião de 1932, cujo!i mortos, silo chorudos neste Pais, inclusive com mbo· 
sas cm sua mcmóril.1 cm todos os recantos da nacionalidade, E, em 1934, foram todo~ 
anistiudos, inclusive os que praticaram crimes de sangue. 

O Sr. M1rCo11 Freire (MDB- PE)- DcJacarcucunga, 

O Sr.l'edroSimon (MDB- RS)- Permite V, Ell:• um upurte'! 

O SR. HUMBERTO l.UCENA (M DB - PB)- Ouço o nobre Scnudor Pcdru 
Simon. 

O Sr. l•t•dro Simon (MDH- RS)- V. Ex• sulicntou muito hcm u quc:stàu c 
gosturiu de !iíllicntur que cxatumcntc o patrono do Exêrdto, cm todo!> m triunfo~ 
ohtil1os nus lut:1s de sutwcrsiio contru u Império, in~:\usivc no meu btudo, nu üucrru 
Jus Fnrmpo~. imediutumcnte comc~uidu u vitóriu foi conccdidn u unbtia. No momcn· 
to cm 'JUe se tornou vitoriuso n Movimento de 1%4, no nwmcnto cm ~]UC ~e extinguiu 

o AI- que não cr;r para ser Al-I, rwrquc era só AI, quundo veio o AI·~ i: que n AI 
ra~~ou :1 ser AI· I- a ani~tiu dcvcrin ter vindo c poderia ter vmdo. Acura, o ih"trc 
Serwdor da A RENA c~ tá íakmdo u nlvd do que vci.:ul;t o Jonw/,/,· llrwi/w, ma~ nó~ 
go~taríurnos dc 11abcr o pcns:amcnto de S. Ex• com rclacii~l à ani~tiir. O que pcn~a S. 
Ex•, pessoalmente, com relação i'! anistia'! l)or"iue, nu vcrd:adc, S. l:.x•, uti: agoru, nà., 
\C pronunciou ~obn:: t!>~a matéria. E mc parece: que: !>eriu import:rntc tcrnw~ cnnhc· 
cimento do pen~amcnto de S. Ex• 

O SR. HUMBERTO l.UCF:NA. (MDB- PlJ)- V, Ex• me colocu nu posiç:io de 
ouvir, mnis uma vez, n nobre Senador Joi\u Basco. 

O Sr.Joào Basco (ARENA- AM)- Permite V. b (Asscntimc:nto do orador.) 
Não ~ou obrigado cJiatamcntc u, no momento, apcna~ por ~ugc~tào du nobre Senador 
pelo Rio Grande da Sul, emitir aqui o meu purccer. O que eMtou aqui cobrando, i: c:xa· 
lamente, um costume que se estabeleceu nos debutes do Senado, de !>crcm dada~ 
justificativas, cxplicuçõc:; uos comcntãrios que siio feitos pelos jornais. O que cu esta
va pretendendo, c j~ obtive, pelo menos da parte de V. Ex• c do Senador Marcos 
Freire, foi uma cxplicaçüo pura o comcnt6.rio que foi feito u respeito do projeto 
apresentado pelo MDB. Apenas estava, até: agoru, examinando, contristado, que o 
MDB não havia, nesta Cusa, feito nenhuma referência u este comentário feito por 'Jm 
jorno1l de tiio grande circulaçilo como ê o Jornal dr Brasília. Entretanto, terei oporluni· 
dade de vir aqui falar sobre a. anistia, e quero dizer a V. Ex• que sou a favor du sua 
concessão, E tanto sou a favor que, em toda oportunidade que tenho, costumo 
pronuflciar-me, Fi~ minhâ campanha no E.~tudo do Ama10na~ fulundo de anistia, Cl 

que nào aconteceu, inclusive, com vários companheiros de V. Ex•. naturalmente, por 
motivos que não me compete aqui comentar. 

O SR. HUMBERTO LUCENA'(MDB- PD)- E motivo àc júbilo ler cm 
V. Ex• mnis um voto em favor da anistia, no plenário do Congresso Nacional. Esperu· 
mos que a sua contribuição através de pronunciamentos, venha enratiznr o ~cu apuio 
c a su:r solidaricd;tdc u umn causa da ani~tiu, mu~ que é de todo o povo brasileiro. 

O Sr.Joio Bosco(ARENA- AM)- E que é da ARENA e do Gm·erno. J:i. dt~
sc: a V, Ex• que o Sr. Ministro da Justiçu, por delegação do Senhor Presidente da 
República está estudando e vni clahornr a propolot<l de !anistia, só ljllc niio com este 
nçodnrnenlo, niio com esta pressa, puna que seja, rcu.lmcntc, um projeto que vcnhu 
(lcrfcito, sem necessidade de nenhuma correção futura. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MOB- PB)- Só que jft deveria estar, Cfltrc 
nós, o projeto de anistia, 

Lembro a V. Ex• que o ex· Presidente Juscelino Kubitschck de Oliveira, tilo logo 
assumiu o Governo, saldo de um pleito eminentemente popular, consagrado pela 
opinião pública, diante de uma rebelião de oficiais da Aeronáutica cm Aragarças, não 
hesitou cm conceder anistia ampla a todos os revoltosos, 

O Sr.OresCetQuérc:II(MDB- SP)- No dia seguinte. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Exatamcnle. 
Pura redigir um projeto de anistia, não se precisa de tanto tempo, de tante!> 

clucubraç3cs; bastu que se óisponha o Governo u esse estado de espírito, para ir ao 
encontro do anseio nacional. 

O Sr, M1rcm ··relre (MDB- PE)-A não ser ... 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- A nio ser que não se quciro 
concedê-la, 

O Sr. Pedro Simon (MOO- RS)- O discurso de V, Ex•, o qual felicito pelo 
conteúdo e pela importância, j6. surtiu efeito positivo. Nilo tenho muitas espcrançu!> 
com relação ao projeto do Executivo, mas aqueles que imasinavam que o projeto de 
anistiu que vai ser votado no Senado não teria a maioria do Senado, parece-me que, 
com o pronunciamento do ilultrc Senador João Basco, da ARENA, cstã u dcmons· 
Irar uma expectativa muito grande, pois como S, Ex•, na hora du votuçào, muitos 
Senadores ureniatas pres:nnm, nos seus Estados, durante suas campanhas, a aniMia. 
Quisera cu crer que haveremos de ter uma grande surpresa com a Buncadu du 
ARENA, votando pcfa anistia, nqui nesle plenário. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PD) - Ali6s, "'"'"' ler umu 
oportunidade de .. , 

O Sr. Joio Rosco (ARENA- AM)- Desde que seja um projeto que possu ~cr 
votado, desde que seja um projeto perfeito c desde que se entenda que no Congre~so. 
por cx.cmplo, numa Casa onde hã Maioria e Minoria, um projeto apresentado pelu 
Minoria naturalmente deve lier negociado com a Maioria, Assim cu entendo. 

O SR, HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Dentro de poucos dius, no seio 
da Comissilo Mista que vai uprcciar a Proposta de Emenda Constitucionul do 
Scnudor Nelson Curnciro que restabelece n competência privativa do Congresso rnaru 
~:oncc~silo de unhtia, vumm ter ocasiiio de discutir c votar u proposiçilo uprcscntatla 
pelu Dircciio Nucionul do M DI!, que foi amplamente divt1lguda pclu imprcn~n. 

Qut:r dizer, se o Governu, se a ARENA jA tem uma po~i~ilo definidu quuntn ü 
anistia, então tcrlt de, uli, no plcnltrio daquela Comi~lil'lo Mista, uprc~cutllf Mlu~ 
~ubemcndus lt Prorostu do M DB. O que queremos é ~ubcr reahncutc quul u pctNI· 
mcntu do Governo c di! A RENA, cm termos dc uui~liu. 

O Sr, l'etlrnSirnon (MDil- RS)- Mu~. tanto cstumm Ui~f'lil~1m ~ ncgo~:i<!Çilo 
que S. E~•. o ilu~tre Scnudnr Jlu\n Unsco, urcnistu, lcvun\ll\1 um cqu(vnc,l 1.1Uc ele 
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ad1ou no projeto do MDU, c o Senador Murcos Freire já reconheceu. Realmente, 
S. E"' c~tfl ..:crto. Nó!. jl1 c:stamm di~po!<ltos a ncgoci;tr. Primeira negociação do 
M DB: o equivoco (.jUC: o ilustre Senador apresentou c nó~ já uccitumo~. c devemos real· 
mente !tilnitr. A ncgm:iaçào já começou. S. Ex• jf1 apre!tcntou u primeira ~ugc~tàu e n 
M DH está aceitando, através do Senador Marcos Freire, que é o pensamento da 
IJancuda do MDB. Veja como somos abertos. S. Ex• uprcscntou a primcírusugcstào, 
c o MDIJ já :1 uccitn, j{t :1 cncumpa. E estamos disposto!o a negociar cm termos dc 
:1hcrtura desde que seja anistia pura vulcr mesmo. 

O SR. HUMBEA'fO LUCENA (MDB- PB)- Perfeito. Ao se ler um editorial 
como esse que foi traj!ido pelo nobre Senudor João Basco, endossa-se o pensumc:nto 
do jornal que pretende inclusive que o MDB amplie sua propo11ta de Emenda 
Constitucional. Sobre a anistia, 

O Sr, Joilo &~o (ARENA- AM)- Não. Aqui, peço a V. Ex• que fuça um 
rep<ITO. Nào endossei de rorma alguma, o comportamento do jornal, Apenas trouxe 
aqui, li parn que V. Ext pudesse incorporar ao seu pronunciamento como um aparte 
meu, face à intervenção do Senador Mauro Benevidcs que declarou ter sido dado um 
upoio indiscrepantc ao projeto do MDB. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Aceito a rc:tilicaçào de V, Ex• 
Mus, pelo que pude colher de suas palavras, o entendimento foi outro. 

Sr. Presidem te, prosseguindo: 
Por que também, desde logo, numa emenda às disposições transitórias da 

Constituição, não se conceder a anistia a todos os que porventura estejam envolvidos 
em futos considerados crimes poHticos ou conexos? 

Foi o caminho que o MDB propôs ao Congresso, 
E não se alegue que esse procedimento bcneliciar6 os que praticaram aimrs de 

sangur, pois, no decorrer de nossa História Pol!tica, como vimos, a anistia sempre 
teve essa amplitude. O indispensável para caracterizar a (O'li!Xidade é que: os fatos 
dclituosos estejam vinculados a lins poHticoli. 

Assim, quem, num dado momento, perseguido pela poHcia, por ser um poss[vcl 
criminoso politico, fosse obrigado a se forugir continuudamcntc c, paro sübreviver, 
tivesse que assaltare, às vezes, motor para não morrer, Ou então, quem por sentimen· 
to de revolta, diante da sevicia, da tortura ou até da morte clc parentes seus, vê-se, de 
repente, arrastado paro a clandestinidade e comete a tos de violência de que jamais 
seria capaz, cm circunstãncias normais. O que impona verificar, cm cada cuso, dentro 
dos uutos, é se há essa ligação ou, se pelo contrário, o que aconteceu foi um mero cri· 
me comum, caso que não é alcançado pcln anistia. 

O Sr. OrrslesQutrcla (MDB- SP)- V. Ex• dá licença para um rápido aparte'! 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)-Ouço V. Ex•, mais uma vez. 

O Sr. Ornlrs Qutrcla (MDB- SP)- Somente uma comparação muito impor· 
tantc n ser feita. Mas antes quero esclarecer desde já- pela própria nutureza nossa 
-que sou contra qualquer tipo de violência, praticada por terroristas ou mesmo 
acobertada por crime politico. O importante é diferençar o chamado crime de sangue 
do correlato a um crime politico. Em geral, crime feito numa ução considerada guerra 
pela própria doutrina do Governo, muito diferente do violência praticada nas prisões, 
por exemplo, que~ uma violência fria ... 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- E é crimccomum. 

O Sr, Orntcs Quérd• (MDB- SP)- Exatamente, 1:, minha intenção, tambi:m, 
lembrar este aspecto. H li uma di(ercnça muito grande entre aqueles crimes de sangue 
praticados, por exemplo, dentro de urna prisão c os crimes de sangue praticados numa 
ução, qoc o próprio Governo udmitc como umn ação de guerra. Esta a colocação que 
queria fuzer pura lembrar que os crimes praticados nas pri~ões silo muito mais gruvcs 
c o Governo quer perdoá-los. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MOO- PB)- Por isso, insisto cm dizer que: a 
anistia deve abranger os crimes politicas c conexos. 

r\ propósito, o Comitê Brnsilc:iro pela Anistia, cm "Carta Aberta ao Congresso 
Nacional'', amplamente divulgada pela imprensa, acentuou: 

··A anistia que o povo brasileiro exige compreendeu sohuru de todos 
os presos polltiCOli, o retorno de todo5 os exilados, a volta dos cassados à 
vidu pUblica, a rc:intcgraçilo de todos os demitidos, uposcntudos c reforma· 
dos uos cargos c empregos que untes ocupavam c o lim da perseguição a to· 
dusns demais vitimas da repressão pollticu." 

"A anistia parcial visu discriminar us vitimas du rcpressilo, quando u 
lutn de todo5 foi feita pelo mesmo motivo: a falta de liberdades dcmocrllti· 
cus." 

E depois: 

"O contexto cm que alguns sc:tores da Oposição se lançaram no cu mi· 
nho du luta armada foi o do cerceamento, pela violi:ncia, da utividude 
rolhicu das oposições, da obmução de todos os canais de orgunizaç;lo 
popular c du imtitucionalizuçào da repre-ssão policiul. Os brasilcir~s ".~o 
se esquecem de que foi o regime instaurndo cm 1964 que, dc:sd~ o ~ri~CirO 
momento, tomou a iniciativu da violênch• contru o povo c us msutu1ções, 
indefesos. 

Nilo nos esquecemos Uns perseguiçõc:~. dus cassuçõc:s de mumlutos 
c:lctivm, ~uspcmilo de direitos politico~. hnnimentus, c~rlios c pris11e~. 

I [ou'Yc torturas, cm n[vcl itssustador. E mortes. Responsabilidades jamuis 
for;tm ~pur;Jd~s. numa dcsalc:ntudora comprovuçào da complicidadc oli· 
ci~l com 11 prf1tica das sevicias c dos ussassinatos. 

Cabe, assim, ussinalar que, ao agitarem o espantalho do "tcrroris· 
mo", os portu·VOI.CS do regime fingem ignorar que o povo brasileiro tem 
bem vivo cm sua consciência o fato de que o uso do terror alcançou entre 
nós suu csculu máxima por parte dos próprios órgãos do Estado. 

Por isso, a anistiu que hoje reivindicamos brota dessa base objctiva, 
que mostra u Nação dividida, prejudicada pela dispensa compulsória da 
contribuição de tantoslilhos capacitados cm diversos campos da atividadc 
humana. Assim, a unistia que almejamos visa integrar na vida do Pa[s todo 
o contigente marginalizado c perseguido de brasiletros." 

O Sr. HenrlqueSanllllo (MDB- GO)- V. Ex• me concede um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Recebo, mais uma vez, a contrí· 
buiç!lo do nobre Senador Henrique Santillo. 

O Sr. Henrique Sanllllo (MDB - GO) - V. Ex• diz muito bem. Sem dúvida 
alguma foi, dado ao estado de guerra interna, implantado filosoficamente pelo Govcr· 
no no Pais, que se propiciou a opção de alguns brasileiros pela (arma de luta politica 
pelo terrorismo, e a outros brasileiros optarem pela alternativa do foquismo du guer· 
rilha rural, bem como outros pela guerrilha urbana. Sem dúvida alguma, todos esses 
movimentos surgiram após 1968, com a adição do AI·S, c com o ccrcC:umcnto ubsolu· 
to de todas as liberdades públicas, Tem razão V, Ex•, absoluta razão, de propugnar 
desta tribuna, nesta tarde, por uma anistia ampla, geral e irrcstrita que possa nlcançar 
todas as prisões do Pais, c abrir as suas portas. E, sobretudo, que possa abrir as p,ortas 
desta Nação para o retorno de milhares de brasileiros, para que eles aqui se integrem 
conosco, nu construção de uma sociedade solidária c democrática. E partindo deste 
pressuposto que esta anistia é urgente, c extremamente necessária. Se, realmente, 
estamos aqui para colaborarmos com a construção de uma sociedade solidllriu, 
democrática, cm que todas as formas do pensamento politico tenham guarida, c pos· 
sam ser disculidas com inteira liberdade, a anistia só poderá ser ampla, geral c irrcstri· 
ta. Agradeço, c peço escusas a V. Ex• por intc:rrompé·lo. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Muito grato à nova proscnçu 
de V. Ex• no meu pronunciamento. Suas palavras não fuzcm mais do que enfatizar, 
de maneira vibrante, um dos postulados fundamentais do programa do Movimento 
Democrático Brasileiro, no sentido da concessão de anistia ampla, irrcstrita c ilimi· 
tuda a todos os brasileiros, sem a qual não haverá a pacificação nacional. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
A melhor solução para a anistia, portanto, há de ser a sua imediata concessão a 

todos quantos tenham participado de fatos tidos como crimes poUticos e conexos, a 
partir de uma certa data, compreendendo civis c militares, sem qualquer distinção. 

Se até o próprio ditador do Estado Novo pôde chegar a tanto, por que o Go'Ycr· 
no atual, onde pelo menos há um Congresso funcionando, não segue o seu exemplo? 

O que não se pode é procrastinar a anistia, por mais tempo, sob o pretexto de que 
a idê:ia está amadurecendo, 

Depois de quinze unos de «Ccçào, o que hã é o medo do julgamento popular, 
num regime democrâtico realmente aberto a toda sorte de contestação legal. Com 
muita razão, Afonso Arinos de Melo Franco sentenciou recentemente que "no caso 
brasileiro, não hâ dúvida de que as punições rcvolucion6rias são hoje fonte dc uma 
inquietação social maior que a repercussão negativa dos crimes praticados", Rcalmcn· 
te, o que a Nação reclama, para jA, é a anistia como um dos proê:·rcquisitos fundamcn· 
tais de uma abertura polftica autentica, voltada para a implantação, no Pars, de uma 
democracia que se respeite a si mesma. Evidentemente, depois de tantos avanços c 
recuos, não se admite mais tantas discriminações contra brasileiros, 

Os que foram banidos, os que se exilaram, os' processados ou condenados por 
crimes politicas c conexos são pessoas que divergiram, politicamente, num dado 
momento da vida nacional. Vamos rcccbé·los de volta, vamos abraç6·los fratcr· 
nalmcntc, vamos reintegrá-los nu vida social do Pais. pois só assim estaremos 
abrindo os cuminhos largos de uma verdadeira conciliação nacional, com o canse· 
qUente desarmamento dos csplritos, passando todos, como i:rmàos de uma mesma 
pátria, a trabalhar nu desafiadora c grandiosa obra de reconstrução de novas institui
ções poHticas, tarefa urgente que deve ser entregue, natural c legitimamente, hoje: ou 
amanhã, a uma assembléia nacional constituinte, de cujo seio surja, lfmpidu, liObcrana 
c altaneira, uma nova Constituição para o Brasil. 

O Sr. Uzaro Buboza (MDB- GO)- Permite V. E~• um aparte, eminente 
Senador? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) -Com muito prazer, ouço o 
aparte do nobre Senador Lázaro Darboza. 

O Sr. Líz•ro Harboza (M DB - GO) - Nobre Senador Humberto Lucena, 
congratulo-me com o discurso que V. Ex• pronunciu, nesta tarde, com a maior luci
del, quando V. Ex• enfatiza da importância, da necessidade c du urgência do congra· 
çamcnto da famllla brasileira, que: s6 pode ~c r feito através da anbtia ampla, geral c ir· 
rc~trit;l, reintegrando aqueles que divergiram, até de forma violcntu, premidos pelas 
circunstllncias do momento em que viviam, rcintcgrundo·os nu vida social c polllicu 
brasileira. O Uru~il não rode ~c dar ao luxo, c:miucntc Scnudor, de ver filhos seu~. do~ 
mais eminentes, que nqui poderiam estar dundo a contribuição de suas inteligi:ncius, 
de seus saberes c de seus patriotismo, escourcm u~ suus vidus fora da PUtria. 
l•or outro h1dO, V. E~•tumb~m. com enorme lucidet, fula do li nico caminho cupal de 
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dar legitimidade ao Estudo, que é u Assembléia Na(;ional Constituinte:. A Assembléia 
Nacional Constituinte virll mais hoje, ou mais umunhil, c é pena que se esteja perden
do tanto tempo porque, quanto muis se passar sem que u Assembléia Nucionul Comti
tuintc: seja convocuda, para pôr fim neste divórcio entre o Estudo c u NuçUo, entre o 
Governo c o povo, muii dificuldades o Pais terá que enfrentar. Paruhéns, eminente: 
Senador, solidarizo-me intcirumcntc c:m gênero, número c grau com as colocuçUc:~ 
muito felizes que V. Ex• faz, nesta tarde, neste seu brilhuntc pronuncinmc:nto. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - Agradeço penhorado '" 
generosas palavras de V. Ex•, diante deste meu dcsprc:lcnsioso discurso que nào teve: 
senão o objctivo de iniciar, aqui, um debate franco c amplo sobre o problema da 
anistia. 

AI sim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, terá sentido uma reformulação partidúri:1, 
pois estaremos vivendo a plenitude dcmocrãtica que cnséja o pluralismo ideológico, 
numa sociedade aberta. Então, cada um tomnrã o seu rumo, uns, mais conservadores, 
ficarão nos partidos de centro: outros, mais rcacionãrios, irão pura ugrcmiuçõcs de 
direita; c, outros uindu, mais progre~sitas, derivarão para os partidos de esquerda. 
Será o pluripartidarismo, de baixo para cima, despertando gcnulnas vocações poHti
cus que, hoje, face ao artificialismo que nos cerca, emigraram para a empresa privada, 
cm busca da auto-afirmação que não puderam encontrar na vida pública. 

Os cst.udantcs, 05 trabalhadores, 05 intelectuais, os técnicos, os sacerdotes, os 
profissionais liberais, as donas-de-casa, todos, enfim, estarão presentes, participando 
com a sua contribuição ao desenvolvimento cconômico, social, político c cultural do 
povo brasileiro que, então, tcrã realmente iniciado a grande marcha para a sua liberta· 
çào. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Itamar Franco, 

O Sr. l11mar Franco (MDB- MG) - Sr. Presidente, Jamcntuvclmcnte, nil.o 
poderei ocupar-me do assunto que me traria à tribuna, que seria demonstrar à Cusa a 
procrastinaçào, pela ARENA, da lei do Inquilinato, A hora não me permite, mas 
gostaria, se V. Ex• me ·autorizasse, de apenas ler dois requerimentos que vou 
submeter à apreciação de V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- V. EJ.' tem a palavra. 

Õ SR,"JTAMAR FRANCO (MDB- MG)- Sr. Presidente, o tempo não me: 
permite falar sobre a Lei do Inquilinato, mus posso apresentar a V, EJ.' dois requeri
mentos c .fazer uma consulta. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou encaminhando à Mesa os seguintes requeri
mentos: 

REQUERIMENTO N• DE 1979 

Nos termos regimentais, requeiro à Mesa sejam solicitadas do Poder 
EJ.ccutivo, por intermédio da Chefia do Gabinete Civil da Pre~idênciu da 
República, ex vi do art. 239, I, a, c II, do Regimento Interno, us seguintes 
informações: 

l-se estão sendo estudados os restabelecimentos da "Litorina" (pas· 
sagciros) que fazia o trecho Santos Dumont-Juiz de Fora-Rio de Junei· 
ro c do trem "Vera Cruz" (passageiros) que atendia ao trecho Belo Hori
zonte-Rio de Janeiro. 

Juotlneolio 

Com o presente requerimento prctendc·sc o conhecimento de certos 
aspectos que cumpre ao Consrcsso Nacional fiscnlizar, na execução da sua 
competência constitucional. 

De fato, os ramais ferroviários, indicados no presente requerimento, 
sempre se constitu!ram cm importantes fatores do âmbito dos transportes 
de populações intcrioranas dos Estados de Minas Gerais c Rio de Janeiro, 
prestando cfctivos acrvir.os àquela• comunidades. 

A suspensão do referido trem. causa grave repercussão no meio so
cial. -llam1r Fnnco 

REQUERIMENTO N• DE 1979 

Requeiro, nos termos regimcnta.is, sejam solicitadas informações do 
Poder Executivo, via Chefia do Gabinete Civil da Preaidência da Rcpúbli· 
cu, ~x vi do urt. 239, I, a, c 11, do Regimento Interno, objctivando os se
guintes esclarecimentos: 

I -se o Aeroporto da Pampulha, na Cidade de Belo Horizonte, Esta· 
do de Minas Gerais, oferece scgurançu de pouso c decolagem para 
qualquer tipo de aeronave, cm condições normais ou prccãrias de opera· 
cionalidadc; 

11- se cstã prevista no plancjamcnto do Governo Fcdcralu constru· 
çüo de um novo ueroporto na Cidade de Belo Horizontc-MG c, cm caso 
afirmativo, qual a localização c demais caractcrfsticus técnicas do 
empreendimento, Indicadas us previsões ou estimativas de seus custos 
financeiros. 

Ju•tlncaçio 

O presente requerimento objctlva recolher elementos de informação 
sobre u iniciutivu de conatruçüo de um novo aeroporto na Cidade de Belo 
Horiwntc, no Estudo de Minas Gcrula. 

Com a medida, pretende-se o conhecimento pelo Congrc5so Nacional 
de situnções vinculadus à suu competência privativa, no que tange u lllos 
do Poder Executivo. -lr1mar Funeo. 

O SR, ITAMAR FRANCO (MOB- MG)- Sr. Presidente, apenas para so· 
licitar à Mcsu c, evidentemente, pura que V, EJ.• se situe c pona prcstur, quando jul· 
gur conveniente, a seguinte informação: hft muito tempo venho tentando - de.\de 
1975- estabelecer no Senado Federal, a exemplo do que acontece nu Cilmuru dos 
Deputados, um estAgio pura os universitãrios brasileiros. Cheguei 11 apresentar um 
projeto de rcsoluçilo c, por incrlvcl que pareça, praticumcntc desde 1975 estou à c:~pc· 
ra da definição da Mesa, razilo pela qual solicito de V. EJ.•, sempre atencioso, sempre 
cuvalhclrcsco, sobretudo com a Oposiçilo nesta Casa, que procure deslindar o misté· 
rio que hã cm relação ao csu\gio de univcrsitãrios no Scnudo Federal. 

Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A Presidência informu ao Scnudor 
Itamar Franco que trarã uma resposta ao Plcnãrio, oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palavra ao nobre Scnudor 
Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ, Pronuncia o seguinte discurso.J
Sr. Presidente, Srs, Senadores: 

Hã mais ou menos uro ano, realizou-se cm Porto Belo o I Encontro dos 
TrabulhadOfcs nus Indústrias do Estado de Santa Catarina, quando foram dcbutidos 
assuntos do interesse dos industriArias. Tese das mais oportunas foi apresentada pelo 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indúllrias de Construção c de Mobiliário de 
Criciúmu, envolvendo qucatõca relacionada• com as últimas alterações feitas na 
legislação sobre acidentes de trabalho. 

No chamado Plano de Pronta Ação, lançado pelo Ministério de Previdência c 
Assistência Sociul, se dispões que: 

.. 0 INAMPS nào fornecerá mais atestados médicos para abono de 
faltas ao trabalho aos bcncliciãrios empregados de empresas que dispo· 
nbam de serviços médicos próprios ou contratados," 

Essa disposição visou descentralizar c, sobretudo, livrar o INAM PS de uma 
obrigação que transferiu aos empregadores, A justificativa, como sempre, foi o in
teresse do trabalhador. Acontece que, conforme demonstra a tese a que me reportei 
acima, grandes dificuldades têm resultado para os trabalhadores, sobretudo pura a 
obtenção do salário-doença. EApecialmcntc nas grandes empresas, que tudo fazem 
par:1 se livrarem do encargo, os operários estão recorrendo a médicos particulares 
pura, depois, discutirem seus direitos junto à Justiça do Trabalho. 

Mais grave se torna a situação quando se trata de acidente do trabalho. A vitima 
é obrigada a passar pelo serviço médico da empresa, via de regra, encaminhada pela 
Supervisão de Segurança, Sujeito a essas complicações, o opcrãrio acidentado tem o 
prazo de 24 horas para comunicar o acidente. Resultado: a vitima perde a indcnizuç11o 
por acidente c, quanto muito, logra obter auxflio·docnça, 

E o irrealismo das alterações na legislação do INAMPS. Na verdade, as sucmi· 
vas reformas da Previdência Social nada mais têm procurado do que uumcntur os 
recursos do INAMPS. No Governo passado, o Ministro Nascimento c Silva udotou 
medidas de melhoria, inclusive visando a universalização da Previdência! Social. Com 
isso, os cofres repletos do INAMPS se csvalram c vieram mudanças como a da lei so
bre acidentes do trabalho, tão criticadas, comprovadamcnte, pelo Sindicato de Criciú
ma, Santa Catarina, conforme tese que juntamos para que faça parte integrante deste 
pronunciamento. 

Sr. Presidente, tantas as distorções c dificuldades criadas que se justifica ponto de 
vista expresso pelo Professor Ccsarino Júnior, concluindo, paradoxalmente, que me· 
lho r seria suprimir toda a legislação de acidente do trabalho, deixando o assunto in
teiramente a cargo do INAMPS. 

Verifica-se, assim, uma sucessão de erros que precisam ser corrigidos, conrormc a 
clura exposição feita pelo Sindicuto de Criciúma, a que emprestamos nossa total so· 
lidaricdadc, nu esperança de que melhores soluções adviri\o para problema social de: 
tanta relevância. 

Resta-me eJ.prcuar minha ctpcrança de que o Ministro Jair Soures examine :~s 
questões expostas pela tese dos trabalhadores catarinenscs, reconhecendo a procedên
cia de suas queixas c, assim, providenciando us corrcçõcs ncccssãrias. (Muito bem ,I) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palavru uo nobre Scn01dor 
Mauro Bcncvidc5, 

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

·Em 1977, a Rede Ferroviãria Federal anunciou uma dcclsi!.o, adotadu pelos selo· 
rest~oicos competentes, segundo a quul foram dc1ativadoa alguns rumais ferrovi6rio 
no interior do Pais, ' 

A medida 11urprccndeu u opiilião pilblicu nacional, pois, cm plena crbc cnergi:· 
ticn, suprimi um-se meios de transporte uccsslvci~ aos de menor poder aquisitivo. 

No Ccar6, cm face da csdrúxulu dc:libcruçilo, o rumul Sobrul-Cumocim foi dirc
tamcntc atingido, suscitando indignado protesto das lidcrançns politicas c emrrc:· 
sariais, que, na êpocn, se dirigiram uo próprio Prc11idente Ernesto Gciscl, n:clumnndo 
u rcvognçilo do nto da RFFSA. 
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Alegou-se, nu ocasião, que, há um século, aquele trecho da untigu RVC vinha 
funcionando sem maiores problema!>, bcncliciundo dirctumcntc quu~c uma dclcna de 
municlpios c mai!i de cem mil de scu~~o httbituntcs. 

Assim é que, além de Sobral c Camocim, u ferrovia alcançava as cidade!> de 
Mass<~pé, Senador Sã, Murtinópolc, Uruocu, Granja c, indirctumcntc, as regiões liml· 
\rafes, !itndo o transporte preferido para o cGcoumcnto da produção c o deslocamento 
de passageiros. 

Cheguei, Sr. Presidente, a fazer três pronunciamentos na tribuna do Senado, 
comentando memoriais c abai:w;o-assinados encaminhados uo Ministro do!> Trumpor· 
tcs, ao Presidente da RFFSA c ao Primeiro M:andatário do Pais. 

Alinhei, inclusive, dados irrefutávcis do ponto de vista sócio·económico, com o 
objctivo de sensibilizar tais autoridades, lcvandO•IIS a uma reformulação de ato tão 
d'spropositudo, que mereceu u repulsa de todas as correntes de pensamento do meu 
Estudo. 

Agora, com a posse do engenheiro Elmo Serejo Farias, na dircção da Rede Ferro· 
villria c do Ministro Eli.cu Rcrende na Pastu dos Transportes, a populpçào da Zona· 
Norte do meu Estado vohu a arregimentar-se cm favor da reativaçào do ramal So· 
brai-Camocim. 

Sabc·se, ainda, que entre as diretrizcs preconizadas pelo General João Baptista 
Figueiredo, figura a da utilização, cm maior escala, das vias férreas, como meio de 
diminuir o consumo de gasolina, que tanto tem comprometido as finanças brasileiras. 

Recorde-se que, no corrente ano, a cidade de Camocim completará 100 Ó.nos de 
fundação, merecendo, também sob esse aspecto, uma homenagem do 'Poder Público 
Federal, representada pela rcaniculaçào do ramal que vincula aquele municlpio a 
Sobrul. 

Dai o apelo que entendi do meu dever - umu vez mais- transmitir ao Governo 
da União, na expectativa de que seja o mesmo afinal acolhido, rcstabclcccndo·sc o 
trAfego ferroviário naquela área do território cearcnse.(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Franco Montoro, 

O SR. FRANCO MONTORO (MOO- SP. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Governo precisa levantar com urgência a intervenção nos Sindicatos dos 
Metalúrgicos do ABC. Essa medida é de rigorosa justiça, de evidente intert$Se p:.íblico 
e constitui até uma exigência de honestidade. 

E de justiça, porque foram as próprias liderançns sindicais que se empenharam 
na retomada pacifica do trabalho, abrindo um crédito de confiança nas providê:ncias a 
serem tomadas pelas autoridades. 

A suspensão da intervenção é: de interesse público, porque as negociações que ~c 
iniciam agora não podcrllo ser feitas através dos interventores nomeados. Estes repre· 
sentam o sovcrno c não os trabalhadores. Qualquer negociação só terá validade se rca· 
lizada através dos legitimas representantes dos trabalhadores. 

Dizemos que o levantamento da intervenção é: também uma exigência de 
honestidade, porque as autoridades públicas estão de fato realizando entendimento 
com as verdadeiras lideranças, que são os Presidentes dos Sindicatos eleitos pelos tra· 
balhadorcs. PorqUe manter a aparência de um distanciamento que não existe? Porque 
manter como autoridade sindical quem subidamcntc nào tem essa autoridade c fingir 
desconhecer lideranças autênticas? E melhor f11zcr o jogo da vcrc1adc. 

E esse o apelo ao Governo, que parte de todos os sctorcs da comunidade 
trabalhadora. Está nesse caso o ubaixo·assinado, que trazemos ao conhccimc:mo do 
Senado por solicitação da Frente Nacional do Trabalho c de outras entidades c lide· 
ranças do Estado. 

O teor do apelo é o seguinte: 

EKm9 Sr. Presidente João Baplista Figueiredo 
Respeitosas saudações 

Sem medo c sem ódio, mus com u firmeza dos que desejam liberdade c 
justiça pura todos os br11si\eiros, sentimos que V. Ex• tem uma rara opor• 
tunidadc para concretizar aeus pronunciamentos, 

Assim, por dever de consciência c com a franqueza dos que buM:am 11 
verdade, é que enviamos este ubaixo.assinudo, aberto hoje, 1• de abril de 
1979, à salda das missas da Igreja Matriz da Nossa Senhora da Boa Vi11· 
gcm, cm São Bernardo do Campo. 

Poucas palavras bastam: a intervenção nos Sindicatoli dos Mctalúrgi· 
cos do ABC pode e deve ser revogada imediatamente, sem necessidade de 
modificar nesse pon1o a legislação trabalhista, com o conhecido prcccden· 
te do Sindicato dos Bancârios do Rio de Janeiro, quando a pasta do tra· 
bulho era ocupada pelo Ministro Jarbas Passarinho, entre outros, após 
1964. 

Todo mundo sabe que portaria não é uma lei que exige a manifesta· 
ção do Congresso Nacional. Uma portaria pode ser anulada por outra 
portaria, arredando os interventores dos Sindicatos c reconduzindo a 
legitima representação dos trabalhadores para o reinício das negociações. 

A intervenção violou a Convenção 87 da Orsanizaçào lnternacionPI 
do Trabalho, subscrita pelo Brasil cm 1948. 

Recordamos que o honrado Presidente Outra encarilinhou a Convcn· 
ção 87 para ser ratificada pelo Congrcuo Nacional, mas ela continua 
dormindo nas gavetas. 

Permita-no~ lembrar que não havcrâ liberdade politica ~m liberdade 
sindical c direito de srcve, mundialmente reconhecidos. 

Patrióticas saudações de todos que sabem que a "paz é fruto da jus· 
tiÇJ~'', 

Scgucm·sc assinaturas, 

Fazemos nosso apelo das bases. O Governo Federal e, panicularmc:ntc, o Minis
tério do Trabalho só ganharão cm autoridade c: cflciCncia com o rápido levantamento 
da intervenção nos Sindicatos do ABC. 

Será um ato de justiça, de verdade c de interesse público. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Não há mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessilo, designando para a 

utraordinária a realizar-se às 18 horas c 30 minutos, a scsuintc: 

ORDEM DO DIA 

Discussão, cm turno único, do parecer da Comissão de Relações Extc:riorcs sobre 
a Mensagem n• 50, de 1979 (n• 83J79, na origem), de 28 de março do corrente. ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal 
a escolha do Sr. Dflrio Moreira de Castro Alves, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para ucrccr a função de Embaixador do Brasil junto à 
República Portuguesa. 

OSR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está cnccrr11da a sessão, 

( Ltvarua•st a stssào, às 18 horas t 12 minutos. J 

ATA DA 31• SESSÃO, EM 3 DE ABRIL DE 1979 
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
PRESJDeNCIA DO SR. LUIZ VIANA 

ÁS /H l/ORAS E JO MI/lUTOS, ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. 
St'/IADORES: 

Adalberto Sena - Jorge Kalume - José Guiomard - Evundro Carreira -
João Basco - Raimundo Parente - Aloysio Chavcli- Gabriel Hcrmc:s - Jarha11 
Passarinho- Alexandre: Costa- Henrique de La Rocquc- José Sarne)'- Alberto 
Silva- Uernardino Viun11- Helvtdio Nunes- Almir Pin1o- Jost Uns- Muum 
Ucnevidcs- Agcnor Maria- Dinartc Mariz-Jcssé Freire- Cunha lima- Hum. 
berto Lucena- Milton Cubra\- Adcrbal Jurcma- Marcos Freire- Nilo Coelho 
- Arnon de Mello -Luiz Cavalcuntc- Teotónio Vilela- Gilvun Rocha- Louri· 
vai Baptista- Passos Pórto- Jutahy Mag11lhiles- Lomunto Júnior- luiz Viana 
-Dirceu Cardoso -Joil\.1 Culmon- Moacyr Oulla-Amarul Peixoto- Hugo Ra. 
mos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- ltumur Frunco- Murilo Uadaró
Tancredo Nc:ves- Amurai Furlun- Franco Montara- Orestes Qui:rciu- Bcnedi· 
to Fcrrc:iru- Henrique Santil\o - LAzaro Durbola - Mendes Cunalc- Pedro Pc· 
drouiun - Suldunhu Derzi - Affonso Cumurgo - José Riclm - Leite Chave!> -
Evclúsio Vieíru - Jniliun Barreto - Lcnoir Vargn!l - Paulo Uro!\surd - Pedro Si· 
mnn- Tarso Outra. 

O SR, PRESIDENTE (luiz. Viana)- A lista de presença acusa o i:omparecimen· 
to de 64 Srs. Scnudorcs, Havendo número regimental, dechsro aberta a sc:ssào. 

O Sr. i'·Sccretârio procederá à leitura do Expediente. 
E lido o .ftguinlt 

EXPEDIENTE 
PARECER 

PARECER N• l8, DE 1979 
Da Comluio de Reitaçi.o 

Redado On1l da emenda do Sen1do 10 Projeto de Lti da Cimara 
h' 38,delg'J8(n9 3.433/17,n•C•sadtorl&tm). 

Relator: Scn1dor Olrceu C1rdo.o 

A Comiuilo upmcntu a rcduçilo linul du Emenda do Senado uo Projeto de Lei 
du Càmara n' 3H, de 197H (n• 3.433/77. na Cnsa de origem), que dA nova redução uo~ 
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, 1 rti}l.o~ J5e 36, du Lei n~ 5.700, de I' de setembro de 1971, que dispõe !lo !'Ire u forru;L 
c a aprcsentaçilo dos s(mbolos nacionais. 

S;~la dus Comissões, J de abril de 1979.- Adulbcrro Sena, Presidente, em c.\crd· 
cio- Dirceu Cllrdo!K), Relator- Saldanhu Dtrzl- Mcnde!t Cumale. 

,\NEXO AO PARECER N• ~H, DE 1979 

Redaçio final da Emenda do Senado ao Projeto dr Lei da Cümaru 
n' 38, de 1978 (n• 3.433/77, na Ca11a de orlatm). 

Aoart. 1•: 

EMENDAN• I 
(Corrnpondt A Emtnda "' 1-CF) 

Acrescente-se, lnflnt, ao art. 35, da Lei n~ 5.700, de 1971: 
"elevada ao dobro nos casos de reincidência." 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vianu)- O Expediente lido vai à publicaçilo. 

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O Senador Jtamar Frunco encaminhou à 
~1esa requerimento de informações. Nos termos do art. 219, do Regimento Interno, 
o requerimento será examinado pc:la Presidência. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, requerimento que scrú lido 
pelo Sr. !~'·Secretário. 

E lido t dt/trido o stgulntt' 

REQUERIMENTO N• 8!, DE 1979 

Senhor Presidente, 
Em conformidade com o disposto no art. 30, letra d, da Constituição Federal c 

urt. 240, do Regimento Interno, bem como tendo cm vista a tramitação, nesta Cas:~, 
dos Projetas de Lei do Senado (Complementares) n•s 159, de 1976, 183, de 1977, 
242, de 1977 c 252, de 1978, requeiro a Vossa Excelência que, atravCs da ChefLa do Ga· 
bincte Civil da Presidência da República, sejam prestadas as seguintes informações re· 
lativas ao PIS·PASEP: 

I -Qual o montante de recursos arrecadados pelo PIS-PASEP durante os c~erd· 
cios de 1976, \9ii c \9iS'? 

2- Do total desses recursos, quais as importâncias cfctivamentc distribui das ou 
entregues aos participantes? 

3- Qual o montante das importâncias despendidas no patrocínio de programa~ 
de rádio c televisão, particularmente cm transmissões desportivas? 

4- Quais as importâncias despendidas em publicidade própria do PIS·PASEP 
através de qualquer veiculo de comunicação social? 

5- Como são clauilicadus as despesas a que aludem os itens n~ 3 c n• 4, c qual 
a autoridade que as autorizou? 

Ju•dRc:açio 

Como é de amplo conhecimento, o Plano de Integração Social (PIS), instituído 
pela lei Complementar nq 7, de 1970 c o Programa de Formação do Patrimõnio do 
Servidor Público, criado pela Lei Complementar n~ 8/70, foram unilicados pela Lei 
Complementar n' 26, de li de "lembro de 1975. 

Pois bem, é irrccusâvcla ampla c imponantc finalidade social do PIS·PASEP. 
wnto para o trabalhador quanto para o servidor público, eis que tal Programa implica 
na constituição de um importante pecúlio, creditado nas contas individuais dos parti· 
cipantcs, podendo socorrê-los c:m determinadas circunst:i.ncias, constituindo, ainda, 
um autêntico 14• sulârio para os que percebem atC cinco veles o valor do sulàrio mini· 
mo regional. . 

Em verdade, o PIS-PASEP urm11zena n:cur~os dc1tinados à formação do putri· 
mónio de trabalhadores e servidorc~. Nlio ~c ju~lifica, portanto, que :;ejam utilizados 
seus recursos pura .o patrodnio de progrnmas de râdio c tclc~isilo, a:;sim como pura 
publicidade do próprio Programa, que nilo se destina a vender quulquer produto, não 
sc:ndo cabivel, portanto, que patrocine programas comerciais atruvt-s de veiculas de 
comunicuçào social. 

As indagações ora aprcsen,adas, tts5im se ju:aificam, devendo de: las ter conheci· 
mcnto o Congresso Nacional, inclusive: para melhor upre~iar O'i Projeto~ de Lei 
nvs I 59, de 1976, 183, de 1977, 242, de 1977 e 252, de 1978 (Comtllemcntarcs), cm tra• 
mituçào junto ao Senado Federal. 

S~o essas, Sr. Presidente, as razões que inspiraram este Requerimento, 
Sulu das Sessões, 29 de março de 1979.- Nt·l~un Carntlro. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viunu)- Passu·sc à 

ORDEM DO DIA 
Discussilo, cm turno único, do Parecer da Comissão de Relações Extc· 

riores, sobre u Mcnsugcm nq 50, de 19-19 {n' S3Ji9, nu origem), de 28 de 
março do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à dclibcraçilo do Senado Federal u cscolhu do Sr. Dario Moreira 
de Castro Alves, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomutu, 
pura exercer u funçilo de Embaixador do Brasil junto à Repúblicu Por tu· 
gucsu. 

A matéria constunte da pauta du Ordem do Diu Uu presente scssi\o, no~ tcrmo11 
Ja ulfneu h do art. 402, do Regimento Interno, deverA ser uprcciudn em scssilo ~ccretu. 

Solicito ;ro.~ Sr.,. funcionários us providências ncce.m'lriu.'i u fim de que .~cja rc.,pci· 
t;1Uo o dispositivo regimental. 

(A .u•uJo toma·.!( JtcrrUJ àJ 18 hora.\·~ )8 mlm1to.1· t 1·nlw a Jt'r plihlica 
àJ f,'i ltnraJ ,. SO m/lruw.~. J 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nada mais havendo a tratar, encerrou 
presente sessão, designando paru a scnilo ordin6riu de umunhà u seguinte 

ORDEM DO DIA 

-·-Votaçilo, em turno único, do Requerimento n9 34, de 1979, do Senador Itamar 
Franco, solicitando o dcsarquivomcnto da lndicuçilo n• 4, de 1975, de sua autoria, 
que sugere à Comíssilo de Constituição c Justiça proceder estudos no sentido de escla
recer se pode o Governador do Distrito Federal ser convocado para prestar esclareci
mentos sobre: sun administração ao Plenârio do Senado Federal, ou, se for o caso, for
mular a correspondente, preposição legislativo, tendo cm vista o que dispõe o§ IQ do 
urt. 17, da Constituição Federal, 

-l-

Votaçilo, cm turno único, do Requerimento n' 67, de 1979>, do Senador Milton 
Cabral, solicitando o desarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado n~ 153, de 1971, 
de ~ua autoria, que prolbc a captação antecipada de poupança populur, mediante pro· 
mc~sa de contraprcstação em bens, direitos ou serviços de qualquer nuturcza, 

-3-

Vota~ilo, cm turno único, do Requerimento n' 68, de 1979, do Senador Lâzaro 
Barboza, solicitando o dcsarquivamento do Proje(o de lei do Senado n~ 156, de 
1976, de sua autoria, que dâ nova rcdaçilo ao urt. 492, da Consolidação das Leis do 
Trabalho, upro'lada pelo Occreto·lci n• 5.452, de: 19 de maio de 1943. 

-4-

Votação, cm turno único, do Requerimento n~ 70, de 1979, do Senador Henri
que de la Rocquc, solicitando tenham tramitação cm conjunto os Projetas de lei do 
Senado n~'s 6, de 1979, do Senador Orc:Slcs Quérciu, que imtitui a aposcnutdoria vo. 
luntária da mulher segurada no INPS após vinte c cinco anos de serviço, com provcn· 
tos proporcionais; e 8, de 1979, do Senador Franco Montara, que dispõe sobre a con
cessão do abono de permanência em serviço às mulheres seguradas no INPS u partir 
de 25 anos de atividadc, dando nova rcdação ao§ 4' do artigo 10, da Lei nq 5,890, de 
8 de junho de 1913. 

-!-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 17, de 1976 
(nQ 1Sj15, na Casa de origem), que acrescenta parAgrafo no art. 822, da Lei n~ 5.869, 
de li de janeiro de 1973 (Código de Procc,so Civil), lendo 

PARECER, sob n' 23, de 1979, da Comissão: 
- de Conlllluldo tJu•tJça, pela constitucionalidade cjuridicidadc, c, quunto ao 

mérito, fu"orâvc:l. 

-6-

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade nos 
termos do urtigo 296, do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n' 271, de 
1977, da Senador Murilo Paraiso, dispondo que os recursos de incentivo fiscal do lm· 
posto de Renda de pessoas jurídicas não destinados nu dccluraçi'lo de rendas sejam alo
cados ao Fundo de Investimentos do Nordeste-FINOR,tendo 

PARECER, sob n' 25, de 1979, da Comissão: 
- de Conitltulçio tJusdça, pela inconstitucionalidade, 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- Estâ cnccrruda a sessilo. 

( LtiYlnta•sca sts;doàs /8 horas t' 55 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREIRE NA 
SESSÃO OE 1-4·79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR, MARCOS FREIRE (MOB- PE- Como Líder, pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

As discussões havidas. nesta tarde, fizeram com que se pudesse recapitular que 
foi o Movimento de 1964 que tomou u iniciativa de, revogando umu lei que estabc· 
lcciu uma sbric de condicionamentos c de exigências para u rctomadll do prédio loca
do, vir a consagrar u demlncia vazia, Denúncia valia contru a qual ora se levantu, 
solenemente, o ilustre Lfdcr do Partido governista, Senador Jurbus Passarinho, que 
diz enfnticumcnte, peremptoriamente, sucessivamente que ele, como Lidcr do Gover· 
no, c o seu Partido, silo contra a denUncia vazia. 

A Sr. José Lln1 (ARENA- CE)- Permite V. Ex• mais um aparte'! 

O SR. MARCOS FREIRE (MOO- PE)- Pois nilo, nobre Senador, uindu es· 
tou nos prcilmbulos, muli, de qualquer forma, concedo o upartc a V. Ex• 

O Sr.Jolé l.ln1 (ARENA- CE)- Tenho u imprcsdo de quecuu dc:clurução de 
V, Ex• n~o corrcNpOnJc bem à verdade, pelo menos tu! como cu u entendi. Pou1uc o 
que cu ouvi o Llder dn Maioria dizer foi que o projclo que C.ll.lingue u dcnúnciu vu1.i11 
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..:u~h:m Jcfcitu~ ijrinc.'l, c ljUC ~critt mai~ ~UO'Ycllicnte um projeto corrigido de ~CU\ 
dchaW!<t, p;uu que aJudu~sc aquele.\ que reulmentc merecem a dcnlmcia v;u.iu. Se ni10 
me engano, tOi 1sso o que o nobre Llóer da Muiorm dt~se, S. Ex' ni1o ~e colocuu 
te~tuahnente contra uma lqlislaçào dc~lia na\Urcla. 

O SR, MARCOS FREI R•: (MDU- PE)- Agora fui cu que niio entendi: preci· 
~am ~er tomadas precauções para "ajudar Uf.IUclcs que realmente merecem u denúncia 
\"lllm", Sinccrumcntc, não entendi ... 

O Sr, JoM lln!i (,\RENA- CE)- Quando não ~c quer entender, nobre Scnu· 
dor, não ~c entende de qualquer modo, 

O. SR.' MARCOS .FREIRE .(M~B - PE)- ... mas, de quulqucr forma, h{t que 
~c con\trutr uma tcntutJVa de ractoclmo baseado nns palavras do L! der do seu P<Lrtido, 
no 4ue ele disse c-'prcs~amcntc, Se não foi o 4uc cu expu~, que o Senador Jnrbus Passa· 
ri~ho, ~sclarcça à Cusa. Trago, assim, o Uder da ARENA à colação- porque senão 
ate deSISto du palavra. Estou me baseando na afirmativa de que S. Ex• juntamente 
com o seu Partido, é contra a denúncia vazia. 

O Sr. Jubas Pa111rlnho (ARENA- PA)- Permite V, Ex' um aparte? 

O SR, MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Pois nào. 

O ~r. Jarba1 Paa~arlnho (ARENA- PA)- V, Ex• nilo laboru cm nenhum 
equivoco nessa afirmativa. 

O SR, MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Muito obrigado. 

O Sr. Jarbas Pa~!olrlnho (ARENA - PA)- Apenas gasU1ria que V. Ex• me 
pcrmitts~c conclt~ir cm rclaçào ao racioclnio do Senador JosC: Uns. O 11ue di~~cmos c 
que a denúncia vaú;t é: um in~trumcnto condenável c deve ser demuido, ma~ não deve 
~cr dc5trufdo sem, cm conlntpurtida, se precatar o interesse do pequeno investidor. 
V. Ex• far·mc·ia mais justiça se completasse o meu raciocínio, 

O Sr.. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Não poderiu nem ter chegado a 
faler C!lsajustiça, porque- aliás adverti o Senudor José Uns- estuva no ptcúmbulo 
do meu pronunciamento, quando S. Ex' me solicitou o ti parte c cu nilo quis ncgá·io. 
Mas não pude desenvolver de todo o meu raciocínio. 

O Sr. José Llna (ARENA- CE)- V, Ex• permite novo aparte? (Asscnlimento 
do orador.)- Tenho a impressiio de que o racioclnio do nobre Lfdcr da Maioria 
corresponde cxutamcnte ao que eu dine. Não deseja ele prejudicar o~ pequenos 
proprietários embora deseje também proteger contra abusos aqueles qur morum cm 
cu~as alugadas. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- A essa alturu, creio que posso relo· 
muro lio do meu raciocfnio, Sr. Presidente. O Partido do Governo diz-se, port;mto, 
contra n dentlnciu vazia que foi rcstabclccidu- fique brm claro- afJos o movimento 
politico militar de 1964, ao revogar u Lei n9 1.300 que, exntamente, só permitia a relo· 
muda de imóvel, se atendidos rc:qubitos vârios, especificados no estatuto legal. 

Como muito bem lembrou o Senador Leite Chaves, restabeleceu-se u denúncia 
vazia, sob o argumento de que era essencial para revitalizar u indústria da construção 
civil c·paru resolver o problcmu habitacional. 

Jâ agora, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o Partido do Governo- Governo que: 
representa aquela continuidade que tanto tem sido proclamada pelos que vão se SU· 
cedendo no Poder da República- chcsa, ~m dúvida ulsumu,l!. conclusão de que se 
elaborou num equivoco, hã quinze unos atrAs. Ou, pelo menos, que as rr.odificações 
havidas nilo atingirum seus objctivoll, porque foi assinalado, também pelo Lldcr do 
Governo, o enorme déficit habitacional - reconhecendo, inclusive, que o BNH não 
atendeu à demanda; que o BNH nao resolveu o problema habitucional do Pals; che· 
gando S. Ex•, até mesmo, a alirmar que nilo resolvcriu nem sequer se o MOS fosse 
Governo. 

E nesse ponto, S. Ex• permita-me, é querer fazer projeçõcs muito longe, cm Arca 
que S. Ex• nilo pode penetrar. Porque, de fato, com este BNH que ui está, com a filo· 
sofia que ele tem, blasonundo ser hoje uma das grandes empresas deste: Pais, andando 
atr;is de lucro, evidentemente, BNH alaum irin resolver o nosso problcmn hubi· 
tacional. Ele é mais usudo, exatamcnte, naquela faixa mais sucrilicuda da população 
brnsilciru, que nem dinheiro tem para comer c que, portanto, nilo vai ter seu direito de 
habituçi\o assegurado por esse BNH. 

MOB no poder implicaria numu nova filosofia de Governo c, conseqUentemente, 
a politica habitacional teria que se assentar cm outras bases, que nllo as do atuul BNH. 

o Sr, Bcntdllo Frml111 (ARENA- GO)- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Pois nào, Ex• 

O Sr. &Mdllo Frrrtlra (ARENA- GO)- Nobre Senador Marcos Freire, nUa 
e o CBiiO de v. Ex•. porque sua poucu idade nao lhe rerrnitiriu ter responsabilidade à 
época cm que u maiori11 dos correlisionArios de V. Ex' cu Governo c criou o 
Fundaçao da Casu Popular. Mas, ~c V. Ex• pcnsauc que a muioria dos seus corrcli· 
gionArios tentaria resolver o problema habitacional deasc: Pai!' com aquele modelo du 
chnmudn Fundaçi\o da Casa Popular, tenho receio de que ni\o conseguiria, n nilo ser 
que se estabeleça no Brasil, um regime c:stntul, um r~gimc 5ociulista, porque, cm 
verdade, quundo V. Ex• ucusa o UNH de bu~cnr lucro, o llUt ele faz é imrcdir que 11 

crosi\o da inn11ciio correu o dinheiro liUe é, reulmcnte, do trubalhudor, porque outro 
rCCIJrsn u DNH ni\o tem, que nilo o do Fundo de Gurantia pnr Tctnro de SctviN. 
Lor,u, 'c V, Ex' pcn~u cm ugir com vurinhn de condi\u, cm ohrur milugres dentro dn 

regime.: caritalistil, smturia de conhecer qual a fórmula, porque cm verdade ~~to nu~ 
;mgu)otia u todos, querer a muhlplicacào dos pile~ que V, Ex• anunci.t c que o MDil 
,cria c;1paz de ftui:-lo, a não .~er que se cstaheleces~e outro regime que nào n regime 
nen~apit"lista cm qui! vivemo~. 

O Sk, MARCOS FREIRE (MDU- PE)- V. Ex• fula em tempos pretéritos. 
Eu olhopuru n minhn Buncnda c vejo que meus companheiros que aqui ~c encontram. 
toda~ eles sem cJ~ccçào, nilo participaram de governos anteriores u 1964. 

Por :d vê V. Ex' que essas rcfcrêncius de unt.:s c depob não nos interel!~am. O 
que nos interessa é o Brasil de hoje, o Brasil do futuro, s~o·os problemas niio solu· 
clonados do nosso povo, entre os quais este du habitação popular. E o BNH 
desprezou aquele percentual enorme du populuçilo brusilcira que era c e cxutamcnte u 
mais nccessitudu de habitação próprio. E desprc1.ou cxatamcntc por isto, porque 
dentro dn lilosoliu da atual politica governamental nilo cabe solução pant os mais 
necessitados de habitação. 

O Sr. Humbrrto Lu(tRI (MDB- PB)- Permite um aparte, nobre Senador? 

O SR. MARCOS FREIRE(MDB- PE)- Pois não. 

O Sr. Humbtrto Lucrna (MOB- PB)- Apenus rara lembrar" a V. Ex•, cm 
relação ao :~parte do nobre S~:nador Benedito Ferreira, que 80% dos polfticos que 
apoiavam os governos anteriores ao Movimento de 1964 estão, hoje, todos na 
ARENA. 

O Sk, MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Prosseguindo, Sr. Presidente ... 

O Sr.l.elte ChiVt!l (MDB- PR)- Senador Marcos Freire, V. Ex• permite um 
aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE(MDB- PE)- Com prazer. 

O Sr. Ltltc Ch1vn (MDB- PR)- Senador Mnrcos Freire, o BNH se con~· 
tituiu com base no sacrifício do mni!l sêrio dos direitos trabulhistas que era a esta· 
bilidade. Eles eliminotrum a estabilidade sob a desculpa de se criar. com o Fundn de 
Gorantia, o Banco Nacional du Habituçilo. E o Banco foi um sucesso financeiro, dado 
a carreamento de gnmdc dinheiro para seus cofres, mas foi um fracasso habitacional 
porque o seu volume de dinheiro, ao invê!. de ser destinado às casas, dcstínoU·llc a 
tudo aquilo que o Govcroo considerou vultoso, ou que poderia marcar sue. 
udministraçllo. Grande purtc do dinheiro foi para financiar ftnipu; par:t a ponte Rio· 
Nitcrói; para a Trunsamuzõnica, etc. Há quatro anos atrAs, financiava·sc, cm São 
Paulo, casas de quatro milhões de cruzeiros que hoje valem dez milhões de cruzeiros. 
Pessoas extremamente poderosas usuvam o dinheiro do BNH para construirem 
manSões, 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Rcgistrc·sc,também, que o BNH cn· 
riqueccu muita gente. 

O Sr. Ltltt Chavn (MOB- PR)- Destinou-se a tudo. Serviu para comprar 
terrenos de determinadas corporacões; (inundar grandes supermercados, neste Palb, 
menos para a casa cretivu do trabalhador, para aquele que concorria com sua contri· 
buição para o BNH. Então, houve desvio dos objetivos. Ne:.scs dez ano:., !te o 
dinheiro do BNH tivcase honestamente se destinado ao atendimento das moradias po· 
pulares, o nosso problema estaria quase resolvido. Parece-me que, cm 1964, o dêlicit 
habitacional era da ordem de 6 milhões c o crescimento veaetativo e de I milhilo de 
casas por ano, Hoje, este dCiicit está na ordem de 10 milhões de habituntes, porque 
houve desvio do dinheiro. O acervo cru mais do que suficiente para o atendimento. 
Agoru, o desvio foi impressionante! AliAs, se este Congresso Nucionallizcsse, um dia, 
uma CPI pura apurur a hilitória do BNH, na Caixa Económica, c dos seus desvios, so· 
brctudo nc:ua última administração, o Pais licaria estarrecido! Muito obrigado pelo 
aparte. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Agradeço u colaboruçuo de V, Ex• 

O Sr. En"llo Vltln (MOS- SC)- V, Ex• permite um upartc7 

O SR, MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Ouço o ilustre Senador Evclásio 
Vieira. 

O Sr. En"llo Vltlr• (MDB- SC)- V. Ex' fulou com muitu corrcçiio. O 8NH 
não tem o grande objctivo social, mas o grande objctivo mcrcuntilista. Veja V. Ex•, se 
o Governo tivesse uma verdadeiru Jilosofin, estarhl subsidiando o pequeno assa· 
lariudo pura que pudesse ter a suu cusu próprio, Mas o Governo nUo o fuz. Ap\icu 
sabre Cle u corrcçilo monctAria c, pura os grandes cmprcdrios, inclusive para as em· 
presas trunsnacionuis, o Governo subsidi11até 64%. Fim. 

O Sr. Bentdllo Ftmlr• (ARENA- QO)- Permita-me, nobre Scnudor. 

O SR, MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Com muito prazer. 

O Sr, Btnedlto Ftrrtlr• (ARENA- GO)- V, Ex•, com todo o seu brilhun· 
tismo c com suu exubenmte intelisCncin, vai-me permitir um ligeiro reparo. A 
respeito dos grundcs corrcligionârios de V. Ex•, cu citaria quutro que forum Mi· 
nistros de Estudo: o eminente Senudor Tuncrcdo Neves, o brilhante Senador Frunco 
Montoro, o nilo menos brilhante Presidente do seu Partido, Deputado Ul)·ssc~ Gui· 
rnuràcs, c o ilustrado Scnndor Amurul Peixoto, todo~ cx-Minibtros de E!'llado. N~o 
creio que S. Ex•s- c nem \'. Ex•, com todo o seu brilhantismo- poderão nns upre· 
scntur uma ft~rmulu quanto â estrutura do regime utuul, a não ser que V. Ex•tcnhu n 
vurinhu I.Jc condão que possu re~ol'ócr o problcmu hubitucionul dos pnhrc~ no Uru~il 
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pur~m:, nem na América r.Jo Norte, onde a renda r1·r 1'1/(!iltl C lO vc1c., ~upcrHlr iL 
nossu, n con~c~uiram s;uisfutnriumcntc. Ma~. de quJiqucr funnu, rJcÍ.\<1 o.,:\1111 V. L::.\• 
c~ic crérJito: itJlrescntc·nns u fórmul:t, c V, Ex• tcrit n.io ~ô no~~o :lJlniu, nw' ''~ IHl"''·' 
apl;tuso~. 

O SR. ~IARCOS Jo'REJRE {MDU- PE)- Dbpcnso-mc, ao contrúrin Jc 
V. Ex•. de listar os correligionflri;,s dt: V. Ex• que per1encerum a G1werno~ ;ul\crmrc~ 
u 1974, lJUe ~er\'iram o ~i~tcmu de forçu!i entiiO imJlemnte, c que hoje !'or1u lidere~ cnH· 
ncntcs d;t Alianç:t Renovadora Nacional. 

Sr. Presidente, Sr!-o, Senadores, vlalt\O!'o que o Governo tcriit rc~olvir.Jo mud<H de 
oricmaç~o c, se nito me engano, cm outubro de 1974, enviou memagem illl Clmgrt:M•Il 
Nacionul reformulando a lcgisluçào referente ao inquilinato. E~tamm• em 1979, pruti· 
cumente cinco anos se passaram. O Udcr do Governo é contru a denUncia Htt:Üt, ma~ 
acha que, extinta ela, precisa riu se tomar pn:c11uçõcs para defender o pequeno invcs· 
tidor c - segundo outros compunheiros de S. Ex• - cm cspeciul ~~~ viúvas c o~ 
órfJos que \'ivcm de rendimento .. , 

O Sr. José l.ln!!i(ARENA- CE)- Nohrc:Senudor, me permite um up<trte'! 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- J'EJ- Pediria, apcna~. para poder pro~· 
seguir um pouco na cxplanuçào. Em seguida, ouvirei V. Ex• 

O Sr. José Lln!!i (ARENA- CE)- t: referente u assuntojâ passado. 

O SR. MARCOS FREIRE {MDB- PE)- H que ~ pil!-o~udo, mui~ ru1~u de 
OU\'ir V. Ex• m<~is adiante. 

O Sr. José tln!!i(ARENA- CE)- Aguurdurci. 

O SR. MARCOS FREIRE (MOB- PEJ- Prossigo. De forma que mandurum 
uma nova legislação, e 4 unos se passaram. Na Cãmua do~ Deputados, em comum 
acordo, ARENA e M 08 apresentaram um ~ubstitutivo ao projeto origínitrio dn Ex c· 
cutivo. Veio este substitutivo, aprovado pela Cãmuru dos Depu tu dos, par:t o Senar.ltl 
Federal e aqui terminou sendo aprov<Jdo um outro substitutivo por parte desta Cu,;t 
c, pressuponho, cm comum acordo de ARENA eM DB. 

Portanto, o que me causa espécie é que, ne~ta turdc, tenhamos aM>istir.Jo à invc~· 
tidu de Senadores da ARENA, à frente o ~cu Líder, Cllntra a pmsívc:l aprovucào, pelu 
Càmura, daquele substitutivo que foi feito u quutro mãos, foi feito juntamente com tl 
MDB c a ARENA. Causa espécie, tanto mais que o Líder do Governo anunciou que, 
finalmente, o projeto v ui ser aprovado porque, inclusive, o Sr. General João Baptista 
Figueiredo, jA como candidato, se manifestara contra a permani:ncia da denúncia 
vazia. Entilo, estou sentindo, realmente, que - quem sabe'! - estamos teste· 
munhando a ARENA versão 1979: o projeto vai ser aprovado nu Cãmara por~uc.: o 
Senhor Presidente da República quer, mas, no Scnudo Federal, o Líder do Governo. 
intcgr:mtc da Aliança Renovadora Nucionul, critica e!tU oricntaçào, chegando o Sena· 
dor Hclvídio Nunes a dizer que, se lá c:stivcs~c. não I'Otaria :1 favor da rcvog11ção da 
denúncia vazia. 

Parece-me, assim, haver uma certa incongrui:ncia, tendo cm vistu. ~ohrctudo, o 
hi~tórico da atuação parlamentar dos ilustres integrante~ da Alianç:t Renovadora Na· 
cional. Procrastinuçào houve, houve por parte da ARE!':A, como foi, aliús, reco· 
nhccido c proclamado pelos ilustres rc:pn:sentames do Partido oficial. Apemts ju~tl· 
licuvam essa procrustinaçào, por precisarem encontr~r uma concilia~ào entre inte· 
rcsses conflitantcs. Nesse a/ã, terá havido o decurso de quase 5 anos de di!-ocuss~o, de 
dehates, adiamentos, ~cm decidir-se sobre o projeto rel'eren11: à Lei do Inquilinato, 

Ma), agora, de repente, ununcia·sc que ~e darA a sua aprovação, na pró:o:.im;t 
quinta·fciru. E cu perguntariu: o que foi que aconteceu de repente, tão inopimtdumen· 
te, para ~ue todas as dificuldades fossem superadas? E o Senador Jurbns P11ssurinho 
chegou a dizer que se esperou, ou se esperaria 4, 5, 6 c 7 anos, enquanto o gi:nio cria· 
dor nàó trouxesse: u solução, cntre aspas. Existe, portunlo, um gênio criador que: ~ur· 
giu ai, ninguém sabe direito como, nem por onde, nem por que vias. Um gi:nin 
criador que trouxe uma "solução" que, de qualquer forma,jâ há alguns meses purccii1 
ter sido devidamente encontrada por aqueles que fazem esta C usa. 

O Sr. Jarb11s Pa"nrlnho (ARE~A- PA)- Permite V, Ex• um aparte, nohr~: 
Senador'! 

O SR. !\1ARCOS FREIRt: (M 08- PE)- Poi~ nào, ilustre Líder. 

O Sr. JarbaN l•unurlnho (ARENA- PA)- v:Ex' me cita tunto, e é nutural que 
cite porque sou o Llder da M11ioria ... 

O SR. MARCOS FREIRE {M OU- PEJ- Estou fuhmdo como Líder. em fun· 
cJu da ~uu fala como Líder. 

0 Sr. Jurbll\ Pu~surlnhn {ARE~A- l't\)- V, Ex• me con\'m.::t p<Ha fM.cr 11 

I.JUC:, talvel, n~o fo~!'oe motis oportuno: intt'rrompcr o seu hrilhanti•.nw. 

O SR. :\IARCOS FREIRE (MDB- PE)- V, Ex• julgu inoportuno qtwrHlP n•'h 
u apartcumo~'! 

O Sr. Jarbu 1,11uarlnho (ARENA- Pt\)- Ntlll! Vcju como V. b•!-o ~do ~cn~r· 
\'et~. suscetíveis e dcform11dores, 

O SR. MARCOS Jo'REIRE (MDU- PE)- Nilo, upcnas pedi um c~lcurccuncn· 
to, bccli:nc1a. 

O Sr. J~~orb11s Pu~!illrlnho (ARENA- I'A)- btou ru:ubundo de dcclurar liUC 

ac!Hl inoportuno interromper o hrilhuntisrnn de al~u~m. V. Ex• c~tú hr1lhandomai~ 

dn <JUe a ahóbuda da Ca~a. c cu vou intcrrompi:·lll, E e~tc I) meu prohlc~Ht. ~ta~ ;1 

Interpretação c:mcdehbta é !'ocmprc uma interpretuçlo tcndcncinsu. 

O SR. :\1AHCOS FHEIRE{MD8- PE)- N<1o. Mus i: lJUt: V. Ex• fulou ... 

O Sr. Jllrhllt l'n~ulnbo {t\RENA - I'A)- Fulei num gênio criudur, c nitn 
Jlcnsc V, Ex• yuc qui!'o me rdcrir ao gCnio de Aladim. Falei num 11i:nio criador, yuc i: o 
nosso, o político. Mostrei a V, Ex•- c V. Ex•. naturulmentc, niln se mmtrurft !'ocmi· 
Ycl ii isto porque, como homem de oposição integral, como V. Ex• é, V, Ex• 
natuntlmcntc não me Jará nenhuma oportunidade de provur que o nosso lado 
t11mhi:m ê hom- yuc nós pagamos para V, Ex•~ por procrustinur. Nenhum de nó~ 
declarou que nào tinha procrustinndo. Declarei que o nosso Partido tumhi:m 
prncrastinou, cm busca de uma solução melhor. Em segundo lugar, V, Ex• disse que 
vumos votar contra, ou que o substitutivo vai ser aprovudo, mus contra a nossa vonta· 
de, Parece que foi dito isto. Nilo é bem isto, c pediria u V. Ex• parn encaixar no seu 
raciocínio cxatamcntc isto. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Veja como o esclarecimento de 
V. Ex• êoportuno. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Mas ele ~ó i: oportuno pela 
clc~;incia com que V, Ex• se porta nu tribuna, senão estaríamos com o <tpurte 
prcjudicudo. Então, veja V. Ex•, o que cu defendo- c que V, Ex•, provaYelmcnte 
tumbém vui nos ajudar neste sentido -i: que esta lei, como salientou ainda há pouco 
o Senador Leite Chuvcs, se ela não volta 11 cometer equívocos graves do pa~~udo, nu 
afirmativa dele, na minha ela "deixa ao dcsumpuro certo segmento tamhi:m pobre du 
população brusilcira. Não sào rbco~. sito pequenos investidores -c V, Ex• lembrou 
que foi essa a minha c:XJ'lrcssào. Então ê possfvcl que o gi:nio criudor no~~o. o génio 
político nosso, encontre amanhã, dentro Pc meio uno, de um ano, de doi~ uno~. do 
que seja, a complementação para a lei, o pendam a que me referi. entre u denünciu 
vuzia, que ê o instrumento odiento que deve ser dcrrubudo, c o desamparo u~, 
pequeno proprietário, do pequeno investidor. Era apenas isso que cu queria e não me 
parece que scju nada insensato c ab~urUo. 

O SR. MARCOS FREIRE (MOO- PE)- Estou fazendo algumas considc:ra
çõcs sobre este aspecto, sem até rc:criminur V, Ex• Estou upcna:r. analisando a posicào 
do Partido de V. Ex• c a nossa posição, a do MDH. 

O Sr. J11rbu Pau~rlnho (ARENA- PA)- Estou tào acostumudo a ~cr rc· 
cri minado, nobre Senador Marcos Freire, que não me assusturia sé-lo uma vcl rntus. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- V. Ex•, aliâs, disse que o Senudor 
Itamar Franco tcriu chegado hoje, aqui a esta Casa, com reservas insuspcitflvcis de 
malícia. V. Ex• poderia até estranhar que o Senador Itamar Franco assim ~c 
apresentasse hoje, mas cu não me espantaria em relação a V. Ex•, porque, realmente, 
niio i: upenas hoje. 

O Sr. Jarb11s Paaarlnho (ARENA- PA)- E veju V. Ex• que cu entendo is~o 
vindo de V, Ex•, como um elogio. Como V, E~• é um homem hrilhuntc ... 

O SR, ~1ARCOS FREIRE (MDB - PE) - I! umu faceta irrudi~ntc d.t 
intclit:tênciu c hrilhuntismo de V, Ex•. 

O Sr.Jarb111o Pa!i!irlnho(ARENA- PA)- f: um elogio parlamentar. 

O SR. ~1ARCOS FREIRE(MDB- PE)- Eu nilo viria, aqui, ugredi·lo. 

O Sr. J11rbas P11surlnho (ARENA- PA)- Apenas tenho impressão de que: i: 
um elogio descabido, V. Ex• cstú sendo muito generoso comigo- cu niio mereço 
tunto. 

O Sr. Leite Churs (MDB - PR) - V. Ex• me permite um aparte'! 
(Assentimento do orador.) Senador Marcos Freire, se V, Ex• me permitisse, gostllrill 
de dar alguns dados cronológicos complementando uquilo que foi ohjeto do inicio dr 
sua oração, 11 lim de que não pesasse qualquer dúvidu acerca r.Jo comportamento do 
nllSso Partido no exume desse caso. De fato, como disse V. Ex•, esse projeto é originli· 
rio de uma Mensagem Governamental de 1974, mais ou menos. Não eliminava u 
denúncia vazin- c muntevc-sc durante doi~ unos na Comissão de Justiçn da Cftm;~ra, 
inativo, com o Relator que foi o Deputado Olotu Júnior, da ARENA. foi quando n 
Senador ltumar Fr11nco apresentou, aqui, o ~eu projeto sobre dcnúnciu vu:c:ia, 
alterando u disposiçilo du Lei n9 4.494, pura que ela climinnssc uqucle instituto 
condicion11ndo a retornada 11 determinados rt'quisitos. Aprovndo pelo Senado c\\e 
projeto do Senador ltamur Franco, a Càmura ~c ativou c deu andamento uo Jlrojctc, 
<~ti: ent;io amortecido. Foi assim que, cm ruúlo da intcrfcri:ncia do Dcputudu AlcctJ 
C11ilure~ e do próprio Relator, de Sào Paulo, o projeto teve anditmento. Aprm·o~tln 11.1 

C.imara c l'eio para o Senado. Fui Relutor dcs\C projeto aqui e, logn que me fo, 
r.Ji~tribuido, uprt'sentci p;trct.:er- parecer lnn11o, cm que f:11.iu algum<t~ altcr;u;Oc:, c, 
cm ulgumu~ dclu~. rcprmlu1ia di,po!-olttvo~ do Código de Proccs~o Civil n,t IL'I crnc~· 

~enciul. porque o próprio Código de PrllCC\SO Civil dida, nu~ disposições tramnóna•, 
lJUc:: quundu u lei de cmergi:ncw de locução fo~~c uprovudu, UlJUC.:Ie\ dispu~Jtrvu~ ~~Jbr~ 

tl dcspeju h:tvcrium de ser para ela tran~pluntudm, Aprc~enlct inc:ontmcnti e~~c meu 
parecer, ~ue foi dbcutido nu Comi.,~ito de Cnnstituic;ilo c Ju!'otiçu. Em ~qi,!Hllit, o 
Scnudor !·leitor Dias, do llurtido ulicial. pt'diu vi\tU c ilquilo tJUe ptldiu set lclltl cm 
uma semana fui obJeto de uma vistn de 30 diu~. Mui vnltuu, o Senudur U~tr~' 
Teh.eiru, tumhi:m r.Ju ARENA, pediu vi,tu pm JU diu~: cm ~cj.tuidu, u Sen11dor 01\o 
l.chmnnn -veja V. Ex•- c nó~ rcclumundo cm plenário o seu exame. Jlni~ bem 
tlcpoi~ que ele rui uprovudo rm Cnmi,~Jn- porque ,il1 nilo havw mais nwlim~. pum 
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vista -.chegou u plcn[1rio c, por ~ucc~~iva~ ve1.cs, seu adiamento ~e deu cm runio de 
nim haver número legal. Foi quundo o nm~o Purtido in~i~tiu com o Partido olicial 
para 41.1e dc~~c número cm ph.:nl1rio LI lim de uprov!•·lo ou rcjcitfl·ln. Quundo jit n~o 
havia rnai' condiç{)c~ de~sc clasti:rio, porque o~ jornni~ in~i~tium, o Scnudor 1-lclvidiu 
Nune~. ~oh ll pretexto de introduzir pcquc:nu~ cmendu~ ~ugeridu~ pclu Ordem do~ 
AdYogudos de: Silo Paulo, trouxe, nu reulidude, um ~uh~titutivo completo. Ma~ 
dcscohriu·'e uma coi,a: que haYiu, ncs~e ~uh,titutim do Sc:nmJor Hclvídio Nunc:~. 
uma intcnçi1o oculta: de rc,tubc:lccimc:nto integral da dcnúnc:i11 Yutiil. 

O SR. MARCOS FREIRt: (MDB- PE)- O que, c:ntJo, corrc,pondiu ao 
projeto oriundo do E.\ecutiYo, que nJo ucabuvn com u dcnúnciu \'Uli:t. 

O Sr. lell~ Cha~cs (MDB- PR)- Exalo. Como Relutar, coube· me quu~c que 
esgotar o ubccedário moslrando us inconvcnii:nciu' duquclc projeto. E u Comis~ào 
como procedeu? Aceitou todas uquclus minhas sugestões. E o Senador Helvldio 
Nunes, paru salvar o seu projeto, uceitou-as também, conquanto fosse mantida a 
denUncia Yaziu. Então, como procede a Comissão de Constituição c Justiça'! Accitu 
aquelas emendus que também foram aceitas pelo Senudo c pelo o Senador Hclvldio 
Nunes, mas rejeitou a denúncia vazia que ele fuzia questão de manter no projeto, 
Voltundo pura a Câmara, a mesma só tinha, regimentalmente, duas ultcrnutivas: ou 
aprovar o seu primeiro projeto, sem mais modificações, cm que a dcnúnciu vuzia 
ncccssariumc:ntc teria que cair ou, então, aprovar o substitutiYo do Senado porque, 
Uqucla altura, já niio havia mais denúncia vazia. Entilo, de toda forma, a Câmara se Yi: 
diantc·dcssa alternativa: terá que rejeitar a denúncia Yazia. Nilo sei se esse ementá rio é 
rcgimc:ntalmcntc posslvc:J. A meu ver ou aproYu um projeto ou outro sem emendas, 
mas quaisquer desses projctosjá não prevêem a denúncia Yaziu, 

Assegurou V, Ex• que, da parte: do nosso Partido, houYe um empenho tatu! c 
absoluto- o mesmo não se pode dizer do Partido oficial. E posso mais assegurar u 
V, Ex• o seguinte, porque foi confessado: a própria emenda do ilustre Senador Hc!Yi· 
dio Nunes veio do Executivo c foi elaborada por esse jurista, especialista cm Jocaçilo, 
que i: Luiz Antônio AlYcs, homem entendido, não há dúvida, mns, como depoi~ de 
próprio confessou, a fez para atender aos locadores. HouYe uma pressão muito grun· 
de à época, em que este projeto estava aqui, dos locadores, receosos que: fosse destruí· 
da a denúncia vazia c eles obtiveram dos dois Ministros, o da fazenda c o da lndús· 
Iria e Comércio, essa interferência no sentido de obstar a aprovação da queda da 
denúncíu Yazia mediante esse substitutivo que veio a ser subscrito pelo Scnudor HclYi· 
dio Nunes, 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Nobre Senador Marcos Freire, com 
muito pesar tenho que lembrar a V. Ex• que seu tempo está esgotado c que ainda há 
dois oradores inscritos, 

Pediria a V, Ex• que não concedesse mais apartes c o faço com muito pesar. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE)- Agradeço a adYcrtência da Mesa c 
solicitaria à Presidência, apenas, que me dispensasse igual tratamento ao que foi dado 
ao Lfdcr da ARENA, quc me onteccdcu ncstalribunn. 

Mas, Sr, Presidente, Srs. Senadores, como se vê, o histórico traçado pelo Senador 
leite ChaYes mostra que:, na verdade, u procrastinação nilo só se: deveu à busca de 
medidas acautclatórias cm favor do pequeno investidor. S. Ex• trouxe à Casa, o fato 
de que, durante dois anos, dormiu o projeto do Executivo~~~ Cãmara d.os Deputado~. 
O projeto do Senador Itamar Franco aqui também tramnou .~or. do1s anos c ma1s 
meses, De: forma, Sr. Presidente, que o que não podemos adm111r c que se coloque: a 
coisa cm termos de radicalismo de um ludo c de interesses do Pais de outro ludo, como 
foi dito aqui pelo Senador HeiYidio Nunes, de forma ulgumu. Que ra~icalismo é: c.ss~, 
quando o que se procura proteger é cxatamente toda uma ~lussc de c1~adàos brus.ll~l· 
ros, que muitas vezes, alugando o imóvel, nilo têm a ~lmma g1~rant1a de onde !r~o 
dormir assim que vença aquele contrato de locação. F01 nccessAno que umn tragcd1~ 
se desse, foi necessário que um casal de velhos se mutussc, c:m holocausto, taiYcz ate 
inconsciente, à causa da rc:Yogaçilo da denúncia vuzia, para que finalmente todas as 
soluções chegassem, todos os acertos se dessem c, finalmente, se anunciasse a reYoga· 
ção du denúncia vazia, Pelo que me consta, o substitutiYo prevê: reajustamento dos 
alugueres atruYés dus ORTNs c, conscqUc:ntcmcntc, não deixará ao desamparo os 
pequenos locadores, . _ . . 

Foi lido aqui, entusiasticamente, com todus as bombásucus rcfcrencms, um edHo· 
ria I do jornal O Globo, que, sem dUvida, toma a suu posição cm rc:laçilo uo problc.mu. 
E cu me permito então, paru que const: dos unais du Ca~u.- que esta é umu pos1ção 
controvertida - ler um outro comcntârlo de jornal, publicudo hoje nu Folha dr S. 
Pcmlo c que, para nilo abusar du tolerdnciu da Presidência, ~eço que seja ~onsid~ro1do 
parte integrante do meu pronunciamento. Portanto, silo pos1çõcs que se d1fercncmm c 
que: se contmpõcm, cabendo, um bus, ficurem pura sempre docume~tudus. 

S Ex• o Sc:nudor Jurbas russurinho disse que temos que ouv1r vozes como c~tu~. 
que: c~nstam de: O Globo,· precisamos ouYir, portanto, outras v~zes tam.b~~· _que ela· 
mam por um trutumcnto muis hum uno purn uqucles que nilo tem o pnYIIC:gJO de ter 
cusu própria. . .. 

Sr. l•re~identc, a umu certa altura do meu discurso, o Senador Jo~i: L 1m ~ohcltou· 
me um upurlc: c como cru sobre aspecto anterior do .n1cu discurs\J fi~uc~ de: concedi:-lo 
;10 finul. De modo- que: peço vêniu u V, E~• puru ouvtt o Senudor Jose lms. 

O Sr, Jolé Lln11 (ARENA- CE)- Nobre Senador Marcos Freire, ~grud~t.,·o ." 
V. E.~;• ;1 Jcrnbrnnçu de me conceder u pu lavra, de me conceder e' te upurte. Em prtmet· 
ro lugar, peço desculpas pclu confusão que possutcr feito quanto uo pensamento do 
Senudor Jurbus Pussurinho ~obre u denún~::iu vuziu. Reulmente, ~omo~ todm contra a 
deminciu Yu1iu. Foi upcnus umu munciru de condutir ll rucioclnil, que me levou a cs\c 

engano. Mns, o que se discute uqui não é 'ermos u fuvor ou contm, porque acredito 
que, a e~t:1 ultura, todo\ denunciamo\ u denUncia vuzia. O que ~e defende, da parte d;1 
M;tioria, i: o aperfeiçoamento da Jcgi,luçào, Como V. Ex• muito bem dit, algun~ 
\alientam o~ ••~rectos mulêficos da propo\içilo, mostrando a urgénci11 de 'ua rc:Yoga· 
çào. Outros, reconhecem que a simples denúncia da denúncia vazia poderá trate r ;llgu· 
mil' ubc:rrur;õcs, que dc:Yerào, o quanto ante~. \er corrigidil~ por uma lcl!i\laç;io 
complementar. Acredito que, nisto, estamos todos de 1.1cordo. Mus, nu oca~ii'lo, pedi o 
aparte de V. Ex• puru chamar u utcnção ~obre um ponto cm particular. V. E.~~;•, de 
inh.:io, baseou o seu raciocfnio na idéia de que é muito fácil rc~olvcr o problema du 
CíiSa própria para todos. Do modo como a ele se referiu este teria uma ~olur;ilo rela ti· 
Yamcnte simples. Na realidade, as necessidades de mais habitações no País silo muito 
grandes c: se ugruYum mais ainda para aqueles que não podeffi pagar o custo ou o a lu· 
gucl de uma YiYcndu condigna, Até há pouco n!lo Unhamos um instrumento podero· 
so, capuz de ujudar nu soluçào desse graYc problema- nào digo pura re~oiYé·lo total· 
mente, O fato é que, interpelado, V, Ex• não soube ou não quis responder quul seria a 
sua solução para esse milagre du construção da casa própria. 

O SR. MARCOS FREJRE(MDB- PE)- Milagre i: com o Delfim, nàoi: comi· 
go. 

O Sr. Joli Llns (ARENA- CE)- Mas V. Ex• é que se colocou na posição de 
milagreiro, quando achou... • 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- De jeito nenhum. Excelência. 

O Sr, José Llns (ARENA - CE) - ... que seu Purtido poderia reso!Ycr 
facilemcntc o problema. Pergunto se V, Ex• teria, pelo menos, a idéi<t do prcr;o-dc~~c 
milagre. De qual é a relação entre o Yolume de aplicações c o orçamento da União? 
Qual seria a relação desse volume de recursos com o PIB. Esses números dc:Yeriam ser 
anali5udos antes que se dissesse que o problcm:~ é fâcil de rcsoiYer ou que o Governo 
não o resolve: porque não quer, Essas perguntas envolvem grandes responsabilidades 
se se quer realmente oferecer soluções concretas que possam ser adotadas pelo Gover· 
no. Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Mauro Btnc~ldn (MDB- CE)- Esses dados, nobre Senador, jâ foram 
apresentados pelos técnicos do GoYcrno, para a redução do drficit habitacional c o 
que se Yé é a cada dia serem maiores as dificuldades dos assaluriados para obterem u 
sua moradia. 

O Sr. Jolê Lln!i (ARENA- CE)- Pura a redução, sim. Essa está sendo real· 
mente feita. Mas o que se propós aqui, como muito fácil, foi resolYcr o problema total 
de uma vez, Senador Mauro BcneYidcs. E era esse o milagre que cu pediria a V. Ex• 
ou a qualquer outros dos Senhores, que nos cnsinusscm, porque ela v ui ajudar u to· 
dos, aos assalariados c até àqueles que não ganham nenhum salário, Apresentem essa 
solução c:: estarão ajudando o mundo. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- A dificuldade, Senador José Lins, i: 
que nôs falamos linguagens dl(crcntcs ... 

O Sr. Joli Llns (ARENA- CE)- Exutamcnte; al é onde estâ a diferença. Fala· 
mos de modo diferente, procurando analisar :orn mais ou menos sensatez. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- ... porque nós nos respaldamos em 
concepções filosóficas diferentes ... 

O Sr. Jooé Llno(ARENA- CE)- Não é só filosofia. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- ... V. Ext quer logo saber o cálculo; 
quer logo saber u despesa; quer logo saber o numer6rio; quer logo saber u quantidade 
de: imóYcis que nós farlumos para resolver o problema da habitação no Bra~il. Desse 
jeito, não se resolve nunca, 

O Sr.Jost Llns(ARENA-CE)- Nilo.lsm nilo se: trutu disso. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- O problema habitiacional n'o é 
isolado, nào se pode resolver assim, Se formos fazer casinhus, casinhas, quanto mais 
cusas fizc:rmos, mais gente tem pura morar dentro dus casus. O problema é global, o 
problcmu é abrangente, é estrutural... " 

O Sr. José Uns (ARENA- CE)- V. Ex• chega à conclusão que unalisando 
um problema nunca vamos poder rc:soiYê:·lo .. , 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- ... o problema é global, o problema 
reside no modelo económico, politico c social. O problcmu é u própria orientação 
desenYolvimcntista do rurs. Enquunto estivermos preocupados cm contubilil.armos 
cm termos de: PIB, cm termos de orçamento fedcrul, em termos economici~tus dis~o 
ou daquilo, nllo vumos resolver tul qucstllo. 

O St. José Llnll (ARENA- CE)- V. Ext rnc permite tcrminur o ruciocinio'.' 
\', E.v chegu il. brilhante conclusão de: que, anulisando um problema c suas implicu
çõcs, nilo é passivei chcgur nunca il. sua solução. Essa seria, decerto, u ~rundc: 
conclusilo que devcriu servir de c:xemplo ii. Cusu, punt ajudar o poYo brusileiro. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Pode resolYê:·lo, sim! Sl' liUC ni'1o 
pode rc:soiYer unilutc:rulmcntc o problcmu du hahitaçilo, por<tue este i: um problema 
c:struturul. Certus ciduc.lcs, us cnpit11is de Estudos, us regiões mctropolitanu~ c~ti'1o 
inchudos pontue outms problemas n;lo silo re~olvidos, como, por c.\l:mlllll. a c~tn1· 
tu r a ilgn\riu do Pai~. EntJo, C tudo uma concxllo de causa~ c efeito~. 
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O Sr .. Jo\é l.ln~ {t\RENA- CE)- O nimmo de fam!lia~ nll Pai~ independe de 
tudo i~~n. Enüln, o ntimero de Cit~••~. necc~~uri;uncntc, tamhêm indcpcndc. \'. b• 
acha m~tis f;\cil reslllver um problema complicando-o com mub outru~. E c~ te um hum 
caminhn p;tra chegar u ~olu~ões. 

O SR. MARCOS FREIRE {MDB - PE) - Muis umu vet e~tumm pur 
carninhns difcrcntc:s. V, E~• achu que estou querendo resolver rrohlcm~t~ cnnllituntc· 
mente, quando quero rr:~olvê-los complcmcnturmentc. 

O Sr. Mauro Dcncl'ldcs (M DB - CE) - Nobre: Senudor Murcll~ Freire, ll 
Scmtdi.lT Jo~í: I.ins est~ rc:clam;mdo por dados e nUmc:rus. A Cartc:iro1 de Opera~ôc~ de 
Nature/a Social do BNH, se~undo dados da própriu entidudc:, nito cheg11 u utingir 
17!lf· dos seus recursus tot11is. 

O Sr.Jo!té l.ln11 (ARENA- CE)- Permite V, Ex• muis um aparte'~ 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Pob núo. 

O Sr. Josi- Uns {ARENA -CE) - Estumos perguntando ~llhre u total du~ 
inve~tirnentos neces~ários para dar casas a todos o~ hrusileiro~ que dclu~ hnje 
necc~sit11m. V. Ex• sabe que o plano do BNH c:stf1 bilsc:udo cm recurso~ dos assalarht· 
dos br&~sileiros 4ue não devem ser desgust&~dos, quer pc:li1 inO;u;ão, quer por dna~iic~. 
Til is recursos estão postos a serviço do povo, ajudando a construir cusa~. Mu~. jamuis 
dis~emos 4uc: eles c~tão sendo suficientes. V. Ex•~ ê que consideram f~cil rc~olvcr o 
prohlc:miltotul c completamente, de uma vc1. por todas. E, quundo ~e pcrguntil Clllllo, 
p11rc:ce que V. Ex•s não s&~bc:m responder. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Estumos ditcndo, E.wcli:nciil. 
V. Ex.• i: que coloca o problema dcssil formu. V. Ex• pergunta quunto cu~tilriil 110 
Governo dar cas11s pura todo o mundo. O problema não ê este; não ê saber quanto 
custa, nem o Governo dilr casa tulvcl paril ningui:m. E o Governo criar:'• condiçlie~ 
pilriltodll o mundo construir sua casa. 

O Sr.Jo!óê Uns (ARENA- CE)- Nobre Senador Marcos Freire, com dcmago· 
gia, não se resolvem problemas. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Nào ê demagogia nt:nhumu. P11m 
issll, i: preciso se bulir em política agrária, salarial, sindicul, indu.~triill etc, etc. 

O problemil i: este: ê de modelo económico, politica e social, de filosofiil de 
Governo. 

O Sr. Humberto Lucen11 (MDB- PEl- Permite V. Ex• um upartc:'! 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ouço o nobre Senador Humberto 
Lucena. 

O Sr. Humberto l.ucena {M DB- PB)- Concordundo plenamente com a~ pula· 
vra~ de V. Ex•, lc:mbr:triil que o MDB, atruvês de v[trios dos seus rc:prc:sent:mtc~. 
uprescqtnu :10 Congres~o Nucional, n11s lc:gislmuras pas~adas, alguns projetas de lei. 
propoói!o soluções as muis pl11usiveis paru o problema da hubitaçào popular no 
Brusil. 1: só compulsar iiS sinopses dil Càmam c do Senado. 

Aindu hf1 pouco tempo, o nobre Senador Evc:lásio Vieira aludiil a um asrcl.!to da 
4uestào que se me afigum dil maior im1Jortância no dc:b&~te. E: o de que o Governo 
dc:vc:riu subsidiar os financiamentos pura ii casa própria, sobretudo, atê um certo 
montante, naturalmente deixando fora uqucles dc:stinildos a edificações suntuosus ou 
suntuárias. Lembrava S. Ex• inclusive que: havia, no que tangt: a empréstimo~ do 
BNDE, o crédito subsidiado <IIi: 64%, pura grundes empresas industriais. 

O Sr. Josi- Lln!i{ARENA -CE)- Permite V. Ex• um outro upurte'! 

·O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- A Prc:sidênciu não me tome como 
Unico responsável pelo ubuso que estou praticundo contril a suu tolc:nincia. 

Ouço o nobre Senador. 

O Sr. JMf Llns (ARENA- CEJ- Se há ou se houve esses projc:w~ pilril rc~ol· 
ver o problema, c:ssa seriu mais uma razilo pura que: V. Ex• soubc:~se re~J'londc:r à 
pergunlll lJUe foi feita. Subsidias, douções, ou mesmo linanciumc:nto~. c.\igcm recur
sos. Isso implicu cm unMisc de possibilidade, em idc:ntificuçilo de: rontes utu;lis, seju du 
ilrTCCilda~ilo de tributos, seja de outrus origens. O cálculo dos recursos nc:ce~sários i: 
simJ'llc:s. Ocpc:nde só de: algumas multiplicações. ~ 

O SR. MARCOS ~'REI RE (MDB- PE)- Sr. Presidc:ntc:, Srs. Senadores, solu· 
Çl)es t:xistem; soluções já forum tentudus, inclusive, cm épocas anteriores. Em 
Pcrnumbuco mesmo chegou u causar udmiruçilo do chumudo "Projeto do Cujuciro 
Seco". No cnt11nto, quando chegou 64, viram logo, naquilo, comunismo, pOTlJUC nilo 
se i11 dur casuu ninguêm; era um projeto c:m que: o trubulhador teria acesso uo seu lute 
de terreno c i riu, c:lc: próprio, tentar construir a suu cusinhu modesta, que talvc:i'. nem 
sc:mrrc: pude~sc: ser de tijolo c telha, sc:riu, por vezes, de tuipu e pulha, que 
cculugicumc:ntc: n1io teria nenhumu contru-indicuçào. Mus, coisus desse: tipo, ~JUC 
fu~c:m nos pudrôes convencionais, espuntum c muitus Veles levuntum logo suspeiçõc:~. 

Portanto, Sr. Prc:sidenlc, lógico, que: ni\o vui ser nenhum Presidente de HNH, cle, 
isoladamente, lJUe v ui, dentro dos utuuis moldes, resolver o problc:mu du hubituçào nu 
País. E um pwblc:rna, como cu disse, globuliwnte, ubrungentc:, totul, lJUe v ui implicar 
1111 rcdc:tini~iln do pTl\prio rroceHo descnvolvimc:ntistu bru~ileiro, tJUe dcitu a~ suu~ 
raitc~ cm muitos Cillll(los, u comcçur pc:lu vulorizuçi\o do futur truhulhu, puru tJUc ii 

~trarulc mus~a de us~ulariudos deste Puís ni\o ~cju e~utumentc: u ~rundc sacrificada 
Llcs~c pscudmlc~envolvirnc:nto brusileiro, 

Sr. Prc~idc:ntc, dc~culpo·me relu alongado da C.\ftll~it;iio, ultrapu~~andu de muito 
o tempo rcgimcntill, ma~ realmente ê unHI rnanciru de delinir bem a ro~iiôi"lll ~JUC ddcn· 
do, porque nfw acredito cm progrc~~u lJUc mio ~cja :tquelc que \·cnha crn favor "do hn· 
mcm tndn c de tndll~ li~ homen~ ", (i\luilo bem! P11lrmt~.) 

IJOCU.\1/.X/'0 A QU/i Sli Rr.'l'liR/i O ~R. ,\f,!RCOS FR/i/Rii li.ll S/i1 

IJ/.\'CURSO: 

O"LOBBY"I~IOBILIARIO 

Rio 1/r Junt'iro 

O pndc:nho "lobhy" imohiliitriu nutrido principalmente pelo~ milion:'trim 
rc:cur~n~ financeiros recolhido~ a titulo de tn.\a~ conduminiai~ rela~ adrnini~tradora~ 
t]Ue proliferam como vanguardas de terrori~rno social por todo~ os centro~ urbano~ 
do Pub, põe-se cm movimento para impedir u uprovu10ão lt:gislativ<t, prcvi~t;1 pura a 
pró . ..;imil quinta-fc:ir<~, no untc:prujcto de eliminw;Uo d11 figura jurídica da denUncia 
vulii1 na Lei do Inquilinato. Disfilrça com ar~umcnto~ ~ociais c económico~ ti objctivtl 
real de rnilntcr inlocilda a atuill c:~trutun1, pcc:1mino~a pelos vício~ c privilégim ah~ur· 
dos, pois prcdutóriil du pequcnu poup;mça públicil c mpunsâvcl direlil pelo ri~co de 
rcpc:ti~ão, cm esc11lu, de episódios tilo terríveis como o do ca~;ll de velho~ im1uilinm 
'JUC: se rnat:lram, no Rio, em protesto c dcsesrero como os "bon1m" asiitticos. 

Ao contrflrio dil versão filial, u utual Lei do Inquilinato não regula simplc:~mcntc: 
:1s rclaçõe~ e,ntrc: proprietários c inquilinos. Fortificou, pelo primarismo de ~uil 

concerçào c:conômica, o terceiro personagem, as :tdministradorus de condomínio~. 
Aparenta fuvorccer o propric:t~rio, mas na verdade consngru a intt:rmediaçào. 

E os resultados não são apenas dr:1mftticus pcrturbuções sociais, morai~ c 
económicas c obviamente, o seu carfttc:r infl&~cionário. Os danos ~ociais decorrem da 
alta rotatividade das locações impedindo vínculos de vizinhançil nào apcn:1~ suudú· 
veis, e favorflvc:is à soliduricdade entre as pessoas como necessúrios a umil 11udii:ncia 
social sadia. Os elos afetivos entre os seres humanos tornam-se invif1veis, c ti11Vel li 

[lilrtir dessa observação se possa especular sobre a ma i~ consistente COIU~il da cr"rminil· 
liditdc urbana brusileira. Os prc:juflos morais silo puxados por c:~ses fenômenos. Igual· 
mente graves são os efeitos económicos c a cumplicidudc: influcionúria de~~~~ lc:gbli1· 
çiio, quando se silht: ine)l';prcssiva ii participação autônoma do cmpres:'trio priv;tdo n:t 
área habitacitlnal. Nenhum dele~ trabalha ~cm o amparo total d11 roup;mça ~ocial, 
compubóriu ou voluntúriil, do fundo de guruntia, das caixm ccon{Jmic:t~ (cm 
pilrticulur a fedem!) ou d:1s cudc:rnct:ls de poupilllÇil, 

A politica h:1hitacional precisa ser rc:pt:nsadil pelos seu~ momtruu~n~ defeito~ de 
origem. 

A rc:visiio, pilrcial, dil Lei do lnquilin&~to- purtc dc.\.~il politica- a ~c r cmprccn· 
didil pelo Congresso se não ii redime pelo me: no~ tem u virtude de at.:abur com um de 
~cus graves ulcijões, l,rojeto imperfeito, J'lOr dc:ixilr inteiwmc:ntc: a salvu a intermcr..lia· 
çimlocalicia tem o mí:rito de blo4uear fulhil ~oh a lJUal o~ inquilino~ urh:mm ~iin \'Íti· 
mas inertes do tc:rrorbmo ~ocial dus :tdminbtr:tdoras que, sendo rica~ institui~üc~ li· 
n;mceiras, não devem obc:diência nem merecem u fisc&~liluçiio de quulqucr ;mtoridadc 
lin;mceira c podem comprur influentes ali:1dos num "lobb)"'' ti"to fant:'lstico como :1trc· 
v ido e ruinoso. D.B. 

ATA DA ll• SESSÁO, REALIZADA EM 27-J-79 
(Publlca~da no DCN- S~çio 11- dt lH.3.79l 

RETIFIC A ÇÀ O 

No Projeto de Lei do Senado nY 38, de 1979, que revogil o~ Decreto~· lei~ n~~ ~~K. 
Jc: ~K de fevereiro de 1967, c 477, de 26 de fevereiro de 1969: 

Nil página 45H, 1• coluna, nas comissões u que foi dc.~puchudo u projeto, 

Onde se lê: 

{Às Cornbsõc:s de Constituição c Justiça e de Lc:gisluçilo Sochl). 

Lcia·~c:: 

(Às Combsõcs de Constituiçilo eJu~tiçil c de Educuçào c Culturil). 

INSTITUTO DE I'Rf:VIIlf.NCIA llOS CONGRESSISTAS 

ATA DA VIG~SIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. HEALIZADA 
EM l9 DE MARÇO DE 1979 

As detessete horus do diu vinte e nove de murço de mil novc~.:cnlll~ c ~ctcnta c 
nove, presentes os Senhores Depu tudo !lento Gonçalves Filho c Scnutlnr Dirceu Cu r· 
do~o. eleitos, respc:ctivurnc:ntc:, Presidente c Vice-Prcsit.lente do IPC, nu Sc~'i\o da 
Climum dos Deputados do diu vinte c um do corrente, os Senhores Scnudorcs /lenri· 
que de Lu Rncque Alrncidu, Pussus Pôrto, Nelson Curnciro, Bernardino Viam1, 
Aderhul Jurc:mu, Cunhu Limu, cus Senhores Dc:putur.Jm Ruul Ucrnurdo, Duriu TuVil· 
rcs, !Iugo Nurulc:i\u, Aldo Fugunr.Jcs, Lidnvino Funltln, Muurfcio Fruct, Furtur.lu 
Leite, Divuldo Suruugy, Djulmu Hcssu, Pedro Fnriu, Alceu Cullure~ c Ar.lalhcrtu 
Cunwr1111, c dc:muis convidados, sub u presidêncli1 dn Scnudor Henrique de La 
RuctiUC: Almeidu, rc:uniu·~e extruorr.Jinuriumc:ntc o Cun~clho Dclihcrutivu d11 ln~ti· 
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tutu de l'rcviJém:ia Jl1~ Cnngrc~,i~t:~~, 01 fim de ~c cfctuar ii pm~c do Prc~idcntc, Vu.:c· 
Prc,illcntc c Ctln~clhn J)chllcrativn, c\tC úl!imo deito pela Jé.:inw·~étima A~wmhléiia· 
Geral, n:alitad;a cm vinte c nitn dnmé~ cm .:au~n. c p:~r;a, nu~ tcrmm do di~po~to no 
;artigo ~c\ to, letra c, da Lei nUmero ~ci~ mil c dctc!'l~cte, de trinta c um de dctcmhro de 
mil ntwccentn~ c sctcnHL c três, clcHcr os Scnhorc~ Tc~oureirm que, juntamente .:om o 
Prcsidcntc, Vi.:c·i'rc~id~:ntc c Cnn~clht:iro~ acima citado~. wmpuriio u :1dmini~traçiin 
dn Or~_X;in para n hiénitl l979jii)IIJ. lniciad:a a rcuniiin, o Senhor Prc~idcntc Senador 
llcnriquc de l.a Rncque, que dci\:1 o mandato, fat pequeno relatório du ~u;• gc~tiio, 
daJcndn dm c~fnrço~ empreendido~ pura altcraçiio da lc~i~luciio que prc.:i~.ava ~cr 

rcfnrrnulada a fim de se dur i•~ pcmõe~ :altitude: c di~nidudc, Di1, ainda, que nc!'o~a 
luta, aiCrn do intcrc~~c: c trahulho de tmlm m mcmhrm do Con~clhn, dc\ta.:a :a cola·. 
hor:u;:io do Con~clhcirn Deput:tdo Lu:rtc Vieira. Aprc~cnta n~ u~radccimcntm da 
l'rc~idéncia ilil~ fumiun{triu~ do IPC c prc~ta uma homenagem c~pcci;al ilil Dcput;adu 
Furtado Leite ~iue, quando Prc~idcntc d:a Cnmi~s;1o de Orçamento, muito ajudou u 
ln~titutu c ttuc agnra vtm, n:1 (.jU:llidadc de Cnn~clhciro, p:trticip;tr dirct:amcntc da 
:1dminhtruç:1n. Com a~ boa~·vinda~ ;ao~ novo~ Con~clhciro~. tran~mite n cargo ;w 
Prc~idcnh: c ao Vicc·Prc~identc, Deputado Bento Gonç;1lve~ c Senador l)irccu C:H· 
dmn, f:ltendn VIIIO.'I de prori.:ua c fclit. gcM~o. -O Senhor Deputado Ucn\n Goni,';Jl· 
vc~ Filho a~sume a presidência d11~ trahalhm, cJe.:larot empo~~:ado~ o~ n1mh Cnn,c· 
lhcirm, Scnhnrc~ Senador Henrique de La Roctlue Almeida, Senador Pu"o~ /'!Jrto, 
Scnad11r Ncbnn Carneiro. Dcpu1ucJo Raul Bcrnurdo, Deputado Dario Tavare~. Dcpu· 
t;Jdn J-lu~n Nupnleiin, DcputacJo Aldu Fagunúc~. DcputacJo Liútwin•~ Fa/llun, Ocpu· 
1:1dn M:lUricio Fruct, como membro~ efctivn~ c, comn ~uplcntc~. o~ Scnhnrc~ Senador 
Hern:mlinn Viana, Scn;1dor AcJcrbal Jurcma, Senador Cunha Lima. Deputado Fur· 
tadn Lcitt:, Dcrutadu Div:ddn Suruagy, Deputado Djalma Bc~~••· Dt:putadu Pedw 
F:Hia, Dcput;adn Alceu Collart:)l, Dcputudo Adalberto Camargo c, agradcct:ncJo, dit 
liUt: toda~ :1~ adrninbtracõc~ antcriorc~ dci\uram I;Hga folha de ~crvicm: que n Pn:~i· 
dente L:a KnclJUC púcJc, por ~ua Cilp:acidudc, prc~tígio c tahMio~idlldc, aumcnto1r, de 
muitn, c~~cs .'len·aço~. Dit, uindil que, ao a~sumir :1 pre~idi:ncia, o fut com ah~olut:a 

tranljUilidadc, ciente da~ rc~pnn~abilidadc~ c que t:.'ltil~ n:in pc~;un upcna~ ~ohrc a 
Presidência c Vicc-Prc~idi:nciu, ma~ tamhCm ~obre o Con~clhn Dctihcrati\'tl c que c~t:'1 
certo de que a luta encetada h ta dct.c~~ci~ ano~ ~crú continuuda ~cm c~morccimcntm. 
Di1, :aincJ;a, que o momento é de tr:amiç~o c que a or~:1niJacão c~taroi atcnt;a ii fim de 
que ~cu patrimõnio nãu venha a .~ofrcr. Continua, c~cl;m:ccndo que teve ii prcucupa· 
ç;in cJe, an cl:ahor;ar :1 con~tituiçiio do novo Conselho, pru.:urar clcmcntm nl1vo~ c intc· 
re~~;Ldo!'O, como o Deputado M;turicio Fruc:t, que foi Con~c:lhciro do ln~tltuto da 
,\s~cmhl~ia Lcgi~lolliva do l'ar:an:í, o Deputado Do1rio Tiivarc~. mCdi.:n. l.jUe t:.\crccu 
Sccrcturia de Estadn cm Minas Geruis, c pela suu vivl!ncia c cupa.:idacJc prc~tar:'a 

grande colaboração no ;atendimento um problema~ ~ociub. Continu:~, cndm~and11 a 
homenagem que foi tributada ao Deputado Furt:1do Leite, indicando ~cu nome p:Lra o 
t:\crcício de um dos cargos de Tesoureiro, com unànimc iiCcitaçiio do Comelho c 
ra~~·· ii pal;avra :L (.jUem dclu qucir:L fat.cr u~o.- o Senhor Deputado Furtado Leite, 
cm rcsp~lStil, agradece c accitu a indi.::acão, di1cndo·~c honrado com ;a dc~i~nw;ão. -
A sc~uir, o Senhor Depu tudo Dario Tav:an:~ agradece us honro~a~ p:il;avn•~ com que 
foi urrcscnt:~do c ofcrc.:c seus esforço~. dentro de suu Cilpacidadc, pum otwh:tlho 4uc 
~c litcr ncccssi'1rio po1ra comoliduç~o lin:mccir:1 c aprimoramcnw du h:gi~l:tciio, -
Usando d:1 pillavra, o Senhor Scnudor Bernardino Viuna também agradece a indi· 
c;u;ihl de seu onomc, rc~saltand() os grandes ~crvico~ do Senador Henrique de l..a 
Rocquc !1 frente da in~tituiçiio, - Em seguida, o Senhor Dcput:~cJo Rilul Bernardo dit 
da ~randc sutisfacào cm poder continuur colaborando com o IPC, como membro dc 
~cu Con.~clho Deliberativo, c do aprcndi1udo que o mc~mo proporciona i!U~ que tCm •• 
vcntur:~ de dele particip;~r, j:í lhe conferida pci;L 1crccira vc1 .. Congrutul:a·~c com o~ 
novos Presidente c Vicc-Prc~identc, pelo c.~pírito de ;ação ~olidárii1 que pm~ucm, indi~· 
rcn~;ivel iiO i:xihl de qu:Liqucr iLdministrliÇ~O. - Pro~~e~uindo, tl Senhor Scn:tc.lllr 
Ncl~on Curneiro dit ser o mais velho Conselheiro c que no~ ano~ que tem ~crvido ;m 

II,C tc:m sempre encontrado, cm lodns us :administruções, exemplo~ de ~ucrifi.:io c 
dcdic;açiln, rcgistr:mdo sua ;alegria :Lo ver :~gora, à suo1 frente, nome~ cunw u do Depu· 
tadu Bento Gonçalves Filho c Scnndor Dirceu Cardoso, que !'Ião garantia de dircl,'iill 
l:'lltrct:a c eficiente. - Por su;L vc:J., n Senhor Vicc:-Jlrcsidcntc, Scn:ador Dirceu C.Lr· 
dn~n. evocando a liguru do Ocpuwdo Mon~cnhor Arruda C:imo1ru, fund:1dor du I PC, 
di1 que 'le marcuu :1 ldudc: de Bron1c do Or~ão c que o Senador Henrique de La 
l{ncquc: t\lmc:ida m:uca a ~uu Idade de Ouro, pois, em virtude de ~cu corUI;ito imcnMl, 
m••gnilic•l, pcnsnu c se preocupou com ~~~ f;unilia~ dm no~~o~ u~Sllci:1dm. - Fin:Lii· 
tandu, o Scnhnr Presidente llcn\ll Gon~·ui\'CS Filho ugradcce illl~ dcm;ai~ rrc~cntc~. 
que vieram emprestar su;L solidoariedudc un singelo uto de pos~e oru vcrilicudo, c cun· 
\'l1Cu os Senhores Con\clhc:irm paru uma reunião c.,truordin:'Lria para iL pró.\imutcrc:a· 
feira, diu tri:s de :tbril, às dc1c~~etc honL!'>,- Nndn m;Li~ huvcndo u tratar,~~ dct.uitn 
hnra~ c l!UarentaminUhh é em:crr;adu u )IC\~i\o. E, pur;L cun~tur, cu, Zéli;a d;a Sil\'a Oli· 
\'cirn, Sccrcttlriu, lavrei ,. pre~cnte At;1 l!ll~. dcpui~ de lid:a c apwvudu, ~crú a~~inada 
pelo Senhor Presidente.- Dc:putudo IJ~:nto Gonculn'" Filho, Prc~idcntc. 

INSTITUTO llE I'HEI'IIJF.NCIA llOS CONGHESSIS"r-\S 

ATA DA 17• IWUNlAO DA ASSEM III.!: IA GERAL ORDlNr\RlA, 
REALIZADA 

EM ~K DE MARÇO DE PJ71l 

A~ de/ hma~ dotlia vinte c oito de mur~'tl de milawvcl:'cntn~ c 'ICtcnta c novc, 
uo Audit.írin d;a Comi~~ü~1 de ltcl:a~l)c~ E.\tcrimc~ du Colmaru dm Dcputud!l\, com :1 
pre,cn~·a !.ln Sctlhllr Scnudur llcnriquc de Lu ltoc•1uc Alm..:ida, l'rc,idcntc, de parla· 
mcnt>~rc' c run~·inn:ariu~. rculi1uu·~C: a A~~cmbléüa Gcr;al Urdin;'tria d11 ln~tatuto de l'rc· 

vidi:ncia dm Congre~~i~tu~. para, cm cumprimento uo di~pmto no artago ljuinto, itcn~ 
I c /l,d:1 Le1 nUmero ~ci~ mil c dc1c~~ete, de trinta e um de: dc;J.cmhro de mil novcccnto~ 
c ~etcnta c tri:~. conhecer o Relatório do Senhor Pre~idcntc referente ao c\t:rcicio de 
mil nnvcccnto~ c ~ctcnta c oito c eleger o Con~clho Dc:libcrativo pura o hiénio 
PJ71J/I'JKI. Abcn;a a ~c~~~o o Senhor Prc~identc Hcnril.jut: dc La Rocquc Almcid;a 
procede :.leitura cJu Relatório, que má publicado à purtc. A ~cguir, declara iniciada a 
vutaç;io, que scr{t c:ncc:rruda à~ dc:Jesseis hora~. Ouruntc o período d:a votac:io, a 
l'rc~idi:ncia du Mc~u foi :mumidu, tcmpor:~riumentc, pelo~ Scnhorc~ Dcputudo~ 
t\dalhcrttl Cam11r~o c Bento Gonçalves Filho. Â~ quint.e hora~ c: trintu minutm o 
Senhor Presidente Senador Henrique de Lu Rocquc Almeida rca~sumc a prc~idi:ncia c 
Ú) dcJ.c~~ci~ horu~ encerra a votação, convidando pura cscrutinudor o ~cnhor fun· 
cionúrio Lui1. Leite Marit. Neto. Votaram trezentos c vinte c qu;atro ••~~ociado~. 

rulmern que ~.:unfcriu com u~ ~obrccart;1~ dc:pmitada~ na urna, Feita a apuração, 
vcrilicou-~c n ~cgLJintc re~ultadu: para membro~ efctivo~: Sl:nudor Henrique de La 
Rocquc t\lmcida, trc:Jc:ntos c vinte voto~. Senador Pu~~os Ponn, trc:t.cnto~ c vinte c 
d11i~ mtm, Scnadllf Nel~on Curnciru, trezentos c vinte c um voto~. Deputado Raul 
lkrnardo, trct.cntO\ c vinte c dois voto~. Depu tudo Dario T:av;1rc~. trctcnto~ c vinte c 
dtli~ votm,Dc:puti!dO Hu~o Napolc:~o. tret.cnto~ e vinte c doi~ voto~. Depu tudo A Ido 
Fo•gundc,, trctcnto~ c vinte c doi., voto~. Depu lado l.idovino Fanton, \relento~ c vinte 
c Uni~ \'Uhli>, Depu tudo Mauricio Fruc:t, tretcntm c Yintc: c doi.' voto~: paru ~uplcntc~: 
Scnudor lkrn:•rdino Viana, trc:t.cnto~ c dc1.c~sci~ votos, Senador Adcrhul Jurc:ma, trc· 
t.cntu~ c quin1c voto~. Scnudor Cunha Lima, trc1cntm c vinte voto)~, Deputado 
FLJrtado Leite, trctcnlo~ c vinte c um voto~. Deputado Oivaldo Suru:.gy, trctc:ntm c 
vinte c um voto~. Deputado Oja!ma Bcs~a. du1cnto~ c oitenta c nove voto~. Dt:putado 
Pedro Fada, trc:t.entm c vinte voto~. Deputado Alceu Collarc~. trct.cnto.~ c vinte: c um 
voto~. Deputudo Adalberto Cumargo, trc~:cntos c vinte c um votm, Scn:~dor 

Adalberto Sena, um vo1o, Oeput:~do João Hcrculino, um voto, Deputado \\:il~on 
Bra~a. um voto. Enccrr:ada a apuração, ante o re~ultado, procluma eleito~ m 
~cnhorc~: Senador Henrique de La Rocquc: ,\lmc:ida, Senador Pa~so~ Porto, Senador 
!\!chun Carneiro, Deputudo Raul Bernardo, Dcput:ado Dario T:avurcs, Dc:putudo, 
I-lugo Napoleão, Deputado Aldo Fugundc)l, Deputado Lidovmo Fanton, Dc:puto1do 
Maurício Fruct, para membros efetivo~. e para suplente~ os ~enhorc~: Senador Bcr· 
nardino Viana, Senador Adc:rbal Jurcma, Senador Cunha Lima, Deputado Furtudo 
Leite, Dcputo1do Divuldo Suruagy, Deputado Djalma Bc~sa, Deputado Pedro Faria, 
Dcpuwdo Alceu Collarc~. Deputado Adalberto Camargo, A ~cguir comunica uo~ 
prc~cntc~ 'lUC a posse do Con~clho Dclibera1ivo rcci:m·c:lc:ito, hcm como do 
J>rc~idcntc c V ice· Presidente jâ clc:ilo~ nu Sessão da Câmara dos Deputado~ do di:a 
vinte c um do corrente, )lc:rà rcalilada no dia vinte e nove, à~o dc1e~~c:te hora~. nu ~edc: 
do ln~titul!l. Nadu mais havendo a tratur, à~ dclesscis hora~ c quurc:nta minuto~ i: 
cnccrracJa a reunião. E, paru constar, cu, Zi:liu da Silva Oliveira, Secretária, lavre 11 

prc~cntc Ata que, depob de lida c aprovuda, ~crá a~~in:ada pelo Senhor Prc~idcntc. 
As.: Scn:1dllf Henrique de LI Rocqu~ Almeida, Presidente, 

I);STITUTO IJE I'REVIIlE);CIA DOS CO);GRESSISHS 

O l,rc:~identc do lnstitu~o de Prcvidênciu dos Congrcssi~ta~. no u~o de ~ua~ ;atri· 
hui~;õc\, 

Nomeia o Senhor Deputado Jorge Furtudo Leite para e\crcer o cur~cto de 
Tc:sourciro, de: acordo com o :~rtigo 6~, Jc1ra c, da Lei nq ó.OJ 7 j73. 

IJrasíliil, 30 de marco de 1979,- Deputado B~:nto Gonçad•~:~ Filho, Pre~idcnte. 

I);STITUTO Df: I'Rf:\'ID[);CJA DOS CO);GRESSISTAS 

RELATOHIO DE 197M 

Ao~ t\~~oci;~do~ do 
Instituto d~ Jlrcvidi:n.:iu dos Congre~:;ista)l 

J, Apn'M'nlaçiiu 
Ao tcrmin:tr o manduto de flr~sidcntc do ln~otituto de Previdência do~ Con· 

grcssist;~s, a mim .:onliado para o biénio 1977/1979, cumpro o dever c:stabc:le.:ido no 
artigo 511, ;alinc:t I, da Lei nY 6.017, de 31 de dezembro cJe J973, aprc:scntando ao~ 
~cnhurc:s associ;ados o Relatório das utivid!ldc:~ dn Orgão no :~no ~ociallindo, período 

cJc 19 de abril de 197M a 3 I de m;uço de 1979, 

2. A"l"ténciu Sochd 

Conforme constou do Relatório untcrior, o Con~t:lho Dclibcrutivo uprovou cm K 
de murco de 197M, a Rcsoluci'lo nY 56/711, que :~mpliou o limite dcs~~ beneficio. Com 
;,~o. conccdc:u·se um montunte de CrS 1.7JO.II07,9K de uu~ílio~·docnça, superior cm 
1~5% uo concedido nll C\crdciu antc:rior. 

No ~ctt1r de ~eguros, cmhor;t continue momticJo o limite múximo de ~c~ctUfll de 
vid;L cm CrS 300.000,00, foi estipulada uma tc:rccir:t upólice de seguro coletivo, !.:tllll a 
Compunhia Atltlntic;t·Uoavistu, o que:, atem de uumcntur u receita do IPC, propor· 
cinnurú JlllS ussociudos escolha muis ampla ou maior faixa de ~c:suros, 

O Dccrcto·Lcgi~lutivo nY% de: I~ de: no\·cmhro de 1975, foi plcnumen1c cumpri· 
do, tendo sidll transferido~ aos hcncliciúrio~ dos ~audo~o~ parlumcnturcs, Scrwdorc~ 
Jo~i: Esteves, Dunton Johim, Ruy Curnciro, Dom(cio Gondim lbrrchl c Dcput11do 
Luurn Rndri~ucs, u~ \'ai ore~ urrccmli1dus dos ~cnhorc~ ScnucJorc~ c Deputudm. 

J. Flrumchun~:nlu uu' A~\ocludn~ 

Estu i: uma du~ úrens cm 'lUC o IPC mais atendeu ao~ U~\ociadu~. Nu cmpré~timu 
~oh ~·nn'ligrlw.;i\o cm fnlhu, p11rn 5H11 cuntnlto~ cfctuudu~ cm J'l77, nn val1lt total llc 
l'rS Ll.JO'l.Siol,OO, l'lltalll fcitm, no e\crdcau de Pl7S, 15:! wntratm, num t:lol1al de 
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CrS 1 9.lllllí.1l7li,OO. ~•h cmpri:~timm c~pc~:ini~ pnr11 ill]tli~içitn de vckulo~. cm vinudc 
do linal da lcgi~lutura c cnn~Cl]tlcntc diminuiçi'w d11 prato de pa)larncnltl de •Juc 
Ji,punharn o~ ~cnhmcs p;~rlnmenl:lrcs, n número de concc~~l~c~ foi rcdulitln. de 1lll 

p;tra 79 cnntr:ttns. 

4. lnte~timcnlll'l 

Ali:rn da m:tnutcnç~o dos aluguéis dos imóveis de propriedade dn I I'C. cnm tl 
rc;Jjustarncntll de .17% estahch:cido por Decreto, c das uçlics do lbn!.:'o do Uru~il S.A, 

4 uc. pu~~aram a tut;~litar I A32.037, cm virtude, apcrms, de suhs.:riç~o "pro rut;t", 
unw vetlJUC n~o houve A~~cmhli:ia para distribuição de lucros, tendo ~ido p:tgm ~o· 
mcruc dividendos cujo total figum cm Bulunço, e~t..: ln~tituto aumentou, de muito, 
,. 1~;~:. aplic:tçlics :1 prato tho, que cm 1977 foi de CrS 4.700.000,00 c cm 197/í de CrS 
::!~.234. ]J ],47, corn <~elevação, tamhi:m, du \:l)(a mi:dia de juro~ cm ccrcu de 21:;., 

5. Quudro Geral 

E ll ~cguintc, cm nU meros, o lJUndro de as~oci:tdm, atualmentc: 

a) NUmero de contrihuintt:s: 
Obrigutôrios ..... . 
Fm:ultativos , , , .. , , 

Tottd , .• , ,, , .•.•.•• ,.,, ••. , , , ...• ,, .••••.• 
b) NUmero dc pcnbioniht:ts: 

4K7 
nK7 

1.174 

E)(·parlnmcntarcs .. , ........................ , . . . . . . 542 
E.\·funcion{trios., ... , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J72 
Beneficiários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 
Bcnc.:ficiários c~pc.:ciais .... , .............. , , . . . . . 10 

Tottl , ,,,,,.,, •. ,,, .••••.••••• ,, ,,,, •••. •. 1.250 

Quanto ao movimento financeiro do Orgào, melhor dirá o Balanço Gcrul, une)( o, 

Cabe, no entanto, umu apreciuçào sobre o mesmo, confrontado com o do c)(cr· 
cicio antcrior. Enquanto terminamos o exercício linancc.:iro de 1977 com um Jllflt'TUI'il 

de CrS 8.106.087,59, o do presente ano acusou o .fUpt'ral'il de CrS 66.797 .OO!S, 16. 
Esst: aumento significativo se deve a recursos transitórios oriundos das contribui· 

çõcs extraordinárias relativas a atrasados, dos senhom parlamcnturc.:s, c.:m dccorri:n· 
c ia da Lei n9 6.497/77, e de substancial subvenção do MEC. 

Embora st:m os subsídios acima, nossa estimativa de receita c despesa rara o 
corrente c)(Crcfcio previ; a manutenção de um suprra1'il à roda de cinqUenta c tré~ 
milhões c meio, si~nificando o principio da estabilidade financeira do Orgão. 

h. Conclu~iio 

i\o tirwl, rc~tu·rnc it!lradc.:er ao Comclho DclibcratiHl IJUc ;~poiuu, irh.:ornlt· 
~innalmcntc, c~t;t Prc~idi:ncia, nil~ medida~ de dtrcito c de ju~tiçu que ~c fi1crarn nccc~· 
~;'tria~. a lim de gar:tntir a lnnga \'ida de nm~a in~tituiçiio; Utl ~cu corpo de ~crvidorc~. 
dedicados c prestativo~; c aqui cuhc.: urn;t rct't:ri:ncia muito e~pccial a D. Zi:lia SiiYa, 
tclm;t Dirctora, pclil ~u;1 tot;d c cdilicantc dcdicaç;io iiO IPC; ;w~ no~~m a~~uciaUo~. 
~cmprc tolerante~ c comprccn~iv11s; :ts Mesas da Cúnmru do~ Deputado' c du Sctwdu 
Fcdcr;tl, que nunc:t no~ falt;tram com u coluhonu;iio bem como uo~ Dirctmc:.·Gcr;li~ 
de ambas a~ Ca~as c, por ~t:U intermédio, uo~ rc~pcctivo~ l'undonúrim c ;w~ Puderc~ 
bccuti\'(l c JudiciMio,que nos têm ~t'mprc prc.:~tigiado. 

A nova Dirc.:ç;iu do ln~tituto de Prcvidi:nci:t dm Congrc~~i~t••~ dc~cjn uma relu 
gestàn, f;ttenUo Yotus dt: que ela venha engrundcccr mais c rnub o nm\u ln\titutu, 
pant que ele po~\;t !.:'umprir, intcgr:tlmcntc, \uus ultu~ linalid:uJe~. 

llrusilia, ~H de março de 1979.- Senador Henrique de l.u Ruct[Ul' i\lmcidu, Prc
~idcntc. 

BALANÇO GERAL 
(E.~t:rcício financeiro Ue 1~'/01/78 a Jlfl2/7!i) 

Recellu 
1.000- Receita~ Correntes 

100- Receita Trihut[lriu ...................... , ......... . 
1.~00- Receita Putrimoniat .. , .......... , .............. , . 
l.JOO- Receita de Serviços Orcracionais ... , .... , ..... , , , ... . 
1.400- Receitu de Transferências Correntes ... , ...... , ....... . 
1.500 - Rcccitus DiYcnas ................ , ................ . 
Total da Receita , ,,, ••.• , ,,,, ,, • , , ,,, ••••• ,, , ,,, •• , , , , , •••• 

Despesa 
J.OOO- Despesas Correntes 

3.100- DcspcsasdcCuslcio .. , .................. , , ...... ,, , 
3.200- Despesas de Transferências Correntes ... , . , . , .... , , ... 
Total da Desptsa •• ,, •• ,.,., •••• ,.,, •••••.•••• ,., •• ,.,, .• , •• 
Superávit liquido do exercício . , ..... , . , ..... . 

CrS 
41.5HH.466,JJ 
12.544.!i49,96 

23M.J26,H9 
70.~6S.O!ii,JJ 

357.4112,79 
124.994,2117,2M 

BM7.620,1H 
57.J09.57H,49 
58.197.19M,67 
66.797.008,61 

ATAS DE COMISSOES 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

I• REUNIÃO(INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 28 DE MARÇO DE 1979 

As dcLcssete horas c trinta minutos do dia vinte c oito de março de: mil no
vcccntos c setenta c nove, nu Sala "Rui Barbosa", reúne-se a Comissão de I.cgishtçào 
Soci;11, com a prcscnça dos Srs. Scnadorcs Hclvfdio Nunes, Alo)·sio Chaves, Henrique 
de Lu Rocque, Moacyr Da lia, Lcnoir Vargas, Juison Barreto c Humbcno Lucena. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Scnadorc~ Jcssé Freire c 
Franco Montara. 

De acordo com o que prt:ccitua o Regimento Interno, assume a prt'sidi:nciu o Sr. 
Sen;1dor Henrique de: La Rocquc, que declara instulados os tr;tbalhos dn Comis~ào. A 
sc:guir. o Sr, Prt:sidentc anunciu que vui proceder à cldçào do Prcsidc.:ntc c do Vicc·Prc.:· 
sidcntc para o bii:nio 1979/ 19HO. Distribuldas us cédulas, o Sr. Prc~idcnte convida pa· 
ri! escrutinador o Sr. Senador Jaison Barreto. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado; 

Para Pre!ildcnte 

Scnudor Hclvfdio Nunes . , , .......... , ........................... 6 votos 
Se nu dor Henrique de Lu Rocquc , ... , . , ......... , , . . . .... I voto 
Pura Vlce-Prcsidentc 
St:nndor Lcnoir Vargas , , . , .. , .•..... , ........................... 6 votos 
Senador Juison Barreto , , .. , , , , , ... , .. , .................... , ..... l voto 

São dcclarudos eleitos, respectivamente, Presidcntt: c Vicc·Prcsidentc, os Senha· 
rcs Senadores Hclvfdio Nunes c Lcnoir Vargas, 

Assume: a presidência o Sr, Senador Hclvldio Nunes c, cm breves puluvrus, ugru· 
dccc u seus p;tres a honros:t missão com que foi distinguido. Pros~c:guindo, o Sr. Prc
sidente comunica nos prcst:ntcs que 11 Comissi\o, nesta Sessão lcgi~lutiYU, tcrú impor· 
tantes mattrias pura c11.aminar c, para bem cumprir :ts turcfus pertinentes uo órgi1o, 
~ulidtu u coluhoruçào de todos os seus membros. Em scguidu, o Sr. Prc~idcntc lembra 
'JUC u~ reuniões ordinárihs ~t:rào rculi1udus às quintus-rcirus, às li :00 horus. 

Nudu rnnis ha\•cndo u tmtur, cnccrm·~t: u rcuniUo, luvrundo cu, Daniel Reis de 
Souw, Assistente: da Comissão, u prc~cnte A tu, que lidu c uprovudu ~cr{t ussinudu pc
lo Sr. !'residente:~ dcmuis membros c vui à publicuçào.- llehfdlu Nune~- Alny~ln 
ctum'" -llenrhjlll' dt• Lu Rncc1ue- Muucyr l>ullu- Ll'IWir \'ur~:us- .Jul"'lll llur• 
notu-llumhcrtul.uccnll. 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES 

I• REUNI!'.O (INSTALACAOJ, REALIZADA EM IJ DE MARÇO DE 1979 

Às dcl horas c trinta minutos do dia treze de março de mil novcccntos c setenta c 
nove, na Sulu "CióYis Bcvilácqua", prt:sentes os Scnhorcs Scnadorcs Saldunha Dcrzi, 
José Richa, Hcnriqut' de La Rocquc, Mendes Canulc, Hclvidio Nunes, Jo~i: 
Guiomard, Pctrõnio Portclla, Tancrcdo Ncvcs c lomanto Júnior, rcúnc-sc a 
Comissão de Relações Exteriores. 

Deixam de comparecer, por motivo justilicudo, os Scnhorcs Senadores Tnrso 
Dutrl.i, Teotônio Vilela, Lcnoir Vargas, José Snrncy, Paulo Brossard, Ncbon Cur· 
neiro, ltumar Franco c Amarul Peixoto. , 

Assumindo a Presidência, conforme preceitua dispositivo rcgimcntul, o Senhor 
Scnndor Saldunha Dcrzi dccruru aberta a reunião c comunica que a mesma se dcstinu 
à t'lciçào do Presidente, do I9·Vicc-Presidcntc c do 2~·Vicc-Prcsidcntc da Comis~üo. 

Em seguida, o Senhor Presidente ordena sejam distribuídas us cédulas c dcsignu 
escrutinadores os Senhores Senadores Mendes Canulc c Lomanto Júnior. 

A contugt:m de votos uprcscnta o seguinte resultudo: 

Par1 Presldtnle 
St:nador Pctrônio Porte !lu 9 votos 

Pura 19-VIce-Prcsldente 
Scnudor Saldanha Dcrzi , , .......... , ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 votos 
Scnndor Mendes Canulc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . I voto 
Em branco . , . , ... , ... , , .......................... , . , ....... . I voto 
Puru29·VIce-Prcs[dentc 
Scn01dor Lomunto Júnior .... , , , , . . . . , ...... , , ........ , .. , . , .. 7 votos 
Senudor Henrique:: de La Rocquc , . , , , ... , , , ... , , , , , ...... , , . . . . . 1 voto 
Em brunco , . , , . , , , ........ , , , .. , , , , . , , , .. , , , , , . , .. , .. , ....... J voto 

Após proclumar eleitos Presidente, IV.Vicc·Prcsidcntc c :!9.\'icc-Prcsidcntc, 
rc~pcctivumcnte, m Senhores Scnudorcs Pctrônio l'ortcllu, Snldanhu Dcr;oi c 
Lornunto JUnior, o St:nhor Presidente cYcntuul convidu o primeiro u ~~~~um ir u dircçitu 
dos trabulhos. 

Ocupundo u PrcsiUi:nciu, o Senhor Scnudor Pctrónio (•nrtcllu ugrudccc u honra 
com que fui distinguido pura C)(crccr tãn clcYudo cargo, salicntundn t]UC, 

pcsurosmncntc, ni\o pudcrâ ucrci:·lu nu plenitude dn munduto conferido, pois, 
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,JI:Jtlil.l!\t:i\1\\CI\IC, lur.l i.'Ull~ld:u.hl relu Senhor /'rc~ldcntc d.i Rcrúhll!..:a rilr.l .. cr <I 

r ,JJJI,H d<~ ,\lirll\li:rlo: da Jti~II\'•L, ~UJ.I l',t.,l.t dc~crú ;t.,.,UIIIir nn prúxinw tlio1 J(, 
,\ad.il\1.11\ ho~1cudo a tra:,or, crH.:crr:1·~~· .1 rcuni:io, la~·r.tr.do eu, Cario' Gt1ilhcr· 

·1·: hlll'>t:•.r. Sc.:rt•i,'lrtn w/·l1o,, :1 rrc~~ntc Ala, que. o~rú., lid;t t: :iptol>,nla, ,,•r,'1 
::•.,ul:tda r~·lo Senhor Jlrc~ilkntc c dt•m;ti• McuJhrll~. - l't'IÚllliU l'urtdlu - .Jmt; 
Ridm -- llt·nriiJIIc tlt· l.u ltncque - ,\h•ndt'!'> Cunale - llt·hídin \unt•., -- .Ju,t; 
{;uiumurtl·- Tunl·rt•du ;\t•t~''- Suldunlm Der li-- l.uruunln .ltini~>r. 

CO.\tiSSAO llE SEGIJRASÇA ~A('IOSAI. 

I' RI:LiNI,\0 (/!\'S I'ALAC.;AO). RI:,\U/.Ailt\ EM l-I DE MARÇO DI: 19711 

As dcl hufil' do dia quattH/C de man.:o do ano r.lc mil nove~CfllO'> c ~etenta c 
1111~c, na Sala (lóvi!'> R~vilú~qua, rrc~entc:~ m Senhores Senadotc~ Murlhl Badarll, 
h1'i: Guinmard, Cunha Urm, Dinarte Miiril. c Adalberto Sen~. rc(mc·w a Cumi~~àtl 
de Scguran~a N:u.:innal. 

Dci.\illn de CtlfT1j"'itrt:ccr, ror m•Hivo ju~tilicado, o~ Scnhorc~ Scnadorc~ Luil (a. 

~alcantc, Hencdito Canelu~. A!!t:nor .\hria, !·Iugo Ramm. 
De acordo com o l]Ue prcccituil o Regimento Interno, a!'>'Um~ :t Prc,idi:ncia o 

Scnhnr Senador Adalberto Scnot, que dcclaru instalad<~ a Comis>tm. 
,\ Jim de cumrrir disrositivo rc:gimenlill, o Senhor Prc~idcnte wmunica 411c id 

prtlceder it c:ldçiio do Presidente c Vicc-Prc:sidemc:. Distribuír.l:t~ ~~~ cédul;t\, o Senhor 
Ptc\idcntc dc~igna rara c~crutinadore' O\ Senhorc~ Senudorcs Cunha Lima e Murilo 
liad.Jtt'l. 

Procedida a c:Jc:içàn. ~·eri1ica·sc o ~q~uinte rc~uhadn: 

l'urw Pre!tldcnte: 
Senador Dinartc Marit 
Scn:1dor Lui1 Cavalc;tnte 

l'uru Vicc-Prt:!tldenh•: 
Scn:1dor Murilo Radaró 

... -l\nlth 
I VU\0 

São declar:~do~ eleitm, respectivamente, Prc~idcntc c Vicc-Prc~idcntc, u' 
Senhores Scnadore~ Dinartt: ,\laril c Murilo Uadart'J. 

,\ssummd() ;t Prc:sidi:nci;t, o Senhor Scn:.dur Din<~rlc Mant. :tgr;tllc..:c a c~~.:ulh:1 
do ~cu nome r11ra c:o.crcc:r tão alto cargo e propõe it Comi~s:1o que~~ rcuniúc~ tHdi· 
n~ri;ts sejam rc;tlit.<td~' il~ quartas·feirn~ it~ 9:00 horít~. A rmptl~tu é apTtlvuda ror 
... nanimidudc. 

Nadil m01i~ havendo ;1 tratar, o Senhor Presidente encerra a RcuniJo c, J1itra 
~on~tilf, eu, L~r.la Fcrn.::ir:~ d;t Rocha, As~istcnte d;1 Comissito, lavrei :~ prc~ente ,\ta 
que, :1j1Ü~ lida c .tpruv:tdil, será a~sinada pelo Senhor Pre~idcntc.- Dinarll' :\lari1-
.\lurllu lh1d11ni- Jo,{o Guinmurd- Cunha Lima- Adalberto Sl'OLL. 

CO~IISSÁO JlESAÜIJE 

I' REL,;NI:\ú (INSTr\LAÇ,\Q), REALIZADA E:\1 l-I OE !\IAR(O PE I!P•I 

As ontc hMU!'> do dia ljUatnr/c de março do ilno de mil novccell\tl' e ~etenta c 
ttowe, na Sala "Rui B;,rhoo;a", pre~cntc~ m Scnhorc, Scnadurc\ Gilv<~n Rncha, 
·\dalhcno Sen<t, J,l.,Í: Guiomard. Saldanha Der1i, Lomant11 Júnrm, Ce,;Jr Cal .. c 
l:ti~on Barreto, rcL1ne-sc :1 Comi,~iio de Saúde. 

l)eh.am de ;:llmpare~t~r. pllt llhJtiv,l ju~tiíicadtl. il' Scnhnrc~ Scn;tdnre~ Am,tr<~l 
l·url;tn c Hcnriqu~ Santillo 

De <~Ct.m.ltl com n !.iUc preceitua o kculfncnto lntcrnu, n.;~Lrm~· a Prc,ir.lcncl;t 1' 

'\enlwr Senador Adillber\ll Sena, que declotr:t in,taladõJ.I Ctlmi~o;ilo. 
,\ Jim de cumprir dhro,itim rcgirn~:ntal, o Senhor l1 re~idcntc comunica que ir;"t 

pruceJcr it clci~·~tl dtl l'rc~idcntt: c Vice·Pn:~tdcntc, Di~trihuidii~ ,L!'> cédula~. o Scnhnr 
l're!'>idcnte designa. !'lar<t cscrutinadorc~. os Senhores Scn:1dore~ Ce,ar Cab t: 
S:~hh1nhu Der :i. 

Pruccdida ;I elciçàu, Yeriticu·~c 11 seguinte rc,ultad,J: 

P11ra l'rcsldcnlc: 
Sc:nttr.lor Gílvun Rocha , .. , , , . 
Ent hr:tncu 
J111or11 \'lcc-Prcsldenlt': 
Senador H~nriquc Suntillo . , , ... , .... 

6 voto~ 
I voto 

7 \lOtOS 

Silo declarados eleitos, respectivamente, Pn:sídcntc c Vict·Prcsidentc, O!'> 
Senhores Senudorcs Gilvun Rocha c Henrique Suntillu. 

Já de posse da PrcsidCncia, o Senhor Senador Gilvan Rocha ugrudccc a escolha 
do seu nome pura exercer tilo alto cnrgo c comunica à Comissão que acaba de receber 
a visita do Excclcntissimo Scnhl.lr Ministro da SaUde, Almeidu M11chudo, que 
fui urrcsc:ntar u~ suus despedida~ c agrudcccr o llr'Oio recebido d+1 Comissão de Suúdt: 
do Senado, durante a suu Administruçilo. Finalilundo, o Senhor Presidente 
rmmifestu a sua intenção de dinamizur os trahalho!i deste órgilo tCcnico, utruvés du 
realiluçlo de ~cmint\rios, simr'ósios, pulestrus e conferCncius, sobre u~suntm rclot
CÍlHmdos com a rollticu nucionul de snUde c com os estudos dos rroblemus popuht· 
CÍllnnis do Orusil c o controle: da nutulidudc, 

Nadu mais huvendo u tratar, cnccrru-~e u rcuniilo c ruru cnnstnr, eu, Li:da Ferrei· 
ra du J{ochu, t\ssistcnte d11 Ctlmis!<>ilo, lavrei 11 presente A tu que:, lidu c uprovuda, será 
~~~~inndu pelo s~nhtlT Prc~idcntc: c: d~lllLLÍS rn~mhros prc~cn\c:lo, - Gll~lln Jlnchn -
Ad11lhcrlo Senu- JnW Gttlomml- Suhlwnhil llcrll- l.nmt~nlo Jtinlnr- Cc~ur C'nl., 
- ,Jul~on lh&rrt•IU. 

('0,\11SS,\O ,\1IST,\ 

lncumhidu tiL• t'\tudo c ptuccer .,nbrl' 11 :\1en'III,Wm n~ lí1, dt• 11J71J (C\), 
tJIIC \uhmclc :i tll'ilhl·rut;üo dn Con~:rc\\tl ~IICÍfln11l n lexln du l>t·crl'ln-IL'i 
11~ I.IIS<1, de llJ tlt• jwneim dt· 1979, qut· "prnrruf:ll n pmln ,•,tuhc/ccidtl nu 
arligu Jv du Dt•crctn-/ci n'' 1.~77, de III de outuhrn de JIJ77, 1111e dhpi1c "ohn• 
11 cunct·"~n de i~n~Un do impP.,Ifl de imporiiiÇiin l' du impu\tn ,obre prn
dutn., indu,trhtlltudo,, no\ Cll'ttl!<> IJUc e~pednc~~o'', 

REU:S!..\0 DF I:\STAL1\ÇAO, REALIZADA EM :!I DE Mt\RÇO DE IIJ711 

Ao\ vinte~ um dia~ do mi:~ de março do uno de mil novccento' c ~ctcntu c nmc, 
it~ dele\.,ete hora~ e '1uintc minutos, na Saiu Clóvis Bevilácqwa, rre~ente~ u~ Scnhore., 
Senadnres Aderl·ml Jurcma, Benedito Fcrrciru, Dinartc Muri1, Henrique de L:~ 
Kcoquc, ~1ende~ Canulc, Raimundo Parente, Dirt:cu Ci!rdo~o. Jai:.on Barreto c o~ 
Senhore~ Ocrut:tdm DJalma Dessa, Victor Fontana, Tcl~mi!CO Pompei c Alt'lerttl 
Goldmun, rcúne·~c a Comis~ào t'-o-1i~t;t incumbida de estudo c r:~rcccr sobre a Mcma· 
gcm n~ 16, de 1979 (CN), que submete à dclibcrilçào do Consre~so f\;acional o tc,to 
do Decrcto·lei n9J.656, de lO de jilnciro de 1979, que prorroga o pru1.o estubc:lc:ciúo 
nu artigo 1 Y do Decreto· lei n9 1.577, de lO de outubro de 1977, que disrõe sobre a con
ce~~;'lo de i~enç:io do impo~to de importaç~o c do imrosto sobre produtos industriali
wUtl,, no~ ca~o~ QUe c:~nccificu", 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Sc:nudorc!'> Tar!'>o 
Outra, t\maral Pci:o.oto, Marcos Freire: e o~ Senhores Deputados t\rtenir Wcrner, 
Vilt:ht r.lc Magalh~cs, Celso Carvulhu, Jose Torres, Rosa Flore~. Jo~é Frcjut c: Eu elide~ 
Scalco, 

De acordo cum o que prccdtua o Regimento Comum, a~~umc a Prc~idéncia. 
eventualmente, o Senhor Senador Dinartc Mariz, que declar'a instalada a Comis~ào. 

Em obcdiCncia ao dbpositiYo regimental. o Senhor Presidente c~clurcce que irú 
proceder a eleição do Prc~idc:nte c Vice-Prc~identc. Distrihuida~ a~ c~dulas, u Senhor 
Senador Di nane Mariz convida o Senador Raimundo Parente para funcionar c'1mo 
c~crutinador. 

l,roccdida a eleição, vcrificu-~c o seguinte rc:~ultudo: 

l'ura f•rc~idcnle: 
Derutado Josi: Frejat 
Derutado TciC:maco Pompei 

Para \'ic:e·Pre~ldcnle: 
Dc:rutar.lo DJaima Bc~sa 
Deputado Victor Funtana 

11 .. 0\tl!'> 
I Vtlto 

IÜVlllll!'> 
:!vtllth 

SJo r.leclarados deito~. respectivamente, Presidente c Vicc·Pre .. idcntc, m Scnho
rc., /Jcputadm Jo~c Frcjat c Djalma Be,~il. 

:\'sumindo a Prc,idência, o Senhor Deputado Djalm;t Bc~sa, \'icc·Pre~iUcnte ntl 
cxerdcio da Jlre,idi:nci:.t, agr:tdect: cm nome do Dcrutado JmC rre;;~t c cm ~cu rró· 
rrio numc, a honra com qut fun1m distinguido~ e de~igna o s~nhnr :0.1cndes Canalc 
rar:t relatar ;1 matéria 

:"<o:ada m:~is huvc:ndn a trotlur, encerru-~c: it rrc~entc Comi,~Jll,]a~rando eu, Lcil.t 
l.civ:l!'> Ferro Cost<~, As~istentc de Comissão, a presente Ata que, Jija e arrovadu. :.cr:'1 
a~sinada pelo Senhor Presidente e demui~ membro!'> da Comi,~ào c irZI ;I public:~~:in 

fO,\IISSÁO MISTA 

lncumhidll de C!'>\ ado L' p11r~cer !'>Obre u :\tensllgt•m nY 2(1, de 1979 ( (',"' !, 
que \Ublllt'IC i& dcllberllçilo do Congresso Saclonlll o fl'\(0 do o~~reto·h·i 
nY J,6!i91 de~" dt• junelro de 1979, que "nx11 o tlllllr do ~oldo h1m do cílculu 
dw remuner11çilo do~ mllitures". 

REUNJ,\0 DE INSTALAÇÃO, REAl-IZADA EM l6 DE MARÇO DE 1979 

Aus vinte c seis dius do mCs de março do ano de mil no\·ecentos c setenta c mwc, 
às dc:1esseis horas c trintil minutos, nu ~ala Clóvis Bevilucquu, rmentes o~ Senhorc!'> 
Senadores Adc:rbal Jurem a, t\ITo11so Cumargo, Henrique de Lu Rocque, João Bo!<>Co, 
José Guiomurd, Adalberto Sena, Dirceu Curdoso c os Senhores Deputado~ Murcclo 
Linhurcs, Jos~ Ribamar Machado, Nelson Morro, Elour Guuuelli e Waldir Walter, 
rcúnc·sc a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem nY 20, 
de 1979 (CN), que submete A dcliberuçilo do Congresso Nucionul o tc~to do Decreto· 
lei n~' I ,659, de 24 dcjunc:iro de 1979, que: "lixa o valor do soldo base do cAlculo du rc· 
munc:r;~çào dos militares'', 

Ocixum de comparecer, por motivo juslificudo, os Senhores Scmtdore~ Umurte 
Mariz, Luil Cuvulcunte, Franco Montoro, L.eitc Chaves c: os Senhores Deputados Jgo 
Losso, Edilson Lamurtini, Adcmur Ghisi, Walter Garcia, lrunildo Pereira c: Ed~un 
Khair. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, u~sume u Pre~idi:nciu, 
C\'entuulmentt:, o Senhor Senador Adalberto Senu, que declara instaluda u Cumb~ào. 

Em obedii:ncia no disrositivo regimental, o Senhor Presidente c~clurcce que irâ 
pwcc:der u eldçilo do Presid~ntc c Vit.:~-Presidentc. Distribuldas ~~~ cí:dulus, u Senhor 
Senador Adalberto Sena convidn o Senhor Scnudor Affonso Curmtr~o raru funcionar 
Ctlm~, escrutinudor. 
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Procedida u clcic;ào. verifica-se o seguinte resultado: 

P1ra Prt~ldt'nle: 

Deputado Elour Guazzclli , , ...... , , , •... , , , , , . , , .... , , , ..... , ... li votu:-. 
Deputado Murcclo Linhurcs , , , , , , .. , , • , , , , .... , , , ... , .. , . , .. , . , , I voto 

P1ra Vh:e-Presldente: 
Deputado Edilson lamartinc , . , , , ..... , . , ...... , , .. , ... lO voto~ 
Deputado Waldir Wolter , .. , ... , , .....•. , ...... , . , ........ , . , , . . 2 \lotos 

São declarados eleitos, rcspcctivumcnlc, Presidente c Vicc·Prc~identc, os Senha· 
rcs Deputados Eloar Guauclli c Edilson Lumurtinc, 

Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Elour Guuzzclli agradece, cm 
nome do Deputado Edilson Lamartinc c cm seu próprio nome, a honra com que 
foram distinguidos c designa o Senhor Senador Luiz Cavalcante para relutar u maté· 
ria. 

Nada mnis havendo a tratar, cnccrra·sc a presente reunião, lavrando, cu, Lcila 
Lcivas Ferro Costa, Assistente de Comissão, a presente Ata, que, lida c aprovada. se
rá assinada pelo Senhor Presidente c demais membros da Comissão c irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Do Congrcuo Nacional, Incumbida de estudo c parecn Mlhrc a 
Proposta de Emenda à Constllulçio n' 33, de 1978-CN, que .. wllcru a re· 
daçio dos§§ l~. Jt c 49 c acrnccnta o§ 5Y ao artiKo 39; allera u redu.;ito do 
"capur'' e do § lt c acrt5eenla os§§ 4' c s~ ao arliRo 41 da Con!IIÍiul.;io du 
República f'edrralln do Brasil". 

I• REUNIÃO(INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 191'1 

Aos vinte c seis dias do mi:s Qc marl,:o do ano de mil no~·ecc:nto!l c setenta c nm·c, 
às dclesscis horas, na sala Clóvis Bcvilacqua, presentes os Senhores Scm1dorcs Gastilo 
MUller, Henrique: de la Rocque, JuÍahy Magalhães, Lourivnl Bilptistu, !\tendes 
C.mille, llumberto Lucena, Jaison Barreto c Deputados Cluudino S;•les, Antônio 
Mariz, Oswaldo Melo, Gomes da Silva, Eloy Lenli, Jcrõnimo Santana c Roque Aras, 
reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo c pnrecer 
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n' 33, de \978-CN, que "alter:~ •• redaçi'ul 
dos§§ 29, 39 e 49 e acrescenta u ~ So;o no artigo 39; altera a red:~ção do capul c do§ 1~ c 
acrescc:ntil os !i§ 4~ c 59 ao artigo 41 d:1 Constituição da República Fcdcrati\'a do 
Bra.~il". 

Deixam de comparecer, por motivo justilicudo, os Scnhorcl> Senadores He\vidio 
Nunes, Mendes Cunulc, Franco Montoro, Orestes Quércia c Deputados Christóvão 
Chia radia, Geraldo Guedes, Antônio Pontes e Modesto da Silveira. 

De ucordo com .o que preceitua o Regimento Comum, ussumc '.t Prc~idi:nciu, 
eventualmente, o Senhor Senador Lourival Baptista, que declara instaladil :1 
Comissão. 

Em ohc:Qiéncia a dispositivo regimental, o Senhor Presidente csc:Jan:cc que ir{• pro· 
ceder u eleição do Presidente c do Vicc-Prcsidcnte. Distribuídas ;as cédulas, o Senhor 
Senador Lourival Baptista convidu a Scnho4Dcputudo Roque: Aral> para funciono1r 
como escrutinador. 

Procedida a c:lciçilo, verilica•SC o seguinte resultado: 

Par• Prts.ldcnle: 
Senador Jaisan Barreto , ....... , ... , , , .... , , , .... , , ...... , . , . . . 12 voto~ 
Senador Humberto Lucena , .. , . , ...... , . , . , , ..... , , . , ..... , , .. ,. 2 votos 

Para Vh:c-Prnldente: 
Senador Henrique de La Rocque . , , ............. , . . . . . . . . . . . . . . . 11 vuto~ 
Senador Gastão r..tullcr .............. , ... ... . ... .. . ... . ..... .. Jvoto!l 

São declarados eleitos, respectivamente:, Presidente c Vicc·Presidcntc. os 
Senhores Scnudorcs Jnison Barreto c Henrique de Ln Rocquc, 

Assumindo a Prcsidi:nciu, o Senhor Senador Jnison ilarrcto agradece cm nome 
do Senhor Senador Henrique de Lu Rocquc c no seu prórrio a honra com que foram 
distinguidos c designa o Senhor Deputado Cluudino Sulcs pura relatar a Propos!l1. 

Nnda mais havendo a tratar, cncerra•se a rcuniilo c, pum constar, eu, Alfcu de 
Oliveira, Assistente da Comissão, lavrei a presente Atu, que, lidu c uprovadu, ~er~• 

assinadu pelo Senhor Prc~identc, demuis mcmhros da Comissl\o c v11i à puhlicaçi\o. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de Htudo e parecer aobrc 11 Mensa~:em nt 19, de 1979 t CN ), 
qur submete. i dcllbcr1çio do Conareuu Nlt:lonal, o lrxlo do De<:rrto·lel 
n• 1,658, dt l4 de janeiro de 1979, qu.: 01extln~:ue o estimulo flKal de que I na· 
la o arliKo I' do D«:reto.lrl n9 491, de 5 de marto de 1969", 

REUNIÃO(INSTALAÇÃO), REALIZADA 
: EM lJ DE MARÇO DE 1919 

Ao~ vinte c !rés dius do mi:s de março do uno de mil novecentos c setenta e !HlVC, 

nu S11lu Clóvis Ucvllácquu, presentes os Senhores Senadores Ucnedito Ferreiru,J)inur· 
te Muril, José l.ins, Luit Cavulcunte, Milton Cuhrul, Adulhcr\tl Senu, Cunhu Limu, 

,\bril dt• I1J71J 

M;1uro Benevide~. Tancn.:dn Ne ... c:s e os ()eput;1do' Du~o Coimbra, Walter tle t'ro~ c 
Hélio Duque, mine-se a Comi~sàu Mist:1 incumhidil de e~tudo c purccer ~ntm.: ~~ Men
sagem n919, de 1979 (CN), que submete, à deliberução do Congrcs~u Nacion:~l, o\~.\
to li o Dccrcto·lci n' I .65~. de 24 de janeiro de 1979, que "extingue o c~timulo f1~cal de 
que traiU o urtigo I' do Decreto-lei n' 491, de 5 de março llc \969", 

Dcix;•m de compurccer, por motivo justilicndo, os Senhores Senadores Arnon de 
Mcllo, Jcssé Freire é os Deputados Adi11on Lobào, Snrumugo Pinheiro, Dcbon Seara· 
no, Joaquim Guerra, Airton Soares, Sebastil\o Rodrigues, José Camargo c Luil 
llacarini. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Pre\idi::ncia, 
eventualmente, o Senhor Senudor Oinartc Mariz, que declura instaluda a Comissão. 

Em obediência ao dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclurecc que irá 
proceder à eleição do Presidente e Vicc-Presidentc. Distribuldas as cédulas, o Senhor 
Senador Dinartc Mariz convida o Senhor Deputado lil:Jio Duque pura funcion;•r co
mo escrutinador, 

Procedida a eleição, vcrilica·se o seguinte resultado: 

Para Prnldcnte: 

Senador Mauro Benevidcs . , , .. , , .. , ................. , .. , . . 11 votos 
Senador Adalberto Sena .... , .. , ....... , , ...... , ........ , ........ I voto 

Para Vlec-Presldenrr: 
Senador Benedito Fcrn:iru ...... I\ votos 
Senador Josi: Lins , , .. , ..... , , .. , ... , I VOILI 

Sào declarados eleitos, rcsre~.:tivamcnte, Presidente e Vicc-Presidcntc, os Senil o
res Senadores Mauro Bencvidcs c Benedito Ferreira. 

A:..~umindo a Pre~idi:ncia, o Senhor Senador Muuro Ucncvidc!l agradece cm nn
me do Senador Benedito fcrrcira c no ~cu rróprio a honra cnm que foram t!i~lingui· 
dos c dcsignu o Senhor Deputado Ouso Coimbru para rclutur a mmi:ri;1. 

Nnda mais havendo 11 trutar, cncerr:1-se a presente reunião, luvrundu eu, Maurt, 
lares de St., Assistente de Comiss~o. a rrcscntc AW, que, lida c aprovada, ser!• ii!•· 
si nada pelo Senhor Presidente c demais membros da Comissão c irú à puhlicuçào, 

COMISSÃO MISTA 

Do Con~trn.m Nacional, incumbld11 de t!iiUdo c p&uccer !'oOhrc a 
Proposta de Emrnd1 1\ Con~lllul(io n9 I, de 1979-CN, que "rcs111bclm· a 
clei<;Qo di rela para Prdrllo e Vlce-Prdello das capitais dn!l Estado~''. 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE l'll'l 

Aos vinte c nove dias do mês de março do ano de mil novecentos c setenta c nove. 
às de;r.csscis horas, na Sala "Clóvis Bevilllcqua", rrescntes os Senhores Senadores 
Adcrhal Jurcmu, Aloysio Chaves, Henrique de La Rocque, João Culmon, Moucyr 
Dalla, Franco Montoro, Tancredo Neves, Mauro Bcncvides c Deputado!. Djalm;1 
Bessa, Bonifácio de Andruda, Ernani Sá tiro, Manocl Novuc~. Marcelo Linharcs, 1';1cs 
de Andrade, Marcelo Cordeiro c Sumir Achôa, reUnc·~c a <.omissüo Mi)otu do 
Congresso Nacionul, incumbida de estudo c parecer sobre a Proposta de Emenda :1 
Constituição n~ I, de 1979·CN, que "restabelece a eleição dircta purn Prefeito c Vi~c· 
Prefeito dus capitais dos E.'itados". 

Deixam de comparecer, por motivo ju:..tilicado, os Senhores Scnadurc~ Jm~e 
Kulumc, lomanto JUnior, Paulo Brussard c Deputados Hi:lio Cumpo~. Fcrn;mllo 
Lyra c Alceu Collarcs. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, a"~ume a t•rc)oidi:ncii•. 
cventu:1lmente, o Senhor Scnudor Franco Montoro, que declara inMuladu a Comissi1o. 

Em obcdii:ncia u dispositivo regimental o Senhor Presidente csclilrecc: que irá rw· 
ceder a eleição do Presidente c do Vicc-l'rcsidcntc. Dimibulda~ as ci:dulus, o Senhl1r 
Senador Franco Montoro convida o Senhor Deputmla Bonifkio de Andrada rara 
funcionar como cscrutinndor. 

Pro~cdidu u eleição, vcrilica·se o seguinte rcsultudn: 

P1ra Presidente~ 
Sc:nadorTancrcdo Neves , . , , , . , ........ , ........ , 
Depu tudo Ernani S4tiro , . , , , . , , . , ... , . , ...... , , , , .... , . , 
Par11 Vicc-Prcsldtnte: 
Senudor Henrique de La Rocquc ... , . , , . , , , ...... , 
Senador Aloysio Chaves , . , , , . , , . , . , , .... , , .................. . 
Em branco , .... , . , ... , . , , . , , . , ... , .... , , .................. . 

IS voto~ 

I VI,){O 

14 votm 
I voto 
I voto 

São declarados eleitos, resrcctivamcntc, Presidente c Vicc·l'rcsidente, ns 
Senhores Scnndores Tancrello Neves c Henrique de La Rocquc. 

Assumindo a i•rc!idênciu, a Senhor Senador T1111~rcdo Ncve!l agrudcce em numc 
do Senhor Senador Henrique de Lu Kocquc e no seu próprio u honra com que l'oram 
distinuuidos c designa o Senhor Deputudo Marcelo Unhares pura relu tu r 11 l'ropmtu. u 
l'ror tu, 

Antes de dur por cncerrudos os truhulho~. o Senhor Presidente cmnunicu huvcr 
recebido oficio du Liderança do Movimento Dcnwcrl'ltico Drusileiru, indicundl1 n 
Scnhnr Deputado Murcc:lo Cordeiro, rum integrur u Cumis~i\o cm suhstituiçi\u 110 
Senhor Depu tudo Mauricio Fruet. Comunica, uindu, que ~eriluhertn u pru1n re~imen· 
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tul, itti: ()dia I) (nove) de ahril, pitr.lll nrcr~cirncnlu de Clllt:ndil\ pcr<IUIC a Comi~\:10 c, 
até ~6 (\·intc c 'ci~). para a <~prc~entuçào Uo parecer pela (oml";io 

l"i<Lda mais havendo a tralílt, cnccrr<~·~c ii reunião c, para con~tar, cu, Alrcu de 
Oliveira, A~,i~ten\e da Comi~o,Jn, Javrt:i 01 pre~cntc Atil, que, lida c ilprovuda, ,crú 
il\~lnadíi pelo Senhor l'rc,idcntc. demOli\ mcmhfllo, d11 Cnmi~~;io c \'iii :1 puhl1ca..,::w 

CO,\fiSSAO :\IIS'L\ 

lncumbidu de e~ludn c p1m•ccr ~nhrc u ,\lcn~u~em n~ 1), de 1971J ((';'\ f, 
que ~ubmetc ü dcliberuciw do Cun~r~·~\n :\'uclnnlll 11 h')t.lfl do lh•creiU•lei 
n9 1.1'149, de 19 de dt:lcmhrn de 197H, que "di,ruie ~obre u criuç~n de curjln'l 
no Tribunul de Cnnlll\ tlu Uniii.o, c dai oulnt\ pr!HltiCnclu\", 

~' REUNIAO, REAI.JZAIJA EM 1S DE ,\IARÇO DE I'J71J 

.Ao~ vinte e oito dlu~ do mé~ de março do uno de mil nnvecento' e ~etcnta c no\ C, 
i1s t.lctc~~cte hora~. na Sal<~ Clóvi~ Bevil{•cqua, pre~cnte~ o~ Scnhorc., SenadMe~ A der· 
hui Jurcma, Mfumo Camurgo, Dinane ~larit, Henrique de La Rocquc, Lcnoir Var
ga~. Lourival Bit(lli~ta, Raimundo Parente, Tun.:redo Sc\'e\ c o~ Dcputadm AlcchÍiJ· 
de~ de Oliveir<~. Pedro Sampaio, Odulfo Domlngue~. Manoel Riheiro c Fernando 
Coelho. rcúne-se a Comiss~o Mista incumbidii de estudo c parecer ~obrc a Men~ifg.cm 
n~ 9, de 1979 {CN), que ~uhmete à dcliheruç;io do Congres~o Nacional (I te\ to do l)e· 
creto.Jci nY 1.649, de J9 de delc:mhro de l97H, que "di~põe ~obre a criação de CiiT!!Ih 
nu Tribunal de Conta~ d:~ União, c dá outra~ providência~". 

Dei~am de comparecer, por motivo ju~tilicado, o~ Senhore~ Scm1dore~ Evandro 
Currein1, Mauro Benevidc~. Orc~to;~ Querei:~ c os Dcputo1do~ VicttJT Trov;io, Claudino 
Sallcs, Jo~o Cunha. Aitton Sandoval, I\' C:} Ferreira c lranildo Pereira. 

H;1vendo número regimenlill, ~ão ;1hcrtos os trubulho~ pelo Senhor Vicc·Pre~•· 
dente, Senador Henrique de: L;t Rocquc que ~olicitil no~ termo~ regimentaL~. u di~
pcns;l diilcitur;l da A tu da reunião untcrior que, Jogo a pó~. é: d;1da como upTOVildil, 

Prosseguindo, o Senhor Senador Henrique de La Rocquc concede a pala\ra ao 
Relator da matêria o Senhor Deputado Aleebiadc:s de Oliveira, que cmit~: parecer 
folvor{!Vtl !1 .~1cn!>agem n9 9, de 1979 (CN), nos termm de Projeto de Decreto 
Legislativo que oferece como conclus~o. 

/'mto cm dis\:u~siio c votilçào, é o p<~rcccr apro.,.;1do, com rc~tri..;õc~ do Senhor 
Senador Tancredo NcYes e nos termos do voto em scp;1rado do Senhor Deputado 
Fernando Coelho. 

Nada m;lis havendo a tratar, encc:rra-~c u presente rcuniiio, lavrando cu, Mauro 
Lope~ de Sã, A~sistcntc da Comis~ào, a presente AtJ que, lida e aprmada ~cr.! 
assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação. 

COMISSÃO ~liSTA 

lncumbldll dr l'~tudo c parecer M)bre a ~lrn~llgem n~ ll, de 1979 (c~), 
que \Uhmete Jli deliberação do CongresM) Nacional o texto do Dl.'crelo·lei 
n~ 1.661, de 25 de janeiro de 1979, que ••estlllbclccc 1\lterllçÕI.'s no regime de 
beneficio~ fiscab u programa!!. t\pl•ciais, c dâ outn"' pro"idCncius". 

REUNI,iO(INSTALAÇ,\0), REALIZADA EM l7 DE MARÇO DE 1979 

Ao~ vinte e sete di;!!o do mê:!o de março do uno de mil novecento~ e ~etenta c nm·a, 
às dc:tc:sseis lwr:•~ e quarent:t c cinco minutos, nu S;1lu Clóvis BeviliLcqua, prc~ente~ O!o 

Senhores Senadores Arnon de ~lello, Jutahy M:tgalh;lc~. ~1ende~ Cm:1lc, Saldanha 
Der Li, Vicente Vuolo, Roberto Saturnino, Josê Rich:~. Cunha Lima, Tancrcdo Scve~ 
c os Dcput:1dos Joilo Linharcs, Milton Figueiredo, Anisio de Sou/ii, Mauricio Fruet, 
Antonio Zucharius c Iram Sarai'o'a, reúne· se :1 Comiss~o ~li~ta in!.:umbidil de c~tudo c 
pare~.:cr Mtbre ii Mc:magem n~ ~z. de 1979 (CN). que ~uhmete ~ dclihenu;àll Uo c.m
~re~su Nu!.:ion••l () texto do ()~:creto-lei n9 l.tlbl, de z; de j;weiro de IIJ71J, !.IIIC 

"e~t;thckce alter;u;Jes no rcg.imc de Benefício~ Fi!ocai' a Prtli!Tillllil' hpe~·ü1i.,, c dot 
11utras pruvidi:ncm~". 

Dci.\um de comparecer, por moii\'O ju~titk·ado, o~ Scnhorc' Senotdmc., Jorge 
1\.alumc:, Lornanto Júni•1r e os DcputuLhl~ t\drl<lllo \'alente, .\l,dul~ :'\cito, Hu!;!•l 
Cunhit, O.W•illdn Lima c Júnia ,\lari~c 

De ucnnln ~·•1111 o que preceitua o Rc~1mentn Comum, il!oMllllt: a l'rc~1di:lll'lil. 

cvcntu;llment~, 11 Scntwr SenadtJf T;mcrc;./o Ne\e~. que ~ed:tra lll\t:ll:1d:1 :t Cnmi~'~ll. 
Etn nhediéncm :1 dhpmiti\'ll regimcnt.tl. <l Senhor Prc~idcntc c~clarecc que 1rú 

jH<J.:cdcr a elc•~·;it1 dn Pre~idcntc c \'1cc-/'rc~identc. Di~tnhuíd:L) a~ ~.:édul:t~. tl Senhor 
Scn:nlnr Tancrt:d11 :\'~:\C~ úHWidit 11 Scnhl1r l)cput,tdll A11i,a1 d~· Sou/a p.tra 
t'uncitlllllr L'Oillll t:M.:rutinud,Jr 

Prm·cdida,J eleit.;.1u, \'crifi~·u·w u .. eguintc rc~u!tar.h1' 

l,ar11 Prc~hlenh·: 

C}uurtu·fdru 4 tl]7 

N;1da rnai~ havendo if tratar, cnccrtíl·~c a prc~ente rcuni,"10, l.IVr<Hidu cu, Jl.l<~tHn 

l.nre~ de Sir, :\.,~i~tentc da Cumi~~~o. a prc,ente Ata que, lida c aprmad11 \crü a~'lflit· 
da pcltl Senhor Jlrc~idcntc c Uerna1" membro~ di! Cumh~úo c 1r:1 :1 puh!u;uçàu. 

CO.\IJSS,\0 MISTA 

incumbidu dt· t'\tudu c purcrcr \obre 11 :\1en\ugem n" .1, de 1979-C:\, du 
Scnhur l're~ldcnh• d11 lh•púhllcu, 'IUhmt•tcndo U dellbcruçãu dn Cnngrcw1 :"u· 
clunul u t~·xw do l>ectelll•lt•l n' 1.64.1, de 7 dt· de/cmhru de IIJ7K. IJUe 
''prnrtnJ:P JlrBlll\flrL·~J,III\ nult•gl~laçilo dnlmpo\lfl de Rcndu'', 

J• REU~It\0, REALIZADA EM :!2 D,E MARÇO DE 1979 

Ao\ vinte c doi~ dia~ du ntés de março do ano de mil noveccntu~ c ~ctenta c nmc, 
:1s detc~'cte hora.,, nu ~•1!a CJóvi~ Hc\lilacqua, pre.,cnte~ O!o Senhorc~ Scnadorc~ ,\der· 
h11l Jurcma, Altl)'SÍIJ Chave~. Jo;io Cahnun, Henrique de La Rocquc, Siild;mha Der ti, 
BcrnJTdino Vi;m:~, Jutahy ~lagalh:ic~. Dirceu CJtdo~n. Humberto Lucena, Jmi: 
Richa c Deputudo~ ,\filton Fi~uciredo, Hugo Napoleiio, Ale\andrc ~luchildo, Uhirl· 
dn Dant01~, Belmiro Teixeira, Jo~é: Rihamar Machado, 1'\ê:!JO Luhato c Joiio Hl!'rcull· 
no, reúnc·~e a Comis~~o incumbida de estudo c: parecer ~obrt: a Mcn~agcm n9 J. de 
IIJ79-CS, Jo Senhor Presidente da República, ~ubmetcndo à delibcr;rç~o do Congrc~· 
~-o ~aeional o texto do Decreto-lei nv 1.643, de 7 de dcJ.embro de 197X, que "prorroga 
pra1.0s previ~tos na lcgi~liiçào do Imposto de: Renda", cOnvot:~tda pelo Senhor 
Prc~idente, Senador Dirceu Cardoso, para arreciur o parecer do Rcl:~tor, Deputado 
Alc\andre ~!achado, tendo cm \'i~ta hav~:r-se verilicado fulta dc quorum para 
deliberar, llil rcuniiio anterior. Pedido de verilicaçJo rcito pelo ScnhN Sen;~dor 
Humberto Lucen11. 

Deix:tm de comparecer, por motivo ju~tilicudo, os Scnhore!o Scnadorc~ Gth·Jn 
Rocha c Deputado~ António Rus~o. Júlio Costamilan c António Pontes, 

Havendo nUmero regimental, !oão :1bcrtu~ o~ trabulho~ pelo Senhor Pre~idcntc, 
Senador Dirceu Cardo~o. que, ~olicita, nos termos regimentais, a di~pc:n!oa dit leitura 
da At:~ da rcuni~o anterior qu~, Jogo após, i: dadii como aprovud:.~. 

Em seguida, n Senhor Presidente comunica haver recebido oficio' da~ Lideranças 
da ARENt\ n:1 Câmifrif do~ Oeputiidm c: no ScmidO Federal, indiciindu u~ Scnhorc~ 
Derutudo~ Milton Figueiredo, Hugo Napole~o. JO.\Í: Ribamilr ,\tachado e Senadorc~ 
Henrique de La Rocque, Saldanhu Der li e Bernardino Viana, para imegrarem a 
Com1ssào em substituição aos Senhores Deputado\ Jo~ê Cado~ Fagundes, Dcl~on 
S..:arano, Alvuro Valle c: Senadores Jo~é: Sarney, Pedro Pedro~sian e Tar~o Outra, 
respectivamente. Comunica, ainda, que tornará sem efeito o oficio de substituiç~o do 
Senhor Deputado Belmiro Tei\c:ira pelo Senhor Deputado lbrahim Abi·Acktl, tendo 
cm vista eswr presente o titul;~r, Deputado Belmiro Tei:a:cira. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente, ao verificar a e.\istê:ncia de: quorum regimen
tal paru deliberar, coloca o parecer em votação, sendo dispensadu a leitura do me~mo, 
por ter sido feita na reuni~ o anterior. 

Procedida :1 vot;Lç~o. é o parecer arrovJdo por 13 votos a 3, votando vencido~. 
com votm cm sep;1rado, o~ Senhores Senadores Humberto Lucenu, José: Rich>~ c 
Deputado João Hcrculino. 

Nuda mai~ havendo 11 tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Alfcu de 
Oliveira, A~sistc:ntc Ua Comissão, lavrei a presente Ala, que, lida e aprovad:1, ~crâ 

assinada pelo Senhor Presidente, dem:ti~ membro~ d:1 Comis~~o c vai à publieaç~o. 

COMISS,\0 ~liSTA 

lnrumbidu dr t'\IUdn e pllrl'CL'r sobre n :\1cn\u~cm n~ .1, de 1979-C:o-.;, du 
St'nlwr Pre~ldcnte du Rcpúbllcu 'IUbmctcndo U dt•llbt·ruçiin do Con~:rc.,~u 

,'tuciun111 11 tnln do Dct:retu•lt!l 11~ 1.6-13, de 7 de dclt'lnbrn dt• 197M, qut• 
••prnrro1:11 prPlfl'l prt•\l!otu~ nu lct.:l,Juçiw do lmpu~tll de Rt•ndu". 

~·REUNI..\0, REALIZ,\JJ,\ E~l Zl DE MARÇO lJI: I47Y 

A•h \'intc c um dia~ dtl mê~ de marçollu :mo de mil nlwc~:cuto~ c 'ctcnta c llll\c, 
;h dctcs~eb h<Hil~. na Sai:t Cló\'i~ llt:\'ilill:qua, pn.:~entc~ m Scnhorc' ScnaJun:' 
Aderhal Jurem;~, AI•J)'~io Ch;~\c,, Pcdrn Pcdro~siun, Jutah~ ~1it!Wlhàc~. Dirceu t:11· 
du~o, Humberto Lucena, c os Senhores Deputudo~ Jmi: C:1rlo~ htgunde~, Alc\andrc 
M:u.:hado, lh:lrniw Tei\cir:t, t\ntullin Ru'~'l c Joih1 /-len.:ulino, rcúnt:•M: a Cnm1~<u1 
~lbta in~·urnhidil dc e~tudn c p:Jre .. ·er ~ohrc ;1 Men'a~em n~ ~.de 1117•1.(!'\, dn Scnhur 
Prc,idcntc da Rcpt'thliea, 'uhmctcndll ii t.ldihcril~·:.o do c.m~rc'''' Sit~llllliil \l IC\\P 

d11 l)cercto•lt:i rl''l.h·D, de 7 de de1emhru lit: l1l7H, que "prorwga pr:Lill~ pre\'Í,\tl• na 
lcgi•la~·•i•l dulmpns\ll de Renda". 

Deputado lnu11 S:tr<li\·a 
Dcput:nlu Milllricin Frucl 

I J Hl\m Dci\:111\ de Clllllp<treccr, pnr motim Jlh\lric:~dn, 1h Scnh1Hc~ St:nadmc~ J•1~n 
. O~ l'1ll1l' l'.1lrrhln, Jn~i: S;1rnc~, TaNl Dutr:L, Gil\'an Rm:h;~, Jmé Ridt:~ c o' Senllllfe' Depu· 

lado' Dcb1.Hl Sc<~rilllU, Ub;~IJo Danta~. Al\'aro \'alie, Si:lin Ltlhillll, Jlili<l (\1\tamilan 
Jlpn' \'lcL••I,rt•!ioldentt•: 
Dcputudollugo Cunha 

Sol11 dcclarudn, clcitm, rc.,pccuv,lmcntc, Prc~idcntc c v~~·c·PrL''Idcntc, 11' 

Scnhme~ Dcpulllt.ltl., lralll S;.r;u\·,L c llugtl Cunha 
1\~~umindo a Prc.,idêlll'iH, o Scnlwr ()cput.tdo Iram Sarai\'a :tgr.ldc,·..: cm lhlln.: 

do DcpLllitdu I Iugo Cunh:J e 1111 ~cu prúprio 11 htHlf:L ~·um qu~ fnr;un di,tinl~\lldm c dt"· 
~igna p11r:1 rclillHr H m;~ti:ri.L 11 Scnlwr Serwdnr Jutahy ~\aga!h:lc, 

c António Pnntc .... 
llavcm/•1 númcw regimental, ,,,iu ahcrtm u~ tr.tha!hth rwlu Scnlll'r Pr~: .. idcntc. 

Scna1h1r Dm·cu Cardtl\ll, que ~ulicita Jl\l~ tcrnllh regimentai~ a ,lJ,pcma dil lcitur>l da 
;1ta d:L rcuni;\tl anterior LJUl',l<Jt!.ll apth, i: dada úll\10 apw1,1d.t 

bn ~Ct!.llida, ll S~nhm l'rc~idcnll! cunHIIII~i\ hii\Cr rc~:cbiJ,, tlfkhl d:t l.idcr.rn~·· 

da ..\R L~ A n:~ C;'un;lra dtl\ D~rut.llhh, ind1.::111dn u Sl'nhur 11cpul;ld\• Ju,ê l';1rl'" 
h1p.1111de~ para intt:l!rllf iL (\mti~~:ln cm ~uh .. tiwit.;ào iHl Scnhur IJcputildo Pcdm l'iL· 
Ttllll 
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6.\H Qu11rtn·fclr11 4 lliAIUO l>O CO:\GRESSO !"A('IO~AI. (Scçimll) ,\h ri\ de 11)71) 

Prt.J~scguindtl, o Senhor Presidente com:t:dc: u palavrn :.o Relator, DcpllliLdo Ale· 
,.mUre ~~a~hadtJ que emite parecer favorável 11 Mcn~agcm n9 J, de 19711-Cl\', nm 
twnns t.h: Proictt.J de Decreto Lc,~:islativo que oferece como conclusão. 

Pt.J~to cm discus~;lo, falem uso du palavra os Senhores Scnm.lorc~ Adcrhal 
Jurcma. AlO)'sÍt.l Chaves, liumheno Lw:c:na c o~ Scnhorc~ Dcput;alo~ Abandrc: 
~ladwdo c ,\ntônio Russo. 

Pmto cm Vtltaçào, é pedida vcrificuçào de qrwrum pelo Senhor Scnad1H li um· 
hcrtn Lucena. Feita a vcrilicaç;'w c con~t;LtadtL a faltil de qrwrtmr rmr 01 dclibcru, n 
Senhor Prc~idcntc suspende a rcunii'w, convoc;Lndo outra pulil o tJiu seguinte,~~~ Ue/c,. 
~c:tc hor11s, no m~~mo loc•Li 1.h:~t11. 

Nnd:t mai~ haYcnUo a trat:lr, cnccrm-~c a rcuniüo c, puru con~tur, cu, 1\lfcu de 
OliYcim, t\~~istcntc du Cmni~sào, laYrci u presente Ata que, lida c :tprovada, \erit U\,i· 
nad:t pelo Senhor Presidente, demais mcmhros da Comi~~iio c Ylli ii puhlicaçim, 
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MESA 

Pre1ldente 

Luiz Viana (ARENA- BA) 

1 •·Yice·Prelldente 

Nilo Coelho (ARENA- PE) 

2•·VIce-Pre•ldente 

Di norte Mariz (ARENA- RN) 

1•·5ecretárlu 

Alexandre Co1to (ARENA- MA) 

2•·S.cretllirlo 

Gabriel Hermn (ARENA- PA) 

COMISSOES 

Oiretor1 Jo11 Soare• de Oliveira Filho 
Local1 Ar'!lliO U - Ttrreo 
Telefone11 223·ó2.c4e'"'22!i·BS05- Romal•193 e 257 

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES 

Chef11 Cló~dio Carlos Rodrig~•• Co1ta 
Local, Anexo U - Terrto 
Telefont, 22.5·8.505- Ramais 301 e 313 

COMISSÃO OE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membro•) 

Tit~lorea 

1. Pou.o,POr1o 

C~SIÇÃO 

PrnldenttJ EYeló~o Vieira 
Vlc•Pmidente1 Leift Cho.,.1 

Suplent11 
ARENA 

1. J~tohy Mogolh611 
2. Benedito Canelo• 2. AHon10 Camorgo 
3. Pedro Ptdn~11ion 3. Jooa Colmon 
4. Jose lin1 

MOB 
I, Eveloaio Vieira 1. Agenor Maria 
2. Leite Chovt11 2. Amoral Peiaoto 
3. Jo11 Rlcho 

Auhtente1 SOnla Andrade Pelaoto- Romol307 
Re~ni6ell o~artOI•Ielrol, tu IQ,QO horol 
Locol1 Sola "R~y Borbo1o"- Anuo 11- Romoil621 e 716 

COMISSÃO OE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membro1) 

COMPOSIÇÃO 

Pre1!denleJ Mende1 Conolt 
Vlct•Prtlidlnlel Agtnor Mario 

lo~rival Bopti1ta (ARENA- SE) 

4•-Secretárlo 

Ga1t6o MUller (ARENA- MT) 

Suplentes de Secretários 

JorgeiColume (ARENA - AC) 
Benedito Canelai (ARENA- MT) 

Jo6o &o1co (ARENA- AM) 
Pano• Porto (ARENA- SE) 

Tit~lores 

1. Mend11 Conole 
2. Jo16 lin~ 
3. Jo6o &asco 
... VIcente V~olo 

1, Evondro Corrtiro 
2. Agenor Maria 
3. Mouro Benevid11 

s~plentll 

ARENA 
I, Raimundo Parente 
2. Alberto Silvo 
3. Almir Pinto 

MOI 
1. Marco~ Freire 
2. Humberto Lucena 

Ani1tente1 Corlo1 G~ilherme FonMCa- Romol676 
ReuniOe11 Terçaa·felrol, én 10,00 hora1 
Locoh Solo "Cióvia BeYilocq~o"- Ane~eo 11- Ramol623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
(1.5 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

PrellcMnte, Henrique de lo Rocq~e 
I•·Vic .. Pmldtntt• 

~.Vlc•Prnldtnte, H~go Romo1 

Tit~lor11 

1. Henrique dt Lo Aocq~e 
2. Helvldio Hun11 
3. Jo" Sorn.y 
... Aloy1io Cho1t11 
5. Aderbal J~rema 
6. Murilo Bodoro 
7. Moocyr Dali o 
B. Amoral Furlan 
9, Raimundo Parente 

I. H1.1go Ramo• 
2. Leite Chovei 
3. Lozoro Borbo1o .. Nehon Carneiro 
S. Paulo 8rouord 
6. franco Montara 

Suplente• 
ARENA 

1. ltnoir Vorgoa 
2. Jo~o laiCo 
3. Almir Pinto 
"'· Milton Cobrai 
S. Bernardino Viana 
6. Arnon de Mello 

MOB 
I. Cunho limo 
2. Toncrtdo Nen1 
3. Dlrce~ Cardo1o 

Ani1!ente1 Mario Heltna Buena BrondOo- Ramal 305 
ReuniOIII c~ortol·ftirol, àl 10100 hora• 
Locol1 Solo "Ciovi1 Bevilocq~o"- Anuo 11- Ramal 623 

LIDIRANÇA DA AIINA I DA MAIORIA 

Lide r 
Jarbo1 Pouarinho 

Vlce-Lideres 
Aloyaio Chove• 

Jost Lina 
Aderbol Juremo 
Lomanto Júnior 
Moocyr Oollo 
Murilo Bodoro 
Saldanha Oer:zi' 

LIDIIANÇA DO MDII DA MINORIA 

Llder 
Paulo Brouord 

Ylce·Lidere• 
Henriq~e Sontillo 
Humberto Lucena 

Morcoa Frtire 
Mo~ro Benevide1 
Oreate1 Quírcio 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (COF) 
(11 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Pre1idente, Jeuí Freire 
Vic .. Presidente, Lázaro Borboz.o 

Titularei s~plenlll 

1. Jeue Freire 
2. JoOo Bosco 
3. Paucu POrto 
"'· Saldanha O.rz.l 
S. Alfon10 Camorgo 
6, Murilo Badoró 
7. Benedito Ferreiro 

1. Itamar Franco 
2. Lózaro Borbozo 
3. Adalberto Seno 
"'· Mouro lenevld11 

ARENA 
1. JoH Gulomord 
2. Tono Outro 
3. Bendito Canelai 
"'· Moacyr Dallo 

MDB 
1. Henrique SantUio 
2. Roberto Saturnlno 
3. Gllvon Racho 

Anhtente1 Ronaldo Pacheco de Ollvt~lro - Romol306 
Reunl61t1 Qulntos·felral, 01 10100 horas 
local, Solo "Auy lorboso"- Anexo 11- Aomols62l e 716 

COMISSÃO OE ECONOMIA- (CE) 
(11 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Presldenle1 Itamar Franco 
Vice·Pre•ldente, Roberto Saturnlno 

Titularei s~plenlll 

ARENA 
I. Arnon de Mello 1. HeiYidlo N~ne1 
2. Bernardino Viana 2. Alberto Silvo 
3. Jo11 Lln1 3. Benedito Ferreira .. Jeue Freire 4. VIcente V~olo 
S. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7, L~lz. Cavalcante 

MOB 
I. Roberto Sot~rnlno I. Jo11 Rlcho 
2. llomar Franco 2. Or11te1 O~trcla 
3. Morco1 Freire 3. Toncredo Neves .. P1dro Simon 
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Auistonle1 Daniel Reli do Sou10 - Ramal 675 MOB 
Reuni6e11 Ouartos·feiras, tu I01~0 horas I, Franco Montara 1. N•lson Carneiro 
Local1 Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Romais621 e 716 2. Humber1o Lucena 

3. Jaison Barreto 
2. Marcas Freire 

COMISSÀO OE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇ~O 

Presidente1 João Colmon 
Vice·Presidente1 Jutahy Magalhães 

Titulares Suplentes 
ARENA 

I, João Colmon 1. Jas• Lins 
2. Torso Outra 2. Arnon de Mello 
3. Jutohy MagolhOe• 3. Jorge IColume 
4. Aloysio Chav11 4. Pedro Pedrouion 
5. Aderbal Jurtmo 
6. JoM Sarney 

MDB 
1, Adalberto Seno 1. Marcos Freire 
2. Evelo•io Vieira 2. Gilvon Rocha 
3. Franco Montara 

Anistenle1 S6nio Andrade Pei~tolo- Ramal307 
Reuni6111 Quinto1·feira1, âsl0100 hora• ' 
Locol1 Sala "CI6vi1 S.vllócquo"- An .. o 11 - Romol623 

COMISSAO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇAO 

Presidentec Cunha Uma 
Vice-Presidentec Toncredo Neves 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Raimundo Porent• 1. Saldanha Derzl 
2. Jo.- Guiamord 2. Mendes Canal• 
3. Arnon de Mello 
4, Lamento Júnior 
S. Affon10 Comorgo 
6. Vicente Vuolo 
7. Alberto Silvo 
8. Amoral Furlon 
9, Jorge Kalume 

10. Jutohy Magolh6es 
11. T eot6nio Vil• lo 

1. Cunha Lima 
2. Tancredo N1ve1 
3. Roberto Saturnino 
4. Amoral Pei1oto 
S. Pedro Simon 
6, Moura Ben1vides 

3. H•nriq•J• d1 La Rocqu• 
4. Jelle Freire 
S. Ja.e Sorney 
6. Milton Cabral 

MOB 
1. Paula Bronard 
2. Marcas Freire 
3. Lázaro fkubozo 
4, JoMRicha 

Anlstent11 António Corlot d1 Nogueira- Romoi67S 
Reuni6111 Qulntos·f•lros, (119130 horas 
lacal1 Sala "Clóvis Bevllócqua"- Aneao 11- Romol623 

COMISSÃO OE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 
President11 Helvldio Nunes 

Vice·Pretidqnfll Lenoir Vergas 

Titulares 

1. Lenoir Vergas 
2. HaMdio Nunll 
3. JesM Frelr• 
4. Moocyr Dollo 
S. Henrique de Lo Rocque 
6. Aloyaio Chovei 

Suplenlll 
ARENA 

1. Jutohy Mogolh611 
2. Rolmundo Parenta 
3. Jaóo Colmon 
4, Benedlta Conelo1 

Auistentec Daniel Reis de Souza - Romoi67S 
Reuni611c Quintos·feiros, eh 11c00 horas 
Locol1 Sola "Clóvis Bevilocqua"- Anelo 11 - Ramol623 

COMISSÁO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membrot) 

COMPOSIÇÁO 

Presldent11 Arnon de Mello 
Vice·Pretldentll 

Titulares Suplent11 
ARENA 

1. Luiz Cavalcante 1. AHon10 Comorga 
2. Milton Cabral 2. JoOo Calmon 
3. Alberto Silva 3. Jutohy Magolhon 
4. Arnon de Mello 

MOI 
1. Dirceu Cordato 1. Gllvon Racho 
2. Itamar Franco 2. Roberto Saturnlno 
3. Henrique Santlllo 

Anistenl11 Ronaldo Pacheco d1 Oli'ltliro- Ramal 306 
R•uni6111 Quorta•·f•iras, à1 111()() horas 
Locol1 Solo "Ruy Barbosa"- Ane•o 11- Aamab 621 1 716 

COMISSÁO OE REDAÇÁO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presiden111 Oirc1u Cordosa 
Vic .. Presid1nte1 Adalberto Sena 

Titulor11 

1. Tono Outra 
2. Saldanha Den:i 
3. Mende1 Canal• 

1. Dirceu Cordo10 
2. Adalberto Seno 

Suplentn 
ARENA 

1. Jo6o Calmon 
2. Murilo Bodaro 
3. Jo .. Sarney 

MDB 
1. Hugo Ramos 

Auistant•~ Mario Thereza MogolhOes Mono - Ramal 134 
ReuniOes1 Quintas·f•iros, cu 12100 hora• 
locah Solo "Ció~i• Bevilacquo"- An110 11- Ramaló23 

COMISSÁO OE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(1~ m•mbros) 

COMPOSIÇÁO 

Pretldent•• Tono Outro 
1•·V1ce•Pr••identel Saldanha Darzi 
2•·V1ca•President•l lomonto Júnior 

Titularei 

1. Torso Outra 
2. Bernardino VIana 
3, Saldanha Derzi 
4. Lomonto Júnior 
~. Mend11 Canal• 
6, Teotónio Vll•lu 
7, Almlr Pinto 
8. Lenolr Vorgos 
9, Josfl Sarn•y 

Suplent11 
ARENA 

1. Aloysio Chovei 
2. Aderbal Jut•mo 
3. Pedro Pedroulan 
4, Henrique de Lo Rocqu• 
5. Jo~ Gulomard 
6. lulz Covalcont• 

1. Paulo Bronord 
2. Nelson Carneiro 
3. Itamar Franco 
4, JoM Rlcho 
~. Amoral P•ilolo 
6. Tancredo N1v11 

Ahrll dr 1979 

MDB 
1. Marcos Freire 
2. Mauro Benevid11 
3. leite Chave• 

Auiatent11 AntOnio Cario• d• Nogueira- Ramal67!i 
'Reuni6111 T•rçat·feira•, às 11100 horas 
Lacol1 Solo "Ruy 8orboso"- AnelO 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÁO 

Presidente• Gilvon Rocha 
Vic•Pmtdent11 Henrlqu• Sontillo 

Titulor11 

1. Lomanto Júnior 
2. Almlr Pinto 
3. Alberto Silva 
4, JoM GYiomord 

1. Gll~on Rocha 
2. Henrique Sontlllo 
3. Joi.on Barreto 

Sllplent.s 
ARENA 

1. Saldanha Derzl 
2. JorgeiCalume 
3. Benedito Canelas 

MDB 
1. Jo .. Richo 
2. Adalberto S.MI 

Auisten111 Carlos Guilherme FonMCo - Aomol676 
Rtuni6111 Quinto1-f1ira•, 61 10130 horas 
Local1 Solo "Ruy 8orboso"- An110 11- Romoil621 • 716 

COMISSÁO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
{7 membro•) 

COMPOSIÇÁO 

Pralident1c 
V1ce·Pre1ident•• 

Titularei Suplent11 
ARENA 

1. Jorg• Koluma 1. Raimundo Par•ntt 
2. Luiz Covolcont• 2. Amoral Furlon 
3. M~o~rilo Bodoró 3. Jo .. Guiomard 
4, Bln•dito Ferreiro 

MOB 
1. Mouro Ben1vid11 1. Cunha Lima 
2. Agonar Maria 2. Joiwm Barr1to 
3. Hugo Ramos 

Anistant11 Corlo1 Guilherme FonMCo - Ramol67ó 
Reuni6111 
Loca !c 

COMISSÁO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Pruld•nt11 Evondro Caneiro 
Vice•Pr111d1nl11 Humberto lucana 

1. Raimundo Parent• 
2. H1nrique d1 Lo Racqu• 
3, Bernardino VIana 
4. Alberto Sll~o 

Suplentel 
ARENA 

1. Alfon.o Comorgo 
2. Pedro Pedroulan 
3. Ad1rbal Juremo 
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I. handra Carreiro 
2. Humbel1o Lucena 
3. Lazara Barboza 

MOB 
I, Orestet Qulllircia 
2. EvelcHio Vieira 

Anillent11 Sónia Andrade Peixoto - Ramal 307 
Reuni6e11 Ouintal•feirbt, àt9J30 hora• 
Local1 Sala "Ruy lklrboto"- Anexo 11- Ramoil621 e 716 

COMISSAO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇAO 

Presidente~ Benedito Ferreiro 
Vice·Pre•idente; Vicente Yualo 

DIÁRIO llO CONGRI~~SO NACIONAI.(S<~io 11) 

Titulare• 

I, &.nedito Ferreira 
2, Vicente Vualo 
3. Pedra Pedrouion 
-4. Affon10 Camarga 

1. Evandro Carr1iro 
2. lo:r:aro Barbow 
3. Ore~te1 Qulllircio 

ARENA 

1. Pane,. P611o 
2. Lomanta Júnior 
3. Albel1o Silva 

MOB 

I. L1ite Choves 
2. Agenor Maria 

Ani1tente1 Ronoldo Pacheco de Oliniro - Ramal 306 
Reuni6e11 Terco•·feiras, én 10;00 hora• 
Loco); Sala "Ruy Barbo10"- Anexa 11- Ramais621 e 716 

SENADO FEDERAL 

SUDSECRETARIA O~ COMISSÕ~S 

SERVIÇO DE COMISSÕES PEru{ANENTES 

8) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E OE INQUERITO 

Comiu6e1 Temparórias 

Chefe~ Ruth de Souza Ca1tro 
Locah Anexo 11- T•rreo 
Telefone; 225·8505- Romol303 
I) Comiuóes Temporót'io1 para Projeto• do Congrn.a Na· 
cional 
2) Camiu6e& Temporórias para Apr.ciaç6o de Veto• 
3) ComiucMs Especiais 1 de lnq~rito, e 
-4) Comiuóo Mi1ta da Projeto d1 Lei OrcoiMntória (art. 90 
do Regimento Comum). 

Auistente1 de Comiss6e11 Haroldo Pereira Fernandn - Ro· 
mal 67·~ Alfeu de Oliveira- Romol67 .. l Cleide Maria 8. F. 
Cru:r:- Romal5981 Mauro Lope de Só- Ramal 3101 Leila 
LeiWJl Ferro Coifa- Romol31•. 

HOR!\RIO DAS REUNIÕES 01\S COMISSÕES PEru·II\NENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O /\NO DE 1979 

HORAS TERÇA S A L A S 1\SS ISTENTE HORAS QUINTA SAL A S ASSISTENTE 

C.T. RUY !L\REOSI\ RONI\LDO C.F. CLOVIS DEVI~CQUI\ ANTO~IO 

R""'~is-621 e 716 Ramal - 623 CARLOS 
10:00 09:30 

C.A.R. CLOVIS DEVIL~CQUI\ GUILHERME c.s.P.c. RUY BARBOSA SONIA 
Ramal - 623 ' R""'ais-621 o 716 

11:00 C.R.E. RUY BARDOS/\ 1\NTONIO C.E.C. CLOVIS BEVI~CQUA SONIA 
Ramais-621 c 716 CI\RLOS Ramal - 623 

10:00 
HORAS QUARTA S 1\ L A S 1\SSISTENTE C.D.F. RUY BARBOS/\ RONALDO 

Ramais-621 e 716 
09:30 C.S.N. RUY BARBOS/\ GUILHERME 

GUILHERI~E Ramais-621 e 716 10:30 c.s. RUY BARBOS/\ 
Rarnais-621 e 716 

c.c.J. CLOVIS BEVI~CQUA MARIA 
Ramal - 623 HELEN/\ 11:00 C.L.S. CLOVIS BEVI~CQUI\ OANIEL 

10:00 Ramal - 623 
c.A. RUY BI\RDOSI\ SONIA 

MARIA Ramais-621 e 716 12:00 C.R. CLOVIS BEVI~CQUA 
Romal - 623 THEREZA 

10:30 C.E. RUY BARDOS/\ DANIEL 
Ramsis-621 e 716 

11:00 C.M.E. RUY B/\RDOS/1 RONALDO 
Ramais-621 c 716 
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Seçêo 11 

ANO XXXIV- N• 024 QUINTA-FEIRA, S DE ABRIL DE 1979 BRAS! LIA- DF 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Pre

sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 4, DE 1979 

Autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo a realizar operação de empréstimo externo de USS 
50,000,000.00 (clnqlienta milhões de dólares norte-americanos) destinado ao aumento de capital da Empre
sa Municipal de Urbanização- EMURB. 

Art. I• f: a Prefeitura do Município de São Paulo autorizada a realizar uma operação de empréstimo externo no 
valor de USS 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares norte-americanos), ou o equivalente cm outras moedas estran
geiras, de principal, mediante a outorga de garantia do Tesouro Nacional, se necessária, com grupo financiador a ser indi
cado, sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, cujos recursos serão repassados à Empresa 
Municipal de Urbanização- EMURB, para elevação de seu capital, visando a adequar o desenvolvimento das obras da 
Linha Leste-Oeste da Companhia do Metropolitano de São Paulo, naquela cidade. 

Art. 2• A operação de empréstimo realizar-so-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, à taxa de 
juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo Ministério da Fazenda e pelo Banco 
Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie, oriundos do exterior, obedecidas as demais exigi:ncias dos 
órgãos encarregados da execução da politica económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, às disposições da Lei n• 
8.233, de 4 de abril de 1975, do Município de São Paulo, publicada no órgão oficial do dia subseqUente. 

Art. 3• Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 4 de abril de 1979.- Senador Lui: Viana, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e cu, Luiz Viana, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 5, DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado do Marunhilo a elevar em CrS 24.295.301,00 (vinte e quatro milhões, 
duzentos e noventa e cinco mll,trezcntos e um cruzeiros) o montonte de sua divido consolidado. 

Art. I• E o Governo do Estado do Maranhão, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, 
do Senado Federal, autorizudo a elevar em CrS 24.295.301,00 (vinte e quutro milhões, duzentos e noventa e cinco mil, tre
zentos e um cruzeiros) o montante de sua divida consolidudu, a lim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, 
junto ao Banco da Amazônia S/ A, este nu quulidude de administrador do Fundo de Desenvolvimento Urbano da Amazô
nia- FUNDURBANO, destinado ao financiamento dos scrviços de conclustm da III Ponte sobre o rio Anil, naquele 
Estudo, obedecidas us condições udmitidus pelo Bunco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra cm vigor nu dutu de suu publicação. 
Senudo Federal, 4 de abril de 1979.- Senador Lui: Vi111111, Presidente. 
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SUMÁRIO -------~-, 

I- ATA DA 32' SF ... '!SAO, EM 4 DF ARIUl. DE 197ll 

1.1- AB~RTURA 

1.:!- EXPEDIENTE 

Rt>fm•llft' à H'KUÍIIIt' matéria: 

-Projeto de Lei da Câmara no 8Rj7(i (n~ 1.106-B, nu Casa de origem), que 
da nova redução aos§§ 3~ e 4o do art. 2° da Ld n9 5.5K4, de 26 de junho de 1970, 
que dispõe sobre normas de Direito Pro~cssual do Trabalho, altera dispositivos da 
Consolidação das Leis do Trabalho, dbciplinu a concessão e prcstaçilo de 
assistênciajudiciflria na Justiça do Trabalho, c dá outms providi:ncius. 

1.2,2- Comunlcaçio 

-Do Sr. Senador Jessé Freire, que se ausentará do Pais. 

1.2.3- Leitura de projetas 

-Projeto de Lei do Senado n' 53/79, de autoria do Sr. Senador Nelson 
Cnrneiro, que acrescenta c altera dispositivo nu Lei nç 6.179, de li de dezembro de 
1974, que instituiu amparo previdenciârio pura os maiores de setenta anos c para 
os inválidos. 

-Projeto de Lei do Senado no 54/79, de autoria do Sr. Senador Orestes 
Quércia, que altera dispositivo da Lei n' 6.62Ó, de 17.de dezembro de 1978, que 
define os crimes contra a Segurança Nacional, estabelece a sistemática para o seu 
processo c julgamento, c dâ outras providências. 

1.2.4- DlSC:UrliOs do Exptdlenle 

SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE- Transcurso da data de fun
dação da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Contribuição dada pelo 
Dr. Flávio Musa para o aperfeiçoamento e dcscnvol'Vimento da Viação Aérea Silo 
Paulo- VASP. Homenagem ao Ministro WaldemurTorrcs, no momento cm que 
S. Ex• se despede do Superior Tribunal Militar. 

SENADOR LÁZARO BARBOZA - Concc.,io oo Dr. Sobral Pinto da 
lâurca "Juca Pato", conferida pela União dos Escritores Brasileiros. 

SENADOR EVANDRO CARREIRA- Encaminhando à Mesa a Rc>olu
ção nv 3, de 1979, de criaçilo de Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a 
apurar a devastação norcstal na Amazónia c suas implicações. 

SENADOR FRANCO MONTORO - O problema do segurança dos 
reatares atómicos. Recomendações da Sociedade Brasileira de F!sica sobre o Pro
grama Nuclear Brasileiro. 

1.2.5- Comunlcaçinda Prnldfncla 

-Convocação de sessão eKtraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas c 30 
minutos, com Ordem do Dia que designa. 

-Resposta A indagação do Sr. Scnudor Itamar Franco, rormuladu na sessão 
ordinâria de ontem, sobre a tramitação da lndicuçilo n9 2, de 1975, de sua autoria, 
objctivando a estabelecer cst6gio pura univcrsitó.rios no Senado Federal. 

1.2.6- Ltltura de projeloli 

-Projeto de Lei do Senado n9 55/79, de autoria do Sr. Senador Franco 
Montoro, que concede anistia u empregados regidm pclu Cl.T dispensado~ com 
rundamcnto no Ato Institucional de 1964. 

-Projeto de Lei do Senado n9 56/79-Complcmcntnr, de uutoriu do Sr. 
Senudor Henrique Suntillo, que cria u Região Metropolitana de Goiíiniu-GO, nu 
forma do nrligo 164 du Constituição Federul. 

1.2.7- Requerimento 

- N~' 86/79, de autorin do Sr. Senudor Henrique de Ln Rocquc, solicitando 
que não sejam rculilndus sessões do Senado nos dins I\, 12 c 13 do corrente, nem 
huju expediente cm suu Secretaria. Apron.do. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento nY 34/79, de uutorin do Sr. Senador ltunmr Frunco, ~olici
tundo o dcsurquivumento du lndicuçi1o n94, de 1975, de sua uutoriu, que sugere ii 
Comissão de Constituição c Justiçu proceder estudos no sentido de e~clarecer !>c 
pude o Governador do Distrito Federul ser convocudo pura pre~tur c~i:lureci
nll:nto sobre suu administruçào uo Plenllrio do Senado Federal, ou, ~c for n cu,o, 
fnrmulur u curre~rondente proposição legishLtivu, tendo cm vi~liL u que di~ptic o 
§ I~ do art. 17 d" C\liL\tituiçilo Federa!. Allriii'Udo. 

-Requerimento nv h7J74, de uutoria dt1 Sr. Senudor Milton CtLhrul. ~nlici
tundu u dc~arqLLivumcnto dn Jlrnjcttl de l.ci do Senado~~~ 153:'77, de ~ua iiLl\tlri•L, 
que pru!hc a Cilpla~Ju ;mtc.-Jp<id:i de pnUpançu porular, LnctJÍ:Jil\C proll\C,~:J lk 
n1ntrarre~tw;ilt1 cm hcn~. LlircLitl)o tl\L ~cr\·i~~~~ de qualqut·r nuttJrcta. Aprmudtl, 

-Requerimento nq 6SJ79, de uutoriu do Sr. Scnudor Um1ro Burlw1.a, ~olici· 
tandn n L!c)oarquivumento do Projeto de Lei do Senado n~ 156/76, de sm1 uutoriu, 
que dú noYa rcda~iln iLO art. 492 da Con~ooliduçüo dus Leis do Trabalho, ilprovadol 
pelo De.:reto·lei n'' 5.452, de IY de maio de 194.1. Aprov11do. 

-Requerimento nY 70/79, de nutoria do Sr. Senador Henrique de Lu 
Rocquc, ~oolicitandotenh:mttramitação cm conjunto os Projetas de Lei do Senado 
n9s (i, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que institui n aposcntadoriu volun· 
túrÜI da mulh.:r s.:gurada do JNPS npó~ vinte.: cinco unos de serviço, com pro
ventos proporcionais; e 8, de 1979, do Senador Fnmco Monturo, que dispõe sobre 
u concessão do·abono de permanência cm serviço às mulheres scgurudus do INPS 
u partir de 25 unos de atividude, dando nova reduçào no§ 49 do urtigo 10 dn Lei n~ 
5.H90, de !i de junho de 1973. Aprovado, 

-Projeto de Lei da Câmara n9 17!76 (n9 75/75, nu C:1su de origem), que 
acrescenta par~grnfo ao urt. 822 dn Lei n~ 5.869, de li dejnneiro de 1973(Código 
de Processo Civil), Rejehado, após usar da palavra no cncaminhumento de sua 
votação o Sr. Senitdor Mauro Bencvidcs. 

-Projeto de Lei do Senado no 271/77, de autoria do Sr. Scnudor Murilo 
Paraiso, dispondo que os recursos de incentivo fiscal do Imposto de Rendu de 
pessoas jurídicas não destinados nu declaração de rendas sejam alocudos no 
Fundo de Investimentos do Nordeste- FINOR. (Apreciação preliminar da cons· 
titucionulidade.) Rejeitado. Ao Arquivo. 

1.4- DISCURSOSAPOSAORDEM DO DIA 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Procrustinaçil.o, por parte da bancada da 
ARENA no Senado, quanto à tramitação do Projeto de Lei da Cãmurn nç 1/77, 
que regula a locação predial urbana, c dá outras providências. 

SENADOR AFFONSO CAMARGO - A criação de novos partidos 
politicas eu obrigatoriedade do voto. 

SENADOR AGENOR MARIA - Considerações relativas ao modelo de 
desenvolvimento brasileiro face à realidade sócio-cconômica do Pais. Sulário mini
mo dignificante pura o trabalhador. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Visita a ser realizada, segunda-feira 
próxima, à Usina Nuclear de Angra dos Reis, pela Comissão Parlamentar de ln· 
quérito do Senado que investiga denúncias relativas à execução do Acordo 
Nuclear Brasil-Alemanha. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Problema dos inotivo•. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Situação dos favclados da Avenida 
José Bastos, em fortalc:zu-CE. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Homenagem póstuma ao Dr. Joilo 
Dantas Martins dos Reis. 

l.S- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SESSÃO. 
ENCERRAMENTO. 

2- ATA DAJJ•SESSÃO, EM 4 DE ABRIL DE 1979 

:!.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Comunleuçõe,. da Prelldênclll 

- Convocuçilo de sessão extraordinária u reulizur-se umunhii, às 14 horas, 
corn Ordem do Diu que designa. 

- Designuçào de Srs. Senadores para representar o Senado nu 41' Exposiçilo 
Agropccuária de Mato Grosso do Sul, u realizar-se no perlodo de 15 a :!2 do 
corrente, cm Camro Grande, 

2.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n° 33/79, do Sr. Senador ltumur Frunco, solicitundo tl 
desarquivamento du lndicuçi!.o n~ ~/75, de suu autoriu, sugerindo à Comissilo 
Dirctoru que institua, no Senado Fedem!, idêntico estágio puru univcrsit:irio~. nos 
moldes do cxi~tente nu Câmara dos Deputudos. Aprovado, 

-Projeto de Lei d:1 CiLmura no 73/78 (n9 1.943f76, nu Cusu de origem), que 
disrõc sobre contagem de tempo de munduto cletivo puru crcito de upnscntudoriu 
pelo lN PS. (Apre~iuçilo prelimin11r da juridicidude.) Rcjcltudo. Ao Arquivo. 

2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA I'I(ÚXIMA SESSÁU. 
ENCERRAMENTO. 

> -lliSfURSOS I'UONli~CIAilOS EM SESSOES A~TEIUOUES 
- Dn Sr. Scnudor Henrique Suntill1l, pmfcrido nu M:~~iltl de :!h·3· 711. 
- 1),, Sr. Scnudor llcnriquc Santilln, proferido na se~~n,, de 30-J· 71J. 
-Do Sr. Luit Cavalc;mli, profcntlonu ~c,,iin de Jll-.1-711. 
-Do Sr. Senador Murilu 1\udlLrú, prol'cridu uu ,,e~~:tu de J·4·7 1J 
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4- INSTITUTO DE PREVIDENCIA llOS CONGRESSISTAS 

-A tos do Presidente, 

5- GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARI.AMENTAR 

-Ata de reunião da Comissão Direlora, 

6- SECRl'TARIA-GERAL DA MESA 

-Resenha das matérias apreciadas delta 30 de março de 1979. 

7- MESA OJRETORA 

8- LIDERF.S E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 32• SESSÃO, EM 4 DE ABRIL DE 1979 
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 9' Legislatura 

PRESJOENCIA DO SR. NILO COELHO 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA· 
DORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Evandro Carreira -João Basco- Raimun· 
do Parente- Aloysio Chaves - Jarbas Passarinho - Henrique de La Rocquc -

, Bernardino Viana- Hclvfdio Nunes- Almir Pinto- Mauro Bcncvides- Ascnor 
Maria- Dinarte Mariz- Cunha Lima- Nilo Coelho- Tcotônio Vilela- Passos 
Porto- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- Moucyr Da \Iu-Itamar Franco- Fran· 
co Montoro- Henrique Santillo- Uzaro Barboza- Mendes Canalc- Afronso 
Camarso- Leite Chaves- Evelásio Vieira- Paulo Brossard. 

O SR, PR&SIDENTE (Nilo Coelho) - A lista de presença acusa o compare· 
cimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão, 

O Sr, !•·Secretário proccderã à leitura do Expediente. 
t. lido o stgu;nrt 

EXPEDIENTE 

PARECER 
PARECER N•l9, DE 1979 

DI Comlllio de Consdruiçio e Jus1lç1, »>bre o Projeto de Ltl da 
Cim1ra n' 88, de 1976 (n' 1,106-B, n1 C1u de orla;cm), que ••di nova rrda· 
~io 101§ Jt e -4~ do 1rt.l~ d1 Lei nt S:.SN, de 26 de junho de 1970, que dispõe 
JObrc normu de Dlrcilo Proccau1l do Tr1b1lho, 1l1cr1 disposilivos da 
Consolldaçio das Leis do Tr1b1lho, dl~eiplln1 1 conceuio c pres11çio de 
aulsttncla judlclírla na Justiça do Tr1bllbo, e d' ou1r1s providências••. 

Rcl11or: Scn1dor Tanc:rrdo Neves 

O projeto cm exame, de autoria do ilustre Deputado Francisco Amaral c aprova· 
do na Câmara dos Deputados, visa a modificar dispositivos da Consolidação das Leis 
do Trabalho, no que concerne à concessão c prestação da assistência judiciúria na 
Justiça do Trabalho e, de rorma especial, a ahcrar u redução dos§§ 3' c 4' do urt. ::!:'da 
Lei n' 5.584, de 26 de junho de 1970, que dispõe sobre normas de Direito Processual 
do Trabalho. 

Jnobstante o reconhecimento dos altos propósitos de que se reveste a matéria cm 
exume, inclusive no que se refere à suajuridicidadc c constitucionalidade, trata-se, no 
caso, de medida programática que deve ser evitada sempre que possível. 

Ademais, segundo se noticia, já se encontra cm mãos de sua Excelência, o Senhor 
Presidente da República, estudo completo visando a reformulação de toda a Legisla· 
çi'lo do Trabalho, inclusive processual, no sentido de sua modificação c atualização, e 
que dcvcrll ~r encaminhado ao Congresso Nacional, sob a forma de Projeto de 
Código. 

Em face disso c para que não continuemos a decidir cm casos isolados, adotando, 
portanto, soluções episódicas, opinamos pelo sobrcstamcnto da matéria até à remessa 
ao Congresso Nacional, do jll mencionado projeto de codificação da lcsislaçilo do 
trabalho. 

Sala das Comissões, 29 de março de 1979.- Henrique de L11 R~quc, Presidente 
- T1ncrtdo Ncns, Relutar - Nelson Camrlro - Funco Monroro - Mo11cyr D11lla 
- Uuro Barbou - Adrrb1l Jurem• - Huso R1mos - Raimundo Purentc -
Aloyslo Chavn. 

O SR. PR&SIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente lido vai à publicação. So· 
brc a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. Jv.Secrctllrio. 

t.lldu u srguinlr 

ExmtSr. 
Scnudor Luil Viu nu Filho 
DO, Presidente do Scnudo Fcdcrul 
Uruslliu-DF 

Senhor !•residente: 

Rio de Janeiro, 3 de ubril de 1979 

Tenho a honru de cmnunicur u V, Ex•, de ucordu com o dispmto nn arl. ·1.1, 
atrnca "A", do Regimento Interno, liUt: me uusenturci dos trabullw~ tlu C.t~u 11 fliutir 

d~; 4 do comntc mês para breve viagem ao exterior, cm carátcr partiCUlar, por um 
prazo de 12 dias aproximadamente. 

Atenciosos saudações. -Jessé Pinto Freire. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A Presidência licu ciente. Sobre a mesa, 
projetes de lei que serão lidos pelo Sr. !~·Secretário, 

São /Idos o.r ugulntt.r 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 53, DE 1919 

Ac:rcsctnll c altera dispositivo na Lei n' 6.179, de 11 de dezembro de 
1974, que lmtlculu amparo prcvldcnciirio para 01 maiores de sctcnt1 anos c 
par1 oslnvílldot, 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' E acrescentado ao art, I' da Lei nt 6.179, de li de dezembro de 1974, o 

seguinte parágraro único: 

"Art.l 9 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Parágraro único. Silo dispensadas das exigências dos incisos I a III 
as pessoas que se invalidaram cm virtude de epilepsia, tuberculose c 
qualquer outra doença infcciO·contasiosa!' 

Art. 2~ O art. 8t da Lei n' 6.179, de li de d.:zcmbro de 1974, passa a vigorar 
com a seguinte redução: 

"Art. 89 O custeio das despesas decorrentes desta lei será atendido, 
sem aumento de contribuições, pelo destaque de uma parcela da receita de 
::ustcio dos beneficias da previdência social, variãvel de quatro a seis por 
::cnto da folha de salârios-dc·contribuiçào." 

Art. 3' Esta lei entrará cm visor na data de sua publicação. 
Art. 4' Revogam-se as disposições cm contrário. 

Ju•li8c1çio 

As pessoas que se invalidarem cm virtude de epilepsia, tuberculose ou de alguma 
outra docnçujú cstarium, cm tese, abrangidas pela Lei n9 6.179, de li de dezembro de 
1974, que instituiu o amparo previdcnciãrio aos velhos de mais de setenta anos c 
também aos inválidos de to'da ordem. 

Todavia, cxclufdas estarão tais pessoas (inválidas por epilepsia, tuberculose, etc,) 
de quaisquer benclicios prcvidcnciãrios, apesar da mencionada lei, se não puderem 
comprovar que: 

I - estiveram filiadas ao regime prcvidcncillrio, cm qualquer época, por no 
mlnimo dole meses, vindo u perder a qualidade de seguradas; ou 

11- exerceram utividude remunerada por no mfnimo cinco anos; ou, ainda 
III -ingressaram no regime da previdência social upós completudos sessenta 

unos de idade, sem direito uos bcncflcios regulamentares. 
Trata-se de umu srundc injustiça contra tais pessoas, decorrente da imprevisão 

ou imprecisão do texto lesai, que nesta oportunidade estamos procurando corrigir. 
Sala dus Sessões, 4 de abril de 1979,- Ncl10n Carneiro, 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.179- DE 11 DE DEZEMBRO DE 1974 

Institui amparo prc~ldenchlrlo para m11lorcs de setenta anot dr Idade c 
p11r11 inválidos, e di outras pro~ldtnclas. 

Art. 1~ Os muiorcs de 70 (setenta) unos de idudc c os invúlidos, definitivamente 
im:upucitudos puru o trubulho, que, num ou noutro caso, ni'lo exerçam atividadc 
remunerada, nào uulirum rendimento, sob quulqucr formu, superior uo vulor du 
remiu mcnsullixndn rw artigo::!:~, nàn ~cjam mantidos por pc~Hlll de quem dc:pend;un 
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obri~uloriamente c nilo lenham outro meio de prover 110 próprio sustento, puss;1m a 
ser um parados pela Previdência Social, urbunu ou rural, conforme o cuso, de~de que: 

I -Tenham sido filiados 110 regime do INPS, em quulquer épocu, no mlnimo por 
12 (doze) meses, consecutivos ou não, vindo 11 perder u quulidude de segurado; ou 

11 -Tenham exercido utividudc remunerada utualmentc inclufdu no regime do 
INPS ou do FUNRURAL, mesmo sem liliuçào à Prcvidênciu Social, no mlnimo por 
S (ci11co) unos, consecutivos ou não; ou ainda 

III-Tenhum ingressado no regime do INPS após completar 60 (ses~entu) unos 
de idade sem direito aos bcncOcios regulamentares, 

Art. 8~ O custeio do amparo estabelecido nesta Lei serâ atendido, sem aumento 
de contribuições pelo destaque de uma parcela da receita do INPS c do 
FUNRURAL, correspondente a 0,4% (quatro décimos por cento) da folha de sulá· 
rios·dc-contribuição, onerando cm partes iguais cada uma dessas entidades. 

(Às Comissõts d~ Constituirão ~ Justiça, Jr L~gislardo Sor{ai ~ dr 
Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 54, DE 1979 

Altera dispositivo da Lei n~ 6.610, de 17 de dezembro de 197M, que 
udefine os crimes contra a Squrança Nacional, estabtlece a slstemâtica 
para o seu proceuo e jula:amento, e d' outr11 providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I~ O§ 4~ do art. 53, da Lei n' 6.620, de 17 de dc:t:embro de 197M, pa~su a 

vigor:ucom a seguinte rcdaçào: 

"§ 4' Em qualquer fase do inquérito a defesa poderá requerer â 
autoridade judiciária competente que determine exame nu pessoa do 
indiciado para verificação de sua integridade física, devendo o respectivo 
laudo médico ser anexado aos autos. Poderá a defesa indicar um mí:dico 
que acompanhará os exames, anexando também seu laudo." 

Art. 29 Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições cm contrário. 

Juatlncaçio 

Está estabelecido na nova Lei de Segurança Nacional (art. 53, § 49) que u defesa 
"poderá solicitar ao encarregado do inquérito" a realização do exame que verifique a 
integridade !iJicu do pri!iionciro. 

Entretanto, tal texto, nos termos cm que vigora, torna ineficaz a medida assegura· 
da porque quando se impõe a realização de tal exame cst6 cm xeque, precisamente, a 
isenção da autoridade policial, responsâvel pelo inquérito. Se o exume i: requerido, 
isso ocorre precisumcnte porque há suspeitas graves de viol!:nciu contru o preso, 

A suspeição da autoridudc responsável pelo inquérito i:, então, evidente. 
Nilo se pode, por isto, entregar a quem cstã sob suspeita da pri'lticu de um crime a 

execução de providência que vise, justamente, verificar a existênciu ou nilo da violí:n· 
cia, do crime. 

Pura garantia du Justiça c validade do exume, mister se faz que a re;liizuçào dil 
medida seja presidida pela autoridade judiciária c mais, que a pericia po~sa ser 
acompanhada por médico indicado pela defesa. 

O exume procedido pela própria autoridade acusada nenhum valor juridico teriu. 
Impõe-se, pois, a alteração aqui. projetada, 
Saiu das Sessões, 4 de abril de 1979.- Senador Orestes Qutrch1. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
I.EI N• 6,620- DE 17 DE DEZEMBRO DE 1978 

OeOne o" crimes contra a Se1urança Nacional, estabelece a slstemlitlcu 
par• o leU procesao ejule•mento, e d' outra• provldêncln 

Art. 53, Durante as investigações, a autoridade responsável pelo inquérito 
poder4 manter o indiciado preso ou sob custódia• por até trinta dias, fazendo 
comunicuçào reservada à autoridade judiciAria competente, 

§ I~' O responsável pelo inquérito poderá manter o indiciado incomunicável por 
até oito dias, observado o disposto neste urtigo, se ncccssârio à investigação. 

§ 2.;~ Os prazos de prisão ou custódia fixados neste urtigo poderão ser prorroga· 
dos uma vez, pelo mesmo perfodo de tempo acima referido, mediante solicitação do 
encarregado do inquérito à autoridade judiclâria competente, que decidirá, ouvido o 
Ministério PUblico. 

§ 3Y O preso ou custodiado deverâ ser recolhido c mantido em lugnr diverso do 
destinado aos presos por crime comum, observando·~e, ainda, os urtigas 239 u 241 do 
Código de Procmo Pcnnl Militur. 

§ 4Y Em qualquer fase do inquérito n dcfesu poderâ solicitnr no cncurregudu do 
inquérito que determine exume nu pessou do indiciado pum verificuçiio de suu 
Integridade ffsica; do luudo expedido pclu nutorid11dc médicu serl'l fcitn juntudn uos 
uutos do inquérito. 

~ 5Y Esgotudo o prazo de trintu dius de prisUo ou cu~tódiu ou de ~uu eventual 
prnrroguçào, o indicindo scrú imediatumcnte libertudo, salvo ~c decrctildil pri~i"10 prc· 
ventivu, ii requerimento do encarregado do inquérito ou do órgi"w d{} Mini~tí:rio PU· 
blico. 

§ 69 O tempo de prisão ou custódiu será computado nu cxecuçi1o da pena 
privutivu de libcrdude. 

(À.~ Coml.uõ~.r dr Corutitulrdo ~ JuJtlra ~ d~ Stgkra.,ra Nacional.) 

O SR, PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetas lidos serão publicados c: 
remetidos à!õ comi!õsi3cs competentes, 

H6 oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Scnudor Henrique de Lu Rocque. 

O SR, HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA. Pronuncia o scguint< 
discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Três são os cnfoqucs de meu pronunciamento. 
A Suntu Casa de Misericórdia, com tantos séculos de existência, complctu um 

uno a mais na sua destinação de solidariedade humana e fé. O seu provedor, Dr, 
Eduardo Bahout, e o seu Diretor·Gcrul Dr. Duhus Zarur, estilo totalmente voltudos 
pura o cumprimento dos seus deveres cspc:clficos. 

A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, destinou se.tsão especial pelo evento, 
tendo feito uso da palavra, então, o Dr. Dahus Zarur. De minha parte, velho irmão 
desta vetusta Casa de Misericórdia, me solidarizo com este acontecimento que a todo~ 
cmocionu, 

A VASP tem novo comando. Os seus dirigentes no Governo Paulo Egydio, che. 
fiados pelo Dr. Flávio Musa, deram muito pelo seu engrandecimento, o seu uper
fciçoamcnto técnico se aprimorou c a suu frota aérea foi aumentada comidcravel
mentc. 

O Estado dt S. Paulo, cm bem lançada'nota, assinala o seu crescimento de 124% 
quanto ao desempenho humano c 170% ao acréscimo do seu cquipumento. O seu 
lucro liquido cresceu 721% cm termos nominais, c I 30% cm termos reais. 

Hoje, novos diretorcs carregam a responsabilidade da sua supervisão. Entre 
estes destaco o seu Presidente Francisco de Paula Machado dos Santos e Olavo 
Drumond, ambos altamente capacitados para funções a exercer. Nu referida nota do 
poderoso órgão da imprensa paulista, A VASP diantf' d~ no~·oJ camlnho.r, encuru com 
realismo c otimismo o seu futuro, detalhando os seus problemas e equacionando so. 
luções. 

Despediu-se, Srs. Senadores, do Superior Tribunal Militar, por atingir a idade
limite, o Ministro Wuldemur Torres da Costa, nascido cm Belém - Pará. Foi 
nomeado Ministro por Decreto de 18·6-69, c empossado cm 27 do referido mês, 
Ocupou a Vice·Presidéncia do STM, no biénio 71/72. Foi um grande magistrado, Da 
melhor compostura moral c intelectual, nele sempre depurei o Juiz, que: aplicando u 
Lei, não se perde nus nuvens do subjctivismo c do abstraio. A Corte Custrcrtse 
encontrou cm sua pessoa quem a engrandeceu com votos seguros e merecedores dos 
melhores cncõmios. Sempre tive por Sua Excelência o maior respeito e a mais dis. 
tinguida admiração. Dele só recebi apreço e cordialidade. Pura que conste do~ nosms 
Anais, transcrevo o grande número de condecoruções que mc:recidumente lhe for~m 
concedidas e os honrosos cargos que exerceu. 

Sr. Presidente, são inúmeras as incumbências com que o Governo premiou, e 
todas elas ele se dcsincumbiu com brilho e serenidade, pelo que o louvo. E nu reve. 
rênciu que lhe fuça proclamo: o Superior TribuniJI Militur esti'l desfulcado, mstc 
instante, de um cxcmplur, honrado e sábio magistrado, que o deixou por imposição 
constitucional, 

Condecorações recebidas e caraos exen:ldo1 pelo Exmo. Sr. l\1inlstrn Wuldemar 
Torres da Co!ita: 

CondrcorarVrs: Medalha de Distinção; Medalha de AlUI Distinção 
(por promoçilo); Grã-Cruz da Ordem do MériiO Judiciúrio Militar; Me. 
da lha da Ordem do Mérito Militar, no gruu de Oficial e de Comendador 
(promoção); Medalha Comemorativa do 350'1 univers6rio de Belém (PA), 
c:m ouro; Medalha de Mérito da Magistratura da Associuçilo dos Mugis· 
Irados Brasileiros c Diploma de Honra ao Mérito do Sindicuto dos Advo. 
gados da Guanabara; Diploma de Reconhecimento do Estudo du Guunu. 
bura; Titulo de Cidadão do Estudo da Guunuburu: Medalha da Ordem do 
Mérito Naval no grau de Grande Oficial: Medalha da Ordem do Mérito 
Aeronáutico, grau de Grande Oficial; Medalha da Ordem do Mérito 
Militar no grau de Grande Oficial; Membro do Conselho Nacionul da 
Campanha Nacional de Escolas da Comunidade; Condecorado com a Me. 
dalha da Ordem do Mérito Grilo-Pará, no grau de Grande Oficial, pelo 
serviço do Estudo do ParA. 

Cargos t Comissõts anttr/ormrntt txtrrido:r - No Ttrrltúrla do 
Acrt: Oficiul de Gabinete do lntevcntor: Dirctor da lmprcmu Ofic111l; 
Diretor de Educação, Biblioteca e Estutl~tica; Chefe de Policia; Secretllrio· 
Geral do Governo; Procurador da RepUblica; Profc:nor de Jiistóriu e Gco
grafiu do Gin6sio Acreuno c Escola Normul. No l:".uwlo do l'cmi: Se. 
cretário du 7• Diretorla da Prcfciturn Municipal de Belém; Secretúrio du 
Escolu de Murinhu Mcrc:untc; Promotor PUblico du Cnmurcu de S. M iyuc:l 
do Guurnfl; Promotor de I• Entrdnciu du Justiça Militur du 91 c H• RM; 
Promoçilo, por merecimento, u Auditor de I• Entnlnciu dn 7• KM; 
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Auditor da 2• Auditoria dn 2• RM; Promoção, por merecimcniO, a 
Auditor da 21 Entrünciu da 2• Auditoria de Marinha; Auditor da I• Audi· 
tori.:~ da /f RM; Auditor da 2• Auditoria da Aeronáutica; Audítor Correge· 
dor (rromoçlio); Ministro Convocudo do STM. 

Conwr.wx: Clussilicado cm 19 lugar no concurso de Promotor de I• 
Entrimcií1; clussiOcado cm 4~ lugar no concurso pura Auditor de i' En
tritnciu da Justiça Militar. 

Coml.uiit>J; Membro du Comissão incumbida de cluhorur parecer 
sobre Rclalório relativo à pudronizuçl\o c cscriluruçüo de livros das Audi
torias;Mcmbro da Comissão de Reforma do Código do Processo Penal 
Militur c Organização Judiciária Militar; Dirctor da Revista do STM; 
Membro da Banca Examinadora de Concurso pura Auditor Substituto; 
Membro da Comissão de Ministros ao VIII Congresso de Direito Penal 
Militar cm Haia, maio de 1973. 

E Olicial da Reserva de 2• Classe da Exército (CPOR). (Muito bem! Palmns.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palnvra ao nobre Senador 
Llilnro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO. Pronuncia o seguinte di~cur~o.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A União Brasileira de Escritores acaba de conferir ua eminente advogado patrí
cio, Heráclito Fontora Sobral Pinto, a ambicionada Láurea "Juca Pato", pelas incon
tâvcis c relevantes serviços que, no decurso de sua longa vida prolissíonal, prestou Us 
tetrus jurídicas, à causa da direito, das liberdades e garantias dos cidadãos c i1s in!>· 
tituiçõcs democráticas cm nossa Pátria. 

Já agraciado com expressivos Jnuréis, como a Mcdulha Rui Barbosa c a Medalha 
Teixeira de Freitas, Sobral Pinta vê no Prêmio "Juca Pato" a demonstração de que "o 
amor à liberdade contínua vivo cm nossa terra", c o reconhecimento de sua luta, sem 
quartel, apesar de todos os riscos, cm defesa da verdade c do direito, 

O preito de reconhecimento por tantas benemcri:ncias i: bem merecido: o l)rê:mio 
•'Juca Pato" ficou com toda justiça nas mãos de um homem que tirou delas, escritos 
memoráveis de alto saber jurídico c que soube transformá-los cm admirável tribuna 
de defesa dos direitos c garantias das vitimas da violência c do arbftrio. 

Sobral Pinto i:, hoje, um p:Hrimônio c um sim bolo. 
Suas fundamentadas petições, seus eruditos pareceres, suas memoráveis cartas, 

suali vibrantes defesas orais, representam um mnnanciul de inestimável valor pura a 
ciênciu do direito, cm nossa Pátria. 

Ungido cavaleiro nus águas lustrais que promanam das fontes da fé e do direito, 
que com lidclidndc c intransigência sempre soube cultivar, Heráclito Sobral Pinto se 
tornou cedo cstrênuo c intransigente defensor dos sagrados postulados de sua igreja e 
dos impostcrgávcis direitos do homem brasileiro. 

Julgando-se, por modéstia, um simples soldado do direito, sempre soube colocar
se nn linha de frente, todas as vezes que via a necessidade de verberar contra os que 
desrespeitam o direito c as liberdades, ao mesmo tempo que, até hoje, sabe entrinchei
rar-se na linha de defesa dos oprimidos e injustiçados. 

O Sr. M1uro Btnrvldes (MDB- CE)- Permite V, Ex• um aparte'! 

OSR. LÁZARO BARBOZA (MDB -GO) -Ouço V. Ex• com muito prazer. 

O Sr, M1uro Bentvldrs (MDB- CE)- Nobre Senador Lllzaro Barboza, desejo 
me associar a esta homenagem que V. Ex• presta, c creio que pode fuzê .. lo em nome 
da nossa representação nesta Casa, à Oguru do grande causfdico Sobral Pinto. Em 
momentos cruciais da vida politica c institucianul do Pais, Sobral Pinto colocou· 
sempre a ~ua cultura, a sua corugcm, o seu tulcnto a serviço da causa do direito e d:1 
justiça e dos ideais democráticos, Trata.sc, sem dúvida al~:~uma, de um grande brasilei· 
ro, que mc:rc:cc esta homenagem do Senado Federal, no instnntc c:m que i: agraciado 
com a l:'lureu "Juca Pato". 

O SR. LÁZARO BARBO lA (M DB- GO)- Eminente Senador Mauro Bem:· 
vides, ugrudcço o aparte com que V. Ex• ilustra as pequc:nu11 considcraçõc:~ que teço 
nesta tarde enaltecendo u personalidade c u vida do eminente brasileiro, grande 
tribuno e notável udvogudo, sobretudo intimorato defensor dus liberdades, Hcráclitc 
Sobral Pinto. 

O Sr, P1ulo bro~s11rd (MOO- RS)- Permite V. Ex• um upurte'! 

O SR. LÁZARO DARBOZA (MOB- GO)- Ouço o eminente Udc:r Paulo 
Jlrossard. 

O Sr.I111Uio Drossurd (MDB- RS)- ê desnecessário di1cr que V, Ex• fala cm 
nome du Lidc:runçu. Mus, cu queriu dcixur expresso que tul ocorre:, por4uc todus u~ 
lwmcnagc:ns que ~e prestem u Sobral Pinto licum uqui:m do seu merecimento. 

O SR. I.ÁZARO UARIJOZA (MDU- GO)- O upurte de V. b.•, eminente 
Sc:nudor Puulo Urossard, cvidenciu o respeito que n~o apenu" V. Ex•, me~ ln: 4uc i: 
tumbi:m dn Direito, 11111s que todos uqucles que primam pelu dcfesu do~ pmtuladm da 
ju~tí~;u, rcconhc:ccm nu eminente brusileiro Herllclito Sohmll)into. 

Subrnl Pinto, Sr~. Scnudurc~. sempre sentiu c pensou, uh~c~~ivmncntc, ClliiW 
udvngado: c como tul, nunca deixou de rcugir às invc~tidu~ contra u Direito cu Ju:o.· 
tiçu, sobretudo quundu ('Jurtcrn de pessoas l1CUpuntes de po~lo~ de dircçi\u ou de 
mnndn. 

Corujosn c dialético, agrcs~ivo c conciliador, este gnmdc: paladino do direito c 
a muto da.~ lihcrdadcs, tal como o apóstolo Paulo, nunca ,.c recu~ou colocar-se: c:m de· 
fcs:1 do~ fruem contra a prepotência de todo~ o~ Agripas, que teve: de enfrentar no de· 
cur~o de ~ua longa militância como advogado, usando unicamente u grande armu de 
que: se tornou mestre incomparável: a persuasão. 

Nu realidade, o que sempre buscou foi convencer, c~clurccer, manter-se dialctica· 
mente cm todas as situações, de maneira altiva c intrépida. 

Não foi cm defesa dos interesses do poder estatal ou de suas tão leladas segu
ranças que Sobral Pinto se preocupou cm empunhar o dardo de sua palavra c de S'Ja 
pena flamejantes, porque sempre soube que ao governo não costumum faltar salva· 
guardas e leis de segurança. Mas é um favor do homem c de seus direitos inalienáveis 
que, no passada como até hoje, mesmo inclinado sob o peso dos anos, não trepida cm 
enfrentar, nos tribunais ou nu imprensa, com energia c destemor, todas as formas de 
injustiça c de arbftrio, ' 

E que pura ele, como dizia Sófocles, "de todas as coisas estranh<.~s c maravilhosas, 
nenhuma é mais estranha e maravilhosa do que o homem". 

"Desde criança- confessa Sobral Pinto- nunca pude assistir calado a a tos de 
violência, de opressão c de injustiça," 

Para ele, não se pode procurar a paz fora do direito, porque, como afirma, "a ral 
é o direito obedecido ati: às últimas conseqUências". 

E ninguém o excede cm amor c respeito ao direito, a cujas normus obedece literal· 
mente, denodadamente ati: às últimas conseqUências. 

Ary Quintella, seu admirador c amigo Intimo, ao afirmar que Sobral Pinto não 
podia ser outra coisa nu vida a não ser udvogado, lembra trechos das "Vii1gcm de 
Gullivcr", cm que Swift retrata os advogados de maneira cruel. "Apo~to, diz Ary 
Quintellu, que Swift não teria escrito isto se conhecesse Sobral Pinto, que, incontável! 
vezes, deixa de cobrar as tlonortirios dé seus clientes, para, como afirma. "não pcrwr· 
bá-los ainda mais". 

E este, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o homem c o advogado a quem as 
membros da União Brasileira de Escritores, num preito dos mais justos de reconheci· 
menta c de admiração pelos seus assinalados serviços preslUdas ao Direito e à Justiça, 
acabam de distinguir com o prémio "Juca Pato". 

E este o homem c o advogada que, cm resposta a telegrama de um Ministro de 
Estudo, não hesitou afirmar, com energia: "Vossa Excelência é Ministro, tem solda· 
dos à sua disposição, enquanto desarmado c sozinho, nada tenha a não ser minha 
autoridade moral, c meu dcsintcrcsS&, que me levaram a não aceitar o cargo de Minis
tro do Supremo Tribunal Federal c a não aceitar coisa alguma de governo nenhum," 

Sr. Presidente c Srs. Senadores: 
Ao ensejo de tão significativa distinção tributada a Sobral Pinto, desejo em meu 

nome, como seu grande admirador, c cm nome de meu Partido, associar-me ao júbilo 
do povo brasileiro, notadumcntc de todos os que lidam no campo do direito, c que 
vêem na sua prcmiação a prova eloqUente de que ainda vale a pena lutar pela justiça c 
pela liberdade. 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- Permite V, Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Pois não. 

O Sr. Htnrlqut de L• Rocque (ARENA - MA) - Estava ouvindo, com toda a 
atenção, os elogios merecidos, a apreciação rigorosa que V. Ex•. fazia da vida, da 
ação, das atitudes de Heráclito Sobral Pinto. Nobre Senador Lllzuro Barboza, 
acompanho com V. Ex•, de perto, a vivência desse ilustre brasileiro. A sua re~idência 
na Rua Pereira da Silva, cm Laranjeiras, nela já tive a ventura de dc:tenas de veLes en
trar; c fá depurei c deparo com o Mestre, naquele mundo de livros, voltado totalmente 
parn as lides do espirita c do aperfeiçoamento da sua intelcctuulidadc vibrante. Mas o 
que emociona cm Sobral :não é apenas o grande advogado c eminente mestre, o que 
assombra cm Sobrul Pinto ~. realmente cm seu destemor, cm seus gestos, em su;1 
conduta não se vê, de longe, seque~. a ânsia da demagogia. Se vê, simplesmente c c~tru· 
turalmcntc, u vigiláncia permanente a sua própria dignidudc pessoul, uos princípio) 
que ele guarda como sendo as principias da sua bíblia, da sua fê. Receba pois, nobre 
Senador Lá1:1ro Burbozu, os meus aplausos porque, emocionado, ouviu algo de um 
homem, illgo de um mestre, algo de um devoto da lei que dedicou ii sua existência 
inteira uo direito c à causa dos oprimidos, nu defesa daqueles que nu sua porta bute· 
ram c b:nc:m. 

O SR. LÁZARO BARROZA (MDB- GO)- Eminente Senador Henrique de 
Lu Rocquc, o aparte de V, Ex• corou o ~Jcqucno discurso que acabo de proferir, enal
tecendo us qualidades cívicas, o destemor c o apreço ao direito como ju.1· n11rmudu do 
grundcjuristu c: eminente advogado Hcrúclito Sobral Pinto. 

V. Ex• cnfutizou du coragem daquele eminente mestre do Direito c:, realmente, 
('JOSSll aqui lcmhrur pura o Senado um episódio lumcntúvcl ocorrido no meu E!>t:1do, 
Sr. Presidente: quando vivlamos os momentos mais druconiuno~ do período rc· 
prc.~sivu Clll que se encontra o Brusil há quase JS unos, Sobral Pinto, convidudo por 
um grupo de jovens estudantes, comparece a GoiUniu, Capital do meu Estado, paru 
proferir conferência nu Universidade Federal. Eis que:, j(t àquela alturu, os upurc:lhos 
repressivos entendiam que u presença de Sobrul Pinto falundo de lihc:rdudc num 
momento de cxceçào como uquclc, quando o Direito e u Liberdnde vi\'ium em jejum 
entre nós, nilo era conveniente uos detentores do poder, c Sobrul Pinto foi intimado
por ussim di ler- a cuncclar a sua pulcstru. Mas o grundc mestre do Direito rccusuu n 
curcur-sc unte u prc:poti:nciu do urbftrio policiul c teimou cm comparecer c fulur UO\jo· 
vens estuduntes. E !>niu de li\ urrustado c preso pelu Jlolfciu Fedcrul, qur. nào permitiu 
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que o grunde mestre do Direito pronunciusse u ~uu aula mu~nu. Realmente, Sohml 
Pinto C um e)(emplo de dcsussomhro, de umor à Pátria e, ~obn:tudo, de umor iltl Direi
to, Sr. Pre~idcntc. Dai por que, com mui tu alegria, nào pude perder c~ ta oportunidade 
de enaltecer o tirocínio da União Brasileira de Escritores por outorgar o amhicionudo 
Prê:mio Juca Pato a quem tanto contribuiu c continua contribuindo cm prol do Direi· 
to e da Justiça, cm nossa Pátria. (Muitb bem! Pulmus.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra uo Sr. Scnudor Evan
dro Carreira. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronunciu o seguinte di~eurso. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tenho a satisfuçào de apresentar um requerimento que foi rcsuhado do consenso 
das duas Bancadas, numa demonstração inequlvocu de que esta Cnsa se empenha 
verdadeiramente na procura de uma solução para o problema umuzônico. A grande 
equação amuzônica está sendo procurada, num trabalho uníssono entre MDB c 
ARENA aqui, no Senado da República. 

O requerimento está vazado nos seguintes termos: 

RESOLUÇÃO N•J, DE 1979 

Requer, com fundamento no art. 37 da. Constituição 
na Lei n.0 1,579, de 18 de março de 1952, e no RegimenU: 
Interno do Sentulo, a criação de Comissão Parlamentar 
de Inquérito, com o objetlvo de apurar a devastação da 
floresta amazônica e suas implicações. · 

Senhor Prosidente: 
Com fundamento no art. 37 da Constituição; na Lei n.• 1.579, 

de 18 de março de 1952 e nos arts. 168 a 178 do Regimento Interno 
do Senado Federal, que dlseip!!nam a Instituição e processamento 
das qomissões Parlamentares de Inquérito, vimos perante Vossa 
Excelencia requerer seja criada uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito para apurar a devastação da Floresta Amnzônlca e suas 
Implicações. 

A comissão será constituída de 9 (nove) membros, com o prazo 
de 120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis, se necessário até a com-
petente apuração dos fatos. ' 

Justifica.ção 
Enquanto não se regulamenta o art. 45 da Constituição a 

flsca!!zação dlreta, pelo Congresso Nacional, dos aios do ExecuÍJvo 
se faz mecUnnte requerimentos de informações, convocação de 
Ministros ou, mais eficientemente, por melo de comissões parla
mentares de inquérito, mais próprias nos a.ssuntos de mais amplo 
Interesse nacional. 

É o caso do presente requerimento. 
Ninguém Ignora, mesmo que apenas perfunctoriamente haja 

estudado os aspectos fundamentais da blogçogra!la, que a vida 
cm nosso Planeta, é uma dádiva do. lotossintese, ou seja doS 
eleitos da energia solar no que tange à l!xação, pelos vegetais 
do nitrogénio e liberação do oxigénio. Há m!lhões de anos, a 
atmosfera terrestre se constituia, predominantemente, de azoto, 
mas, na medida em que apareceram os primCtros seres vegetais 
foi crescendo a proporção do oxlgênlo na biosfera., até que D. 
evolução das trocas b!ótlcas resultou no aparecimento dos .verte· 
brados superiores, dos grandes símlos, dos homlnideos ·e, flna.l
mente, do homo saplens. 

Sabe-se, Igualmente, que o. redução da l!tomassa no. superltctc 
terrestre Implica na diminuição 'do teor de oxigénio na atmosfera,. 
co'U aumento do monóxldo de carbono, tendo conclu!do pesqul· 
sns clentiflcas dos ecologistas·que, •nos últimos cem anos, ocorreu 
uma redução de dez por cento do •teor de oxlgênlo em nosso Pia· 
neta. 

Não se conhece (alora processos qulmlcos artlllclals) outro 
elemento, alem dos vegetais na 'biosfera capaz de tixar o carbono 
da atmostora e '1lbero.r o oxtgõnto. Como se sabe a diminuição do 
teor deste último elemento reduz Inelutavelmente as posslb!Uda· 
des db sobrcvtvôncla do homem no Planeta. 

'Assim quando se diz que a floresta nmnzànlca a maior ina.tn 
tropical do' mundo se constituiu num Importante "filtro do. !luma
nidadc" núo se faz retórica mas proclamn-sc uma verdade clcn..: 
tll!ca. · 

Preservá-la portanto é um serviço à. humnnldndll como um 
todo incluindo decerto aqueles paiscs que como o nosso têm terri
tório na. Pannmnzõnlca esse subcontinente com sete milhões de 
qullõmctros quadrados. 

1!: que ns pcrturba.c;õcs tclíJricas, embora. possam- ter efeitos 
cspcclflcos, conforme n lntltudc c a longitude, principalmente cm 
l'c proccs'snnda na atmosfera c na hldrosfcrn, rcpc=cutcm cm toda. 
a blos!cru.··A.'islm, o dcsmatnmcnlo dn. Amnzónln pode, cm primeiro 
lugar, perturbar o cC}ullibrio biótico da rcr,!i10, mns os efeitos 
dessC' ut.cntndo lrflo m;tender-fic, rnpldnmcnto, 1\s rcr.lõcs vizinhas, 
ntó dominar ioda n :mpcrflclc LcrrcMlrc. 

Daí n preocupação dos clcntlstns, no Brasil c no Mundo, com a 
lndccllnúvcl preservação do espaço nmnzônlco, principalmente da 
sua blomas.sa, que tem ns.c;cnto naquele revestimento !loristlco mul
tlmllcnar c .Jnsubstltuivcl, porque se começou a formnr sobre o 
arrmltn ele um goltf\O, milhões de anos antes do nparcclmento do 
homem nn face da terra. 

Nos últimos dez anos, tem se multlpllcncto o Interesse univer
sal cm torno do problema c, cm recente acordo flrmndo pelos pai
ses que compõem n. Pana.mnzônla, nós nos comprometemos a não 
tomar, sem consulta prévln nos dema.ls, qualquer medida capaz 
de alterar o cqulllbrlo biótico naquela selva. 

Eis senão quanto, autoridades lcdcrals responsáveis anunciam 
a Intenção governamental de lotear n selva nmnzõnlca, mediante 
contratos de risco com empresas nacionais, estrangeiras e multl
nncionals, a fim de, com os recursos auferidos, solvermos nossas 
dividas externas. 

O assunto lo! largamente debatido na Imprensa durante o 
último recesso parlamentar, surgindo protestos de todos os qua
drantes do País, nos meios clentlllcos c universitários, na Igreja, 
em todos os ~stamtmtos sociais. 

Denunciou-se o conluio de empresas multinacionais, na sus
tentação dessa tese ameaçadora, não multo dllicll de demonstrar 
que realizariam um grande negócio, primeiro em preju!zo Irrepa
rável da região, depois em detrimento do Pais e da própria huma
nidade. 

Ressalte-se, no patriótico movimento de rep_ulsa contra essa 
venda do nosso próprio tuturo, a destemida poslçao assumida pela 
Igreja Católica, tomando, como inspiração da Campanha da Frn· 
temtdade, este ano, a preservação do melo ambiente, pelo ,apro
veitamento racional dos recursos da natureza, nem sempre reno
váveis, como se pensa. 

Tudo começou com um plano do IBDF, por Intermédio do 
Projeto de Pesquisa Florestal, sob o titulo, de "Contratos de Utili
zação Florestal com referência especial à Amazônia brasllelra", 
de autoria de F. Schmlthüsen, ao que parece resultante de convê
nio daquele Instituto com o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvo(vlinento, a Organização paro. a Alimentação e Agricultura 
e' o Ministério· da Agricultura. 

Depois de assinalar a crise mundial do comércio de madeira, 
mostrando as potencialidades da Amazônia, onde noventa por 
cento da floresta se situam em· terrns públlcns, sustenta que "a 
concessão florestal", proposta no pla.no, "constitui basicamente 
um contrato de risco entre a Governo e o setor privado, no qual o 
interesse de ambas ns partes devem ser mutuamente acordados'', 
à semelhança do que tem ocorrido em alguns paises com grandes 
llorestas tormadns de coniteras, como o México e o Canadá. 

Logo em seguida, sallenta que "a compra das terras florestais 
no Governo é, no momento, a maneira mais comum para o acesso 
aos recursos tlorestnls", enquanto o llmlte constitucional de três 
mll hectares, para. tal concessão, "não seria suficiente para. este 
11m". Felizmente, o relatório adverte que "a _venda permanente de 
grandes talxas de florestas para a exptoraçao madeireira poderia 
provocar também o. formação de mo?opól!os de terras em certas 
regiões, os quais podcrtam, subseCiuentemente, criar problemas 
sóclo-econOmlcos". 

Sugere, tlnatmentc, o relatório, "que sejam tomadas medidas 
pelo órgão llorestnl competente, capazes de mod!llcar o modelo 
Institucional e organizacional de alocação madeireira, e que o 
Governo Federal considere a criação de um sistema de contratos 
de utilização a longo prazo da Região Amllllôntco.". 

Tal sugestão dellul da constatação do esgotamento das tontes 
tradicionalmente produtoras de madeiras tropicais, enquanto a 
Amazônla aparece como mercado fornecedor, com seus cinco mi
lhões de Qu!lõmetros quadrados no território brll/llleli'o. 

Em nosso Pais, a mata atlfl.nUca se esgot<>u, como, de resto, 
no longo dos grandes rios da bacia leste c da bacia Platina desa
pareceu, pral!camente, a mata clllar, só permanccein n.S áreas 
de cerrado, do. Amazônia Legal, campos natural.ol e vegetações 
llorestal.ol de menor porte, sem exprcssüo madeireira. 

Dai porque o problema da cxploraçüo dos recursos llorcstals 
dn. selva nmazõnlcn deve ser tratado com o rnnxtmo cuidado n 
IIm de evitarmos um desastre ecológico. ' 

Entretanto, o ponto crucial . da . proposlçüo entregue ao Oo· 
verno pelo IDDF está nn · ·prát:tcn sugestão de .recursos públicos 
p~ra cmpr~&us esiJ;~ngc~r.,._ COfl10 tçm ocoçrld? na lir~u da SUDAM, 
produZ\ndb ·~m ·prq'c~so ~c h\tcJ:Il~c!ona!lz~çuo da. po>sc da. terra, 
tq.ritas. vc~cs .. dopunclado .na trLbuna do Congresso. Nacional. 

4\élll ,'disso, vem ocorrc.n,do, h1J, um·n exploraç~o prcdntórta: 
c!n:co cmnrR~(ldin)cntos; aptova~9s pela SUDAM, somchtc cm 1066, 
p~o~uz)ra!i'( ll)~ls.dr,, qunrent~ 1'911 ~1Ct(9,.1 ·cublcos .de,ccrrnctos c 
cerca . de· ;êem .l'nll tnotrus c.ublco~ de compensados, con&umlncto 
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mais de trezentos e vinte mil_ metros cúbicos de torl\8. Em ID76, 
tor~m consumidos quatro milhoes de metros cúbicos de torns, num 
ncresclmo superior n. mil por cento, sem so computar o consumo 
de mnls de trczcnta;; serrarias no Interior da região. 

Por outro Indo, ninguém se opõe à organização da silvicultura 
nn ;\mazõnln, onde caibam florestas homogênens, e mesmo a ut!ll
zaçao, com replantio, em certos casos, de árvores dcsvltallzo.dns. 

Mns o problema deve ser estudado com a participação de todos 
os nossos cientistas vinculados ao problema, certo de que se exige 
n. abordagem do problema do desenvolvimento da região cm sua 
totnlldadc, impondo-se uma solução selcttva, Integrada c concen
trada, para malar aproveitamento dos recursos e o máximo de 
preservação ecológica. 

Já no dia 3 de dezembro, a Folha de S. Paulo divulgava a 
entrega, ao Presidente da República, do plano do IDDF prevendo 
com .. a exploração da floresta amazõnlca, uma recett'n de nov~ 
bllhoes de .dólare~. permitida a exploração da madeira por em
presas estrangeiras, que escolheriam sua.s fatias nos trezentos c 
vinte milhões de hectares da selva densa. · 

Divulgou-se, inclusive, a advertência do representante da FAO, 
assim concebida: 

"Concedendo tais contratos, qualquer governo corre o risco 
de a empresa exploradora pôr em perigo os recursos natu .. 
rn.ts." 

Fatos anteriores precisam ser meditados: ninguém conseguiu, 
até hoje, substituir a mata originária da Bragantlna, no Pará, 
devastada a partir de meados do século passado, transformada a 
região num semldeserto; também foi desastrosa a experiência da 
.. Ford Foundatlon", pretendendo criar matas homogêneas na 
Amazônia 

Cumpre-nos apurar essas denúncias gravisstmas veiculadas 
pela imprensa, lançando as luzes da Investigação sobre ratos já 
do conhecimento públloo, no que tange à ocupação Indiscriminada 
do espaço amazônleo, principalmente por empresas multinacionais 
que, com os seus projetas mirabolantes, vão destruindo a floresta 
Insubstituível, a ponto de satélites artl!lclais norte-americanos te
rem Identificado, há mais de dois anos, as clcatrl~es das voçorocas 
no melo da grande. mata tropical. 

Dai a necess!Bade de uma Conilssão Parlamentar de Inquérito, 
em que o Senado lnvestl~ue a extensão dos danos já produzidos e 
Indique medidas capazes de evitar a prossecução de um atentado 
ao nosso futuro e ao da própria humanidade. 

Sala d .. Sessões, 4 de março de 1979. - Evandro Carreira -
Paulo Brossanl - Franco Montoro - Lázaro Barb<na - CllDha 
Lima - Henrique Sa.ntlllo - Adalberto Sena - Eveláslo Vieira 
- Aloyslo Chaves - 1oão Basco - Pedro Simon - 1orro Ka
lwne - Mendes Canale - Hugo Ram'"' - Orestes Querela -
Húmborto Lucena - Tancredo Neves - Pedro Pedrosslan - Ro
berto Salumlno - 1alson Barreto - Arenor Maria - l\lauru 
Benevldes .:.... 1osé Rlcha - Gllva.n Rocha - Marcoa Freire 
Toolônlo VIlela. 

O Sr. Adalberto Sena (MOB - AC)- V. Ex• me pcrmilc um aparte, nobre Se· 
nador? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muila honra. 

O Sr. ADALBERTO SENA {MDB- AC)- Senador Evundro Carreira, a prin· 
cipul razão do meu apurtc é traduzir, uqui, não só os meus parabéns como os pa· 
rabéns de todos os ucrcanos, pois que pcrtcnccmoslt Região Amazõnica. Há poucos 
dias tive ruzào especial para admirar uindu mais este gesto de V, Ex• S. que ouvi, uqui, 
do Senador Joilo Basco, naquela tribuna, depoimento a respeito de um pseudocicntis· 
tu de Silo Paulo que havia dito que u floresta umuzõnicu era senil - cxprcssào que 
nunca tinha ouvido. Sei que n Amuzónia tem alguns detrutores, como também sei que 
existem aqueles que, por interesse, não porque não a admirem, estão procurando 
dcvastá·la. Mas nunca tinta a ouvido alguém dizer que uno resta umuzônicu cru senil, c 
que, por isso mesmo, devia ser dccupitudu, para que Oorcsce~se de novo. Foi muito 
bom que V. E.v, principalmente na primeira parte du juslificuçilo do requerimento, 
tivesse cswbelecido as bases cientificas que tornam completamente invcr(dicas c 
uhsurdus u expressão daquele pscudocicntbta puulistu. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Agrudcço li V. Ex• o aparte. 
Como jú esgotou u minha horu, e peço de~culpas por nilo ser muito extemo nu res· 
posta uo ~eu upurte. Agradeço pcnborndo. Sei du dedicação de V. Ex• uo problcmu 
umuzónico. 

Eru o lllle tinha li dizer, Sr. Presidente. I Muito bem! Palmus.) 

O SR. I1RESII>ENn: (Nilo Coelho) - A re~oluçiio lida du tribuna pelo nohn: 
Senndur Evandro Curreiru, serfl puhlicudu, puru os cfdtus do~ JY do urt. 170 do Rc
~-timentulntcrnu. 

----------------------
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo u palavra ao nobre Senador 

Franco Montara. 

O SR. FRANCO MONTORO PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN
TREGUE ;1 RL'VJSÀO DO ORADOR, SERÁ PUBJ.ICADO POSTE· 
RIORMENTE. 

COMPARECEM MA/SOS SRS. SENADORES: 

José: Guiomard- Gabriel Hermes- Alexandre Costa- José Surney- Alber· 
to Silvil- José Uns- Jc~sé Freire- Humberto Lucena - Adcrbal Jurcmu
Marcos Freire- Luiz Cavalcante- Gilvun Roctaa - Lourival Bupti~la - Jutahy 
Mugalhàes- Lo manto Júnior- João Culmon- Amaral Peixoto- Hugo Ramos 
-Nelson Carneiro- Roberto Suturnino- Murilo Badaró- Tancredo Neves
Amaral Furlan - Orestes Quércia - Benedito Ferreira - Vicente Vuolo - Pedro 
Pcdrouian- Saldanha Dcrzi- José Richa- Lenoir Vurgas- Pedro Simon- Ta r· 
so Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidéncin convoca sessão cxtraordi· 
nária a realizar-se hoje, às 18 ta oras c 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes 
maté:rius: 

Requerimento no 33, de 1979; e 
Projeto de Lei da Cãmura no 73, de 1978, 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Na sessão de ontem, o Sr. Senador hn· 
mar franco indagou da Presidência a respeito da tramitação de um projeto de resolu· 
çào, de sua autoria, objctivando a estabelecer cstâgio para universitários no Senado 
Federal. 

A Presidência esclarece que S. Ex• se equivocou quanto a natureza da pr'Õposi· 
çào. Existe sobre a matéria, em tramitação nesta Casa, de autoria do nobre represen
tante de Minas Gerais, a Indicação no 2, de 1975, arquivada na legislatura passada nos 
termos do art. 367, do regimento interno, c cujo requerimento de dcsarquivamento 
scrâ submetido à deliberação do Plenário na sessão cxtraordinâria de hoje. 

Acrescenta, ainda, a Presidência, que a proposição foi examinada, em 2 de dczem· 
bro de 1976, cm parecer preliminar, pela Comissão Diretora, dependendo, portanto, 
do exame do mérito. 

Após o de~arquivamento da indicação, a Presidência tomarâ as providéncias 
neces~árias para o exame mais rápido da matéria pela Comissão Dirctora. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, projetas de lei que serão li· 
do!> pelo Sr. Jo.sccrettlrio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE I.EI DO SENADO N• !5, DE 1979 

Concede anisei~ a cmprtaado!l rea;ldos pela CLT dispensado!! coru fund~· 
mt:nto no Alo Institucional de 1964. 

O Congresso Nacional decreta: 

t\rt. I' E concedida anistia nos que tenham sido afastados de emprego cm sacie· 
dadc: de economiu mista com fundamento no Ato Institucional de 9 de abril de 1964, 

Parágrafo único. Os benefícios deste nrtigo serão estendidos aos empregados de 
empresas privadas dispensados pelo empregador quando no gozo da estabilidade sin· 
dica!, desde que nilo tenham sido condenados em sentença transitada cm julgado na 
Justiça Militar. 

t\rt. 1' Aos abrangidos por esta lei é assegurado o direito de readmissão ao 
quudro de pessoal a que pertenciam, computundo·sc·lhcs, pura todos os efeitos legais, 
o tempo decorrido a partir da data em que seu contrato de trabalho foi rompido em 
cumprimento a Decreto do Poder Executivo, 

Art. 311 Serão revistos os valores das pensões devidas aos dependentes do bencfi· 
ciado por estalei, falecido untes de sua promulgação, em função do salário a que faria 
jus o de C"Ujus, nu data do falecimento, 

Art. 49 Esta lei entrará cm vigor nu data de sua publicação, revogadas as dispo· 
sições em contrário. 

Just1Dc1çio 

Reproduzimos, a seguir, o inteiro teor do Oficio n9 78/812, de 26 de junho de 
1978, endereçado pela Confederação Nacional dos Trabulhadores nus Empresas de 
Crédito no Sr. Presidente do Senado federal e que constitui a melhor fundumcntuçilo 
para o presente projeto: 

"Tomamos a liberdade de vir à pre~ença de V, Ex•, pedindo a suu cs· 
pccinl atenção para os fatos a seguir relutados, 

2. Em JQ64, com base no Ato Institucional de nove de abril daquele 
uno, foram aposentados ou demitidos diversos funcionários do Banco do 
Brusil, Banco da Amazônia c Banco do Nordeste, o que (cmboru sem cssu 
intcnçilo) constituiu violação de direitos constitucionais dos referidos ban· 
c~rios, direitos que havium sido cxpres~umcnte ratificados pelo urtigo 1~ 
do próprio Ato lnstitucionul c que constavam du Constituição Federal de 
1946. 

3. Quando forilm demitidos os referidos funcinnllrios tinham con· 
trato de trubnlho com seus empregudorcs, sob o amparo da CLT e não 
crum, portn• .• u, servidores pi1hlicos, nos termos cm que os define o urti~oto 
211 do Estatuto (]llS Funcionttrins Püblicm Civis da Unii\o. 
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4. Foram, pori:m, pneu efeito de puniçiio, considerados como ~ervi· 
dores pl'lblicos c, assim, exonerados do quudro funcional dos referidos 
Bancos. 

5. Ao se tratar, porém, de assegurar umparo lls ~ouas fnmflia~, por 
ocnsião du promulguçào da Lei n' 4.656, de 2 de junho de 1965, não 
tiveram reconhecidos os mesmos direito~ garantidos nos outrm scrvidurcs 
punidos. A pensão cstabclecidu para 115 suas fum/lius foi calculada sobre os 
seus salários de contribuição para a PrevidCnciu Social, sem considero r o 
tempo de serviço, cnqonnto que, para us famllias de todos os demais- in· 
clusive os militares expulso~ das Forças Armadns - a pensão teve por 
base os salários reais, pCrcebidos por cudu um c foi culculadtt proporcionnl
mcnte aos respectivos tempos de serviço. 

6. Na época os sal!trios de contribuição para 11 Previdência eram li
mitados por lei e, assim, os funcionârios nilo podiam contribuir u\ém 
desses limites, embora seus proventos fossem mais altos, ConseqUente· 
mente, as pensões que suas famflius estilo recebendo do INPS (consi· 
derndns as csposàs como "viúvas"- o que seria ridículo, se não fosse ncu
brunhador) variam entre apenas 7% c 13% dos sulârios, enquanto que 
todas as demais percebem pensões superiores a 50% dos salários dos seus 
chefes punidos, 

7. Dessa forma, os funcionârios citados foram punidos duplamente: 
primeiro, quando foram privados do emprego que lhes garantia o sustento 
dos seus familiares; segundo, quando se lixou para suas famílius pensões 
irrisórias, muilo inferiores às das demais famnias, cm idénticas condições, 

8. Repetidas vezes, os titulares do GoVerno manifestaram seu desejo 
de que houvesse igualdade c uniformidudc no tratamento de todos os pu
nidos, Sucessivamente, os Exm9s Srs. Presidentes Castc:llo Branco, Co~tu c 
Silva, Garrastazu M~dici c Ernesto Geiscl se pronunciaram nesse: sentido. 

9. Dentro desse c:sp!rito, aliás, o Marechal Castello Branco chegou a 
corrigir uma injustiça idêntica à que vimos de registrar: os funcionários do 
Banco do Brasil que haviam sido aposentados sofreram a mesma dcsi· 
gualdade, perante outros servidores igualmente aposentados; o Marechal 
Castello Branco, através do Decreto-lei n• 290, de 28 de fevereiro de 1967, 
determinou a uniformização no tratamento de todos os aposentados, isto 
é, o pagamento proporcional ao tempo de serviço, devendo o Banco do 
Brasil arcar com o ónus da diferença. 

10, Os funcionários que haviam sido exonerados não foram, no 
entanto, lembrados, naquela ocasião, talvez inadvertidamente. 

11. Preocupada com a situação das famllius dos bancários referidos 
- algumas enfrentando s~rias dificuldades, pois três daqueles colegas já 
faleceram - a classe bancAria, reunida na VI Convc:nçllo Nacional, na 
cidade de Araxá-MG, em junho de 1970, tomou u. iniciativa de realiznr 
ICStudos, no sentido de solucionar o problema c: eliminar a injustiça 
,existente. 
· 12. Os estudos técnicos da motéria foram feitos pelo Instituto de 
Pesquisa e Estudos da Reolidadc Brasileira (IPERB), com sede no 24~ 
andar do Ediflcio da Cãmaro dos Deputados, em Brasllia, e resultaram nu 
elaboração de um Projeto de lei, redigido pelo seu, entllo, aslicssor Dr. 
Aroldo de Faria Lannes. 

13. O untcprojeto elaborado foi transformado em Projeto de Lei c 
apresentado ao Senado, sob o nt 29/70, pelo, então, Senador Aurélio 
Viana. Na oportunidade de sua tramitação, a ch1sse bancAria, novamente 
reunida no X Congresso Nacional, cm Porto Alegrc:-RS, cm julho de 
1971, deu decidido apoio A iniciativa. 

14. O Projeto de Lei n' 29/70 foi aprovado, por unanimidade, pelas 
Comissões Técnicas que o examinaram, de modo simpátiço, Em Plenário, 
no entanto, foi rejeitado pela maioria. 

15. Todas as tentativas que csseli funcionArias lizcram, sejam impe· 
trando Mandados de Segurança junto ao STF, seja pleiteando a rcinte· 
graçilo perante: a Justiça do Trabalho, esbarraram no Ato Institucional n~ 
2 que, cm seu urtigo 19, proibiu a Justiça de: apreciar os atas praticudos 
pelo Triunvirato de 1964 e pelos Governos que: o sucederam. E, lindo o 
pra1.o de vigência do AI n9 2, ficou esse dispositivo inscrito no Capitulo 
das "Disposições Transitórias" da utuu\ Constituição. 

16. Nilo têm, assim, os citados funcionários condições puru postular 
o reconhecimento dos seus direitos, pelo caminho amplo c puro da Justica 
'e nãa tem o própria Justiça liberdade: pura apreciar as petições dos que se 
consideram prejudicados c injustiçados. 

17. Nós, dirigentes sindicais, temos o dever morul de defender esses 
co\cgufi, não apenas pela sua condiçllo de bnncllrios c pela tradicilo de 
nossa classe, mus, também, porque n maioria deles foi punida cm função 
:dos cargos de representação sindical que ocupavam. 

18. Nilo nos move: nenhum propósito de contribuir, com os fatos que 
rclncionumos, pura eventual julgamento da Rcvo\uçilo de 1964 ou daque
les que nos governaram u partir de entilo, 

19. Pretendemos, tilo-somcntc:, cumprir nossu complcxu c dupla mis· 
"Silo: de defensores dos intcrcs~cs dos integrantes du cutcgoriu que 
rcprcscntumos, ao mesmo tempo de coluborudores dos Podercli Púh\icos. 

20. E todus as pessonli de bom-senso reconhecem que upontur u 
cxistênciu de involunt(trios erros comctidm ~. sem dúvida, quu~c ~emprc, a 

melhor forma de coluboraçilo, As~im, a~ uutoridodes rcspomávei~ podem 
tomar conhecimento de purticuluridudcs das quais não se huviu"m upcrccbi· 
do, permitindo-lhes taua corrcção, 

21. Além disso, é cumprindo o papel que lhes cahc, sem temam 
injustilicados, que as orgunizuções sindicais poderão auxiliar o Governo 
do Presidente Geiscl n ntingir uma de suas mnis proclamadas metas, cm 
beneficio da Nação, levando até o fim oprocc.'iSO de distc:nsilojâ inicindo. 

22. Estamos convencidos de que não fuz parte da lilosolia dn Rcvolu· 
çilo de 1964 u prática de erros como o que upontumos, 

23. Porisio, uspiramos pura os funcionários demitidos em \964 u 
reintegração no quadro funcional dos Bancos c, pura as viúvas daquele~ 
que faleceram, o reconhecimento dos direitos herdados: 

24. A prescrição do direito de recorrer 110 Judiciârio que ulcunçou 
nossos colegas, nào impede que o Presidente da República, tomando 
conhecimento do excesso involuntariamente praticado, aprove u revoga· 
çào dos decretos punitivos, Oagrantcmente inconstitucionais. 

25. Dentro desse espirita, agora, o Deputudo Rui Brito apresentou 
Projeto de Lei, que tomou o número 5.140/78, com o objetivo de corrigir o 
erro cometido involuntariamente, · 

26. Pareçc-nos que a fórmula parn reparar a injustiça é a aprovação 
do Projeto acima citado, que: deve: ser apreciado acima de interesses 
partid!trios, porque visa o justo posicionamento do próprio Governo. 

27. Como essas demissões afiguram-se sem amparo mesmo da legisla· 
;ão rcvolucionári,a, pode-se antever que: elas scri\o revistas com o cstablcci· 
menta do Estado de Direito, com conseqüências negativas pura u RcvoJu. 
çào. Sendo as~im, melhor será que a revisilo se faça agora, com apoio do 
próprio Governo rcvo\ucion!trio, numa demonstração de grandeza, paru 
evitar julgamento no futuro, com todas as implicações que isso acarrcturia. 

28. Sendo V. Ex• o porta-voz ofici11l da abertura pol!tica que o 
Presidente Geisel pretende realiznr, endereçamo-lhe este apelo, certos de 
que a matéria terá a sua defesa c coordenação, quando de sua tramitação. 
Informamos que, sem desejar menosprezar os esforços de V. Ex•, toma· 
mos a iniciativa de enviar cópia deste o/leio n diversas autoridades, parn 
prévio conhecimento dos mesmas, 

Limitados ao exposto, aproveitamos o ensejo para reiterar os proles· 
tos do nosso apreço c consideração." 

Nada mais, acreditamos, precisaria ser acrescentado pura justificar 11 presente 
proposição. 

Sala das Sessões, 4 de: abril de 1979.- Franco Montoro. 

(Às Comlrsõ~s d~ Constltulrdo ~ Ju.rtlra. dt Ltglslardo Social, d~ S~rvi· 
ro Público Civil, d~ Economia t de Flnanras.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• S6, DE 1979-COMPLEMENTAR 

Cria a Realio Meuopolltana de Colinla - GO, na forma do aniso 
164 da Contlllulçio Federal. 

O Congresso Nacional decreto: 

Art. I' Nu forma do artigo 164 da Constituição Federal, Jica criada a Região 
Metropolitana de: Goiánio -GO, que será constitulda dos seguintes Municípios: 

-Goiâniu; 
- Ooianâpolis: 
- Nc:rópolis; 
-Goianiru; 
-Trindade; 
-Campestre; 
-Aparecida de Goidniu: 
-Bela Vina; 
- Aragoidniu c 
-Guapó. 

Art. 2v A Lei cstudunl criarA um conselho Deliberativo c um Conselho 
Consultivo. 

§ i' O Conselho Deliberativo serâ formado de cinco membros sob a prcsidên· 
ciu do Governador do Estudo c nomeados por este após uprovuçilo pclu Assembléia 
Lcgislutivn. 

§ 2' O Conselho Consultivo serâ composto pelos Prefeitos dos munidpios que 
integram u Regiilo Metropolitana c presidido pelo Prefeito deGoi6niu. 

§ 3~ O &tudo se encarregará da manutenção do Conselho Delihcrativo c do 
Consultivo, 

Art. 3v Cube ao Conselho Deliberativo: 
I- Promover a c\uboruçilo do Plano de Desenvolvimento Integrado du Rc:gilw 

Mctropolituna c programar seus serviços comuns; 
11- Estabelecer normas para o UliO do Mole; 
1\ I - Coordcnur a execução do progru,ma, projetes de intcreliM! du ReHiilo 

Metropolitana, objctivttndo-Jhcs sempre que pos~lvcl, u uni/icuçilo quunto aos serYi
ços comuns. 

Ar\. 4~ Cube ao Con~cllto Consultivo: 
I - Aprovur os plllnos rcp:ionuis c as providêncius nccc~s6rin~ lt cxccuçilo dtl~ 

~erviços comuns; 
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11- Opinar, por ~olicítaçiio do Con~c:lho Deliberativo, !>obre quc:l>!üe~ de íntere~-
se da llegiào Metropolitana. 

r\rt. 5v Slo de intcreue metropolitano os )tgumte!!o serviçm: 
1- Regulamentação do uso do solo cm toda u rcgiào metropolitana; 
11- Plancjamento integrado do desenvolvimento ec:onômic:o c social; 
III - Saneamento bá~ico, notudamcntc o abastecimento de Ogua c a rede de 

esgotos sanitários; 
IV- Transportes c sistema vii\rio; 
V - Aproveitamento dos recurso~ hídricos, controle da poluição ambientul, 

regulamentação dus áreas industriais, protcção norcstnl c impluntaçào de refloresta· 
menta, nu forma da Lei federal, 

Art. 6~ Os Municlpios da região metropolitana, que participam da Cltccuçào do 
pluncjamento integrado c dos serviços comuns, terão preferência nu obtenção de 
recursos federais c cstaduuis, inclusive sob a forma de financiamcnlos, bem como de 
garantias para empréstimos. 

Art. 7v Esta Lei Complementar entrará cm vigor na data de sua publicação. 

Juatlficteio 

O estabelecimento da Região Metropolitana tem o objctivo de integrar o 
desenvolvimento económico c social da área maior sob a innuência do municlpiotc: 
mais elevada densidade populacional. 

Nus áreas de maior flulto migratório, é certo que, mesmo os municlpios vizinhos 
menores, por isso mesmo sem recursos financeiros, estão sujeitos a uma série de canse· 
qilências cconômicus c sociuis que dependem da criação dos necessários instrumentos 
administrativos para seu funcionamento, 

Silo Clttrcmamcntc sérios os problemas relacionados com o uso do solo urbano, 
em que pussa cspcculaçilo desenfreada, quase sempre com a convivência das autorida· 
dcs, fator de enriquecimento de algumas pessoas cm detrimento dos interesses da 
csmagudora maioria da população, 

Com u prolifcruçào abusita de loteamentos sem a nc<:essArin infra·cstrutura urba· 
na, tendo a linalidadc prccípua de permitir-se a especulação imobiliária, criam-se 
problemas graves de clttrema dificuldade de solução c Cltigindo sempre a aplicação de 
maiores recursos financeiros, 

Distribuiçilo ac energ1a clétrica, saneamento básico (água c esgotos), comunica· 
ção, abastecimento, sistema vUario, transportes coletivos são alguns dos serviços que 
devem ser prestados à população, necessário tornando-se sua integração indispensá· 
vcl, sem ferir a autonomia dos municípios que participam da região como um todo, 

Por outro lado, ao mesmo tempo cm que se estabeleça o plancjumcnto integrado 
de toda a região, precisa alcr·sc à preocupação de estimular c normar o desenvolvi
mento industrial, bem como de proteger o meio ambiente, pelo consciente aproveita· 
menta dos rct:ursoa hfdricos, pela protcção à fauna c à nora c pelo rcnorcstamento 
ordenado. 

A cidade de Goiãnia cstã submetida a uma explos.il.o dcmogrâfica, com cresci· 
menta populacional anual superior a 10%, Os municfpios vizinhos de Trindudc, 
Goianâpolis, Ncrópolis, Goianira, Campestre, Aparecida de Goi4nia, Bela Vista, 
Aragoiãnia c Guap6 também estão submetidos aos mesmos problemas de ordem 
fisica, cconômica c social, como conscqUCncia do aumento da população, nallrca, 

Quanto à espcculaçao imobiliâria, na referida região, estA bem acima do que se 
poderia admitir, mCimo cm regime que não esconde seu interesse cm estimulá-la a 
prctcltto de resolver o problema hubitacional c avivar a indústria ~u construção civil. 

Apenas tendo condições de estabelecer normas gerais poder-se-li. pôr um 
paradeiro nisso c promover-se o desenvolvimento integrado da rcsiilo. 

Os mesmos motivos que justificam a criação da Região Metrolitana de Curitiba, 
de Belém c de Fortaleza pcrsitcm para o estabelecimento do mesmo instituto nu ll.rca 
deGoiAnia. 

Sala das Sessões, 4 de abril de 1979.- HearlqueStadllo. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
. " .......... " ............. " .... " ........ " .... " ..... '" .......... " .. 

Art. 164. A União, mediante lei complementar, poderá, para a rcalizaçlio de 
serviços comuns, cstnbelccer regiões mctropolitunas, constituídas por municípios que, 
independentemente de sua vinculação administrativo, façam parle da mesma 
comunidade sócio-cconômica. 
. " ........ ' ... ' ...... '" .... " .......... ". '" .... ' ........ '.' ....... . 

(Às Comfssõ~s d~ Consrlluiçào t Jl.utiça t dt Economia.), 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Os projetas lidos scrilo publicados c 
remetidos às comisaõcs competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. Jt.SccrctArio. 

E lido t aproWJdo o stgulnlt 
REQUERIMENTON•B6, DE 1919 

Nos termos regimentais, requeremos que nilo sejam rculizadus scssõ~s do Senado 
nos dias \I, 12 c 13 do corrcnlc mCs, nem huja expediente cm sua Sccrelarm. 

Sala daa Scsaões, 4 de abril de 1979.- Henrique de La Rocque. 

O SR, PRE..'iiDENTE (Nilo Coelho) - Em conscqUCnciu da uprovuçi\o do 
relJUcrimcnto, uão ~t:rilo rculizuda8 sm1sõcs do Senado no!l dias li, 12 c 13, nem huvcr~ 
c~pcdicnte cm IIUII Sccrcturiu. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está finda a hora do Expediente. 
Pas~a-s~; à 

ltrm I: 

ORDEM DO DIA 

Votação, cm turno único, do Requerimento nv 34, de 1979, do Sr. 
Senador Itamar Franco, solicitando o dcsarquivamcnto da Indicação n9 4, 
de 1975, de sua autoria, que sugere à Comissão de Constituição c Justiça 
proceder estudos no sentido de csclurcc:er se pode o Governador do Dis· 
trito Federal ser convocado para prcslar csclurccimcntos sobre sua admi
nistração ao Plcnârio do Senado Federal, 01,1, se for o caso, formular a 
corrcspondcnlc proposiçilo legislativa, tendo cm vista o que dispõe o§ Jv 
do urt, 17 du Constituição Federal. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados, (Pausa,) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -l1m1 2: 

Votação, cm turno único, do Requerimento nv 67, de 1979, do Sr. 
Senador Milton Cabral, solicitando o dcsarquivamcnto do Projeto de Lei 
do Senado nv 153, de 1977, de sua autoria, que profbc a captação antcci· 
pada de poupança popular, mediante promessa de contruprcstaçào cm 
bens, direitos ou serviços de qualquer natureza, 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados, (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -11om 3: 

Votação, cm turno único, do Requerimento nv 68, de 1979, do Sr. 
Senador Lázaro Barboza, solicitando o dcsarquivamento do Projclo de 
Lei do Senado nv 156, de 1976, de sua autori.a, que dll. nova rcdaçii.o ao 
ar1. 492 da Consolidação dus Leis do Trabalho, aprovada pelo Dccrcto·lei 
n~ 5.452, de (v de maio de 1943, 

Em votação o requerimento, 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham. (Pausa.) 
Aprovado, 
As matérias a que se referem os requerimentos que vCm de ser aprovados pros

seguirão cm sua tramitação, 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)-lleDI 4: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n•70, de 1979, do Sr. 
Senador Henrique de La Rocquc, solicitando tenham tramitação cm con
junto os Projetas de Lei do Senado nvs6, de 1979, do Sr. Senador Orestes 
Quércia, que institui Q uposcn1adoria voluntâria du mulher scsurada do 
INPS após vinte c cinco anos de serviço, com proventos proporcionais; c 
8, de 1979, do Sr. Senador Franco Montoro, que dispõe sobre a concessão 
do abono de pcrmanCncia cm serviço às mulheres seguradas do JNPS a 
partir de 25 anos de atividadc, dando nova rcdação ao§ 4' do artigo 10 da 
Lei nv 5,890, de 8 de junho de 1973. 

Em votação. 
Oa Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, a Presidência rarA cumprir a deliberação do PlcnArio. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -lleDI 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Cli.mura nv 17, de 
1976 (n• 75/75, na Casa de origem), que acrescenta parflsraro ao nrt. 822 
da Lei n• 5.869, de I I de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), tendo 

PARECER, sob n~ 23, de 1979, da Comissão: 
-de COIIICihlleio e Jutlça, pela constitucionalidade cjuridicidade, c, 

quanto ao mérito, ravorll.vcl. 

Em discuui\o o projeto, (Pausa.) 
Nil.o havendo qUem queiru discuti-lo, declaro-u encerrada, 
Em volaçilo. 

O Sr. Mturo BeDeYidet (MDB- CE)- Sr. Presidente, peço a palavra puru en
caminhar a votaçllo, 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Mauro Bcncvidcs puru cncaminhur a votaçilo. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MOO- CE. Para encaminhara votuçilo,)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, a proposição que a Casa deverA votar, neste instante, é 
oriunda da Cdmara dos Deputados, Ali, sobre clu ae manifestou a Cominilo de Cons· 
tituiçilo e Justiça c no final prevaleceu um substitutivo do próprio uutor do projeto, 
aprovado pelo Plenário da outra Casa do Congresso Nacional 

No Senudo, a matéria foi distribuída à Cominilo de Constituiçilo c Ju~tiçu; 
ali foi rehHudu pelo nobre Senador Tancrcdo Neves, que rcconhtecu 11 constitu· 
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cionalidndc c: juridicidudc da matéria, c: uprccumdo·n sobre o mérito, munireshm·~c 
por sua aprovnçilo, 

Em rat.ào disso, a Bancuda do MDB voturâ fuvoravclmcnte à matérin. (Muit•J 
bem!) 

O SR. PRE..'iiDENTE (Nilo Coelho)- Em votação o projeto, Os Srs. Senadores 
que o uprovam, queiram permanecer sentados. (Puusu.) Rejeitado. 

O projeto será arquivado. 

E o uguimr o pro}rto rejritado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA I'• 17, DE 1976 
(N9 75-D, na Cau de orlarm) 

Acrcacerua pani11rarosao arr. Rl:Z da Lei n9 5.869, de li de janeiro dr 
1973 (Códlio de Proceuo CYII), 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' O nrt. 822 da Lei n9 5,869, de 11 de janeiro de 1973, passa n vigorar 

acrescido dos seguintes dispositivos que serão, respectivamente,§§ 19 c 2Y, com n se· 
guintc redução: 

.. Art. 822 .. , .. , ... , , , , . , ....... , , , .. , , ....... , ..... , , .... , .. . 
§ IY O juiz decretará obrigatoriamente o seqUestro quando, nos 

loteamentos para venda a prestações, ou cm qualquer outra alienação 
imobiliária, houver mais de um litigante disputando o domfnio do imóvel 
ou existir manifesto interesse da União, dos E!itados ou Municfpios. Nts· 
tc:s casos, o juiz determinará o depósito das prestações na Caixa Económi· 
cu Federal, 

§ 2• As prestações depositada~ na forma do parágrafo anterior 
renderão juros c corrcção monetárin c serão entregues ao legitimo 
proprietário, após a sentença definitiva," 

Art. 2~ Esta lei cntrarlt cm vigor na data de sua publicação, revogadas ns 
disposições cm contrário, 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 6: 

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da cons· 
titucionalidade nos termos do urt. 296 do Regimento Interno), do Projeto 
de Lei do Senado n~ 271, de 1977, do Senador M urilo Paraiso, dispondo 
que os recursos de incentivo fiscal do Imposto de Renda de pcssoasjurldi· 
cas nilo destinados na declaração de rendas sejam alocados ao Fundo de: 
Investimentos do Nordeste- FINO R, tendo 

PARECER, sob nY 25, de 1979, da Comissão: 
- d~ Constlrulç1o ~.Justiça, pela inconstitucionalidade. 

Em discussão o projeto, quanto a constitucionalidade. 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação, 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O projeto será. remetido ao Arquivo. 

E o s~gulntr o projtlo rr)rllado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 171, DE 1977 

Dispõe que os recurso• de incenrho fiscal do Imposto de Renda de pt."t

IOill jurídicas niio destinados na declaraç1o dt rendaa ~~ejarq alocados 110 

Fundo de lnvntlmenro• do Nordeste- FINO R. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 A partir do cxc:rclcio financeiro de 197tl, inclu~ive, a~ parcela:-. dcdut(v~:is 

do Imposto sobre a Renda devido pelas pessoas jurídica:-., relativa:-. a incentivo liscul, 
desde que não tenha sido indicnda nu dc:cluruçào de rcndimcntm a opção pelo referi· 
do hen~:ficio, serão alocados ao Fundo de Investimento do Nordeste- FINOR. 

Parâgrafo único. O prcviSlo neste: artigo nilo elide ns aplicuçõc~ pcrmitidu:-. 
~cgundo os termos do Decreto-lei nQ J.J76, de 12 de dezembro de 1974, c :-.uu~ ultcru
ções posteriores. 

Art. 2Q Os recursos aplicados conforme o urtigo anterior dcstu Lei ~eriio 
considerados subscrição da União Federal, consoante o urt, JY do Dccretn·lc:i 
n~" l.J76,dcl2dc:dezcmbrodel974. 

Art. )Y Esta lei cntm cm vigor na data de sua publicuçilo. 
Art. 4Y Revogam-se as disposiçõc~ em contrArio. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Ante~ de conceder u paluvru ao primeiro 
orudor inscrito ur6s u Ordem do Dia, Sr. Senador Afon~o Cumnrgo, na forma do 
urt. 1(1 doJ Regimento Interno, concedo u paluvru uo nobre Senador ltumur Franco, 
ror dct: minutos improrrog[lvc:is, nu formu do Regimenta. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDIJ- MG. Pronunch1 o ~cguintc discurho. Sem 
rcvisilo do orador.)- Sr. Prc~idc:ntc:, Srs. Senudorcs: 

Fi4uei de truter b Cusa u documcntuçl\o que confirmu u procrustin.1çl\o in~inccra 
por purtc da ARENA nu questão do inquilinuto, hcm como mostrur que n Muimiu 
nl\o melhorou o projeto porque nl\o quis. 

Sr. Prc:;identc, solicito u V. Ex• pura con~tur nos Anui:., jâ que mt!u tempo i: 
rcdu1ido, o rc:lutMio do Subsistema de Controle de Projetas c Comiss1ic~. Manutcn· 
çilo dll Arquivo de Muteriuls do Senado Federal- PRODASEN. 

Sr. Presidente, venho demonstrar que o Projeto du Lei do lnquilinuto, -ucordo 
das lideranças na C1lmura dos Deputados, entre a ARENA c o MDB,- chegou uo 
Senado Federal cm 1977 c foi lido no f'lltn6rio no dia 2. Nomeado Relator o Senador 
Leite Chaves no din 9 de março. O Senador Daniel Kric:gc:r, nu época, solicitou a 
tramitação conjunta. Foi aprovada a tramitação cm conjunto c o projeto foi despacha· 
do à Comissão de Constituiçiloc:Justiça no dia 5 de maio de 1977, nomeado Relutar o 
Senador Leite Chuvc:s. No dia 19 de maio, houve o pronunciumcnto do Senador Leite 
Chaves, 

E agora, Sr. Presidente, começa aquilo que nós poderíamos chamar o "pingue· 
pongue" dn ARENA cm relação à Lei do Inquilinato desde 1977, Foi concedida vista, 
na Comissão de Constituição c Justiça, ao Senador Heitor Dias, no diu 22 de junho; 
no dia 24 de ugosto, S. Ex• devolve à Comissão de Constituição c Justiça, mas já no 
dia 21 de setembro o Senador Osirc:s Teixeira pede vista do projeto; c no diu 27 de 
setembro, é devolvido pelo Senador Osirc!i Teixeira. No dia 28 do mesmo mê:s, há o 
Parecer pela co,utitucionalidadc: c juridicidadc, votando com restrições os Scnadorcii 
Heitor Dias c"Dircc:u Cardoso; Wilson Gonçalves, pela prcjudicialidadc do Projeto. 

Sr. Presidente, segue aguardando a inclusão na Ordem do Dia já no dia 10 de 
outuhro; votação em turno único; aprovado, devendo voltar à sua tramitação normal. 
Mais uma vez o Senador Heitor Dias, no dia 20 de outubro, solicitando o adiamento 
da discussão para a sessão do dia 17 de novembro; encaminhamos a votuçilo cu c o 
Senador Heitor Dias. Aprova"da, ficou o projeto aguardando a inclusão nu Ordem do 
Dia. 

Sr. Presidente, aqui chamo, mais uma vez, a atenção da Casa. No dia 17 de 
novembro, depois de ter pedido vista c adiamento o Scnudor Heitor Dias, pede para 
adiar a discussão para a sessão do dia 9 de março de 1978. 

E aqui, Sr. Presidente, a constatação serifssima: é que o Congresso Nacional 
entrava dentro de poucos dias no seu recesso do fim de ano de 1977. Lamc:ntavcl· 
mente a ARENA, então, por sua maioria aprovou o rc:tnrdumcnto, mlri's -uma vez, da 
tei do Inquilinato. E veja, Sr, Presidente:, que ao voltar o Projeto cm 1978 já com 
sucessivos adiamentos por parte da ARENA,- não é um Senador da Oposição que 
diz - está aqui a documentação do PRODASEN provu'\do, Sr. Presidente, -
quando ele regressa ao Plenârio cm 1978, no dia 9 de março, para inclusão na Ordem 
do Diu, cm discussão cm turno único, por incrlvcl que pareça, vem o Sc:nudor Hc:lvi· 
dio Nunes c: solicita o adiamento da votação pura .5 de abril de 1978. E nl, Sr 
Presidente, segue. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Cinco metros. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V. Ex• tem rnzào. 

O Sr. Lclle Chavn(MDB- PR)- V. E'(t me permite um aparte? 

O Sr.JTAMAR FRANCO (MOO- MG)- Pois nilo. 

O Sr, Leite Cbnct(MOB- PR)- Só pura V, Ex• dardc,:•:tquc a um ponto: ~oc 
o Senador Hc:lvfdio Nunes, quando ;~cdiu que o projeto rc:grc~:ms1t à Comissão já não 
poderia fazê-lo por falta de amparo regimental. Era imposslvtl, rc:gulurmc:ntc:, aquc:lu 
volta. Mesmo assim a Maioria determinou que o projeto retornasse b Comissão, 
violentando todos os principias, 

O SR. ITAMAR FA.\NCO (MDB - MG) - Tem V. E"• ~ntcira ra1.ào, 
Senador Leite Chuvcs, Mas, Sr. Presidente, aqui c:st.í a dc:monstraçilo cabul de que a 
ARENA nilo quis cstu•Jar o projeto da Lei do Inquilinato. Hoje ouvíamos neste Plcná· 
rio que o projeto poderia ser melhorado nisso ou nuqui\o, que o pequeno proorictáriiJ 
está sendo prc:judi ;ado, A"JUi temos, como diz o Senador Franco Montoro q~a~c 
cinco metros de fc1hn. Por q1.1: não melhoraram o ~rojeto, por que não pens;;,ram nu~ 
viUva~. por que r.ào pensuram no pequeno propric:Uirio c só ugoru, nas vh.pc:r;~.\ d1. 
aprovaçi\o da Lei do lnquilir.ato é que vêm diz'=r que nilo hoU\''= 11.cordo entre.; a 
Muioria c Mino riu':' 

Pura demonstrar, mui~ ur.111 vc~. os s;.~cessivos udiarnl!r.t~~ t: qlic ni10 hou\·~ 

sinceridade por rarte da ARENA,Ie"1bramos que o própric Lidcr de cr.~itc, ':cnadnr 
Eurico Relcnde, requer..:;: no dia 5 de t•bril dr: 197K- chamo'' atcnçitn du Ca~a paru 
cs~c requerimento,;: n• i.íl.' ,H-, o ~cguinte· 

REO•JUHMENTO N~ 61, DE 197b 

~:r. P~csid .. :ll~: 

Nos t..:rm•l:i Cu .,rt 310, allncu h, do Rct~lffiC~ttc !ntcrno, rc:quciru 
udiumcnto Jd dt.Culi~do do Phljcto de tci ('u ÇC:rr.a,-.t rv I, de: 1977, 4uc 
regulu niJ;.a;i\o predial urban:~, c d6 outras prDvidétJti:l'i, t.lir,l de: que ~eja 
cm:eminP1ti.J ;w rt.:exumc dn Comissão de Cor.stiuiçàu r; Justiçu, 

Sal~ d ~~ SC11tÔC5, 5 de ubril de 197H.- F.urlcc Rtzo•,ouc. 

Isso, Sr. Prestdrntc:, cm 5 de ubril de l97H, cu ARENA tem nminriu nu Comi~sit~l 
de Constituiç:\o r Justiçu, f!5tt requerimento fot apr.wadn pelo Plc:n(nio. 

O Sr, U!te Clum~ (M DI.J- PR)- Scnudor ltumur Frunco, HOsturut de rc~· 
salrn1, pern,i:indo-mc mui/i uma intcrli:rênciu, um urgumento de muitu urdilo~idadc 
que cM,\ senJr. usullo: o ilustre Lfder du Muioria, ontem, falou em pequenos prtl!'lrietú· 
rim. l'cqucnos pr~·pric:târios nào existem, pequeno proprictltrio l: u que é dono da ~uu 
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própria •;,1.1.1 1.: uilo vive llc rcr.d.t Cc .1Jugud. Agoro1, pequeno pn;pri:túnn lj\u.: tcm 
ma:~ de um imóvel m1 que ~·ivc Jc rcndu Jc.: imt\vcl nào é pcqu~;no pwprict.:írin; u 
pequeno pruprict.lriu é aquele 4uc ~ d11no do imóvel cm yuc mor11 , c c:,tc niiv jlrc..:..:i~.t 
licur as)u~tado com a dcn.jncia vu.áu, porque moru cm imóvel próprio. Ent~u. é u01 

argumento tendencioso c~te de que u dcnúnci11 vazin vi riu cm prcjuíw do pequeno pm· 
prictârio. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado. Vou encerrar, 

Sr. Pmidente. Mas, só para demonstrar mais uma vez à Casa, a V, Ex• c aos Sr~. 
Senadores, uqui está, Sr. Presidente, quantas vezes o projeto foi adiado por falta de 

quorum: uma, duas, ti'Cs, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 

quatorze, quinze, dcssescis, descslictc, dezoito vezes, Sr. Presidente, porque a Maioria, 

nesta Casa, nAo comparecia pura votar a Lei do Inquilinato. AI está,' Sr. Presidente, a i 
1 

promessa que liz à Casa de trazer 11 documentaçilo, pedindo a V. Ex• que conste do~ \ 

Anuis do Senado Federal. 

O:.•ZI'J ~.'li f'LU!, ,;f·(.·uvr;:.ln ~~~. ~,,,,DO .~(N IIHVIOICI WUI<If..\', 
.::OLTG!llo11DO IN\IH.t.lll OkOL, llO OH, A 1'11'1 llf. IIIJf A MHJ.tlfo SUA 
:U/IMlf!CI\,; \llll\1~· lf'l IILIJMU lUI,Id,, 
ono ~:·li l'll:/1. Cllff•l'll1<111~11r.l<ll0 1/IITMio'l 11111.~ ~~·• :1IJdl"11 r,;J,f,;J;n. 
FM1NG!l M(JNfO~·q f lllf•ICO ltfJIUf'll, 
11440 :';" li \•I lN, ,,,;;cu.I-;;Ml .',ul<~l~'lloho li.! r ... .,u,,,;M '•"1/,:,,u '"'· .,,.,. 
OCIJ:! ~1 11 h"o(, 611~. 

ú•'iO ;•:1 li t'I.HI, lN( I.U~'A!i Oi{/IU~ IJU IJ11• 1<1~'(\;,';.•,.,11 llll·hO lllol• .i• 
DCf•UWt:ll:lO VllltH-AI• f<ll, 4/,,, 
04/,0 ~·.\ 11 1-'U.N. ~lliH~""IJ .,1'1<111/Hpu 1.'\',i• ~'Y.} ·.,ll.j~ ~~'·b''~")~'l. III "11111 
e~·~/~'1 u !Í~t~ 1/7-~fJ~h~l/ol\bt"j ~ln. fi~~~ w~i.(,l ~ 

1

1tn n I Ío' 
10 

, ' '" • 

Ú~llO ;I 11 1-'L/:N, ~kiJNUNC-lMINiil IIU 111.1' l'lHIITII I ii/lU• llu (lt, I•INI : 

ll pil(, 11 7 , ... 
04"'0 ;.';~ 1\ ~li.N, I"NIIN\IN{J,l/11.11/ú DO 111:1' (,I(I)J (IJLl .. l.i'~, :,,,,, 
Jl li I H(; 11UJ~,, 

0:100 :!:1 li f'LI.N, l-'fi()NIItj(J,"tl1lN10 /}() 1\[f-' lh.lliJ tllLLioi•IS, IItH ;•~ 11 f•,:,(f, 
J:.!~~. 

0~10 :!3 li I'Lf./1, f'f.!CJNUNtlii111.NTO IIQ 11/.f' l!LUJ{I JIIN!Ok, NA (li, lifl'l\ :!4 
11 I"AI; I 1 'llt~, • 
0~20 :!4 11 1-'I.(N, f'kONUNtl.,riENTO Dfl ~Cf' i•l.Cf.il CULLAI~[S, HA C,./1, DLNI 
Z:i 11 f'HC 1.!061. 
~~~g,24 11 PLf.N, Pf<QIIUNC:IAIIENTO 00 O[f• IILCI.IJ (0LLAitJ:;, DOI ;!5 li f'Aiõ 

~~4~A~\~!/L(W, PROHUNC.IMIJ:NlO D[l DCP. Hl.t[U CQLfoll[:; NO CN, OCN ;!6 

0'1,0 :!' 11 f'LEN, PkONUNC:lAI'I(NTO$ OOS DEP OLC'I:U COI.Lfo~·r:; J: NELSON 
THtltAU• fiA CD. 0CN1 :!t. li PAC 1:!179 L 1~100, 
0:170 :!9 11 f'LEN. ~ROH~NCJAI'IHHOS DOS DEP ALCEU COLLARES NA tD r CN 
DCNI JO 11 PAI< 12J~;, E DCN :!9 11 PAC JJIJ, • 

n~~~A~OJH9~LEN. f'RONUNCJA'IENTO DO PE:P f>E:JXOTO FILH\l, NO CN. DLN Ol 

E para terminar, Sr. Presidente, para demonstrar mais umu vez que a Lei do 

Inquilinato é ncceuAria, u extinção da denúncia vazia é neccssAriu, o Governo que 

fala agora cm controlar os preços, cm diminuir a innaçào, o Governo tem meios de 

intervir no mercado imobiliário, tem meios de intervir na indústria de construção 
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tla40I •FIII DOS OOC.UI\EHTO~· NA LlSTA MAPEIITE '[HTI:II' OU OUlllQ C.Ut\MN!IO 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palavrn uo nobre Scnndor 
Affon~o Camargo. 

O SR. AFFO~SO CAMARGO (ARENA - PR) - Sr. Prc:sident~. 
Srs. Sc:nudorc:s: 

Pela primeira vez, usamos esta tribuna. A tribuna do Senado Federal, de tnnt:1 
importância c tanta~ trudiçõe~. pois, aqui, sempre foram tratados, são trutados r, 
c.:::rtamentc:, ~rào tratados, preferencialmente, temas do mais alto intcrc~sc para u Vi· 
úa roHtica nacional. 

Por esta mesrnu ruZI1o, Sr. Pre~idc:ntc, apesar de reconheccrmu~. melhor ch1 lJll~ 

r.inp:utm. nossas deficiências pchoais c, inclusive, nossa limitudil c:xpcrii:llcla 
rmrlumc:ntur, decidimo-nos a trntnr, hoje, de assunto que, ror sua ~randc1u, temo~ 
certc:zu, c:swr à alturu desta Casa. 

Dos nobre~ Senadores, csperumo~ indulgência puru com us nossns pus~f~~:1~ 

falhas c que ucreditem que, nesta tribuna, estlt apenas mais um Senador bem illlc~
;.:ionado, que tem consciência de sua respcnsabilidudr com a democraciu c, portamo, 
com o fortalecimento desta Casa. 

Cotem, quando pedi um upartc uo nobre Scnudor José Richu, Senador pelo mtll 

Estudo, reconheci também cm S. Ex• um homem bem intencionado c falei cm 
demagogia. 

E quero explicitar melhor qual cru o meu pensamento, ontem, ~ue i: ainda o meu 
pensamento, hoje. 

Nilo acredito que qualquer politico seja um demagogo consciente. Cnloco a 
demagogia assim como uma fraqueza humuna, umu tentaçilo u que todos nó~ cstumo~ 
!iUjcitos. Seria, cm determinudo momento, pelas emoções, nós rodermos preocupur
nos mo is com o invólucro do que com o conteúdo; mais com aquilo que pode render 
votos do que propriumcntc com o mtrito de uma matéria. 

E se nos consideramos, sinceramente, apenus mais um Senador bem intc:n
cionudo, é por que, durunte o primeiro mês do nosso munduto, nos colocamos, de 
muneira exclusiva c propositul1 na posiçilo de aluno destu Univenidudc que, sem dúvi
da nenhuma, é o Sc:nudo Federal. 

E pudemos uprendcr muito, aprendemos, inclusive, que o excc~so de leio pelos 
compromissos públicos - se é que pode huver excesso de zelo pelos cornprombsu~ 
pUblicas- pode t;Ucrilicur, inclusive, uma vida, como ocorreu com um colc11a nosso, 
uqui ncstu meNmu tribuna. 

Aprendi, rorquc: ouvi muito do diAlogo umcno, cordiul, respeitoso c:, por i~~o. 
produtivo, que predominou ~emprc ncstu Cusa, Ouvi, por outro Judo, cm dctc:rmin11· 
dos momentos, uculorudas discussões. Mu5, sempre dcpoi~ de uma pulavru duru, ouvi 
um pedido de dc:sculpu. 
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Sr. Prc~idcnlc c Sr1>. Senadores, nu Comis1>ilo de Finança~. da qual f<tt;u parle, 
aprcndi c upoici aquela.\ medida~ que devem dar, .:ada vc1 mai\, força ;m Poder 
Legi.~lativo, atmvi:.~ de .~Uit\ Combsõe.s, quando concordilmo ... com o pedido feito pc:lo 
Senador Mauro Benevidc~. para que:, num pum:cr cm que é:r;tmos Rclottnr, 
prucurás~cmo~ mais informnçõc~. pura que: :~ Comisslo pudc~~c tr:~halhur c de,idir 
mclhor. 

O Sr. Mauro Renevide!!(MDB- CE)- V. Ex• me permite, nobre: Scnudnr'! 

O SR. AFio'ONSO CAMARGO (ARENA- PR)- Com todo pra1cr. 

O Sr. Muuro Dcnevlde" (MDB - CE) - Chamado à colação, pela gencrnsa 
rcfcrênci:~ de: V. E:..•, teria de rcssaltnr o seu comportamento lmpar naquc:li• hora, no 
momento cm que V. Ex• estreava na Comis~iio de Finanças, c qu;mdo lhe fora 
distribuída uma matéria poiêmicu, todos nós aplaudimos aquele ~cu gesto de 
compenetração dm nossos deveres, dos nossos encargos de liscaii;r:uçiio, encarg~~~ 'JUe 
nos ~ão deferidos pela Constituiçlo, c à Comi~1>ão de Finanças, pela Lei n'>' 6.:!23, tlt: 
julho de 1975. V, Ex• n:almcnte ~c comportou como grande: pariamcnt<~r, fazendo 
com que pairas~cm, acima dos interesses da Prefeitura de São P01ulo, os d:1 nm~a 
Comissão, que, naquele momento, exercia o ~cu poder de controle c de fhcalilação, 
diante do empréstimo vultoso de cinqUenta milhões de cruzeiros. No instante cm que 
V. Ex• estréia, na tribuna do Senado Federal, teria de fa1.cr realmente um registro 
para que o Senado Federal, o seu Plenário c a opinião pública rc:conhcccsscm uqucia 
.~ua pmtura, ub.~olutamentc correta, cm defesa da~ prerrogativas do Pod.:r Lcgi!<>lutivo. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (ARENA -PR)- Não fazemo~ mais do que 
cumprir o nosso dever, nobre Senador. 

Sr. Presidente, aprendemos, c apoiamos, também, na Comissão de Agricultura, 
da qual somos membro suplente, que está na hora - c, assim, por todos os ~cus 
pronunciamentos deseja o Senhor Presidente da República - de tran~formarmos a 
ação do Governo numu ução, nào tecnocrática, mas, sim, democrática. E apoiamos 
com entusiasmo a idêia, que surgiu naquela Comissão expressa, na ocasiào, pela 
palavra do seu Presidente, o nobre Senador Evelásio Vieira, c hoje, materializada, 
quando u Comissão de Finançns do Senado, na sua primeira reunião objctiva, recebi<~ 
para um diálogo -c cntrndc:mos que o processo governamental dcmocrâtico se faz 
nu base do diálogo daqueles que estilo no Governo c do povo, utravi:s dos Partidos. 

O Ministro Dcllim Nctto, da Agricultura, inaugurando seus trabalhos, proccs~o 
que, sei, o nobre Presidente da Comissão pretende continuar, transformando, assim, 
aquela Comissão também num foro de debates de: matérias que lhe estão afetas. 
Enfim, o que pudemos sentir nesse meio foi, basicamente, homens de dois Partidos 
divergirem, muitas vezes, quanto a caminhos a percorrer, mas jamais quanto ao 
grande objctivo a atingir, que é u felicidade do povo brasileiro. 

Diga-se, também, que, jâ no ano passado, ouvimos intensa pregação, oriunda de 
ambas as correntes partidárias, a respeito da necessidade do diálogo. E, sobretudo, do 
que se deveria trutur, no campo prático, para que alcançlisscmos o ideal perseguido. 

Essa convicç~o de que poderemos estar unidos nas coisas essenciais, deixa-nos 
bem mais à vontade pura abordar, de maneira sintética, tema que tem sido alvo de 
nossas preocupações dLJrante toda a vida pública: A orgunizaçilo pnrtidária c eleitor<& I 
ou melhor, a representação política do pO\'O, 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos no inicio du tào reclumudu "abertura de
mocrática". E faça-se justiça ao Presidente Ernesto Gc:iscl. Ele deu o primeiro grande 
passo para essa abertura, quando, com u Emenda Constitucional nQ 11, eliminou o~ 
poderes excepcionais do Ato Institucional n' S, c ao mesmo tempo, fortaleceu os pode· 
rcs constituintes do Congresso Nacional ao manter o quorum de maioria ubsoiuta, 
pura uprovução de emendas à Constituição. 

Por sua vez, o Presidente João Baplistu Figueiredo se propõe, obstinad!lmcnte, a 
dar os passos seguintes c começa o documento das diretrizcs gerais de seu Governo 
com as seguintes palavras: 

"0 dcsc:nvolvimcnto tem o homem como objcto. Em toda a sun 
inteireza: espiritual, moral, ética, social, cultural c material." 

"Cabe no Estado, portanto, assegurar condições que: lhe pcrmitum 
conquistar padrões dignos de vida c de convivência. Progresso com libcr· 
dadc. Paz com justiçu social. Ordem dentro da Democracia, Scgurunça 
dos individues, ao ludo dn segurança do Estudo c das instituições na
cionuis." 

-prossegue o Presidente-

"Dentro desse: clima, scr(t dada continuidade às reformas polfticus 
cllprcssus nu Emenda Constitucional n' 11. O governo promoverá n el<1· 
horuçào c: uprcscntllçi'lo dos projetas de lei dela decorrentes, com o fim de 
assegurar u muior rcprcscntutividudc passivei às diversas correntes de 
opiniào pública do Puls. O objctivo finul do Governo, nesse purticu\ar, 
ser A n institucionulizaçi\o, cm termos duradouros, do Estudo rcpuhlicuno, 
federativo c rcprcsc:ntutivo." 

E no primeiro di.~curso que fel. uo seu ministério, no din 19 de murço, o Prc· 
sidenlc Figueiredo umpliou seu pc:nsnmcnto dizendo o que c~pcru do Congresso, du 
seu l1urtido c du Oposiç~o. 

Disse cnti\o o Presidente; 

''A partir t.ln Emcnd;t Comtitucionnl nq I\, u Congrc~so NuL·inna\11!<.· 
MUne novas ditnt"ns;ic~. Cahc-ihe enorme faliil de rc~pon~uhilhlallc na 

defesa do regime democrático. A ARENA deve considerar-se: não como 
Pilftído do Governo, mas como Purtido no Governo. Da Oposição, c.,pc· 
r o: ~~c;tliJ.ução c crfticu construi i vu." 

Veja, portunto, Sr. Presidente, u classe política, que já antes fora convocada ii 

colaborar atravê~ de sua imaginação criadora, é: ngora dc~aliudn a cmprc~tar ~u~~ 
decisiva c concreta colaboraçüo na tarefa da lix<&ção de novas hu!>c~ legai~ 'JUC 
su~tc:ntcm, de manciru hólida e duradoura, u novn ordem democrática. 

Já hft algum tempo cstumoos debatendo os grande~ temas nacionuis. Prcci~amm 
oferecer, ayor11, as construções prática.~. E uma tarc:fa .irdua de con~truir. E algo que 
deve abrigar a todo~ nós. Algo que nos una, que: nos congrucc, que e~trcite o nosso 
relacionamento. E para que is~;o realmente ocorra, i: imprescindível que todm cola· 
horcm, ~em o que, Sr. Presidente, poderemos cstur, <tpcnu~. pondo pedra~. un~ no~ 
caminhos do.~ outros, cm prcjufto do objetivo comum. 

Sr. Presidente, nohrcs colegas, pura dc!<>cnvoivcr nosso pcn~amento, partimo~ de 
o1lguns princípios: 

]9- que: :1 nossa opção é pelo regime democrático., 
2~- que o modelo de Estado que procuramos aperfeiçoar é o do 

Estado republicano, federativo c representativo., 
)Y- que, por outro lado, a autenticidade da rcpn:~entação política e 

<~alma da Democracia, da República, c da Fcdcruçào., 

E incluo mais uma premissa: 
Que se, nu verdade, uma Democracia só se fortalece na medida cm que: ~c 

fortalecem os chamados organi~mos intermediários, como os sint.licatolo, u; a~socia· 
çõc:s, a Igreja, n Escola, c outros, cuja importância ni1o desconhecemos, h~ que se re· 
conhecer que os canais fundamentais de intcrlocuçlo entre o Estado c o povo, entre o 
Governo cu sociedade democrática, são os partidos poHticos. 

E que, portanto, não há Democracia forte, sem Partidos fortes. Nem partidos 
fortes sem bases fortes, sem valorização dos filiados, dos militantes, daqueles que: scn· 
do o próprio povo dentro dos Partidos, impregnam, pc:rmancntcmcntc, a ação c o pro· 
grama partidários, com a vontade: popular. 

Cito, mais uma vez, o Presidente João Baptista Figueiredo, não por aulicismo, 
mas para registrar uma sadia convergência de idi:ias democráticas. 

Disse ele, no mesmo discurso aos Ministros: 

"Abertura lambem envolve crescente participação do povo nu solu· 
ção de seus problemas. 1:., essencial, por isso, identificar para solucioná-las 
as aspirações das comunidades." 

O Senador José: Sarncy, Pr~idcntc do nosso Partido, por sua vc::t:, fortalece c.~sa 
opinião quando, há poucos dias atrás, na introdução do novo plano de uçilo partidá
ria da ARENA, afirmou: 

"A força poHtica, sendo uma força social, depende fundamc:ntalmcn· 
te dos grupos que a apóiam c sustentam. Assim, devemos ter presente que 
o Partido será forte quanto maior c mais amplo for o engajamento de to· 
dos os correligionários no esforço comum de defendê-lo, ampJi(l.]o, ajudá· 
lo c torná-lo cada vez mais sólido c participante, 

O Partido politico i: o instrumento básico da realização do regime 
dcmocrátiço, Somente com partidos representativos c atuuntes alcançare
mos a plenitude democrática," 

Pois bem, Sr. Presidente, se acordarmos que uma Dcmocraciu rcprcscntutiva 
implica numa democracia partidária, c mesmo que assim nilo fosse, que pretendemos 
nós todos para o Brasil uma democracia partidária, pois temos c queremos Partidos 
politicas, não há como fugir de uma outra verdade: a de que o mandato clctivo, que é 
o instrumento mnis eficaz da representação politica, tanto pura o exercício do Poder 
Executivo como do Poder Legislativo, origina-se de duas decisões fundumcntais: u 
primeira, de: ordem partidária, quando a convcnçilo escolhe: os seus candidatos c: a 
segunda de ordem popular, quando o eleitorado elege os seus representantes. 

Podemos concluir, portamo, que tudo que: aperfeiçoar n vidn dos Partidos c o 
voto do clcitor tornnrá mais autêntica u rcprcscntaçilo politica. 

Sob u luz desses dois fatos básiços de um processo dcmocrâtico, u participação 
do Partido c a participação do povo na escolha de: seus lideres, é que queremos, ncssus 
breves considcrnçõcs, analisar parn a rc:Ocxi'io desta Casa, da ARENA c do M DB, 
dois as~untos bem aluais: a crlardo dr novos Partidos c a obrigawrirdadrdo l'oto. 

O Sr. M11uro B~:nevldes (MOO- CE)- Permite-me V. Ext um apnrte, nohre 
Scnudor Affonso Cumurgo1 

O SR. AFFONSO CAMARGO (ARENA- PR)- Pois nuo. 

O Sr, 1\huro Denevlde!i (MDB- CE)- Apenas puru incluir, no discurso de 
V, Ex•, u preocupação do nosso Partido, do Movimento Democrático Brasileiro, no 
sentido de aperfeiçoar cssn Jcgislaçào que di5ciplinu u vidu dus c:ntidudcs purtidáriu~ 
cm nosso l,u!s. Ainda rcccntc:rncntc, o Presidente Ulysscs Guimurilc~ dc~i~nou urwt 
comissiio inlcgrudu por Dcputudos c Scnndorcs, com u incumhi:ndu de promover 
uma rcvisi\o nu lcgislnçilo clcitornl, de formn u fortulcccr o Purtido du vida politico· 
institucional do 11u!s. Eru este o csciurccimcnto ()Uc t.lc~ejuva prc~\llr u V. b.•, rm 
mmncntu cm que cnfucn, n c~su alturu do seu discuno, n vidll c o funcionumentu dm 
Partidm no Pu is. 
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O SR. AFFONSO CAMARGO (ARENA - PR) - Agrndcço c tico muito 
satisfeito com o esclarecimento de V. Ex• 

O Sr. Stld1nh1 Oerzl (ARENA- MS)- Permite-me V. Ex• um ii parte'? 

O SR. AFFONSO CAMARGO (ARENA- PR)- Poi'"uo. 

O Sr. Stld1nh1 Dcrzl (ARENA - MS) - Estamos ouvindo com utcnçil.o o 
discurso de V. Ex•, nobre Senador. Realmente V. EK• expõe um nssunto que é da 
rcflc:xil.o ni'io só do Senado, como de todos os politicas brasileiros. Prccisumos de um 
caminho pura maior entendimento a tim de que esta Nação reencontre a sua cstruda 
segura da total redcmocrutizução que todos nós desejamos. E inegável o esforço do 
eminente ex-Presidente Gcisc\ em proporcionar, jd, u primeira abertura c há os 
pronunciamentos incunsllvcis e reafirmados do nosso Pre~idcnte Joilo Buptista Figuei
redo de que vai fazer, realmente, deste Pais, uma Democracia. Estão nl os rrimciros 
atas, u tolerância de Sua Exccli::nciu, a orientação do seu Governo, que nos dilo il sr:gu
rança de que Sua Excelência quer, realmente, fazer uma verdadeira Democracia nesta 
Pátria. Esperamos c temos u certeza, mesmo, du compreensão, do entendimento, do 
espírito público dos ilustres Membros da Oposição que, também como nós, desejam 
essa estrada larga da Democracia, Mus, neste ponto cm que V. Ex• fala que o~ Parti· 
dos precisam encontrar uma forma de se modcrnilurcm, de fazer com que haja uma 
reformulação do nossa legislação partidária c eleitoral, o nosso eminente, c:xtruordiná· 
rio c jovem Presidente do Partido, o Sr. Senador José: Surncy, procurou, inclusive, o 
eminente Presidente do Movimento Democrllti.;:o Brasileiro pura, juntos, estudarem 
os problemas, tanto que foram criadas pelo nosso Pnrtido, a ARENA, duas Comi~· 
sõcs, integradas também por Senadores c Deputados, para estudarem uma nova 
Jcgisluçiio partidária c a reformuluçilo dos Partidos. E, tanto o MOB como u 
ARENA, depois que tiverem o seu roteiro, o seu ontcprojcto, acredito que haverá, 
novamente, um outro encontro entre os dois Presidentes purtidários, pura que pos
samos fazer, realmente, uma legis\açilo justa, quer pnrtidãria, quer eleitoral. Rcalmen· 
te, a legislação que nós temos, em muitos sctores, cm muitos pontos, já está ultrapus· 
suda. Nós haveremos de encontrar, com esse espirita de entendimento c de compre
ensão- tanto da Aliança Renovadora Nacional como do Movimento Dcmocrútico 
Brasileiro- um caminho seguro pura dotar este Pais, nesta hora em que necessitamos 
da nossa abertura, como, também, de uma legislação eleitoral c partidária certa, par;1 
este momento que atrcvcssumos. Muito grato a V. EK• 

O SR. AFFONSO CAMARGO (ARENA- PR)- Nobre Senador, o aparte de 
V. Ex•, assim como o aparte do nobre Senador Mauro Benevidcs, apenas vêm dar 
validade concreta ao próximo parãgrafo do meu discurso, que vou ler - veja bem 
V. Ex• o que já estava escrito no meu discurso: 

Para nossa alegria, Sr, Presidente, estamos falando num momento de retleJtào 
nacional, estamos procurando soluções, numa ocasião cm que o Governo, o Congn:s· 
so, os Partidos, cnlim, a sociedade inteira está a procura dos melhores caminhos pura 
u nomalizaçào da democracia brasileira. 

Num momento em que, pela sua importtincil\, todos estão dciKando de lado ~cus 
interesses menores, os pessoais ou os de simples agrupamentos politicas, para colocar 
acima de tudo, suas consciências de homens públicos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, com re!açiio à criação de partidos, devemo~ di1.cr, 
de inicio, que nilo se pode negar que u atunl estrutura partidA riu brasileira, oriunda da 
extinção dos antigos partidos, foi criada, de cima pura baixo, numn tentativu segundo 
se sabe, de implantar-se um sistema bipurtidário cm nosso Pafs. 

Por outro ludo, seria um erro afirmar, de forma categórica, que t~ta tentativa 
tenha fracassado ou que o bipurtidurismo não seja um bom modelo pur;l o regime 
democrático. 

Pois a realidade é que ui estão, hoje, tanto a ARENA, como o MDB, aluando 
com o respaldo de uma considerável e indiscutfvcl força eleitoral, que certamente não 
teriam ainda conseguido, se em 1966, o governo revolucionário tivesse optado pelo 
pluripurtidarismo, 

Acontece, Sr. Presidente, que o nlvcl de uma democracia ní\o se mede pelo númc· 
rode partidos, mas sim pela utuaçào de cada um deles. 

Por isso não é o número de partidos que nos preocupa, neste momento, musa sua 
representatividade, a sua democracia interna eu Corma com que foram c principulmen· 
te venham a ser criados. 

Nào pode haver mais dlivida, Sr. Presidente, du inconveniência da formuçi\o de 
partidos de cimu pura baixo. 

Uma legis\açilo que a possibilite, desvaloriza quando nilo ignora, u base 
partidária, o filiado, enfim, o povo, que numa democracia partidúria, ror ser o objeto, 
deve ser também o agente origindrio dos partidos politicas. 

Os dirigentes purtidârios que se têm dedicado ao trabalho de orgunizaçilo de seus 
partidos, pura que se transformem cm verdadeiros cunuis poHticos que parlam das 
bases, cunnis pcrmnncntcs que partam de bnscs com vida permanente, acreditamo~. 
sinceramente, nilo tem logrado muito sucesso. 

V ui, ui, umu uutocrlticu, porque esclareço u estu Casa que: até: o momento a indu 
sou o Presidente do Dirctório Regional do meu Partido, no E!Hado do Jlarunú. 

De nossa pnrtt, cm toda uma vivência partidâriu, untes e depois de M, c nilo 
pretendemos fazer história, encontramo~ nos purtidos um eliti~mo, outrus vetes umu 
uutocruciu c quase sempre umu resistência às mudunçu~, de tul intensidade, que, hoje, 
conclui mos só podem ser frutos de um problema de ordem cultural. 

As dificuldades têm sido tilo grandes nesse campo, que muitus vct.es chcgumos u 
pcnsur que certos politicas acreditam, realmente, que purtidos só servem pum regis
trur cundiduturus n11justiçu clcitorul. 

Esqucccm·sc eles, que se assim fosse, melhor scriu t:Ktinguir U\ punido~. 
substituindo·os por um processo eleitorul de candidutum~ uutônomu~. 

Mus, se cstomios convencidos de que nosso comportumcnto partidúrio é rcllexo, 
menos da intcnçilo consciente dos lideres, do que de uma formuçilo cultural de no~~a~ 
elites, tornur.sc-ia inconseqUente olhur puru IrAs a procum de culpados. 

O importante, Sr. Presidente, Srs, Senadores, é: o olhar pura u frente, paru tcntur 
mudar tudo aquilo que deva c possa ser mudado. 

Por isso nossas palavras nil~ têm qualquer objctivo de criticar, mus apenus de 
registrar fatos para 5C tirur conclusões, E uma das conclusões que ~c pode chcgur i: que 
partidos criados de cima pura baixo, que, portunto, já começ;um errado, têm ainda 
maiores dificuldades para funcionar de baixo pura cima, tendendo a ~cr partidos de 
cúpula, ou melhor chamados, partidos congressuuis. 

Até porque suas bases, desmotivadas pois nilo purticipurum efctivumentc de sua 
formação, reagem, muitas vezes com grande inércia, quando convocadas 11 assumir 
suas legltimu!l responsabilidades politicas. 

Pura nos mantermos na disposição de nilo olhar para trás, vamos apenas regis
trar um fulo, que por si só, retrata nona mentalidade cm matéria de partidos. 

Em 1977, o Congresso Nacional aprovou a prorrognçào do mandato do~ mem· 
bras de todos os dirctórios partidários do Pais, inclusive dos dirctórios municip;~is, u 
total revelia dos seus filiados, Pois bem, nu época, as rcuçõcs contrllrius, quando, ex is· 
tiram, foram incomparavehnente mais tlmidas, menos inttnsas do que cm qunlquer 
outro assunto de relevância nacional. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos próllimos meses csturemo~ discutindo e vo
tando sobre vários temas institucionais, inclusive sobre o processo eleitoral eu criação 
de novos partidos, Queremos, assim, propor a esta Casa, ao nosso partido, bem como 
ao Partido da Oposição, que acaba, por sinal, de nomear comissões pura o estudo de~
'iUs matérias, que façamos lodo o esforço pnrn evitar que novas ugrcmiações sejnm 
criadas de cimu para baixo. 

Tenho certeza que esse cst"orço, scrll bem entendido pela opinião pública, por 
estar sendo feito cm nome do melhor aperfeiçoamento de nossa rcprcscntuçào poli· 
ticu, o que significa dizer, do nosso próprio modelo democrático. 

De nada udiantarin analisar, agora, a legislaçilo vigente nos últimos unoll cm que 
um novo partido rara se organizar dependia do upoiamcnto de cinco por cento do 
eleitorado, expresso cm listas de assinaturas. 

A luta pela criação do POR, foi o retrato dessa fase. 
Listas e mais listas de adesão, assinaturas colctadas na~ ruas das grande~ cidades, 

nas concentruções públicas ocasionais c até mesmo cm bocas de urnas cm dias de elei
ção. Assinaturas, no entanto, de pessoas, que nu sua grande maíoría, não tinham qual· 
quer compromisso com o partido que cstuvam criando c com quem, também o parti
do não tinha qualquer vinculação politica. 

Poderiam os até: arriscar, que se o POR tivesse sido criada, seria um .(lrandc candi
dato a ser mais um partido congrcssuul. 

O importante é o exame da lei utual, que vigoru desde a Emenda Constitucionul 
n~ 11, do ano passado, de acordo com o texto comtante no Artigo 152, du Constitui· 
cão, 

Não v um os analisar cm detalhe o referido texto, pois tcmos ccrtel.n que ele tem 
sido objcto de estudo minucioso dos Congressistas, mas apenas enfocú-lo no e~llt:ncinl. 

Em ~ln tese, o que verificamos é que se de um ludo u Emenda liberalizou a organi
zuçào provisória de novos partidos, do outro limitou seu funcionumcnto, principul
mente por dua~ exigências constantes do§ 29; 

I - filiação ao partido de, pelo menos 10% (dez por cento) de repre
sentantes na Climuru dos Deputados c no Senado Federal que tenham, co
mo fundadores, assinado seus utos constitutivos; ou 

11 -apoio, expresso cm votos, de 5% (cinco por cento) do clcilorudo 
que haja votado nu última eleição geral pura a Câmara dos Deputados, dis· 
tribuldos, pelo menos, por nove Estudos, com o mnimo de 3% (três por 
cento) cm cudu um deles, 

E uma terceira e'xigênciu, expressa no§ 39: 

Nilo terá direito u representação o Partido que obtiver votuçõcs infe· 
riorcs aos percentuais fixudos no item U do parágrafo anterior, hipótese 
cm que seri\o consideradas nulas. 

Ora, Sr. Presidente, o atuulttKto constitucional, upesur de reprcscntur UOIU indis· 
cativei evolução sobre o anterior, pois, como já dissemos, permitiu u orgunil.uç;i10 pro· 
visóriu de partidos, nu parte das exigências pura funcionamento, continuou n fucilitar 
sua criação somente de cima pura baixo, dificultando sua formuçào u partir da~ bases. 

E com um grande risco: nu medida em que u exigé:nciu do teste cleitorul do 
item 11, tornada drástica pela nulidade das votações prcvistus no§ 3"~, comprometer u 
criação de Partidos por iniciativa da sociedade poHticu, nos restarA upenus a orçilo do 
item I, o que quc:r dizer que podcrâ se concrctizur, no tempo, umu terrlvel prl1ticu inll· 
titucional, u de que novos Partidos sempre tenham que surgir dus divbõcs c do de~· 
mcmbrumcnto dos Purtidos eKistcntcs, 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, !ie nudu fizermos c isto ucontcccr, teremos sido 
protogonisuu de um enorme rctroccs~o em nossu dcmocruciu, cxutumente numu í:po· 
cu cm que se buscu o ~cu upcrfeiçoumcnto. Pura nilo nos ulongurmos mub, o que pro
pomo!i à rencdo do espirita rUblico de v. EK*!i i: umu modificm;ào do \Clttll comtitu
cionul, no Artigo 152, em que ~ej11m ~ubstituldus Uli tKigi:nciuft do§ 29, item I c 11, e o 
§ )9, por upenns umu Unicu cxigénciu: a de que o~ novos Purtldm pnru l"uncionur de
vum possuir uma estrutura legulmcntc orgunit.udu, nos mlnimos jâ t~rcvisttJs pclu Lei 



Abril de 1979 lliARIO llO CONGRESSO NACIONAI.(Seçúu 11 l QulntM-(eirw S 657 

Onu"tnicu dm Partidm Pnlfticos. Isto C, dirctórins municipais regi~tradu~ na Ju~tiça 
Elcitorul cm pelo menos l/4 (um quarto) dos Municlpio~ de no mlnimo dote btudu~ 
da Fcdcruçiio. 

O Sr. LomantoJúnlor(ARENA- BA)- Permite V, Ex• um aparte'! 

O SR, AFFONSO CAMARGO (ARENA- PR)- Com todo o prum. 

O Sr. Lom1nto Júnior (ARENA- BA)- Nobre Senador Affonso Camurgo, pc
di o upartc a V. Ex• pura cumprimcnt6-lo pela sua brilhante estréia na tribuna do Se
nado. V, Ex• é um homem que tra1. para esta Casa uma larga cxpcriC:ncia c uma vi
vência muito grande dos problemas po\fticos, como Udcr que realmente é, no seu Es
tado. V. Ex' vem dirigindo o nosso Purlido, a Aliança Renovadora Nacional, com 
muitu eficiência; sei, porque acompanho de h6 muito a sua atuaçào politica. Chega 
V. Ex' uo Senado pura trazer esta contribuição, este acervo de experiência de que e 
possuidor. E, hoje, V. Ex' aborda um problema muito importante, que é a reformula· 
ção partidária. Como sou daqueles que se liliam aos que julgam que a dcmocraciu run
ciona com mais sucesso, na sua pleniludc, através do pluripartidarismo- portanto, 
sendo adepto do pluriparlidarismo -louvo a iniciativa de V, Ex• trazendo sugestões 
para esta Casa, no sentido de que se racilitc a rcrormulaçilo partidária. Ao cumprimcn· 
tá-lo pela sua estréia, quero aqui renovar os votos que já lhe fiz pessoalmente, pura 
que o desempenho de V. Ex• no Senado, trazendo pura nós todos a sua larga cxperii:n· 
cia, o seu largo tiroclnio de homem público, possa se constituir de crescentes êxito!>, 
porque, cfetivamente, neste momento o Pais reclama a presença de todos os seus Lide· 
rcs, para que num ambiente de debate, de tranqUilidade, de rcncxilo, de diálogo, nós 
possamos encontrar o melhor caminho. E com'o o povo brasileiro rcz uma opção, 
achando que o melhor caminho para atingir o desenvolvimento da Pátria, ê através do 
regime dcmocrâtico, a sua presença aqui, é sem dúvida alguma, a segurança de que, 
uo ludo dos seus companheiros do Paranll., V. Ex• será um grande contribuinte, um 
grande colaborador, pura que consolidemos o sistema dcmocrlltico, que é, repito o 
único caminho que nos conduzirA ao desenvolvimento dentro de uma sociedade plura· 
lista, dentro de uma sociedade livre que todos nós almejamos. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (ARENA- PR)- Recebo o seu aparte, nobre 
Senador Lomanto Júnior, nos seus elogios apenas como a bondade de um amigo de 
velhos tempos, mas cm suas palavras vejo nelas um incentivo ao nosso trabalho, mais 
responsabilidade a nossa pessoa, 

Sr. Presidente, com esta modificação, o processo de rormaçào de Partidos sc:râ 
simplificado sem ser, propriamente, facilitado, pois indcpcndcrli das cúpulas para 
depender só da filiação de membros nas bases municipais. 

Mas, o maior rruto que poderemos colher dessa alteração é que, enquanto as 
outras eventuais correntes politicas da sociedade brasileira estiverem organizando 
seus Partidos de baixo para cima, nós estaremos, livres das pressões do divisionismo, 
cuidando melhor dos nossos Partidos, transrormundo-os cm Partido!i definitivos, 
acreditados rm opinião pública, através da valorização dos seus militantes, da atualiza
ção dos seus programas, da autêntica c dcmocrlltica escolha dos seus candidatos c da 
integração das lideranças numaação mais homogénea. 

Ou mesma rotina que não queremos que o povo veja na ARENA uma federação 
de rucçÕc.'i governistas que se agridem, nilo queremos. também, que ele: veja no MDB, 
uma federação de oposições que: nilo se ajustam. 

De consciência nós temos que desejar que a ARENA c o MDB se consolidem 
como verdadeiros Partidos, Partidos responsáveis, que possam inclusive caminhar 
juntos, quando assim for preciso. Pura o bem comum do povo brasileiro. 

O Sr. Moacyr D1ll1 (ARENA - ES) - Permite um aparte, nobre Senador 
Arronso Camargo1 

O SR. AFFONSO CAMARGO (ARENA- PR)- Pois não, nobre Senador. 

o Sr. Moac:yr D•ll• (ARENA - ES) - Nobre Senador Arronso Camargo, 
quero também me congratular com V. Ex• pela magnifica estréia que faz. V. Ex• traz 
subsidias valiosos. E pensamento nosso, é pensamento de todos aqueles que, c:rctiva
mcnte, participam da vida pública deste Pais uma rcrormulação purtidúria, c o 
pronunciamento de V. Ex• truz subsidias capazes de proporcionar uma radical 
mudança nu estrutura polftico-purtidâria que ui cstâ. Quero dizer a V. Ex• que, na 
primeira vcJ. cm que estive com V, Ex•, tornei· me um admirador seu, duda a gc:ntilc:zu 
no truta; c, agoru, ao vê-lo nesta tribuna com uma mcn~ugcm tilo amena, expondo 
com tanta sabedoria seus pontos de vista, congratulo· me comigo mesmo por ter tido a 
rclicidadc: de conhecê-lo c tC·lo como colega nesta Casa, Muito obrigado. 

O SR, AFFONSO CAMARGO (ARENA - PR) - Eu é que agradeço a 
intervenção de V. Ex•, que é mais um amigo que fiz, nc:stu Casu, 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a altcruçilo ora proposta, se nu devida oportuni· 
dadc: for uprovadn, cm muito irá contribuir pura u melhoria das nossas nornms 
democrtuicus no dmbito purtid6rio, raltando que ela seja complc:tudu por outra 
providi:nciu no âmbito eleito rui. 

Trutu·sc da eliminação da obrig11toric:dudc do voto, dispositivo que, 
incompreensivelmente, uinda ru1. purtc da nossa legislação. 

E justilicamo~ esta posição com a mesma justificução do projeto de cmc:ndil 
constitucional que, sobre esse assunto, será rcaprcsc:ntado, ao c~ume desta C usa, por 
ser c:stn justificução de urna ch1rc:lu in~oupcrflvc:l: 

"O voto obrigatório cm nada ruvorc:cc: a prllticu c o apc:rfc:içoamc:nto 
da democraciu. Direito c dever, como o define Leon Duguit, C, ucimu de 
tado, um uto de consciência para o cumprimento de: um dever c\vico. 

O eleitor que comparece lls urnas contra a vontade, a pena~ paru fusir 
ao pagamento de multas c outras sunçõc~ que lhe são impo~tus, não est~ 
cumprindo nem um dever clvico c nem praticando um ato de conscii:ncia. 
Suatc:ndi:ncia e votar no primeiro nome que lhe sugerirem, de um cundida· 
to que não conhece, o que racilita u cabala nu boca das urna~. promovidu 
pela mobilização de aliciadores de votos que o poder económico propicia. 
Ou então, vota cm branco ou anula seu voto, o que explica a grande 
proporção dos votos cm brancos c nulos cm todos os pleitos. 

Os Estados Unidos c as nações do Ocidente Europeu, que udotum o 
voto voluntârio, embora registrem comparecimento de cinqUenta por 
cento, ou menos, de eleitores, nilo são por issO democracias menos perfei· 
ta~ do que a nossa. As.sim, o voto voluntário constitui, nu verdade, um 
passo à rrcntc na dircção do aperfeiçoamento das instituições dcmocr~ti· 
cas." 

E o que acho importante é que, no momento cm que rormos examinar toda c:~sa 
matéria, procuremos analisâ·la não sob o aspecto do interesse mai~ imediato, se 
havcrú ou não vantagem eleitoral, o que importa é o apcrrciçoamcnto, 

Por isso o apelo que deixamos cm nossas últimas palavras: vamos resolver da 
melhor maneira os problemas que jli estilo ai da anistia, das eleições dirctas, do 
calcndârio eleitoral, das sublcgendas, além dos grandes problemas económicos c 
sociais que anigcm o Puls. Como o problema da energia nuclear, o problcmu da 
denúncia vazia, tudo o que tem sido discutido nesses últimos dias. 

Mas nào abandonemos tudo aquilo que possa gerar transrormações na origem, 
pois mclhorur a participação do Partido c do eleitor, na vida politica do Pais: é, cfc:ti· 
vamcntc:, melhorar a representação politica c, portanto, apcrrciçoar a democracia 
brasileira. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palavra ao nobre Senador 
Agcnor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (MOB- RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Estou deveras preocupado, Sr. Presidente, com o quadro da situação económica 
c financeira do Pais. Nestes últimos IS dias, preocupei-me cm fazer um levantamento 
do nosso endividamento externo, das emissões feitas pelos Governos Rcvolucio
núrios, pela innação, pela desvalorização da nossa moeda, c cheguei a uma conclusão 
csturrcccdora, Sr. Presidente:. 

Não entendo como um Pais, devendo 31 bilhões de dólares, com uma inOw;ào 
acima de 40%, com uma desvalorização da sua moeda jâ cm mais de 30%, pode, Sr. 
Presidente c Srs. Senadores, pensar cm gastar IS bilhões de dólares na execução de um 
programa cm busca da energia nuclear; gastar mais 7 bilhões c SOO milhões de dólares 
na construção de ltaipu c um bilhão c meio de dólares na Estrada do Aço, Ou ~c:ja, ~4 
bilhões de dólares a preços de 1977 c 1978. Porque, Sr. Presidente c Srs. Senadores, a 
situação do assalariado, a situação do povo, da massa trabalhadora deste Pab é gra· 
vlssima; a situação de quem trabalha, a situação do proletariado é dificílima. 

E é de se perguntar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ~c o povo que trabalha, se o 
assalariado que produz vive mal, se o poder aquisitivo desta gente foi absorvido por 
esta inflação galopante:, quase que alucinante, quem é qUe vai responder pelos cn· 
cargos do ônus enorme da cncraia nuclear, que precisamos pagar. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a nossa balança de serviço j6 supera a casa dos K 
bilhões de dólares por uno; o dtficit da balança de serviço, mais o encargo só de pctró· 
]co absorvem todas as perspectivas da nossa balança de exportação. 

Então, é de se perguntar, Sr. Presidente, Srs. Senadores o que ê que us autori· 
dadcs responsáveis pela Nação estilo pensando cm termos de: perspectivas de futuro, 
porque, na proporção cm que a nossa moeda desvaloriza-se, na proporção cm que a 
nossa divida externa aumenta, é lógico que: a massa, que o povo serre mais. E. se é o 
povo que cstâ sorrcndo, a cada dia mais, tendo cm vista esta innuçilo gulopantc:, o 
custo de vida alterando-se n cada hora c a cada momento, é de se perguntar, Sr. Prc:· 
sidcntc, Srs. Senadores, como é que vamos pagur ltuipu, Angra dos Reis através du 
energia nuclear c a Estrada do Aço1 

A Nossa posição no mercado internacional é gruv[ssima. Hoje, li nos jornais: "o 
óleo de soja ralta nos mercados". Por quc1 Porque o óleo de soja está sendo c;;;por
tado, porque o preço no exterior é ~2% mais caro do que aqui, no Brasil. 

O que acontece, Sr. Presidente, Srs. Senadores'! O Governo vai proibir a c;;;portu· 
çilo do óleo de soja, pura poder o brasileiro ter óleo em sua mesa. Mas, quunto vai 
subir o óleo de soja, para ficar cm paridade com o comércio intcrnacionul1 Porque 
nilo tem cabimento a agricultura licur prejudicada c passar u vender o óleo mais baru· 
to, tendo onde vender mais caro. 

Este ê um dos uspcctos desta politica cusu\stica, desta pollticu que realmente nos 
amedronta, ~o óleo c um puradoxo, o cu li:. O café nos Estudos Unidos du Ami:ril.:u 
baixou. Aqui, no Brasil, subiu agoru pura CrS 82,SO. Por que subiu o café cm pó'! 
Pura que os brasileiros de baixa renda passem a 1om ar menos cu fê e, con~c:qUcntcmcn
tc:, o Orusil exportar mais. 

O Sr.l\llluro Dcne"ldcs (MDil- CE)- Permite um apurtc:, nobre Sc:nudor Age· 
nor Muria'! 

OSR. AGENOR MARIA (MOB- RN)- Após tcrminur o meu racioclnio. 
Entilo, Sr. Presidente, Srs. Senudorc:s, c:luborci este quudro. Trutu-~c de umu 

rudiogrufill vivu du situação diflcil do nosso Puls. 
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Em 1963, o Governu emitiu HH9 milhõe~> de cruleiros; em 19M, a emi~>~àu pa~~tlU 
a ~er de I hilhlo e 4K4 milhões de crulciros; cm 1965, ~ hilhilc:!o, 175 milhôc!o de cru;ci
ros; mots, quando chegou cm 1974, a c:missào ~o;ahou p;tru ~4 bilhôe~o, 150 milhúc~ de 
crulcirus; em 1975, elevou-se para 35 bilhões c 50 milhões de cnt;ciro~; em 11)76, 
pulou, astwnomic;tmcnle, paru 51 bilhões e 50 milhões de cruzeiro~: em 1977, pmt 71 
bilhões c 50 milhões de crulciros; cm 197!!, por incrlvc:l que pareça, para H9.550 bi· 
lhõcs de cru;eirlls. Esta emissão representa, nào resta u menor dUvida, um dm fatore~ 
preponderantes desta influçào galopante c desenfreada. 

O Produto Interno Bruto-PIB-elevou-se de 2,3 bilhões, cm 1977, chcg:.ndo, 
em 197M, ot c:.sa dos Cr$ 3.552.800.000. Ou seja, elevou-se, cm 1977 para 197H, cm 
SI%. A elevação do PIB, tendo cm vista o problema financeiro, realmente foi llrande: 
SI%. Mas, se lizermos o levantamento, tomando-se por base u quantidade do produ
to, não nos convence a alta do PIB, porque a nlta foi, tendo cm vist;a esta innaçào. 

Sr. Presidente, a receita é um qundro mais dantesco ninda. Em 1966, tínhamos 
uma receita de 5.910 milhões. O Governo conseguiu, casuisticamcntc, promovendo 
esta inflaçào galopante, uma receita realmente satisfatória. A receita elevou-se de 
5.910 milhões para 302 bilhões cm 1978. Ou seja, uma receita superior à própria cm is· 
silo do papel moeda; uma receita que dA oportunidade ao Governo de criar, a fundo 
perdido, as verbas que ele possa imaginar, para aplicar como bem queira. Pois bem, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, c:su receita bilionária é fruto, nilo resta a menor dúvi
da, dessa inflaçilo que cstâ matando o assalariado, que está sugando a economia de 
quem trabalha, que estA jogando à sarjeta do abandono, do sofrimento as classes tra· 
balhadoras. 

O Sr. Mauro Benr•ldn (MDB- CE)- V. Ex• me permite um aparte, nobre 
Senador Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com o maior prazer, nobre Senador 
Mauro Bcncvidcs. 

O Sr. Mauro Bene•ldn (M DB -CE) - Nobre Senador Agcnor Muria, a esta 
altura do pronunciamento de V. Ex•, quando h6 uma referência expressa à inflação, 
desejo esclarecer que ainda ontem o Ministro da Fazenda, interpelado por um jor
nalista, a respeito do lndicc que teria ocorrido no mês de março, S. Ex• nem sequer se 
encorajou a declinar este lndice tão astronômico, apesar do empenho e do anúncio do 
Governo ao enunciar a redução desses níveis de inflação que angustia o povo brasilci· 
ro. Pois bem, o Ministro Rischbictcr não se encorajou a declinar esses lndiccs, apesar 
da Fundaçào Getúlio Vargas jâ haver feito a devida aferição cm relação ao mês de 
março. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Muito obrigado nobre Senador 
Mauro Bencvidcs, mas na realidade a inflação, nesses últimos três meses, já ... 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- V, Ex• me permite um npartc? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- ... alcançou à casa dos 12,9%. E a 
desvalorização do cruzeiro, já está cm 10,63%. A desvalorização da mot"da, de um la· 
do, predizem, irá chegar ao fim do uno, com um lndicc superior a 40%, com essa mi· 
nidcsvalorizaçilo a cada IS dias. A inflação, se continuar como ocorreu nos último~ 
três meses, vai alcançar, no fim do ano, a mais de 50%. 

O Sr.Jollé Llu(ARENA-CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ACENO R MARIA (MDB- RN)- Com maior prmr. 

O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Nobre Scn11.dor Ascnor Maria, V. Ex• aca· 
ba de fazer uma série de closios ao Governo, dos quais o Plenário tomaria consciência 
se p~dcs~ analisar, com m11.is vagar os números que V, Ex• traz a esta Casa. V. Ex• 
acaba de dizer que a emissão cm 1963, foi de 889 milhões de cruzeiros, Ora, sabemos 
que o PIB, naquela época, foi de 3,2 bilhões de cruzeiros. Pelos dados que V, Ex• nos 
deu, tcriamos, naquela época, uma emissão equivalente a 28%, do Produto Interno 
Bruto. No mesmo passo cm 1978, pelo mesmos dados de uma emissão de V. Ex• 89 bi· 
lhões, corresponde apenas a cerca de 2,5%. Ora, passar de 28% para 2,5%, cm uma fa· 
se de inflação, é ou não um fato extraordinãrio? O Governo não cstâ emitindo senão à 
medida da necessidade do crescimento da economia, V, Ex• fula sobre inflação mas 
não fula que nós incorporamos, u nossa metodologia de trabalho, a corrcçào du infla· 
çào, que mesmo com sua componente rcalimcnntdoru tem ajudado o Palli a manter 
altas taxas de crescimento, V, Ex• também não cita a evolução da renda per capila. 
Isso, Ex•, mostra como é injusto c perigoso citar números sem u anãlisc do seu con· 
tcüdo, V. Ex.• se esquece que a renda real do brasileiro passou de 815 dólares de hoje 
- porque cm dólar dcflucionado pura naquela época, tlnhumos apenas trezentos c 
vinte c cinco, Em moeda de hoje essa renda cm 1963 era de 815 dólares, hoje ela se 
eleva a mil c ~cisccntos c cinqUenta. Podemos citar números, Ex•, mas precisamos tum· 
bém de nnâlisc, pura que o povo brasileiro seja bem informada. Nilo basta dcscur· 
regar números porque isso engana o povo brasileiro. Muitos nilo se darilo conta 
sequer de que este Pais está progredindo. Temos os nossos problemas, não hâ dúvida, 
inclusive nu área de distribuição de renda, nilo vamos negar isto, mas o progresso do 
!•ais está ai à vista de todo o mundo. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador José Lins, quanto a renda 
p~r cap/ta, se formos medir o que gunhu o Senador Agenor Maria c o desgraçado do 
ussulariudo do meu Estudo, nu realidade ele licu com umu rcndu prr capiw suti1ofa· 
tória, mus na hora de fa1.er u feira, o Senador Agcnor Muriu ful. com seus oitcntu mil 
crulciros, e ele vai fazer com tJs mil c vinte c cinco cruLciros que est(t gunhundo. 

O Sr. Jo"é Un~ (AI~ENA- CE)- V. E )I,• me permite um outro upurte'! 

O SR. AGENOR MARIA (MDH- RN)- JA permiti que V. Ex• de~>~c u ~cu 
apotrtc:, agora me permita respondê-lo. 

Scnudor José Lins, a renda ptr cap/la ni\o corresponde ii reulidudc de!o~c Pai.\ 
P;tra que V. Ex• tenha umu idéia, o suJAria no meu Estudo, cm 1964 cru de do1e 
cruzeiros c cinqUenta centavos. Com esse salário, o homem, !lquclu épOCil, compmva 
dez quilos de café, dcl quilos de acücur, dez quilos de arroz, dcl quilos de carne, e ele 
licava com um Juperal'(/ de três cruzciroli c pouco. Porque o salário !>C mede pelo que 
ele compru cm utilidade. O salllrio nilo se mede pelo volume de dinheiro que ele botíl 
no bobo. 

Pois bem, hoje, Senador José Uns, o salário não é mais do;rc cruleiros c cinqUc:n· 
ta centavos, é um mil cento c onze cruzeiros c vinte: centavos que, descontados os 8% 
do INPS, ele recebe um mil e vinte c dois cruzeiros. Subiu, ma~ subiu enormemente de 
dolc cruleiros c cinqUenta centavos pura um mil c vinte c dois crulciros, subiu 
1.000%! Mas Senador José Lins, ele não compra mais café, ele está tomando chá, 
porque não tem poder aquisitivo pura comprar café, apesar de o salário ter aumcn· 
tudo mais de 1.000%1 

OSr,Joté Uns(ARENA-CE)- V. Ex• permite? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- V. Ex• vai me permitir rc)pondé-lo, 
depois darei o aparte, 

Ele não pode comprar a carne, porque, àquela ~poca, cru trinta c oito centavos o 
quilo c hoje custa noventa eruzciros. A carne, o desgraçado do assalariado, 'lU minha 
área, não a compra, não toma café; c àquela época, Senador José Lins, ele comia 
carne c tomava café. 

Jâ disse dessa tribuna várias vezes: cu temo porque o que mais cresceu neste últi· 
mos dez unos cm nosso Pais é a prostituição, c vou mais longe, Sr. PrcsiUcntc, Srs. 
Senadores, o que mantém essa nossa sociedade silo os valores éticos c m~Jruis da 
fnmUia, da fé. Mas a pobreza, na minha llrca do Nordeste, se transformou cm miséria 
c a miséria é: a pona aberta para a prostituição, 

O Sr. Gll'ln Rocha (MDB -SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Posso alirmar à Casa: o que mais 
tem caldo, nu minha ârea, silo justamente cucs valores, A fé está dl!saparcccndo 
porque o homem não tem por qué ter mais fé. Antes, quando tudo cru difícil, o operá· 
rio batia nos peitos c dizia:- Sou pobre mas vivo às minha custas. Mas, hoje, quem 
neste Pais, que seja assalariado, pode dizer que vive às custas dele? 

O Sr. Gll~an Roch1 (MDB- SE)- Muito bem, Senador! 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- As filas do INPS pc!U> madragada> 
afora! Pessoas doentes nas filas agul!.rdando a curid11.de do poder público quando não, 
pura ouvir que não tem médico para atender àquela doença. 

Aqui cm Brusflia - jâ disse desta tribuna - o hospit11.l do Gama só tem um 
aparelho de radiologia c milhões de pessoas dele estão necessitando. 

Tenho cm mãos este quadro que diz o seguinte: exportamos, cm 1976, 9 bilhões 
de cruzeiros, ou seja, exportamos menos do que cm 1975, No entanto, u nossa divida 
liquida aumentou 11,8%, pois ela subiu de 17.130 para 19.441 bilhões de dólares. Em 
1977, u nossa exportação subiu 18,69 c a divida liquida subiu 21,5%; cm 1978, a expor· 
tnção subiu 12,36% c a d!vidallquidaaumcntou cm 20%. 

Que diz o atual Ministro do Pluncjamcnto o Sr. Mário Henrique Simonscn? E 
dele c não do Agcnor Maria: 

"Mas esse déficit não pode ser de tal montu que leve a divida liquida a 
crescer mais rapidamente que nouas exportações." 

Quem diz é o ex-Ministro da Fazenda; que dividi!. liquida nilo pode crescer mais 
do que as exportações c, infelizmente, é o que vem acontecendo. 

E com o maior prazer que dou o aparte ao nobre Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Glhan Rocha (MDB- SE)- Nobre Senador Agcnor Mnria, ao ouvir a 
explanação do representante do Governo, ouvindo o linguajar tecnocrata de S. Ex.•, 
me veio à memória aquela historiazinha bem conhecida do besouro examinado por 
técnicos cm aeronáutica que, surpreendentemente, descobriram que, por ser bojudo, 
ter us usas curtas, pelos cálculos, enfim, feitos pela aeronáutica, o besouro não podia, 
teoricamente, voar. Mas, como ele não subiu de nenhuma dessas leis, voava tranqUila· 
mente, A mcKma coisa estA acontecendo, por exemplo, no meu Nordeste. O nordes· 
tino não sabe que usuu renda ptrcapfta real, cm dólar, aumentou; ele não tem cons• 
ciência que o seu PIB aumentou, E não sabendo diaso, ele continua nu mistria. V. Ex• 
está coberto de razões. E.ucs tecnocratas dos números, esses homens que desvir· 
tuaram até u Aritmética de António Trujano, csti\o absolutamente sem crédito neste 
Pais. Vamos confiur no& olhos, nos estômagos, na scnsibilidudc de homens como 
V. Ex.•, que, no diu u dia- fazendo ouvidos mocas a essa pregação ilógicm desses 
tccnocrulas- vêm a cstu Cusa dizer que não se conformam com esse progrcno mui 
orientado da sociedade brusilciru. O Brasil nUo 5Uportu mais cs~cli técnicos que 
querem impingir realidades ucima da própria natureza dali toisns, como os cientistas 
que Uslicguruvam que o besouro não podia voar porque: sua formuçUo nilo permitiu, c, 
mesmo assim, ele: vOou, 

O SR, AGI~NOH MARIA (MOO- RN)- Senador Gilvan Rochu, Jico muito 
grato pelo upurtc de V, h• 

A Comi~s~o de A~ricultura do Senado, utuulmcnlc prc~ididn relo srundc urnigo, 
Senudor EvcUiliio Vieira, recebeu hoje, pura umn pulc~tru, a visitu do Mini~tro Delfim 
Nctto. S. E11.• falou, nc::~lll Comi~si'w, de \0,30 tu J4,31l horu•, porlunln, cerca de 
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quatro hora~. Tive oportunidade de tomar parte dos debate~. onde fil quatru prc
guntus u S. E"' A primeira pergunta roi a ~egumtc:: A lilo~ofiu do~ Govt:rnu~ Rcvolu· 
"ionárlos tem 111do 5obrcpor ucimu do er.:onômico·flnuncciro. Quem tem dinhcirtl 
vivo, neste Puls, está ganhando o que quer; dobra fortuna a cada uno. Mas, 4ucm n~o 
tem JmhelrtJ vivo c depende de dinheiro emprestado- pode .~c r mdúslriíl, comé:rcio, 
ou agricullura -, se depender de dinheiro alheio, cMá correndo o ri~co de, tru
hulhando, perder o que tem. 

O Sr.Jo~ Llm1(ARENA- CE)- Permite V, Ex• um ap11rtc'! 

. O SR. AGE~OR MARIA (M.DB- RN)- Na realidade, a rcntabihd~dc Jinan· 
:ma CM~ multo a~.:1ma da rcntubihdade cconômica. Entendo, diLia iLO Mintstro Dd· 
'im Nettn, que, ou ~c baixava o custo do dinheiro •Avo, ou não tl!riamos como de~cn
·. olver a án:a rural, dcsenvolver, enfim, o econômico, 

Es\11 foi a primeira pergunta. Nu segunda, perguntei a S. Ex• o seguinte: 
Agncullura responde por uma obrigação tributMi.l maquiaví:lica, infernal c altoL

.nente dcficuária, porque a partir de 67, criurum o imposto denominado !CM.- lm
ílO~h1 di! Circulação de ~crcadoria, horizontal. E~tc: imposto !iobrecarregou a m:L· 
;~ria·pruna nas mãos do homem do campo, de tal maneira, que ele paga :ríhutos p:.ra 
,,roduúr. ErH1io, perguntei: Sr. Mini~tro está provado que a produçilu JOi ruim: i: 
,u~to que este homem pague o !CM de 15%, incidindo ~ohre o produto brulo na m:ll' 
!.JUan do elt: produziu deficitanamente, por conta da~ chuvas, das enchente.~. das ~cca~·! 
. ·o1 u .~c~tunda pergunta. 

A terceira pergunta feita ao Sr. Ministro foi n ~cgumtc. Sr. Ministro, o ~cnhlH 
•JUC :~cuha J~ afirmar Ler um entendimento harmonio~o com o Ministro do lnh:ritlr, 
·:orno Ministro dos Transportes, não Vlii ter um entendimento harmonrmo com n~ 
autoridades f:.1cndãrias, porque V. Ex• defende, como o Mini~tro do ,\griculturu, <~ 
produção; eles, como Ministros, da Fazenda c do Pluncjamento dcfcnderiio o financei
ro c económico. Cria•sc o problema; na hora de baixar os juros do dinhc1ro eu quero 
ver a atitude poHtica, porque, açào, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é uma açào poli ti· 
~.:a. A inlluçào no Pais i: politica: 80% dessa lnflaçào C de custo tributário. 

Não acho que possamos chegar a um denominador comum a nUa ser que Clatu 

~-tente que se locupleta com o dinheiro de quem trabalha, que ~c locupleta com n 
Jinhciro de quem produz, com o dinheiro de milhões de criaturas que trabalhando 
rtüo tém o s~grado direito de se alimentar condignamente. Porque todos nós sabemo~ 
.1uc o )ulário é um :>alAria de fome. E cu pergunto, por que é um salário de fome'! 

O Sr, Jo!lé Llns (ARENA- CE)- Permite-me V. E"• nobre Senador? 

O SR. AGENOR MARIA (MOB- RN)- Por que é um suJAria dc fome se C!a!-!c 
:1,saJariudo precisa se alimentar? JA disscjlt desta tribuna: o homem que trabalha que:! 
ter o privilégio de dizer, eu sou pobre mas vivo às minhas custas. Na hora cm que o h o· 
mcm que trab;dha perde este direito, este privilégio, ele nào tem por qué ler :~mar pelo 
trabalho. E i: o que cstfl acontecendo cm todo este imenso continente que i: o nosso 
?ais. 

Chego 1 minha ro<;:a, e o homem de hoje é diferente do homem de amem, Por 
quê? Porljue ele perdeu o estímulo para o trabalho e quando o homem perde o estímu· 
lo para o trabalho ele, a seguir, ele perde a vergonha, o ~cntimcnlo de pudor, Sim, 
porque o homem que nJo quer trabalhar c precisa trabalhar, o que vai fazer a seguir? 
Vai pcrd.:r o interesse pelo labor; se ele perde o interesse pelo labor vai começar a 
C"nganar o bDdeguciro da esquina, vai começar a mentir, enfim, vai começar u u~ar de 
Jctcrminados expedientes que ni\o são ucon~elhtlvcis, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Jd disse várias vetes que o homem pode perder a própria saúde c pode recobrá-la, 
perde a mulher e pode conseguir outra, mas se ele perde u vergonha é inteiramente 
impossfvcl readquirir esse sentimento de pudor. 

Venho afirmando desta Tribuna, desde que aqui cheguei, que quem trabalha nilo 
precisa de e~molas, quem trabalha não precisa de paternalismos, quem tru'ou\ha ptcci· 
'lU de uma ~nica coisa, Sr, Presidente, Srs. Senadores, de, trabalhan·do, poder viver Us 
.:ustas do seu labor, do seu suor, da sua luta, porque só assim ele continuurll u ter, 
~·ada vez m~is, amor pelo trabalho. No cnumto, h6 \rh unos pnssadoi, o CJ.&~hni~lro 
Ja Previdência Social uchou por bem dar remédio e alimcntuçjo gratuitos, através da 
Legião Bnuileira de Assistência, às pessoas de baixa renda, Vim pura c~lu Tribuna e 
.:ondenci, porque nilo podemos conciliar numa mesma pessoa o h\)mcm que trabu\hli 
c o homem que pede, não é passivei conciliur, numa pc.~.~ou, o homem que trnbulha, 
tem amor pelo labor c, uo mesmo tempo, estendeu mão c pede, entra nu lila c recebe! 
Nilo dll par~ entender! Busquei, desta Tribuna, convencer às autoridades govcrnumen· 
tais que em um erro, que era uma calamidade dar às pessoas dc bnixu renda o rcmé· 
Jio, o alimento. 

Continuo a dizer que e:sa é uma maneira de denegrir, de dc:svirtuur, de dimmu1r, 
i: umu muncirn, enfim, mi1crdvel, de tirur a dignidude do homem! 

O Sr. Jo~ Lln!i (ARENA_. CE)- Permite V, b• um apurtc'.' 

O SR. AGESOR MARIA (MDD- RN)- Vou conccdtr o <~pnrte ao nnbre 
:;cnudor Pedro Simon, pura, u sc~uir, com r~ra1.er, conctder o aparte •• V, i:.x• 

O Sr. l'rdro Slmtm (M DB - RS) - Em primeiro lu~tur, cru importante dar 
.:nnhccimento un plcn(Lrio u resposta do Ministro du Agricultura ~uhrc a ,,egundil 
pc:rguntu de: V, Ex•, quando V. Ex• afirmou que uquele que: tinhu ~ua produ!;ào 
rcduzid•t pdns enchentes, que tinhu pruticamentc frucussudo na produ~iLo, t~:ria que 
pugur o !CM. A rc.~postu que S. Ex• deu me purccc muitn importante uo plenário ter 
conhcdmcnlo. A resposta de S. E-''• conHJ Ministro du Fu~t:ndu e a rc~pnst,, ~.h: 
S. Ex• hoje, mrno Ministro da t\grkultura, que ê, c~uturnent~\ di,sc S. b;• de um 
l.':~~oln~ohhcl. 

O Sr, Glhun Rochu (MDB- SE)- Mas S. Ex• cst:. do outro lttdo du ponte, 

O Sr. Ptc.lw Simon (MDB- RS)- Nem eu c nem meus técnicos, ontelll como 
~ini.~tro da Fuzcnda c, hoje, como Ministro da Agricultura, n:to temos soluçúo para 
o problema, porque é invidvcl encontrar uma 50iuçào", Mas, quero felicitar V. Ex• 
Eu o conhccin de nome c prestigio no Rio Grnndc do Sul. Mds é com alegria e com 
grande contentamento que ouço o seu pronunciamento, pelo que ele tem de conctúdo 
numunn. Vejo no pronunciamento de V. EX' o cheiro do povo. V. Ex•, tulvc:7 mais 
.lo I.J.Uc nó~, está interpretando o que vai na alma popular. Quero diLcr que, com 
mmddude, no Rio Grande do Sul, quando Deputado, 'raoda pronunciamento idéntico 
Ln de V. Ex• num aspecto: nilo se di: ao homem, por caridade, uc;uilo que clc tem por 

Jird1o por ju~ti!Wil. A pe)soa que vive do trabalho- diz muito bem V, Ex•- tem 
.!irdw a uma remuneração que lhe dê condições de dignidade pura ele, c para ele 
•.uventar ~ua família. hso faz parte de uma Jci naturul, isto est!! na Constituição 
Drusileiru. E o que se faz7 Se faz, cxatamentc, através de um ~alá rio de fome, determi
nar que um cidadão lenha que recorrer à miserabilidudc de bater às portas do Govcr-
1C yuc lhe dá, principalmente, às vésperas dus clciçÕe'i - como aconteceu no ntcu 
1-:.stadu c deva ter acontecido no ~eu - us cl1amadas cestas de comida, em que us 
:.:estante.~ ou ils família.~ de pequena rend:1 ittm, cm fila, bu~car, "recc:bendo dentro da 
.c'ita a propaganda eleitoral dos candidatos da ARENt\. E lnstim!Lvel is~o. nobre 
.'lcn.~dor,.: V. Ex• tem toda a razilo: é lustimâvel que se queira dar por caridade aqu1lo 
que se devia ter por .~alârio mínimo necessário. Ainda, ontem, o jornal de Porto 
A.,'egrc puOiicava que, na cidade de Porto Alegre, uma fílmllia- marido, mulher e 
.!oi.~ filho!> menores- pura adquirir um rancho, o rancho mais barato, o mínimo e 
:1ccc~~~rio, indispcns!Jvcl. para viver, só na alimentução, CrS 4.400,00. Marido, 
.nulhcr, dois filho~ menores para adquirir o rancho, o mais barato, c o ~alário 
ninimo, lá no meu Est11do, i; de Cr$ 1.400,00. E fácil de se entender como v1vem C.'isus 
~umílius~ Mas diz o nobre Deputado que o Produto Interno Bruto aumentou c que: a 
renda pn capila também aumentou, O exemplo de V, Ex• é muito feliz: lembra-me 
:1m Senador do Rio Grande dc que, de certa forma, fez a análise: C o mesmo que botar 
.1 cabc:ça nu água fervendo c: os pí:s no gelo, A média c5tá boa! Mas a cabeça c~tá 
()ueimando c os pés estão gelados. Assim é a distribuição da renda no Po~.fs. Meu~ 
.:umprimcntos a V. Ex• 

_ü S~. AGENOR MARIA (MDB - RN)- Senador Pedro Simon o aparte de 
'i. Ex• nao ~ó me emociona, mas ao mesmo tempo me deixa feliz, porque reconhece 
.jUC meu trabalho tem, como mérito c prioridade número um, o povo, que me 
rnundou para esta Casa. Muito obrigado a V. Ex• 

O Ministro Delfim Nctto respondeu a todas às minhas indagações c devo dizer à 
Casa, c~m tristeza, que o Ministro de Estado, um dos homens mais inteligentes que já 
conheci em minha vida- ninguém pode negar nem o preparo nem a inteligCncia clc 
S. Ex•, o Ministro Delfim Netto - respondeu-me, pateticamente, o seguinte: -
"Semtdor Agenor Maria, 7 anos como Mini!itro da Fazenda procurei dcs1.:obrir uma 
iórmula de não cobrar o tributo sobre o produto gravoso. Não encolllrei C:l>Sa fórmu
IG, 5 anos depois volto àqueles que me substitulram: também não encontraram. E eu 
l!onfesso: não sei como resolver esse: problema". 

O Sr. Gllv1n Roch1 (MDB- SE)- Resolve, deixando pum outro. 

O SR. AG~:NOR MARIA (MDB - RN) - Eu respondo, jú que S. Ex• o Sr. 
Ministro da Agricullura não sabe. 

Foi cm Fortaleza, 3 ano~ passados, n<t Comissão de Assuntos Rcgioanuis. Lá, 
num dehatc com o Governador, cu perRuntci a S. Ex• o seguinte- "Sr. Governador, 
V. Ex• reconhece que o algodllo fibroso, nessa nossa ârca, é gravoso'?" Ele 
respondeu: - "Reconheço. O algodão é gravoso", Entiio perguntei a ele: - "Se o 
algodão é gravoso, por que V. Ex• incide um tributo de 15% nas milos desse homem, 
~c o seu produto é gravoso?" Ele tcspondc:u o seguinte:- "Mas, Senador. se cu nlo 
1ncidir o ICM sobre tsse produto, como vou pagar o funcionário?" . 

Pelo amor de Deus! Entilo é o agricultor o burro de carga que, embora as uu· 
toridade5, reconhecendo que o pro~.uo i: gravoso ou dcficitârio, são· obrigadas u 
deixd-lo mnis desgraçado pnru pagar o funcion6rio'! Esta foi u tcspostn do Ministro c 
c~ta foi u resposta do Governador do Ceará, hd trés unos passados. Entiio, eu vou 
dizer, agora, à Casa, vou dizer ao Govc:rno: se querem que o homem contmue nu roça, 
produzindo o alimento, devem iPctntiv1·1o, porque a únicu classe que trabalha, 
produtindo ulim~nto, é o roceiro c cu nllo conheço nenhuma outra classe que produl 
J!imcntos, nenhuma outra, todas consomem! Pois bem. ,\ únicu classe que ptoduz o 
,tlitncnll1 i: esla, cspoliad.u e jogada à sarjeta do abundo no c da dor. 

O Sr. José Uns (ARENA -CE)- Permite V, Ex• um upurtc~ 

O SR. ACENO R MARIA (MDB- RN)- Abandono porque, Sr. Presidente, n 
Sr. Ministro da Agriculturu não encontrou a fórmulu de cvitur que o tributo seja 
.:obrado sobre o produto nas mãos do homem do curnpo, Disse, hoje, esta tnquigrafu
Uu c cu tenho testcmunhns do Plenório que ouvirum, quando S. E~• di~sc que nJo sa· 
111! como vai f;ucr. 

O Sr.Ju"4i Llmt(ARENA- CE)- Permite V. Ex• um upnrtc',1 

O SR. AGF.NOR MARIA (MDB- RN)- Nohre Senador Jo!-!l: Lins, peço qut: 
\'. Ex• tenhu paciência- V. Ex• terú condições de me upartcur muita~ vc1.e~. Deixe· 
me, upenus, terminar este meu rucioc!nio. 

O Sr. Jll!w.' Lln!i (ARENA- CE)- V. b• nilo 11uer 11 dchate, nllhrc Senudnr 
.\f\CnM Marin . 
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O SR.AGE\iOR :-.íARiA (~J!)t: -- t~:-ij -- Lu u.;ltll "'u.: .:ir ~~·!.!~ ~·:d<~;- .llru:l'. 
c0 :~a "'' ~ensihilid:tdc ue \', E~•. A..:hu •JUC ck jhld~,: f;t!.u mal .. 11111\ ;t \'. h• pur.pL 
e:;!lc )entunc:n:o é um scutimento que me u(itna. r. um ~c:ntmlcllhl de hnt\tl;tl.,lil.' c c• 
csi\•U, aqui, upcnus huscundu dcfcnd.:r esse homem 411e tmhalhu e que produ:. 

Attora, é prc:ci~o que se compreenda- se o próprio Mini!-tro na Agricultura, 1111 

dos hC'Imcns m;::i~ bem prepurndos do Pul~. confma que niln ~al-Ie cnm~1 tir.!f c~.,t· 
tributo qu.:: incide sobre o produto bruto ttra"'o~o. nu mào do homem do cumpu, c ti• 
se perguntar para onde "um os ser arrastado~? Enti\o, vou responder. 

O Sr. Pt-dro S1n1011 (MDil- RS)- t\cho que V. Ex• deve c.kr o ;.pane, potqut 
Raranto que o ilustre Senador tem n resposta que o Ministro nilo teve. 

O SI\. AGENOR MARIA (MDB- RN)- 1\pro.,..eitando :t dei\u do S~nadu· 
Pedro Simon, entrego A sensibilidade do Senador Jo~é Lins a respmtu. 

O Sr, Jo~ Lln1 (ARENA- CE)- Quero agradeL'Cr a amabilidade do Sen.1do• 
Pedro Simon, porque, realmente, verifico que V. Ex•, Senador Agenor Maria, sem ela 
não me: concederia o uparte. Apesar do entusiasmo com que escuto sua paluvra ni\" 
poslio ellqueccr que umu das qualidades fundamentais, que devemos observar qu;md1 
defendemos ou atacamos este Pais é a legitimidade do ruciocinio na qualificação do· 
números que utilizarmos. V. E.v s:.be, Sr. Senudor Agenor Maria, que o salürio mim
mo no interior do Nordeste !lubiu 110% (m termo~ reais, portanto, comparndo com t.J 

custo de vida? ~ incgâvel porumto que houve uma mudança de estágio na re~iilo. C 
meu pa1, nobre Senador Agenor Mariu, teve graves problemas pitra no~ pôr n.-. 
colégto, mas noje, os meus, caro Senador, estilo ~e formundo todos. V. Ex• sabe qut' 
passamos de menos de um milhào de alunos, nas escolas !"rimárius, cm l9t13, pnr ~ 
cr.r.:::a de 6,5 milhõe~ err, 197~. aument>tndo 6 vezes quando a populnçi:io aumento,; 
a pena~ cerca de 50%? V. Ex• sabe, por exemplo, que pass.1mos do: 200 milalunm nc 
giná~io, pura mai'> de I milhão? V, Ex• subc que passumos de quase nenhum alunu 
nas escolas superiores do Nordeste, para mui~ de 120 mil aluno~? V. Ex• sabe, po; 
ext:mplo, que: a educação c a sal1de si\o, hoje, sociali1ndai mesmo no'\ puíse!- capituli~· 
tas? A educação é considerada obrigatória, embora nilo pos&amos dó-ln intcgrnlmcn· 
te. Pela nossa Con~tiluiçlo, a c:duca~~o prim{iria dc\lc 'cr gratuita. Decerto \'. Ex• c 
contrn a cducaçlo gratuita, por(.jUC como nos afirma, tambêm t:, contra n ~aúdc ~rutul
ta. Ora, que base pode haver cm racioclnios como esses? 

O Sr. Gllnn Rocha (MDB- SE. Fora do microfone.)- Olhe a mortalidílde in· 
fantil, Senador. 

O Sr. Joté Llnt {ARENA- CE)- Estamos de acordo em que muita coisa est[l 
por fazer, Mas, é preciso que se diga, para que a Naçilo não seja obrigada a ver somcn· 
te um lado da medalha. Quem pode negar que este Pais cstd progredindo? r: claro que 
queremos mais progressos. Hoje, aqui como no Nordeste, nao comparnmos, Senador 
Ago:nor Maria, a pobreza de agora com a de ontem, Js~oo realmente nilo rcprcsent<' 
nenhum interesse para nós, Estamos comparando a nossa pobreza de hoje: com -. 
nossa esperança de futuro, que é muito maior. E é por isso que não cst:tmos 
conformados, graças 11 Deus. Queremos, é claro, que o Nordeste cresça muito mui:. 
pura que aqueles pobres que lá estilo nilo ganhem só uma vez mais do que ganhavam 
hli quinze anos, mas que ganhem cinco, seis, ou mui~ vezes, A sugestilo que uap:o u 
V. Ex•, que e!ltude mais profundamente para que Õào percamos u visão de umu 
experiência que, afinal de contas, nào é hoje mais nossa, mas do mundo inteiro. O 
nosso ere5cimcnto foi superior, durante anos, ou ao do próprio Japão c, superior ao 
de: quase todos os países do mundo, 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- O Nordeste é uma bclcznl 

. O SR. AGENOR MARIA(MDB- RN)- Muiloobrigado, Scnodor José Lins. 
Mas, nilo ralei em educuçilo gratuita; falei cm dur alimentos c remédios grutuitos à" 
pe~soas de bniu renda; falei que as pcssous de baixa renda que trabalham nilo deviam 
receber do Governo o remédio, nem o alimento s;ratuito, porque é umn muneira de 
desfibrar as pesso11s. 

(Aparte, fora do microfone, do Senador José Lins- ARENA- CE.) 

Sr. Presidente, o Senador José Uns falou· sobre a educação, Recebi em meu 
gahincte, h(l três dias, uma comissilo de professores do Distrito Federal, que \lieram 
para me dizer o seguinte: "neucs Oltimos três anos" - escutem bem o Sen11do c o 
Senador José Lin5- "o ensino em Bras!lia subiu mais de 300%, contudo, os professo· 
rcs ni\o tiveram aumento nem de 80%, Viemos ao gabinete de V. Ex• dizer que, ou 
esse pessoal, que vende o ensino, dA condições aos professores de viverem condigna· 
mente ou vamos entrar CO) greve", 

Pergunto uo Senado: por que os colégios pugos - as matriculai j6. silo fc:ilus 
semestralmente, c ni\o entendo esse tipo de matriculas, mas em Brusfliu ela~ sào 
sc:me11truis- fazem o que querem, cobrum o que bem entendem? Mercuntililuram u 
educuçilo 11 tul ponto que l: um dos negócios mais rcntâvcis de: Bruslliu ter um colégio. 

O Sr. Gllvan ltoch• (MDD -SE)- Permite V, Ex• um upurtc'/ 

O SR. AGENOR MARIA (MDH- RN)- Sobre u cducaçUo pm!ôo respondei 
isso: é um dos negócios mais re11Htvcis de llrusUiu ter um colégio. 

Segundo, o que é muis grnvc: prorrediu? Nós c~tumos vi\lcndo num mur·llc· 
ro~u~? E por que este ~alúrio de um mil c vinte e dois ~ru1.eiros, que ni\n tlá oportuni· 
datle il4uclcs que trulmlhum de com(H ur o rernbJio. n comidu, n ulimcntlh,;iw, c o 

Jlf<.I;Jr:,, fi1Wt'r!lt1 rcrtlrtbe~t C pot~~a 11 dar n l•lilliP!OtO, O r~mi~di11, à~ f'1C~~:•,t~ (h IJ:ti~;· 

tend.t, cmhura rcconhe-.:'!ndu q•te tl truhf!!hudor nilo tent podrr :~nai\olJ'''1 '1:1•:• 

;.,Hnpr:0-1.,,, ' ' 
Or;,, Sr. Presidente, Srs. Sc11udore.,, é prt:cJ~O que ~c comprc.:n.~;l IJl•·· c~tr 

4Ual;ro i.' uma radit111rafia du pu~~.tdo c d11 pre.;ente. 
O meu pronunciumento tem como ohjc:th:o dc~rmtar a utcnçiio Jo OO\Ill Go\ler

no, que: o:st{t, graça~ u Deus, dando, ncs.~e~ 11rimeiro~ dia,, ,, Naçiin, pc!o mc110S, u 
persrccti~a de urnJ mud.~uçu pam melhor. Porc1ue confes<;o: acredito qur o l'residcnlt 
Figueiredo .,.enhu dilendo algo de vr.rdudc e que, nu rculidnde, c:!'t.:ju hnprq•,rlitdu d" 
dire1Lil, do poder c da vontade de mudar. Acredito que o Mini~tro Dcllim Nettc 
pos~u. com a suu compcli:ncia, com a sua capucidade, faLcr algum11 coisa nu Mini~tc· 
rio du Agricultura. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Não ucreditc niio1 

O SR. AGENOR MARIA (MDU- RS)- Mns é preciso que se diga,~ p~ecisc 
mudnr, ir de cncontrfl às cuusa~ que geram os efeitos desastrosos que e~tilo ai, ir dr 
encontro à~ cuusu~ que c:stiio poluindo a nossu gente, ir lic ctteiJntm à~o cnustb que 
estão tinJndo do povo o pudor, o sentimento de dignidade. 

E como é que podemos 1r de encontro a essas eau~as, se destn tribuna o!o reprc~c:~ 
tantes do povo não procurarem abrir os olhos c dc5pcrtur n senllibiltdadc do Govcrn,. 
que: entra agora? 

O Sr. J~Lin:~o lA RENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Estou afirmando, Sr. Prcsidentt· 
Srs. Senadore~. uma \'erdade; não trouxr. inverdades il trihunu. AQui est:'t o 11111pu dt. 
nosso endividnmento ... 

O Sr. Jottt Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador, nUa é verdade que o povo c~· 
teja perdendo n poder ... 

O SK. AGENOR MAR lA (MDB- RN)- Nobre Senador,\'. Ex• v ui u11: per· 
mitir. V, Ext não tem direito oo aparte, pois o Senador Gilvan Rochajfi o ha.,..ia l>o:i. 
citado. 

O Sr. Prtt!ldentc (Nilo Codho)- Faz soar a campainha. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Sr. Presidente, peço-lhe: 'Iuc mande 
conter o nobre Senador Josê Lins, porque S. Ex• ClllÚ muito apaixonado pelo Govcr· 
no. V. Ex•, Sen11dor José Uns, devia estur apaixonado pelo povo que o clcgc:t~, pclll 
povo que: o mandou para esta Casa. 

O Sr. Jolé Llns (ARENA- CE)- Nilo pode V. Ex• dar o aparte? 

O AGENOR MARIA (MDB- RN}- Port.:~uc: digo a V. EK• o seguinte; o Gú· 
vc:rno nilo elege: ninguém; quem elege é o po\lo, (Muito bem!} E o povo C supremo c 
tem o direito de pelo menos, dc:lita tribuna, dizer o quo: está sentindo, 

O Sr. En!lislo Vieira (MDB- SC)- Permite: V. E:.• um aparte:? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- E afirmo, Sr. Presidente, Srs. Se· 
nadores, este quadro revela, realmente, uma situação de vexame: que a Nacilo atravc5· 
sa, por conta de um Governo que niio tem tido a sensibilidade de ver os problcmns so· 
ciais dc~ta Nação. Quanto ao atual, nada tCnho a dizer. Dele tenho a c~pcrança, ma~ 
posso afirmar essa e!'perança serâ fundamentada na proporção que ele mudar, nu pro· 
porção cm que ele: queria ir ao encontro As estruturas c às cuusas que estão gerando 
isso que estâ ai; na proporçAo cm que ele se.afastar c quiser resolver o problcmu atru· 
vés de efeitos, e meros efeitos, não vui contar com o Senador Agcnor Maria, a nào ser 
para trazer à tribuna a minha critica construtiva, porque esta é nccessârin. 

O Sr. Glhaa Rocb1 (MDB -SE)- Permite V, Ex• um aparte:? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) -Com o maior prazer, Senador Gil· 
van Rocha. 

O Sr. GU•aa Rocha (MDB- SE)- Ouvindo o nobre Senador José Lins, temos 
a impressão de que S. Ex• está referindo-se a outru rcgiilo, S. Ex• está ccrtamentt 
com óculos cor de rosa. S bom que se frise que S. Ex• mesmo colide com dados de 
Banco do Nordeste do Brasil, que asseguram que a diferença. entre Nordc~te c Sul do 
Brasil é igual ou pior do que os anos 30. Aliás, cm motéria de Nordeste, este GovernC'I 
estA totalmente reprovado, O Miniatro Delfim Netto, por exemplo, que ontem ern 
contra o crédito ao pequeno produtor rural, hoje jA é a fuvor e, certamente, nmnnhà 
serA muito pelo contrArio, estll reprovado cm Norde!lc. O Ministro M6rio Henrique 
Simonscn, aquele que trouxe do Nordeste a maior quantidudo: de: tributos d11 no~sa 
história rcpublicnna, cstll reprovado cm Nordeste, E o Senador José Lin~. que niio 
reconhece, como homem da região, u grave situação que ntruve5sumos, tumb~m está 
rc:provudo no Nordeste. 

O Sr. JoM Llns (ARENA- CE)- Acredito que ugorn cu mereça uma oportu· 
nidudc:, nobre Se nu dor. 

O SR. AGJ.:NOR MARIA (MDB- RN)- Só um momento, Senudor Jo\é Lin~ 
Sr.l,residcnte, Srs. Senudore~. cu ni'\o ucredito que ~eja 11 de~valori1.uçõo continua 

dn nmsu moeda, umu de~\'ulorlluç~o inrquu, que a Cttdu diu qur p11Ksn 11 no~su mm~d: 1 
vale menos aqui c acol6, cu nl1o ucro:dito que scju com emi~sào u cudu dia mnior que~: 
vui re~olvcr o prohlemu. Jlob o Governo que passou IIRUru, do l•midc:ntc Gc:isel, 
emitiu, ~ozinho, mui~ do lJUC todtl:; 05 j.:ovcrno~ du Hcvoluçiio. N.lo l· o:mitindn c nen· 
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dc~valorilundo·:IC u mocdu que vamos encontrar o cuminho, Campos Sullc~, cm 1902, 
deixou o governo debaixo de vaias, mas ele saneou n coisa püblicu; \IUlorilou a no~~a 
moeda; deu condições reais l'l no11sa politica cconômicu, Saiu, sim, dcboixo de vaia, 
mas saneou a~ nos11a5 finanças, Agoru nilo; agora querem trazer melhoramento~ ao 
povo através de casubmo. Nilo tr11rilo nunca, Porque confesso, Sr. Presidente, Srli. Se· 
nadare!, u primeira medida que o Governo prcchu~ tomar,- doun quem doer,- é 
disciplinar a rcmcun de lucro parn o exterior. Ninguém fnla sobre isso, mas é preciso 
disciplinar a remessa de lucro para o exterior, porque ns multinacionais estão gunhun· 
do fortunas. Ninguém dâ uma palavra sobre o lucro dessas donas de tudo. Se nào 
disciplinar n rcmcua de lucro pura o exterior, se não bah:ar o custo do dinheiro, se 
não buillnr o custo das tnlllll, como é que vomos haillar o custo de vida? O GovernO 
nilo fala nada diuo. As multinacionais continuam fazendo o ~cu jogo triangular, reme· 
tendo pora as suas congCnere!l o que bem querem; os bonquciros continuam a encher 
as suas gavetas, as suas malas, as suas burros de dinheiro, e o povo o apenar o cinto, o 
Pois se endividando, o dólar aumentando de valor, embora 1ft fora ele tenha caldo de 
preço, c o povo sofrendo, · 

Não, Sr. Presidente e Srs. Senadores, as medidas que o Governo precisa odotar 
pura sanear moralmente a cconomm desta Nação, cm primeiro lugar, c disciplinar, 
repito, a remessa de lucros para o Clltcrior. Segundo, dar o bom exemplo da poupan· 
ça, do economia, que nilo vem dando. 

Li nos jornais de ontem c de hoje:, o banquete que voi ser dado em Novo Iorque, a 
centenas de pessoas. comemorativos dos 10 anos que: complc:Ul o Banco do Brasil, 
naquela cidade. Banquete riqufssimo. 

Li nos jornais que aqui, nas mansões mini&tcriais, mandaram mudar tudo, ar· 
rebentar tudo, até os banheiros, num gasto bilionârio, E pergunto; um Pafs que não 
pode pugar as suas dfvidus, um Pafs que toma dinheiro emprestado pura pagar 
empréstimos, pois a cada ano que passa a nossa dfvida aumenta mais, um Pais que, 
apesar da sua pauta de e"portaçào ter chegado a 12 bilhões, não pode mais pugttr o 
petróleo, porqilc os encargos, royaltits, os encargo~ de juros, somurom, o ano pas· 
sado, 8 bilhões, o petróleo custa 4 bilhões c 300, totalizando, portanto, 12 bilhões c 
300, pergunto; vamos pagar com quê? Com mais empréstimos? Entlio, este Pais não 
cstâ cm condições de pensar cm energia nuclear, e gastar 15 bilhões de dólares. Este 
Pars não estâ cm condições de dar banquetes, não cstâ em condições de mudar os 
banheiros sintccados, amozaicados, para botar outros banheiros. 

Este Pars cstâ em condições de dar bom exemplo de cima para bitho. Mas este 
bom exemplo não vem sendo dado. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, c é preciso que se compreenda, é pr~ciso dar este 
bom cx'!mplo, porque o cllcmplo que prevalece é aquele que é dado de cima para bai· 
>O. 

O Sr. En·líslo Vlell'l {MDB- SC)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. ACENOR MARIA {MDB - RN) - Com o rnaior prazer, ouço o 
Senador Evelâsio Vieira. 

O Sr. Enlbl~ Vieira (MDB - SC)- O tema central do pronunciamento de 
V, Ex• é a inflaçilo, maior tributo que pesa sobre a sociedade brasileira. E V. E"' està 
de paratxns por trazer a esta Casa um dos principaia vetares da inOaçlio galopante 
deste Pala. c o Governo sempre escondeu esses dados, sempre os sonegou, que são 
cxatamente os da cmibdo. Só no Governo Gcisel, V, Ex• citou hã pouco, saltou de 
menos de 20 para 89 bilhões de cruzeiros novos. Estâ ai um dos grandes componenttS 
desta inOaçio a:alopante. Tanto é verdade agora reconhece o Governo que está 
enllugando o meio circulante do Pais. Parabéns 11 V. Ex• E tanto V. Ex• cstâ certo 
que o inteligente Senador José Linsaaiu do núcleo do discurso de V. Ell• para buscar 
arrimo na Educaçilo, mas V. Ex• deu a volta por cima c saiu·sc muito bem. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Muito obrigado, nobre Senador 
Eve\Asio Vieira. 

Veja Sr. Presidente, Srs. Senadores, quanto aos trib'utos, um Opala ... 

O Sr. José Uni (ARENA- CE)- Nobre Senador, acho que mcr~:ço um aparte. 

O SR. AGENOR MARIA (MOS- RN)- 56 um momento .... um Opala, de 6 
cilindros, 4 portas, um carro de classe média, custu.va, cm janeiro de 1975, 40 mil 
cruzeiros. t\ taxa que incide sobre este carro i: de 49%, não é de 36%, não: é de 49% a 
incidência tributário dc~sc automóvel. Poi5 bem, esta incidência de 49% continua, 
mas, ~a bem quanto custa este Opala, hojc7 Cento c oitenta mil cruzeiros, O Governo 
cstâ recolhendo, sobre c~tc Opalu, 87 mil c 800 cruzciro5, ou seja, muis que o valor de 
dois carros c meio, há 4 ou S unos pas!iados, Sr. Presidente. 

EntiLu, na o prcCiiiiiiiUmcntar os impostos: 115 tUliiiS silo cobrudas ad valrmm: 49% 
sobre 40, o carro sobe para !80, reparem o qu11nto este Governo está arrecadando, 

Dai pClr que ele permitiu que cm 1977 as (âbricas de automóv~:is produ:.t:is:.cm um 
milhão de veiculas, Um milhão de automóvci~! Puru. que: tanto carro'! 

O Sr. Joll Lln11 (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte, nobre Scnudor7 

O SR. AGENOR MARIA (MOO- RN)- Mas, ~c o Governo i: quem urrecudu 
muiM, (: preciso muia carro. Resultado: deram, através dos consórcios, 60 meses, 60 
meses pura que o próprio prolcl~rio pudc:uc comprar o carro. As pmtuçõcs, pc:\a~ 
fino.nccinu~. foram u 36 mc:.'..CS, O Governo subiu que niLo podiu dar eHc pruw, ma~ 
deu, permitiu, pura que u indLHtriuuutomobilhtica jo~unc no comi:rcio urn milhào de 
automóveis 

Ora, Sr. J)residcnlc, Sn, Senadores, onde estA a ~emibilidudc deste Governo, que 
permitiu ainda uma propaganda mussificantc c sub!íminur, utravê~ da!> tclcvi!>Ões, 
dando ao povo u vontade de: comprar o que nilo pode, pura pagar com dinheiro que 
não tem, privando.se do essencial. 

Sim, Sr. Presidente c Srs. Senadores, é: a realidade desta Nação. o Povo com· 
prando o que não pode c pagando com dinheiro que não tem, privundo·5C do csscn· 
cial. Um dill destes um Sr. Senador me perguntou o que: quer dizer isto, Respondi-lhe: 
é muito simples, O camarada chega na casa de um operário c diz:·"Me compra este 
rildio", Responde o outro: ''Mas cu nilo posso compr'ur o rádio". Insiste: o primeiro: 
"Mas cu vendo a prestação c voei: me paga por semana. Voei: recebe o salário 
quando?" O operário responde: "Eu recebo no sflbado de manhã." Conclui o ..,cndc· 
dor; "Então, no sábado venho aqui receber 11 prestação. Você me paga 50 cruzeiros 
por semana", Ele pega o rádiO, o sonho d11 sua vida, Desde mcnmo eleJA pensava cm 
comprar um, O oparclho estA em suas mi!.os, pode ser dele. Ele pensa: "Se: cu comprar 
o râdio, como vou comprar a maizcna para o menino? A maizcna que sobe, embora o 
preço do milho esteja cstagnudo?" Mas ele termina comprando o rádio, Sr. Presidente 
c Srs. Senadores. No dia do pagamento, aparece o vendedor para receber o dinheiro. 
Se ele pagar o râdio lica sem comprar a papa da criança, mas ele paga, porque não 
quer pcrdê·lo. Quer dizer, ele comprou o que não precisava, paaou corn o dinheiro 
que não tinha, c pagando, como tem que pagar, privll·se do csscncilll. 

Esta u situo.çilo a que nós chegamos neste Pa!s, Sr. Presidente: c Srs. Senadores. 
Sr. Presidente c: Srs, Senadores, tive: hoje a oportunidade de debater com o Minis· 

tro Delfim Netto, Acredito CiUC tanto o Ministro Oellim Netto como sc"!s compc· 
tentes auxiliares podem fazer muito pelo agricultura brasileira. No entanto, é preciso 
que se compreenda, S. Ex• declarou quc·comcram as matrizes, Pensei comigo: quem 
comeu a matriz do Brasil foi a usura. 

Sim, Sr. Presidente c Sts. Senadores, quem comeu as vacas matrizes deste Pafs 
não foi o povo; na realidade, foi a usura. Pelo seguinte; transformar u matriz cm 
dinheiro e jogar no oprn marktt, é: mais rendoso do que esperar nove meses pura a 
matriz gerar o bezerro. 

Então, quem comeu a matriz, Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi a usura, que prc· 
cisa Ser combatida, O valor do dinheiro aumentou demais, c essa filosofia de sobre· 
carregar o linanceiro acima do económico, llCima da produção, acima do trabalho, 
n~o pode continuar. 

Quero concluir, Sr. Presidente, dizendo o seguinte: sou um homem que acredita 
cm Deus. Acho que a vida não é esta passagem cfêmcru. Acho que a vida espiritual é, 
na realidade, a vida maior. Então, Sr. Presidente, quero dizer ao Senhor Presidente da 
República, aos homens responsãvcis pelo Governo: reOitam, pensem, analisem c sin· 
tam o problema do po'o'O, do povo no seu todo, porque os responsáveis pelo Governo 
não podem pensar cm grupos, têm que pensar no povo, na sua essência, no seu sacrifi· 
cio c no seu sofrimento. 
· Peço a Deu~, Sr. Presidente, iluminar a consciência de todos eles, para que possa
mos ter, um dia, a Pátri11 se encontrando consigo própria, porque, sinceramente, 
quem trabalha está jogado à :~arjctll do sofrimento, do abandono c da dor. 

Muito obrigado pela suu scntilcza, Sr. Presidente, muito obrigado ao Plenário c, 
mais uma vez, que Deus tenha piedade do povo c ilumine o Governo, (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRFSIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra 110 nobre Senador 
Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTE· 
RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo o palavra ao nobre Senador 
Nelson Carneiro. 

O SR, NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

O Presidente João Baptista Figueiredo assumiu publicamente importantes 
compromissos, que a seu tempo serilo cobrados. 

E o que se deu com rcluçilo uo sério problema que atinge hoje os funcionários pú· 
blicos aposentados, cujos proventos estão aviltados, ~:riando·sc uma situação 
incomtitucionul c insuportâvcl para homens c mulheres que servi rum ao pais durante 
décadas seguidas. 

Este um assunto sobre o qual temos falodo reiteradas vezes, anos a fio, nu tenta ti· 
v a de despertar o interesse governamental para um problema que, além de implicar no 
nagrantc descumprimento de texto con~tltucionul, comtitui lntolcn\vcl inju)tlça 
sociul. r\ cada mês e ano aumenta o número de vitimas desse procedimento irregular, 
desumano, face a aposentadoria compulsória por idade, doença grave ou acidente. VI
limas tumbt:m silo aquele~ que nilo se: aposcntnm 11 !im de que possam assegurar a 
sobrcvivi:ncia de :~ua' famllius. E vitimas se tornari\o, um diu, todos os que se dilo ao 
~crviço pUblico, pois pura todos chcllará o dia da uposcntndoria compulsória. 

A questão é, hoje, extremamente grave c ncccs~itu ser solucionudu com rapidcl., 
conforme proclamou o General João Baptista Figueiredo. E: inudmisslvcl que o Eslil· 
do se torne uutêntico verdugo pura aqueles que o ~crvem, com dedicação, durante ~ua 
exi~ti:ncin útil. 

Sr: Prc:~klcntc, o problcmn dos inntivos precisa ~er rc~olvido com o múximo de 
rupidet. HA ununimidude cm torno do nu unto. Eis porque expresso meus \'otos pura 
que o Presidente dn República nos submc1u, uindu este uno, projeto de lei ~Imundo 
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essa grave irregularidade, restabelecendo o império da lei e não permitindo que a 
situação se torne explosiva. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palavra uo notln.: Senudor 
Mauro Benevidcs, 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE. Pronuncia o seguinte di~cur5o.)
Sr. Presidente, Srs. Senudores: 

Na scssilo ordin{lria do Senado, de segunda·feirn Oltimn, o problemtuica 
habitacional brusileirn foi exaustivamente debatida, quando se apreciou u questão da 
dtnúnt'ia va:la, prestes a ser deslindada no 4mbito da C4mara dos Deputados. 

Naquela ocasião, o Senador Itamar Franco lamentou que a matéria tivesse 
sofrido tonta protcloçilo, apesar do empenho da representação oposicionistu pura 
fuzê·la aprovar cm espaço de tempo razollvel. 

Reconhcceu·sc, no curso das acesas discussões travados, que o tema ~c revestiu de 
indiscutfvel complexidade, mas esta jamais poderia justificar a longa tramitação dos 
v{lrios projetes elaborados, ainda mais porque a grande massa de inquilinos pcrmane· 
cin atormentada por despejos impiedosos c, quase sempre, sem motivos ponderáveis 
que os explicassem. 

Mencione-se, inclusive, o drama vivido, em março passado, por um casal de 
ancilos, no Rio dcJoneiro, que buscou no suicldio a fuga incxorllvel diante da imini:n· 
cia du dctretaçilo de um despejo desumano. 

Hll poucos dias, na tribuna da outra Casa do nosso Parlamento, o deputado 
ccarcnsc lranildo Pereira também se reportou, cm alentado pronunciamento, à crise 
de habitação no País, criticando, com veemência, o Sistema Financeiro a ela 
vinculadb, notodamcntc a política cumprida pelo BNH. 

Ressaltou aquele representante do MDB alcncarino que, 
"Desvirtuado de seus objctivos, constitui hoje o BNH uma formidá· 

vel agência financeira, cujo orçamento excede o de muitos Ministérios c 
cuja disponibilidade cm recursos tem destinação que foge aos verdadeiros 
interesses pllblieos." 

Mais adiante, apontou, com dados estatísticos, as distorções ocorridas na aplica· 
ção dos recursos alocados ao BNH, esclarecendo que "a Carteira de Operações de 
Natureza Social nilo chega a atingir 17% dos invtStimcntos totais", 

Todas estas oportunas considerações foram trazidas à baila cm razão de um 
problema social dos mais angustiantes que preocupa os fortalczcnses e que reclama 
urgente solução por parte do governo do Estudo. 

Trata-se, Sr. Presidente, da dolorosa expectativa enfrentada pelos faw•lodos da 
avtnlda JoJé Baltol, na minha Capital, que aguurdam,- anitos, mas ainda cspcran· 
çosos, -a palavra do governador Virgílio Tllvora, a quem foi exposta a rumorosa 
demanda c suas imprevisíveis conseqUências no campo social. 

Medida judicial, decretada no foro local, atinge a centenas de casas situadas cm 
terreno urbano daquela artéria, suscitando o desespero entre os ~teus hnbitantcs -
todos eles reconhecidamente pobres c necessitados. 

Vem-se tentando, com a intermediação de lideranças atuante1i, inclusive a do 
Cardeal Aloisio Lorschcidcr, a dcsapropriaçilo da llrea por parte do Executivo 
Estadual, que indenizaria os proprietários do terrc'no com o preço justo, já urbitrndo 
em pouco mais de dois milhões de cruzeiros, 

Os interessados, através de comissão integrada, dentre outros, pela socióloga e 
dcputnda Maria Luiza Fontencle, fizeram chegar ao governador cearense as ~uns 
reivindicações bâsicas, tentante, com isso, sensibilizar S. Ex• para a adoção da 
providencia pleiteada, 

Espera-se que, nus próximas horas, o Chefe do Executivo reconheça, em ato pr6· 
prio, a utilidade pública da aludida faixa de terra, instaurando-se formalmente o rito 
processual da desapropriação, postulada pelas famflias favcladas da avenida José: 
Bastos. 

Pela repercussão que o caso tem obtido no Cearâ- cm decorrência dos aspectos 
humano c social que o envolve- foi que decidi abordá·lo nesta Tribuna, com o obje
tivo não apenas de solidarizar-me com os atingidos mas, igualmente, parn encarecer 
ao Governador Virgílio Tâvora o urgente equacionamento da pendência, que vem scn· 
do acompanhada de perto pela opinião pllblica fortalc:tense. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a pnlavrn no nohre Sc:nudor 
Lourival Buptistn. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em janeiro passado, ocorreu, no meu Estado, o falecimento do Dr. Joilo Dant:t~ 
Martins dos Reis, Juiz íntegro c di~no gue _Presidiu, .por muitos uno~, o Tribunal de 
Justiça do Estado de Sergipe. 

Nasceu no dia 7 de agosto de 1884, cm Riuchii.o do Duntas, f111.cndo o cur~o 
primârio c secundário cm Sergipe c na Bahia. Em 1907, tornnvu·se bacharel pela 
Faculdade de Direito da Bahia. Quando ainda cursava o 5' ano, foi nomeado premo· 
tor pUblico de Estdnciu c, cm 1909, era Juiz Municipal cm Muroim, função que 
exerceu até 1921, quando abandonou por alguns unos a magistratura, dedicando-se A 
lavoura c A advocacia. Quatro anos depois, cm 1925, reingressava nu magistratura, 
como Juiz cm Capela c, no uno seguinte, cm Aracaju. Aos 12 de maio de 1945, cru 
nomeado Desembargador. 

Casou-&ecm 6 de abril de 1918 com D. Aurélia Rollembcrg Dantas, falecida cm 
1923, deixando dois filhos: Luis Carlos Rollcmbcrg Dantas c D. Lúcia Rollembcrg 
Dantas. No dia 10 de agosto de 1954, o Desembargador Joilo Dantas Martins dos 
Reis, após 43 anos de íntegra c brilhante carreira na magistratura scrgipanu, se 
nposentava por ter atingido a idade limite: 70 anos, Nem assim descansaria, 
prosseguindo cm plena at.ividadc, quer privada como pública. Foi Procurador-Geral 
do Estado, Secretário da Justiça c Interior c da Segurança Pllblicu, exercendo esse~ 
cargos com competência, integridade, senso de justiça c dedicaçi!.o ao bem comum. 
Teve uma longa vida, de llrduo trabalho, revelando-se, nlio só um grande Juiz, como 
grande conhecedor de direito, conforme comprovam os trabalhos que deixou publica
dos, E teve sempre cm mente o crescimento de Sergipe c o bem-cstur dos sergipanos. 
Conheci-o, hfl. muitos unos, c logo me tornei admirador desse ilustre scrgipano, tendo 
podido desfrutar de sua amizade. Sergipe perdeu um homem de bem, com a morte do 
Desembargador João Dantas Martins dos Reis, que constituirll, sempre um exemplo 
de trabalho c honradez para os scrgipanos. Estive presente ao seu sepultamento, na 
sua terra natal, Riachilo do Dantas. 

Prestando essa homenagem A memória desse insigne scrgipano, expresso meu)> 
sinceros pêsames a sua famflia, aos quais deixou magnífico exemplo de dignidade c 
amor à Justiça, a Sergipe c ao Brasil. {Muito bem!) ' 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Nlio hé mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar u sessão, designando pura a 

extraordinária das 18 horas c 30 minutos a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, cm turno Onico, do Requerimento n~ 33, de 1979, do Senador Itamar 
Franco, solicitando o dcsurquivamcnto da Indicação nt 2, de 1975, de sua autoria, 
sugerindo à Comissilo Dirctora que institua, no Senado Federal, idêntico estágio para 
univcrsitllrios, nos moldes do existente na Câmara dos Deputados, 

-1-

Discussão, cm turno Onico (apreciação preliminar dajuridicidade, nos termos do 
artigo 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara nt 73, de 1978 
(n9 1.943/76, na Casa de origem), que dispõe sobre contagem de tempo de mandato 
cletivo para efeito de aposentadoria pelo INPS,tcndo 

PARECER, sob n9 11, de 1979,da ComissJo: 
- de Constltulçio e Justlç1 (audiência solicitada pclu Comissão de l.egislaçiLo 

Social), pela injuridicidadc. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- EstA encerrada a sessão. 
( Lrvanta·st a srssõo às 18 horaJ r! 25 mfnutuJ. i 

ATA DA 33• SESSÃO, EM 4 DE ABRIL DE 1979 
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
PRESIDENCIA DO SR. LUIZ VIANA 

ÀS /8 HORAS E JO MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. SENA· 
DORES: 

Adalberto ~ena - Jorge Kalume - José Guiomard - Evandro Curreira -
Jo~o Bosco - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel Hermc~> - Jurhas 
Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de Lu Rocquc- Joa~ Surncy ,;_Alberto 
Silva- Bernardino Viana- HcMdio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Muuro 
Benevides - Agenor Marlu - Dinurtc Muriz - Jessl: Freire - Cunho Limu -
Uumberto Lucena - Aderbal Jurcma - Mnrco~ Freire - Nilo Coelho - Lui~ . 

. Cnvulcantc- TeotÓnio Vilela- Gilvun Rocha- Lourival Dapth.ILI- l•ahhOS r•onu 

- Jutuhy Magalhães- Lomanto Jünior- Luiz Vianu- Dirceu Cardoso- João 
Calmon- Moacyr Dallu- Amarql Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro
Roberto Saturnlno - Itamar Franco - Murilo Budaró - Tancredo Neves -

.Amurai Furlan - Franco Montoro - Orestes Quércia - Benedito Ferreira -
Henrique Santillo- Lllzaro Dnrbozn - Vicente Vuolo- Mendes Canale- 11edro 
Pcdrossian- Saldanha Dcrzi- Affonso Cnmurgo- José Richn- Leite Ch11ves
Evelltsio Vieira- Lcnoir Vargas- Paulo Dronard- Pedro Simon- Tarso Dutru. 

O SR. PRCSIDENTE (Luiz Viana) - A lista de presença ucusu o compare· 
cimento de 62 Srs. Senado reli, Havendo nUmero regimental, declaro abcrlil a 11essào. 

Nilo hlll!xpediente a ser lido, 
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O SR. I"RESIDENTE (Lui..: Viana)- Atra\'1::5 da Mcn~agcm OY 49, de 1979, o 
Senhor Presidente da República submete à dclibcruçilo do Senado a escolha do 
Senhor Antonio Frunci~co Azercdo du Silveira, Ministro de Primeira Classe da Cate· 
geriu de Diplomatu, para exercer u função de Embaixador do Brasil junto u~s Estudos 
Unidos da América. 

Com vistas à uprcciaçào da mutl:ria, a Prcsidi:nciu convoca scssilo cxtmordinâriu 
a rcalizar·seumanhil, às 14 horas. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Atendendo a convite do Sr. Acclino Ro
berto Ferreira, Presidente da Associação dos Criudorc~ do Sul de Mato Grosso -
ACRISSUL, a Presidência designa os Srs. Senadores Saldanha Dcrzi, Mendes Cana\c 
c Agcnor Maria para representarem o Senado nu 41• Exposição Agropccuúria de 
·Mato Grosso do Sul, a rcalizar·&c no perlodo de IS a 22 do corrente em Campo 
Grande, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Irem 1: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 33, de 1979, do 
Scnndor Itamar Franco, solicitando o desarquivamcnto da indicação n9 2, 
de 1975, de sua autoria, sugerindo à Comissão Diretora que institua, no 
Scna<lo Fcdcrul, idêntico cstãgio para ,..niversitllrios, nos moldes do c11.is· 
tente na Câmara dos Deputados, 

Em votação, 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados, (Pausa.) 
Aprovado, 
A matéria voltará a tramitar normalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -l1em 2: 

Discussão, em turno único (oprcciuçll.o preliminar da juridicidadc, 
nos termos do urtigo 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Cá· 
mura nr 13, de !978 (n' 1.943/76, na Casa de origem), que dispõe sobre 
contagem de tempo de mandato e\etivo pura efeito de aposentadoria pelo 
INPS, tendo 

PARECER, sob nq 11, de 1979,da Comissão: 
- de Conttltulçio e Jusdça (uudiencia solicitada pela Comissão de 

Legislação Social), pela injuridicidadc. 

Em discussão o projeto. 
Nilo havendo quem queira discuti-lo, decluro·a encerrada, (Puu~a.) 
Encerrada, 
Em votação, 
Os Srs. Senadores que o uprovum permaneçam sentados. (Pausn.) 
Rcjcitndo: 
A mntéria vai no Arquivo feita a devida comunicnçào à Climara dos Deputados. 

E o stgulntt o pro}tto rt}tltodo 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N•73, DE 1978 
(N•J.!lo.Bf76,na Cau deorl~em) 

Dispõe JObre contaaem de tempo de mandato cletho para deito de 
apooenladorl' pelo INPS. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. Jt Será considerado de cfetivo cxcrclcio para todos os efeitos prcvidcn· 
ciários o tempo cm que o scgurodo, anteriormente à vigCncia da Lei nt 5.610, de 22 de 
setembro de 1970, tenhn deixado de c11.ercer emprego ou atividudc que o submetes!>c 
uo regime du Lei Orgânica da PrcvídCncín Social, cm virtutfc do c11.crcfcio de munduto 
clctivo. 

Art. 2~ Atcndcr·sc-ão os encargos desta lei com u indcnizaçào que o segurado 
~cr6 obrisudo a pugur, correspondente ao tempo cm que dci11.ou de contribuir. 

Art. 3• Esta Lei entrará cm vigor nu dutu de suu publicuçiio. 
Art. 49 Rcvogom·sc us disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nado mais havendo que tmtur, vou cnccr· 
ror 11 sessão, designando para uscssào extraordinária de amanhã u seguinte. 

ORDEM DO DIA 
Discussão, cm turno Onico, do Parecer da Comissão de Relações E11.tcriorcs sobre 

u Mensugcm n• 49, de 1979 (n' 82/79, nu origem), de 28 de murço do corrente uno, 
pela qual o Senhor Presidente du RcpOb\lcu submete à deliberação do Senado u esco. 
lhu do Sr. Antonio Franclaco Azercdo da Silveira, Ministro de Primeira Clas~c. du 
Currcirn de Oiplomatn, pura exercer u função de Embub.udor do Brusiljunto nos E~tll· 
doa Unidos du América. 

O SR, PRESIDENTE (Luiz Viunu)- Estll enccrrudu u ~mi'lo. 

( J.ti'Clnta·.rr a sr.m1o, th JH hnnu C' 35 mi11WoJ. I 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HENRIQUE SANT/LLO 
NA SESSÃO DE 26·J.79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 00 ORA
DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- 00. Pronuncia o seguinte di~curso.) 
-Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

Queremos construir uma sociedade solidária, sonhamos com isto c estamo~ trabn· 
lhundo, todos os brasileiros, para que este sonho se transforme em realidade. Mas ê: 
evidente que ela não scrâ construido, Sr. Presidente, sem o pressuposto básico de qu~ 
a sociedade tem o direito de organizar-se cm liberdade c de que o Congresso Nacional 
tem também o direito de normar, com justiça, esaa mesma liberdade. E, sobretudo, 
sem que a estrutura de poder pollticq também e11.crça, sóbrc si mesma, sério c aprofun· 
dado aprendizado democrático Cllpaz de ensinar-lhe o convivia com a democracia. 

Sr. Presidente, nilo há dúvida de que, no movimento grevista do ABC paulista 
está havendo ndicalização c estou aqui prara demonstrar que, sobretudo, dois atas do 
Governo são os maiores rc:spond,vcis por esta mesma radicalização c por qualquer 
desdobramento que possn advir. 

Sem dúvida alguma, o movimento foi c continua sendo reivindicatório por 
melhores salários. Discutir, aqui, neste Senado, a justiça c a legitimidade deste movi. 
mcnlo, talvez não seja necessário, Mas é oportuno, sobretudo, Srs. Senadores, que se 
discuta, aqui c agora, como se têm comportado os homens que-se rassc:nhorcaram do 
poder neste Pais c que estilo, no discurso, na palavra c na promessa, estendendo a mão 
conciliatória :\sociedade brasileira. 

Nu verdade, a radicalização começou c:5limulada pelo próprio Governo, quando, 
aqui cm Brasllia, o atual Ministro do Trabalho era empossado c do' Palácio do 
Planaho jãsc: encaminhava para São Paulo, para a Delegacia Regional do Trabalho, 
determinação para se abrir uma sindicância, a fim de verificar-se possíveis inliltraçõcs 
subversivas no movimento trabalhista daquela região. Isso ocorria à revelia do 
Ministro do Trabalho, que se empossava, que, logo após a sua posse, dcclaruva à 
Nação que seguiria ?ara São Paulo a fim, como intermediário, evitur qualquer 
radicalização c resolver o problema. 

Foi a partir da{, sem dúvida alguma, que o movimento começou a tomar rumos 
sérios\ nos termos postos pelo próprio Governo. E foi sobretudo, Srs. Senadores, 
no momento cm que o Ministro do Trabalho se dispós a ser intc:rmcdiàrio entre 
empregados e empregadores; empregados acusados de elitistas, tDI\Icz por ironia- cu 
só posso acreditar que seja por ironia - pelo Senhor Presidente da República, c 
empregadores que acumulam lucros, fabulosos lucros, crc:sccntes\uc:ro!t, a cada ano. 

Na verdade, o Ministro do Trabalho nlo foi lâ para intermediar, na verdade ele 
não esteve ali para tentar resolver o problema, na medida c:m que pudesse transformur 
seu Ministério, menos cm Ministério do Capital c dos Lucros c mais no Ministério 
dos Interesses dos Trabalhadores Brasileiros. Na verdade, ele não esteve ali para 
procurar uma solução favorável, ao menos cm parte, aos trabalhadores. E ele prcssio· 
nou as lideranças sindicais. Trago a esta Casa declarações de um desses p:csidcntes 
sindicais, declarações feitas à Imprensa do Pais, de que, nu verdade, ali S. Ex• cs~evc 
para eolocâ~los na parede, ali S, Ex• esteve para lhes dizer que: ou aceitnvam os ter· 
mos propostos naquele protocolo de acordo, ou o decreto de intervenção já esta lia 
pronto c seria imediatamente acionado, 

Sào declarações do Lldc:r Sindical Benedito MarcUio, conceituado Deputado 
Federal, uma das mais legitimas lideranças do Estado de São Paulo c que faz o scguin· 
te relato para a Folha dt S. Paulo; 

Após relatar para os trabalhadores as ncgociaçôcs das últimas 24 
horas, Benedito Marcflio declarou ter havido uma modificação no 
processo de negociações. Segundo ele, os representantes dos traba\hadore~ 
que mantiveram durante várias horas de conversações com cmpresãrios c 
o Ministro do Trabalho, Murilo Macedo, não ti\lcrum oportunidade de 
discutir seriamente as reivindicações dos me,alúrgicos. 

"Quando nos c:ncontrumos com o Ministro, disse ele, dcscobrimús 
que nllo cstâvamos uli paru discutir o que nos interessava, Na litrdudc ele: 
se: deslocou para São Paulo trnzcndo como posiçilo fechada duíl~ opções: 
ou voltarfumo~ para o trabalho ou o Governo tomuri:1as Providências que 
lhe cubia". 

"Ele dc:i11.ou bem claro, disse Mnrcllio, que aquela decisão cru 
governamental c que aquela reunião niio cru uma reunião simples onde 
seriam discutidos os interesses de trabalhadores c ernprcsãrios. Foi muito 
forte u imposiçi'lo do Ministro", afirmou, finulmcnte, o Lldcr Sindical 
Benedito Murcflio. 

O Sr. Murllo Badar6(ARENA- MO)- Permite V, Ex• um upurtc1 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Ouço V. Ex• com pruzcr. 

O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- V. Ex•, ao udotur como absoluta· 
mente vc:rlllll informação que ucabo de ler, co\ocu em cheque a palavra do Ministro e 
de vãrius outras pessoas que participaram dess;:s entendimentos, c deram-nos como 
ubso\utumcnlc certas, tanto assim que foram levadas, depois, às asemblêius rcspc:ti· 
vus. Nesse jogo de informação c contra·inrormuçilo, somente nu posse de dudus 
ubsolutumenlc concretos é que se pode av~liur bem a situuçllo. O que se tem de 
correto, até o momento, é que du reunião com o Sr. Ministro do Trabalho safram u' 
liderunçu~ slndlcul~ com propostas com as quais concordaram, ad rcintndum du~ 
rcsptctivus usscmb\éius, ~ vcrdude. Finalmente, pura nilo ser longo, peço apenns a 



niÁRIO DO CONGRESSO NACIONAI.(St·ç:1u li) Abril dt ICJ79 

V. Ex• que corrija uma expresslio, que não ficou bem do poulo,de vi~tn parlumcnt:1r. 
V, Ex• dis:;e que homens se assenhorearam do poder no Pais quundo, cm vcrd11dc, 
aqueles que se encontram no cxcrcfcio das suas atribuições con~titucionui~ ui se cncon
trilm por força dos dispositivos da própria Constituição. 

O SR. HENRIQUE SA.NTJLLO (MDB- 00)- A h.' Meu nobre compunheiro 
de Senado, meu ilustre colegil, como cu gosturia de pedir, agora, à Pre~idí:ncia desta 
Casa, que apagasse, passasse uma horrachn nessa expressão. Estcja certo de uma 
cois;\: a Nação brll5ileira toda está torcendo para isso, para que cheguemos ao dia, cm 
que, cu, corno Scnndor do MDB, possa me contradizer c pedir à Mesa que upaguc das 
notu~ taquigráficas a expressão ofensiva à democracia do Pais. AsM:nhorcaram-sc do 
Poder, siml 

~o que diz. respeito aos trabalhadores, eles estuvam corretos. O acordo propo~to 
seria altamente letivo aos interesses d:~qucles trubalhadorcs. 

AnaUsado nos seus detalhes, nas suas minudCncias nus suas cntranhus, este 
acordo seria altamente lesivo uos trabalhudorcs, porque, n"- verdade, não buliu no 
essencial que foram os aumentos concedidos o uno passado; uumcntos duramente 
conseguidos, quirdas, pequenas quirelus do excessivo lucro das quutorzc grandes da 
metalurgia no Pais. 

Realmente, nilo ê como se pôs, uqui, daquela tribuna, ao dizcr·se que os Senhores 
cmprcgado(cs se dispuseram a pagar as horas e os dias perdidos pelos grevistas. Na 
verdade, ganhos, segundo a minha opinião. Nilo! Segundo as informuçõcs, - c 
acredito muito nt"Ssc líder sindical, homem honrado tunto quanto "Lula", de pro
fundu c marcante liderança. Ao ABC Paulista - as indústrias estavam, propensas a 
pagar os dias c as horas perdidas com a greve, ou ganhos com o movimento grevista. 
Mas, o que se fez foi impedir que elas pagusscm, Na verdade não se podiu dur um 
"mau precedente", nào se poderia permitir que aqueles trabalhadores, chamado!> de 
clitist:~s pelo Presidente da Rcpúblicu - c estou torcendo para que scju apenas por 
ironia criassem um prccc:dcntc de que as greves ou as horas gastas, mas gustu!t du· 
ramcntc no movimento grevista, pudessem ser pagas pelos empregadores, - Greves 
que não sào políticas, greves que são eminentemente, essencialmente c unicamente rei· 
vindicatórias. E, nn verdade, não há acordo; o que se faz apenas é provisão de um vale 
daqueles dias, dcscontudos posteriormente nos cinco primeiros vencimentos dos 
meses seguintes, lcvundo, por conseguinte, de barriga- me permitam a expressão
protelando a soluç~o do problema de estômago de !IIUas famllius. 

Propuseram, aqui, neste acordo, cm um de seus itens, que durante 140 dia~ -
vejam bem, 240 dias- o Ministério do Trabalho tomaria as providências pura :~s mo· 
dificaçõcs legislativas necessárias para diminuir o urrocho- me permitam o emprego 
desta palavra, agora. não como arrocho salarial, mas arrocho no seu verdadeiro scn· 
tido, o arrocho sobre o movimento sindicalistu neste País. Esses 240 dia~ scríam 
sustos para que o Ministério do Trabalho organitasse essas modificuções, que pos· 
teriormcntc seriam filtrada!> pelos poderes da República c, após, enviadas ao Con· 
sresso Nacional para aprovação, ou rejeição. 

Mas, este movimento é tão protc:latório, sem dúvida alguma, quanto um outro 
movimento que precisa ser denunciado a esta Nação: o movimento do Ministério da 
Justiça, por exemplo, na área polftica, que estará aí a se amtstur, tenho certeza, 
porque já estilo anunciando isso por meses c meses, na tentativa de protelar u 'oluçilo 
que se permita enveredar pelos verdadeiros caminhos da dcmocrücia no País. 

O Sr. Mareo~ Freire (MDB- PE):.... Permite V. Ext um aparte? 

O SR, HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO) - Na verdade, quando unun· 
cium a possibilidade da anistia parcial, também anunciam u prorrogação dos atuais 
mandatos de prcfcilos c vereadores, porque us eleições c:m 1980- segundo eles
oào se enquadrariam na cstratégic. jicral de combate à inflação, o que é, por si mesmo, 
um absurdo. 

· Concedo o aparte a V, Ext, nohrc: Scnndor Mnrcos Freire. 

O Sr. Marcos frtlre (MDB - !'E) - Nohrc Scnutlor Henrique Santillo, é 
muito oportuna a intervenção de V, E:(• nc~tu utrde, trazendo uma vez mais, cm nome 
da Oposição, o debate cm torno do probhm1a das greves dos metalúrgico~ de Silo 
Paulo, V. Ex• situou af um dos pontos que rnc purecc capital no exume da matéria, i: 
que essa greve não é causa de nada, ela i: efeito; efeito de toda unta estrutura ~ocial ex
trcmumcntc lesiva aos trabalhadores br:ui!rirus. Ela é: decorrência, ~ob:ctudo, oe uma 
estrutura sindical a esta altura inteiramente ~upcnuJa, inudcquadu, pof !ter tuteladu c 
manietada pelo Ministério do Trabulho. At' t:Jt!o rlo~ 'lSpectos positivos que a CLT 
trouxe ao Pufs, evidentemente que h~ a~pectns tro:mcndamentc negativos, que 
cerceiam a atividade sindical. Para concluir, ;:o!;t:triu upcmu que ficussc registrudo 
nesta parte do pronunciamento de V. Ex• que ainda domingo- ontem- foram pu· 
bllcadas declarações do Cli·Ministro do Trabalho do Governo Caslcllo Branco Dr. 
Arnuldo Sussekind, cm ljUC: ele d~ixa claro que um unteprojcto de lei da nova CLT foi 
encaminhado ao Governo, cm setembro de 1976. Rcpita·sc:: setembro de 1976. Dcpoi~ 
disso, um outro anteprojcto de lei foi, IUmbém, enviado ao Governo Gci~el, c u Go· 
vcrno permaneceu inscn~lvcl, imóvel, impasslvcl, sem dar u soluçlo integral c globuli· 
:tilntc que ~c cstti a exigir paru cvitur movimentos como cucs, que ~ilo sadios cm ~i, 
porque mostram que basta de ellploraçào. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Dim-o muito bem V, E'' 
Os motivos sào outros: preocupa-se o Governo ... 

O Sr. Mauro Bcnel'ldt!i(MDO- CE)- V. Ext permite um npurtc? 

O SR. HENRIQUE SANTII.LO (MDB - GO) - Um momentinho só. 
Preocupa-se o Governo com um outro problema. Nu verdade, tjUundo se anuncia 

unw c:stra!Ct!iu prioritâria de çumhutc ll innaçilo, bto nilo é novidade; jla pelo menu~ 
hfl vinte anos a c~lratégia prioritilriu de todo!> o~ Governo/i, neste Pal~. tem ~ido o 
comllatc i'l innaçilo. Purtunto, mais uma c~trutégiu prioritáriu de combate: <) innar;iio 
nilo se constituirá cm nenhuma novidudc. Ma~. de qualquer modo, quando scununcia 
umu cstratégiu globul de combate li innuçilo, entre o discur~o, entre u palavr:~ c u pro
mcssu estão cavando um abismo tremendamente profundo, que o scpurn dll rculidadc 
do fu~o. 

Sr. Presidente c Srs. Scnudorcs, o que existe é a preocup;1çilo de rcsj;uardur o !tÍS· 
tcmu, que tem privilcgi11do um pequeno número de pessoas, neste Pais. c nilo silo os 
metalúrgicos, nilo 5ilo os médicos, udvogados c engenheiros, E evidente que: ao diLcr· 
se que movimentos grevistas das faixas intcrmcdiárius da populução estivessem a 
prejudicar c a csmugar u bn!le du pirâmide marginalizada c cmpobrc:cidu, cm pobreza 
total, passando fome, a angústia, a agonia da fome, cmprcga·sc figura de retórica. 
Gostaria que fosse apenas retórica. O que ocorre é que estilo mais preocupados cm 
rc.~guardur, por exemplo, lucros liquidas dessa estirpe e desse valor: Grupo Brudcsco, 
cm 1977:2 bilhõcs,275 milhões de cruzeiros de lucro lfquido; Bamcrindos, cm 1977: 1 
bilhão, 619 milhões de cruzeiros de lucro lfquido; Real, cm 1977: I bilhão, 625 milhões 
de cruzeiros de lucro liquido. Vou ficar apenas com esses três, mas tenho uma relação 
aqui, completa, Ni'io seria pre,iso, niio seria necessário. Na verdade, preocupa-se cm 
se esconder da Nação as verdadeiras razões da inflação, que atinge agora, nos últimos 
doze meses, quase 44%, de acordo com os dados aliciais. Procura-se esconder da 
Nação as reais c verdadeiras causas do processo inflacionário, que e5tá sendo aninha
do c umamcntudo no seio do próprio Governo, porque prejudica o trabulhador, o 
assalariado, que tem, apenas anualmente, reformulações 5aluriais. 

O Sr, Paulo Brosurd (MDB- RS)- V. Ex• me permite um upartc'! 

O SR. HEN~IQUE SANTILLO (MDB - GO)- Com imenso prazer, ouço 
V, Ex• 

O Sr. Paulo 8ro~~&~rd (MDB- RS)- V. Ex• mencionou os lucros liquidas de 
;;~lguns dos Bancos brasileiros. V. Ex• ndo estava aqui, mas já foi dito nestu Casa que 
a liberdade dos jiJtos que explicam esses lucros era umu tC:cnica empregada pura 
.:ombatcr a innação; quer dizer, a agiotagem ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Oficialilada. 

O Sr. Paulo Bromrd (MDB- RS)- ... oficializada, institucionalizudu, pu:;sou 
01 ser expediente governamental. Isto é: que ê: de cstutclar! 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Nào estava aqui, meu nobre 
Lfdcr, mas ti'lle o prazer de ouvir isso pela palavra brilhuntc de V. Ex• c dos ilustres 
Senadores da Oposi~ào nesta Cusa, no quadriCnio passado. 

Eu chegaria até lá. Eu sairia deste grupo que foi apontado pura chegar atei às 
empresas estrangeiras, às empresas multinacionais, a que se deu a faliu do bolo mais 
joce, a fatia mais apctccivcl, que silo os sctorcs mais dinâmicos du economia nacional 
c, portanto, capazes de gerar maiores lucros para essas empresas, no final de cada 
ano, c:m seus balanços. 

O Sr. Murllo Badani (ARENA- MG)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Com prazer, ouço V. E,, 
O Sr, Murllo 8adar6 (ARENA - MG)- Em primeiro lugar, i: para elogiar a 

extraordinária capacidade dialética de: V. Ex•. V. Ex• conseguiu justapor uma série 
de dados pura, com frases brilhantes, de efeito, evidentemente, tentar lcvur, u quero o 
ouve com encantamento, a conclusões apressadas. V. Ex• nilo pode extrair todo o 
fenômeno da economia brasileira de um contexto extremamente cheio de dificul· 
dadcs; V. Ex• nilo pode, no momento cm que o Governo anuncia como prioritário o 
combate à inflação, permitir, como defensor du clauc trobulhadora, como V. Ex• o ê:, 
que por um processo danoso que é o inflacionário, se fuça uma apropriação injusta no 
salário duqucles a quem V. Ex• pretende defender. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Tem razão V, E•• Jamais 
pretendi esta, c acho que V. Ex• não conseguirá cxtr11ir de minhas palüvras nada disto. 

O Sr.Murllo Badaró(ARENA- MG)- Exutumente, Agora, V. Ex• não pode, 
utravés da frusc feita, da montagem dialética, distrair a utcnçilo do Pu!s pura problc:· 
mas graves. inclusive este. que a ARENA denuncia nus SUilS falas: a lliscríminaçiio 
entre categorias ~ociuis, entre regiões, objcto da muis veemente denúncia do Prcsiden· 
\c da República, aa se empanar. que assume com u Nuçílo o compromisso de não 
permitir que isto continue. E muis: assume o compromisso de valorizar o trubalho c 
de remunerar justumcntc o trabulhudor brasileiro. Agora, dentro deste contesto, ex is· 
te um problema de greve, existe o problema de umn lcgislnçilo que V. Ex•s considc
mm rcrcmpta ou caducu, mus que, enquunto não (or revo.l(adu, c sobretudo quando 
ampurada pclns decisões dos tribunui!l deve !ler cumprida, E V. Ex• nilo poderá 
atnbuir ao Ministro do Trabalho qualquer tcntutivu de radiculizaçilo. E pura dizer 
que uu~scrtivu de V. Ex• nilo está cstribuda na razi\o, cu li uma dccluruçi\o do Presi· 
dente do Sindicato de Silo Ocrnado, o Sr. Luizlnácio da Silvu, que nílo encontrou nin· 
g~ém uté hoje a correçílo, com a probidade c com a cxaçi\o do Ministro Murilo Mucc
do, na condução do~ entendimentos, 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDD- GO)- Vejam o• Sro .. que ucubo de 
ler urtigo no Jornal do llras/1 que circulou ontem, us~inudo pelo ilustre jornulistu 
Fernando Pedreira, urtigo que ele conclui repetindo um ufori~mo frund:s: ''Se es:;n 
canção embevece, vumos ouvi-lu novamente," 
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f" ,, '.J'.' •fi', l!.<lOfHII• :t,) !',li\, :LJ1r1, f{t.:•.\ I '~I .. C' ll,ll: .1~ Jhr:rlt..:l<l' c•,:ii<l :IÍ. rurqu~ 

:.~ dü.tcn~:w c~t:"t ai, porqur o jtiJHl protc:lutor10 e~t{, aí, porque e~1~te pn'i•J:I:, 
flTCVIIL:UWI\" d~tmn:n;,Ó.~ p;!r<l i~~O. ~:· vcrr!~i.lt', :1 ~;.\\,·'.') C:Xif,(:, ~01t:p•lrl;d:J1l1Cil\l', 

cn; ur~~~ ••• •Jt-C .1 a:}l.'rl~<r:. ~~jade r .. :,:, p:11;J v:1!cr, n:io ~cj:1 J,''!lla"' !orm.J!. i:~~:'· 
(iu\·crnn realmente a ii1.1;r, prcl.'i:..u~ o~prcnocr u I.:UilVIVCr cum u dcrr.o~r.,~iu, ,m:tw.tn: 
coru o~ movimento~ grev1~1as, c niio poderú u~ar a viol~nCií!, que rode ~cr le!!ill, m.:· 
n:to e lcgltim.1: estou di~cutindo aqui a legitimLóadc e a ju~tiÇ:t do ato. r..;iLil >Ot 

dtscutir a l~ulidude do ato. Por~uc em qucstào de lcg;lfid.tdc, nu 'fCrdiiCc, udmllirarol c 
co'ltinuan1 a admilir nesta:; hora~ todas, que o movimento p:rcvtstu cm SUo Pauto con· 
tinue ~cndo comandado pelo~ ex·Prt~idente~ dos Mndicato~. e do ponto rle vista c~lrL 
\!~mente legal, usando o farisal~mn da lri inju,ta, isto seria ilegal. Nihl pr1dcria 
Rco~hnente c~taria afrontando a lei. Ma~ não cs:ou aqui para defender a ilcgalidad•; dr· 
utu, nàu. Estou 11qui pura ucointfl·lo 1.h. ih:gltimo e, na vcrclade, a prcocupuçào é gralt
lh:. l)esdobrumentos poderão udvir e a rudicalit.uc;iio se ftl na medida cm 4ue C)\1.: 

Governo cometeu doi~ ato~ imprudentes: primeiro, o da sindicüncia, ii rcvcha d·) 
Minimo dn Trabalho, é preciso que se diga. O Mini~tro do Trabalho cmva aqui ~c 
emj111Miando eu determinação de que se deveria uhrir umu sindicância ef.tuva já .. mm
do paru São Paulo, à Delegacia Regionr.l do Trnh11lho. E o outro uto foi a interven
ção. E tanto é que os recursos não foram e!ogotado~ no diálogo, na tentativa dl· 
intermediação, que o Minilitro volta a di1cr que 1: possl.,el o diRlop:o, que a coisa podl' 
continuar sendo discutida e, portanto, o ato foi precipitado, na confissiio da!~ própria~ 
autoridades governamentais. 

Espero, sem dú'fida alguma, Senhore~. que o Senudo du Repúbli~.:a, esta Cu~;:. 
possa realmente ser a caixo de rcs~oníinciu de toda a ansicdndc nacionol e que a~ 
cois.Js possam ser co!ncadas como têm ~ido. A preocurmçào ~de nó$ todos. Nàfl pode· 
rr.os aceitar ape:1as ~ di~cur!o, apenas a pa!avr;;, ape!las a rrom-=s~a. Nu vcrdaCc, a 
Naçl~ está :u;;adurcciCa pura a liLcrd:u1: r.ormHdu pelo C'on~rcs~o Nacional, tam· 
b:rr. ~:m regime de alta li herdade. f: evidente L[UC quundo se fala cm liberdade ni\o se 
fala cm libertinagem, em liberdade absoluta, que ela nlo existe, i: c'fidente. t..;cm M; 

prccJsuriu diler. Mas é a liberdade de que a ~odcdadc prc.::isa. A ~i:ric de l1bcrdadc par
cial~ que n65 poderíamos enumerar aqui em alguns minuto!~. Ma~ cs~encialmcntc ;1 

liberdade de participuç:lo du ~ocicdadc, atruvi:s de todos os seus segmentos. organ~
;o:udumente, c não anarquicamente, usundo o~ inl>trumentos vúlidos. inclusi'fc d.: 
greve -porque greve não é: conspiruçào, não é revolta -inclusive da greve, cmm~ 
disse, para se fazer ouvir e participar da elaboração de todas as decisões nacional~~. 

Agradeço uo Sr. Presidente c aos Sr~. Senadores. (1\!uito bem! PalmJ.s,) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HENRIQUE SANTILLn 
NA SESSÃO DE JO.J-19 E QUE, ENTREGUE À REVISJ.O DO ORA· 
DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIOR.IIENTE: 

O SR. HENRIQUE SANTILLO {MOB- GO. Pronuncia o ~e(Zuintc discurso,', 
-Sr. Presidente, Sr!i. Senadores: 

Já tive oportunidade, desta tribuna mesmo, de alirmar que a situação económica 
e social do Pafs. se me permitam o termo ba~tantc badaludo, a conjunturu cconõmico· 
social do Pais, b hoje tão ruim quanto a d' 1963, com um agravante muito sério; i: que 
se em 1963, bavia liberdade de manifestação de todas ns classes sociais, hoje o Pais ain 
da está. submetido a uma série de cerceamento~ dessa liberdade, no que di1. respeito 
aos trabalhadores, aos estudantes, no que diz respeito a todos os segmentos da so
ciedade, até mesmo dos poHticos e, sobretudo, do Congreli~O Nacional. 

E evidente que, diante de uma situação económico-social grave, gravíssima, 
rcconhccidaugora, publicamente, até mesmo pelos Ministros de utual Governo, salta 
às vistas que é necessária, urgentemente, uma conciliação nacional, um pactu social. 

Todnviu, Sr. Presidente, os caminhos que levam a essa concilinçüo, us vias de 
n.:esso 11 esse pacto, rorçosamente, terão qut passar pela convocuçào de uma As
scmbltia Nacional Constituinte, sem o que a conciliação almcjnda sci'á nlhu espúria 
do conchavo de cúpulas oligárquicas, 

Na verdade, o que 11 Nação exige, e exige com força, exige aos brado~. é que todu 
ela possa participar deste pacto. E nilo bA outro caminho que nilo devolvendo ao po
vo devolvendo-Iii: a toda u sociedade, o direito de livremente escolher os seu~ 
co~stituintcs, para que, em nome dela, escrcvn, e escreva com letras de ouro, ui sim, 
uma Cartn Constitucional legitima pura a PAtria brasileira. 

Mas, eu estou aqui nesta turdc,Sr. Presidente, Srs, Senadores, para dizer que ii 

convoc11çào de uma Anembléia Nucionul Constituinte pressupõe uma série de 
conquista~ anteriores e prévias, indispensáveis à Nação; uma ~oéric de conquista~,- .c 
cu digo conquistus, de propósitos- não silo concessÕeli da estrutura d~ poder poliU· 
co i\cgltima de que precisu u sociedade brasileira, mas o direito de conqutstur tcrrcnu e 
espaço pura a sua própriu participação. E cu digo conquista de propósito: uma série: 
de conquinu11 precisarão ser feitas c realizadas pela sociedade, pela Nuçào e até me:.· 
mo pela classe politica deite Pais. 

B evident: que u convocação de uma A5sembléiu Nacional Comtituinte pressu· 
põe, llusicamente, uma anistia, que nào si~tniliquc perdão, ou indulto. Nllo é: dtss~ c 
n:lo apenas do sentimento de humanidade que necc~sitam aquele!> que lornm ln· 

ju~tumcnte punidoli por possf'feis delitos pollticos nesta t•âtria, no~ últimos I~ ano~. 
Não C de perd~o. niio ê de indulto; anistia prccisar(t ser um ato politiCO, de 
trnnscendentnl •cntido politico. E chi precisilr!l ser tonbretudo um desurmumenh1 
vcrdudciro de c~plritm, que niio ~c far!, mc~ml) unistinndo-sc todos u~ bru~ilmo~ 
punidllS inju~tumcntc, que ni\o se fur.\ sem que se dcs:mnr: tudn o mucurtlll~mo de que 
st' aclw Ctm\ilminudo 11 poder nc~tc Pais, ilt"strutur;ltle poder puHticl.1 nc~t11 Pútria. 

O Sr. M~trcoM Frrlre (MDU- PE)- Pcr111itc \'. E'- 1 um upartc'.' 

O SH IIE~RH)UE S:\:'\Tli.I.O (MDH- G(JI- tum ;Jn•:n. :i!J~tr..: $L·n:1d<H 

,\1M.:os !"rene. 

O ~r. Mnr\!n~ Frtlre (tvi/)H- Pl:.)- C por i\HJ mc:;mo, Senad(Jr Hcr.r;qL.r S<H> 
!illo, é '!UC nú~ 11~0 JH•tkm~~~ o~~o:t·,•.ar cumo ~uced:111co d.t a11bU<l ,, pr:teu!>~tl d;,~ rev •• 
~r\c., de ç.t~~açüc ·· 

O SI~.IIF.NRIQUE SA~Til.LO CMDU- GO)- Concorrlo ctlm V. h• 

O Sr. ~!arco~ Freire (MDB- PI~J- bto é inadmb~lvcl, j~~o ,,ig:ni!icará dar 
mai~ poder tH'I roder 1.1ue u~ou c ubu~ou do poder' Isto implicar:\, não e~ 
des.trmamento do e,pfrito, nlil'. lent.JT tMnar dependentes aquele~ que porventura 
.,ic:s~cm receber as benesse& ca~ulsticas e e~pcclficas do'Go\lerno. Portanto, rroce~so~ 
tlc r.:visõc~ não ~1gnilicarão n solução para o impa!osc politico brasileiro. Tem que ~e 
rurtir, realmente, p:~ra uma Jnistia amp\:1, geral e irre~trita, que não tenh'l carát~r 
indi'fitlual nem per~onulista de tal forma que se queira recon~truir um futuro diferen
ic:, pit!l:.ando-~c uma c~ponja no pa~ado, ~ocm casuísmo de qualquer csp~cic. 

O SR. HENRI QUI:: SANTILLO {MDB - GO) - Inteiramente solidúrio com 
V. Ex•, agradeço o seu aparte para continuar dizendo, Srs. Senadores, que além du 
anistia, que por si mesma, para niio ser apenas rormal. JY.:rn ter cunteúc:!o, para ~cr 
~uhstantivu, é preciso que hajl umn dcpuraçii.o no apurclbarucnto e)tntal, em que 
predomina a suspciç.i!tJ atê hoje, de espionagens elctrónic~s. e do macarthi~mo, sobre· 
tudo, perseguidor e disl.!riminatório; além da anistia, uma sêrie de outras conquista~. 
pel:1 sociedade:, pela Naçilo, entre as quui~. sem dú'fidl alguma, :1. própria reformula· 
çào partidária, das bases para a l.!.ípula, mus num rcgtmc que, re<tlmentc, permita dar 
todo o seu valor à rcprc~cntatividnde politica. E. sobretudo pre~supõ-.: a IÍbcrdudc, a~ 
liberdade~ públicas entendidas sobrctudú .;orno direito de cidadão e de grupos decida· 
dão de participarem. efetivamcnte, do processo politiCO, mtcgrados ou nilo a um parti· 
do politico. Pressupõe, t<~mhém, ~ liberdade do mo .. tmen!o opcrânc, orgamzaNc 1!, 

orf;anizadamcntc, eAerccr todo o ~eu direito de pres~üo sobre u estrutura do poder: a 
liberdade.: do operariadu se constituir e se organizar não apenas cm entidades de cara
ter funcional, mas sobretudo também, em plano nucionul, atravb de uma enlidad:: 
que pudesse congregilr todos os intcre~~cs dm trabalhadores d'J Hra:-.il. 

A liberdade do~. estudantes- era a essu que eu queria chegar- sobretudo. rlo~ 
estudantes universitários, de~te Pais de, orjlttniz:~.damentc, participarem do processo 
da construção de uma ~ociedade livre c pluralista. 

Este, não tenham dúvidas, é um Ilrasil de uma realidade difcrer.te c, talvet, até 
me~mo bem diferente dói. realidade capuz de ter condicionado o~ que Ul>Urpuram o 
poder, neste Pais, hã quinze anos, de terem cerceado todas essas liberdades, na ponta 
da baioneta c no bico do fuzil. E diferente esta realidade de hoje. E se da é diferente, 
ela precisa ser analisada com outros olhos, sob outras condicionantes c que permitam 
entender toda u movimentação da sociedade, seja da comunidade cicntfliea do Pai:., 
seja dos prolissionais liheruis, professore~, operârios, estudantes, lavradores, entcil· 
di da como participação efctiva no processo de conquista da democrucia que não pode 
ser npc:nali formal, através de conchavas olisârquicos, c que não se u'urpcm, mui~ 
uma vez, no continuar a hislóna deste Pais, o~ direitos du!l mHssas trubillhadoras. E 
nisto se insere, com 'falor inquestionável, o movimento estudantil tratado, até os dia~ 
atuais, com extrema intolerância. 

Na verdade, organizam·sc os es~udantes e se organizam para questionar a uni'fer
sidadc, u estrutura univcrsitAria, Não querem ir alé:m disso. E evidente que a realidade 
universit!lria, que a estrutura univcrsitâria pressupõe uma extrapolação à realidade 
brasileira e a toda realidade mundial cm que vivemos. Dai, o direito de os estuduntes 
se organizarem, não apenas tutelados pelo Estado no Ambito eAclusivo da universida
de ou da faculdade, mas também eurapolando este âmbito u nf'fcl regional eu nlvel 
nacional. 

Estou certo, Sr. Presidente, de que aos se constitui rem, ao se organizarem numu 
entidade de carâter nacional, estari\o os estudantes prestando relevante~ serviços a 
causa da democracia neste Pais, cOmo tantos outros serviço~ que, no passado, jl 
prestaram através de todos os seus movimentos. 

O Sr. Aloyslo Chntl (ARENA- PA)- Permite V. Ex.• um upurte'? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Com prazer ouço V. Ex• 

O Sr. Aloyslo Cban• (ARENA- PA) - Nobre Senador Henrique Snntillo, 
quem ou'fe este pronunciamento de V. Ex•, sem nenhuma concessão à realidade, tem 
u impressão que vivemos sob o guunte de uma terrlvel ditadura. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO) - Eu u!C acho o contrârio. 
Achll que o Pais foi transformado, nesses 15anos, num \aborutOrio de pesquisa pum 11 

sofisticação ditatorial. 

O Sr. Aluy•lo Cban'l (ARENA - PA) - A prescnçn de V. Ex.•, a minha, u d; 
todos os cnlinentes Senudores c: Deputado~, ne~ta Cusu c nus u~sembléias lcsish1tiva~. 
nas cU muras municipais, neste momento, no Rrusil inteiro, fulando como fuht V. EA•, 
dizendo tudo o que realmente constitui o seu renliumenlo politico, é um te)\cmunhtl 
de que 'fi'fcmos num ambiente de libcrdude, A Imprensa está completumente livre c 
pode st munifcstur neste Puls, como o tem feito, abordando todos os problcmu~ de 
interesse d;1 comunidudc nacional. V Ex• vcrilicu que o Governo revogou as mcdidu~ 
de c~ceçào e de urbltrio, com os upluu~o~, naturalmente, de todo o l'ul!o, do Scnudo c 
da Câmuru. E esses fulos rrccisam ser mcncionad~)s, V. Ex• faln como ~c cstivé<~~crnos 
nqui ~ol'l uma prcssi\o, ou sob umn opre~Uo, llcntro de um regime ditutonul que 
csti'fc.,": csmngundo, u!lli.~oinndo todu\ us li herdades. St' isso fosse vcrd<~dtirn, V. b•, 
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cnmo ouuos, n~o teria - o que seria lument6vc:l e jamais tc:riu n meu upoio, ,1 meu 
u~~entimento- V. Ex• nào teria u liberdude merecida que t.lc~frutu- .~cm f11Vor, ~.cm 
conce~~ào, poi~ é um direito, dentro do regime dcmocr!ltico - de prllnunciar c~tL· 
di~curso e de u~ar uma linguagem contundente nu critica muis violenta que ~c puder 
falcr .1 um p:ovc:rno con~titu{do, 

O Sr. Gllun Rocha (MDB- SE)- Onde ticJ o: "Hei de fu1cr deste: Pai~ uma 
democracia"? 

O SR. HENRIQUE SANTJLLO • excelência, o progresso tecnoló~ico tem 
permitido ;1os Estados autocráticos ~otisticur trcmend!lmentc o seu prórri~~ 
autoritari~mo. Nu medida cm que exista um e~tado policic~co, macartista, pcr~CE!U!· 
dor, di.~criminutório, fichador, e que gasta com isso bilhõe.~ de crutc1ros da Nu.;lm. 
estu C umu ditadutr:l sofisticada, e o que se quer, c o que sc: pretende ... 

O Sr'. Alo)·slo Cbllt'tli (ARENA- PA)- V, fxt estd confundindo com o qua· 
dw atu:d da Rússia. 

O SR. HE:"'<lRIQUE SANTILLO (MDB- GOJ- Da Rú~sia, tamhi:tn. V b• 
niio se enp.ana. E o que se pretende i: a reciclagem Gesse procell~ll utmvi:s de unw 
!achada formal. em que o sistema econ!lmico rasse :1 ser uma entidade imutlwcl e 
intodvcl. Tanto é vcrdaUe, que as coisas uté agora estão sendo nprescntadus ii Nuçi'ltl 
corno definitivas, decisões tomudus por meia dúzia de peritos, todo-podermos ~ 
~miscicntcs, que raLem o grundc ravor .1 Nuçinl de anuncinr, de qu:mdo cm vc1, 
:.juando entendem por bem, suas prórrius decisões. 

E digo mui.\, é t1agrunte a tcnlativu de, atravês dos mais vuriados c.\pedicntc~. 
montar neste Pais mni.~ um e~uema CU.'\Ul.~tico que impeça, mc~mo atruvc!~ da., e!c1· 
cõcs condicionadas c corrompidas pelo própno Governo c pelo poder económico, qur 
a OposiçJo fuça rnuioriu. AI está o voto distrital agoru artificialmente ubcrto :w 
debute pelo Partido de V. Exf e pelo Governo. AI cst!l a prorrognçilo de manôahl~ dr 
prefeitos c vcrcudores com u discussão reaberto propositadumcnte, como medid:~ 
casulstica. ,\!está o motivo pelo quul o Partido de V, Ex• colocu·se contra, por 
exemplo, à Emenda Mauro Benevides, fazendo retornAr aos brasileiros d:•~ capit:m 
deste Pais o direito de eleger os seus prefeitos. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Permite V, Ex• um ;~parte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO IMDB- GO)- Concedo o aparte a V Ex•. 
com prazer. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS}- Em primeiro lugar, nobre Senador, ~c nós 
podemos falar, muitos faluram c foram cassados. Aí e.mí Alencar Furtado; falou :i 
N'açJo c perdeu sc:u mandato. Dir·se·á que o Al-5 não existe mais. 

O SR. HENRIQUE SANTJLLO (MDB- GO)- Talvez pior que ser cas.o;ado 
seja permitir a dicus~ào inócua sem revalorizar o Poder legishHivo e sem que ele po~· 
sn rarticipur cfetivamc:ntc como representante da Nação, nas decisõc:; nacionai~. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS}- Extinguiram o Al·S, mas ai cst;i inserido no 
!ex to da Constituição que qualquer Parlamentar proces.~ado m1 Lei de Seguranç:t N:l· 
cional, se o Procurador-Geral da Re{'Jública hou~Jcr por bem, será afastado do c:HE!O 
atê ser julgado cm carátc:r definitivo, 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MOB- GO)- AI e.tào a. "lvaguardas. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Diz S. Ex• que há umpla liberdade de 
imprensa; h6. liberdade de imprensa consentida porque o Art. 50 da Lei de Segurança 
Nacional, dá ao Ministro da Justiça, à hora cm que bem entender, o poder de 
~US!'J~ndcr o_jornul, o rádio, ~ lelevisilo, a peça de teatro, o filme que ele houver por 
bem dctermtnar. Vivemos no regime da liberdade consentida. 

O SR. HENRIQUE SANTILJ.O (MOB- GD)- E a udvcrtênciu permanente, 
i: u intimidilçilo, é: ll poder de intimidação do Estado. E a c:.~padu de D!Imoclesl 

O Sr. Aloyslo Chttves (ARENA- PA)- V, Ex• há de reconhecer que j(t forum 
restauradas todas essas franquins. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MOB- GO)- Está V. Ex• hoje, rcicindindo 
permanentemente:. 

O Sr. Glhan Rocha (MDB- SE)- E.~tll muis rculista que o Senhor Presidente 
da Rerúhlica que dil que vui fazer deste Pa{s umu c:mocracia, 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- f! nnturul, por con~e~uintc, 
<~pós 15 anos de totul alijamento, que homens de imrrensa procurem com toda as 
força~. a ahcrturu, bem como o~ trabulhudorcs, empresúrio~ nucionub, cienti~ta'i, 
professore:;, profissionais de: toda~ ll!i categori:~s procurem, ati: mesmo com muuu 
unsic:dude, 11r puw rara rc.~pirur, espuço pura participar. 

O Sr. Gll~an Rnchw (MDB-SE)- Permite V, Ex• um aparte'! 

O SR. HENRIQUE SA.NTILLO (MDIJ - GO)- Ouço o nobre Senador 
Gilvan Rochu. 

O Sr. Gllt"an Roch11 (MDU- SE)- E upenu.~ pum registro du iw.:nn.~eqitencw 
do Governo c do \CU Purtidn, V. Ex• ucuba de ouvir um Senador muis reulistu <JUC o 
Senlwr Prcsidcnt•· du Repúblicu. O nirvunu descrito prlo ilustre: Senudor do 11urú não 
corresponde lls palavru~ rre~it.lc:ndui~ que u~scgurum - como tantos outro~ r~o~sc:guru· 
rum c eh: rerM:Huirfl isso nu urrcbenlllrfl- que htl de futcr de~tc l1als uma tlemocru· 

cw, que, evidentemente, não c\ is te 11indu. Mus, dc"scjamt erma r nu disl.·ur',o de V. F..x• 
rara, como Profc:~'or unrver:;itflrio, lembrar a V. Ex.•, que defende corn t;JUIU ardor, 
com tanta ~ubstância a presençu da juventude hrnstlc:ira nus grandes dcca~õe~ nucio
na!s,- meu cuiCIUI de proli~sào, e como tal um cvolucioni~ta, hú de ~aber, como a 
N:u;ào c como todu 11 humunidndc suhc, que cudu ~eraçilo que ai \'C/ll i: mcllmr ~uc .t 

.tnterior. 

O SR. HENRIQUt: SANTILJ.O {MOD- GO)- Principnlmente crn termos de 
~usca tla libcrtuçào, concordo com V. Ex•. 

O Sr. Gilva~n RuchM (MDB- SE)- E a no\s:t gc:raçiio, CJUC no~ ensinou nas lide~ 
da universidade cm lutas mernor:tveis, <.:onsc:guiu forjar t:mto~ lidere~ nac1onai~ que 1J 

País e J História se nrsulham, essa mesma História há de dcmonlitrar que wfclil do 
País que teme a ~ua juventude, porque nunca ~e viu, em nenhum !u~:·ar. •:m nenhum 
tempo :a juventude :.fundar uma Pâtriu. 

o sn. HENJHQUE SAI"WTII.LO (MDB- GO)- t\gradeço a V, Ex'. Nàn C· 
Jifercnte disso tudo, Sr. Pre.'iidente, o que ~e vê no.~ movimentos e~tudand\ da atua 
\idudc. 

Mais que tudo, buscam espaço oe p.~rticipnçüo :~trave~ Jc or~amwçúcs livres, 
criadas por eles mesmo~ c a retomada llo di reato de pos!C!Ilnnmentn critico con~<.:aentc 
diante da e~trutuf.t umvcr.mána, que:: tamb'=m não pouc ser estutica. E querem fali:·ltl 
democraticamente, ~em in~eri:ncms cxtcriores, condtcionam~nto~ ideológico~ llU .o 
tutela do Est:Ldo, · 

Dai, então, eu ter tido oportunidade de, mais uma vr;J., dentre tanta~ nutra~ \leJe~ 
j.i, >~qui, tentado, pelos meus pares, a rc ... og.~çilo do~ L>ccrelm·leas n>'~ z:11 e 4i7 jú pru
l'undamente Je~••jU~taJos â realidade dos movimentos e~tudunti~ e do ulto e . .,pínto de 
muturidade polltico·J.ocial que apresentam e, ~c niio re ... ugado., pelo poder cornpl!lentc 
-o Congres~o ~;lcional- sé-.lo·iiÔ

1
pclos fulo~ soc;:i:us. 

O Sr. Marco\ Frctrc (MDB -I1E)- Aliâs, sempre fornm uma e:tcresci:nci:t, não 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Por outro llldo, nilo hii de .~er 
hou poHtica desconhecer a c:cuberAncia dos movimentos e~tudantis, sempre resultun· 
tes da ndc:sào intelectual du juventude A luta pnr' justiça social, de~compromiss.tda 
com estruturus sociais deterioradas que teimam cm repetir rcc1clugcns para fi.:urem. 

O Sr. Mauro Benevldn(MDB- CE)- V, Ex• me permite um urune? (Com as· 
sentimento do orador,}- Sr, Senador, nestu luta em defesa da justiça ~ceia!, V, Ex• 
terá que colocar cm plano destacado u igreja que, no Brasil e de resto cm todo tJ 

mundo, assumiu cs~c posicionamento elogiAvel, preconilando a juMiç:i ~ocial, fiel às 
grandes lições do Evangelho, 

O SR. HENRIQUE SA~TILLO (MDB- GO)- Eu agradeço a intervenção de 
V, Ex' Sem dúvida alguma, a Igreja Católica, sctores da Igreja Evangélica, Espirita, 
profe~sores, cientistas, c quamos cientistas, nUa a pena.~ aqueles que, hoje, estão ai a 
-;ofrer as agruras de um exllio prolongado na Europa, ou cm outros pulses dt: nutros 
continentes, corno também os mais variados segmentos da Sociedade Brusilebt. M:Ls, 
estou me referindo, cspccHicamcnte, ao movimento estudantil que tem, sem dUvida 
alguma, o mesmo valor que todos os outros movimentos nu luta pela justiça .\ociul e 
pela democracia, nc~ta Pâtria. 1\gradeço a V. Ex• 

Abortá-los pela violência ffsica, rc.-Jpaldada em imtrumcntos jurídicos ultrupas· 
sados, C tentar barrar o caminho da história e cercear suu liberdade de org!lnizaçiio, 
principalmente:, obstaculizar o surgimento de novas lideranças civis. 

O Sr. M1rcos Frrlre (MOB- PEJ- Permite V. Ex• um opartc? 

O SR. HF.NRIQUESANTILLO (MOB- GO)- Pois nào, com muito pram. 

O Sr. M1rco• Frelr .. (MDB- PE)- Neste momento em que V, Ex• se refere à 
purticipoçào estudantil no p1cccsso politico brasileiro, a nece~sidude de inccntivur, Jc 
estimular e de garuntir, talvez conviesse regimar a punucéin de umu tu I Liga eh: Dcfe~u 
Nacional, nüo sei bem se foi esse o nome, que trouxe aqui a Urasfliu, no dia 15 de 
março, quundo da posse do utual Chefe do Governo, um e~tudante de cudu municlpio 
com um gorrinho ti mareio para se postarem nas rampus do Congrc:s~o Nacional, co· 
mo se uquilo significaue, rcnlmcnte, purticipaçào estudantil, no episódio que se regi~· 
trava. E bom, upenns, uuinulur isto que lcmbrn, uté, uquelus práticu~ f:.sd~tns de 
.:crtas épocus pretéritas. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MOU - GO) - Em c..1ue a !oin1bnlogiu 
rrcdominuvu. 

O Sr. M1uco!i frelre (MDB -I'EJ- E:cutamente. 

O SR. HENRIQUE SAN'I'II.LO (MDB ·- GO)- O que ~c uprc:)t:lltit é mai~ 
um:. tentutivu de ubrir novos caminhos noJ. limites da lei, lei sempre c~púri.:t, lei \cm 

pre cercc:.doru da liberduUe de orHuniO'.UÇilo dos cstuduntcs, capu1. ponumo de !I!.HIIhll 

Je forma geraluliberdade de atuuçiio, sem .\C tniO~formnr cm pa1cesso de lntimic..l:co,;üu 
coercitiva, nu ccrtetu de que a Nuçilo nos le~ouu miuico, qua~e sempre bustuntc difl· 
di. de contribuirmos cum u conmur,;~o de unm sociedude solid~riu c ju~tu. imros\ivcl 
~cm u purticipuçil.o cretiva e orgunizuda de todm o~ ~cus segmento~ c .~l.!tcl ~e llw it\~l')!ll· 
rur u direito de po~icionumcnto critico di11111e de uma ~-muturu que pr~d:.a ~cr 
transformuda puru melhor. 

O interno é procurur devolver um e~tuJantc~ u Jihenlude de orp<!lll/•1\•ln, :.crn 
~í:rios ccrccurncnto~ que lhe~ desfiRurcm o poder de iniciutivu. Suns entid!ulc~ prc~o·!· 
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~~~m co_nstitui_r·M: pela~ própria.~ base:~. ~cm quubqucr íngcrénciil~ que: pu~~um condi· 
cwnar mdc:sc:Jtlvel rndic;Liil.uçào do movimento cstuduntil. 

r! nec~ssário, ainda, elcvudo c:~plrito de humildade pura reconhecer a ncccs\idudc: 
do uprendJza~o democrático pelos componente~ do poder 'politico, na certeza de 
<t_uc democracm se aprende com a prática dcmocrâticu c que u ~ocicdudc hmsilcira tem 
~Ido amadurecida nu forja de prolonRado eMado de cxccçUo. 

Portanto, a nova União Nacional dos Estuduntes, pela qual se propugna c será, 
sem dUvida alguma, reestruturada cm meio do corrente uno se o esta.do policial ali 
nilo estiver pura prender c espancar; será uma nova União Nacional dos Estuduntcs, 
fazendo critica ao ~cu próprio pu.ssudo, de sérios erros que talvc:r. tenham sidO" 
cometidos mas, sobretudo, adquirindo uma pmiçilo de amadurecimento diante da 
realidade brusilciru, do momento, que precisa, urgcntc:mc:ntc, de todos os brasileiros 
como participes da construção de uma democracia que deve ser sub~tantivu c não 
upenus formal. 

O que leva, o que hã de levar a esta democracia. senhores? Nilo podcrú ser, 
jamais, a conciliação concedida nos gabinetes fechados, distantes da plunlcic do 
povo, por uma oligarquia clitizada que precisa lutar para aumentar o seu poder de 
representatividade através de eleições dirctas para todos os postos, 

O Sr. Aloyalo Ch1n1 (ARENA- PA)- Permite V. EK• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Ouço o aparte de V, Ex• 

O Sr. Aloyslo ChaYtt (ARENA - PA) - Nobre Senador Henrique Santillo, 
temos todos nós, creio cu,- c registro este fato com muita satisfação, nilo obstante a 
altura da vida cm que nos cncontrtunos - sensibilidade para os problcmus dos 
jovens. Porque todos nós- estou vendo nesta Casa- tivemos, de uma maneira ou 
de outra, uma vida estudantil c uma participação nesses órgãos ao longo de todo esse 
pcrfodo do Brasil, no Rio Grande do Sul, cm Pernambuco ou no Pará, Presidi o Di· 
rc:t6rio Acadêmico de Direito; integrei a União Acadêmica Paracnsc: participei de 
congressos estudantis no Rio de Janeiro. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Mais um aliado na lutu, 

O Sr. Aloyslo Chans (ARENA - PA) - Vamos tratar as coisas de maneira 
mais adequada c menos acidental. Fui Reitor de uma universidade federal, c, sem 
querer dcstncar um fato de ordem pessoal, mas para mostrar uma linha de coerência, 
ao assumir aquele cargo cuidando de implantar uma rdorma univcrsitâria, a primeira 
providência que tomei foi baixar uma resolução, disciplinando, cm caráter provisório, 
a rcprcscntaçào discente cm todos os órgãos colcgiados na universidade, quando, pela 
lei cm vigor, essa representação só seria adquirida através do regimento geral, que 
seria o terceiro documento a ser criado- primeiro, o plano, segundo, o esllltuto c, cm 
terceiro lugar, o regimento geral - o que demoraria, no mfnimo, trabalhando rapi· 
dumcntc, de I ano u I ano c meio. E mandei proceder, porque nilo havia 
rcprcscntaçilo, a uma clciçilo cm cada classe, de 12 elementos. A reforma dn Univcrsi· 
dade do ParA se iniciou de uma assembléia de mais de 300 estudantes que receberam 
os trabalhos previamente elaborados, participaram da discussão, portanto, da 
aprovação dcssu reforma. E mais, aucgurc:i, pelo limite máximo que a lei permitiu, 
que era de 1/5. representação discente em todos os órgãos colcgiados da Univer~ 
sidadc, desde a mais simples comi55ilO ao Conselho Univcrsitlirio, a conselhos 
curadores, à Comissão Permanente de Reforma e Implantaçilo da Universidade. 
Recolhi, dessa minha convivência com os estudantes, uma experiência que uté hoje 
conservo como umu das coisas mais asradlivcis da minha passagem por essas funções 
do masistério, porque, ao tempo cm que exercia a dircçllo da Faculdade de Direito, c 
à época cm que fui Reitor, nunca tive problemas graves com os estudantes, 

O Sr. Ptdro Simon (MOB- RS)- E não precisou aplicar o 477. 

O Sr. Aloy.Jo Chun (ARENA- PA) -Jamais! 

O Sr. PtdroSlmon(MDB- RS)- Muito bem! 

O Sr. Aloysio ChJYH (ARENA - PA) - E nunca cnfreitci problema algum 
dessa natureza que nilo pudesse ter sido resolvido através do difdogo, do entendi· 
menta, ouvinoo c acatando as ponderações justas que nos foram aprcsentudus. 
(Muito bem!) Sei que este é o propósito, é o desejo de todos nós. Nilo podemos real· 
mente construir uma sociedade solidAria, aberta, democrática, livre, - como 
queremos - ~em a participação cfctiva, permanente c decisiva da juventude, Mas 
desejamos fazer isto de maneira ordenada, de maneira livre, dcmocrlitica que 11upõc:, 
nccc:SJariumcnte, uma disciplina social que permita a todos manifestar o seu pensa· 
menta, as suas idéias, .• , 

O SR, HENRIQUE SANTILLO (MDD- GO)- Louvo V, Ex• 

O Sr, Aloy•lo Chl'tl (ARENA- PA)- ... defender os seus pontos de vista 
como estamos fazendo neste momento. De sorte que tunto o desejo - creio - du 
Muioria comu do Partido a que pertenço é realmcnt; dur u esses jovens u plenu re· 
prcsentuçilo legulu que eles fazem jus. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (~109- GO) - A oportunidude mà me
lente:, revogando oK Dccretos·leis n•s 2211 c 477 c, possivelmente, normando u Ji. 
bcrdudc evidentemente, mua permitindo 80bretudo o ~cu e)',erclcio pleno. 

Acho pcrfcitumente que V. Ex' deve ~er louvado como Reitor du Univcrsidudc 
do flun\, por huvcr permitido que os el\IUduntes purticipu~~em. Lumcntllvclmente, ni\o 
~c pode dilcr o mc~mo do mtunte do Jlals, c tenho pleno conhec1mento disto, nobre 
Senudor. 

O Sr, Pedro Slmon(MDD- RS)- Permite V, Ex• um up;1rte'! 

O SR. UF.NRIQUE SANTJJ.I.O (MDU-GO)-Ouço, com pra1cr. V. Ex•. 
nobre SemLdor Pedro Simon. 

O Sr, Pedro Simon (MOO -RS)- Em primeiro lugar, i: muito importante ll 
depoimento do ilustre Reitor, que demonstra que, quando se quer dialogar com os 
estudante~. consegue-se o diálogo, C: uma prova de que, qu;mdo isw 11~10 acontece, 
realmente n;)o se pode culpar o~ estudantes. 

O SR. HENRIQUE SANTJLLO (MDB - GO)- A radicalização !'temprc i: 
fruto da intolerância. 

O Sr. Pedro Simon (MOO -RS)- Hú um aspecto importante do poder. O 
ilustre Senador disse que essa participação dos universitários, da massa universitária, 
dos estudantes, na poHtica brasileira deve ser feita de forma ordenada. Parece-me que 
a maneira de fuzC·Ia de forma ordenada é justamente permitindo que eles !'~C or· 
ganizem, Na hora cm que tivermos uma organizaçilo que nasça da base, o centro aca· 
démico, a sua rc:prcscntaçilo, podendo fazé·la, através do Congresso Nacional, o 
órgão mliximo, teremos, de forma organizada, a maneira pela qual os estudante) se 
possam manifcsUit, r:. eKatamcntc o que disse o ilustre Senador, permitir que os esta· 
dantes participem de forma ordenada. Qual é a maneira de eles participarem de forma 
ordenada? Tendo um órgão, E qual órgilo' O órgão mhimo de representação dos 
estudantes. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- LcgalmcnLc criado. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Caso contrário, o que vai acontecer? Con· 
gresso aqui, consrcsso IA, congresso desorganizado aqui, Jâ. 

O SR, HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO) - A radicalizaçio pela in
tolcrància do Poder. 

O Sr. Ptdro SlmontMDB- RS)- Por qué? Porque não existe. Mas, como quer 
o ilustre Senador- c concordo plc:namcmc: com V, Ex• -,permitindo que eles se or· 
ganizcm de forma ordCnada, tendo o seu órgão mbimo, eles terão a rcsponsabilida· 
de, arcarão com ela c poderão se manifestar livremente, Estou de pleno acordo, c acho 
que nós, aqui, estamos tendo o consenso, que me parece da maior importância, do 
ilustre Líder da ARENA. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MOO- GO)- Perfeitamente, mas não há de 
ser com a manutenção do 228 que, evidentemente. restringe a representação sob a tu te· 
la da universidade, do Estudo, do Ministério da Educação c Cultura, dos órgão)> 
cstuduntis apenas a um nível de faculdade e de universidade. 

O Sr. Aloysto Cb1ns (ARENA- PA)- O nobre Senador verifica que isso est;i 
nu cogitação do Governo ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- V. Ex• permite um ~ontra· 
aparte ligeiro? 

O Sr. Aloyslo Cb1n1 (ARENA- PA)- Antes de cu concluir o meu aparte·~ 

O SR, HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Primeiro que nio concedi o 
apanc: a V, EK•, mas o darei com prazer. Apenas quero fazer um contra-aparte ligeiro. 

O Sr. Aloyalo Ch1vn (ARENA- PA)- Retiro o meu pedido, c muito obrigado 
pelos apartes que anteriormente V. Ex• me concedeu. 

O SR, HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Não e isso que o Ministro da 
Educação c: Cultura tem dito, Excc:léncia, As últimas declarações do Ministro da 
Educação, recém-empossado, são de que niio hã de considerar a UNE, c a criação da 
UNE não cstli nas cogitações do Governo. Não é i~so que: o Ministro acubou de 
declarar à Nação- c V, EK• deve ter lido, bem como os seus Pares. Na verdade, a in· 
tolerância do Governo poderá levar o movimento estudantil a radicalizações im· 
prcvisfveis, c eles não querem a~ vinculações ideológicus radicais, não querem fugir do 
posicionamento critico dinnte da questão univc:rsitâriu. 

Todos os depoimentos das lideranças estudantis, através dos DCEs livres, que já 
existem desde o uno passado no Pais, são unânimes cm afirmar que querem, sobretu
do, o direito de terem um posicionamento critico diante du universidade brasilciru, E 
evidente que neste posicionamento se insere principalmente u luta pela busca dos 
cuminhos da democracia neste País. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, volto a dizer, volto a ulirmur: isso nilo se fará 
scnilo convocundo·sc o povo para participar, c purticipur efc:tivamcntc, com o direito 
de eleger cm inteira liberdade os seus constituintes, purn que eles escrevam, demo· 
craticamentc, a vcrdudeira c lcgftimu Constituiçilo puru este Pais. 

Muito obrigado, Sr. Presidente c Srs, Senadores. (Muito bem! Palmus.) 

DISCURSO PRONUNCIADO /'ELO SR. WJZ CAVALCANTE. 
NA SESSÀO DE JO-J.79, E QUE, ENTREGUE À REVIS.W DO ORA
DOR SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR, LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL. Pronunciu o seguinte di~curso, 
~cm rcvisi\o do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Desde que cllcguci a esta Cusu, cm 1971, 11 cada uno fuça umu uprccillçi\o sobre o 
Relu tório da PETROBRÁS referente no ano unterior. 

Hoje, puhlicullo (jUC foi nu scmanu pussuda o relutório du ~r;mdc cmrmu, 
referente u 1978, permito-me tecer consillcruções ~obre os números constuntcs ll:n1Uc· 
le rclutório. 
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Cingir·mc·ci, porém, ao gnmdc personagem du PETROBRÃS que i: o pc:1rólco 
brasileiro. Foi pura isso que clu foi criuda, pura descobrir petróleo no ~o lo nucionul, c 
dai a sua denominação: Petróleo Brasileiro S.A. 

Do relatório publicado cm um dos jornais, que tenho uqui cm milo, começo por 
uprcciur o consumo nacional de derivados de petróleo. Diz o relatório que o consumo 
no ano passado, ascendeu a 61 milhões e 279 mil m'. 

Aqui, me parece que há uma incorrcçilo, ou umn impropricdndc, que não tem 
suspeição alguma, porque, de resto, é até contrária à empresa. E que nesse número ela 
arrola a produção de !llcool como derivado do petróleo, quando todos nós sabemos 
que não o é, Diz o relatório: a demanda das gasolinas automotivas aumentou 2,1% 
(7,6% quando computado o !llcool como carburante, Foi justamente isso que ela fel, 
quando a meu ver deveria ter computado apenas 2,1 %, porque ui estaria computando 
exclusivamente derivados do petróleo. 

Então, sendo assim, o número que ela dâ, 61 milhões c 270 mil m' pura comum o, 
fica reduzido a60 milhões c 41!9 mil m'. 

Entre parêntesis: por esse número do Álcool vê-se que a rclaçilo do Álcooljgusoli· 
na na mistura, no uno passado, no Umbito da Nação, foi de 5,4%. 

Quanto à produção de petróleo, diz a empresa, no mesmo relatório, que a produ· 
çilo de petróleo alcançou 9.305 mil metros cúbicos, c, mais adiante, que a produção de 
liquido de gás natural, nas duas plantas do Caju Candeias, foi de 332 mil metros 
cúbicos. 

Então, como sempre faz a empresa, c o faz muito acertadamente, é preciso adicio· 
nur à produção de petróleo o liquido de gâs natural, que, no fim, dá derivados de pc· 
trólco, também. 

Entl'lo, somando os dois, vê-se que a produção foi de 9.637 milhões de metros 
cúbicos. Como jâ vimos, o consumo ascendeu a 60.489 milhões de metros cúbicos, 
Conclui mos, pois, que a relação produçãojconsumo, para 1978, fixou-se cm 15,9%, A 
mais baixa de todos os tempos da empresa, 

E por sinal, nos dados cxtrafdos dos relatórios da empresa,- que os tenho todos 
-percebe-se que h!t cerca de dez unos a produção de petróleo nocional cstâ estacioná· 
riu. Assim é que hâ dez anos, atrâs, em 1968, a produção foi de nove milhões c 509 mil 
metros cúbicos. No uno seguinte, ascendeu a 10 milhões 170, E assim continuou 
oscilando entre lO c 9 milhões até os 9,637 milhões do uno passado. 

Por esta relação, vê·sc que o ano âurco da empresa foi 1967, porque embora 
não fosse aquele o de maior produção, pois produziu apenas 8 milhões c 604 mil me· 
tros cúbicos, cm compcnsuçilo foi o de melhor relação produção/consumo, que ascen· 
deu a 38,5%. O uno de maior produção, ;:m termos absolutos, foi o de 1974, cm que a 
empresa produziu 10 milhões c 565 mil metros cúbicos, nu administração do General 
Araken. 

Vale a pena ver a queda contínua da relação produçàojconsumo, de 196M para cá: 

1969 -36,7%; 
1970-32,4% 
1971-30,4% 
1972-27,4% 
1973-24% 
1974-22%; 
1975- 20,5%; 
1976 -20%; 
1977-17,3% 
1978-15,9%. 

Esta enorme dependência do petróleo estrangeiro, nos custou, como sabemos, no 
ano passado, mais de 4 bilhões de dólares cm' importação do petróleo. Este ano as 
imp~rtações, com os recentes aumentos, ascenderão, sem dúvida alguma, a S bilhões 
de dólares. 

Vê-se, portanto, que o General Figueiredo vai ter uma dificuldade imensa cm 
descalçar esta bota que representam os S bilhões de dólares de importação de petróleo 
somados aos 10 bilhões de Serviços da Olvida. Só af são IS bilhões de dólares. 

A propósito dessa relação do ano passado, de I 5,9%, vale a pena rememorar o 
discurso que fiz aqui, a 18 de agosto de 1972, quando, apreciando o relatório do uno 
anterior, lembrei que a produção, cm 1971, correspondia a 30% do consumo, c que 
dez unos untes, cm 1961, a relação produção/consumo situava-se em 36%, Então 
lancei esta pergunta: "E daqui a dez unos? Eril 1981, teremos nós alcançado a 
auto·suliciênciu? Manteremos cm 0,31 u relação produçilo·dcmondu? Ou esta baixar li 
mais ainda?" 

A seguir, arrisquei-meu fazer uma previsão: a de que, cm 191!1, estarlumos produ· 
zindo apenas 19% do consumo. 

Nesta ultura do meu discurso, o Senador Ruy Santos, então, zeloso c elicicntc LI· 
der do Governo, interveio com este aparte: 

"As considcrnçõcs de V, Ex• silo perfeitas, acredito não chegarmos 
nunca u.tcr o suficiente para o consumo, entretanto, acho que nào ficure· 
mos naqueles 19% de cxtrapoluçào que V, Ex• faz." 

O nobre Scnudor Ruy Suntos achou que cu estuvu sendo pessimista. lnfelizmcn· 
te, não foi preciso chcgur u 1981, poisjâcm 1971!, três unos untes, calmos dos 16%, 

"Cube, então, pcrguntur agora: scrâ que o subsolo brasileiro 1: mesmo 
pobre cm petróleo? Ou Ncrâ que nilo o temos perfurado o bustuntc'/ 

O Sr.llumbcr1o Lucc!IM (M DD- Pll)- Permite V, Ex• um apurte'/ 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA -AL) -l'oi• nuo. 

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Gostaria, upcnu~, de Jtuhcr de V, b.•, 
;1uc i: um conhecido estudioso du muté:riu, quulu repercussão que utí: U)lont tiveram, 
na produção do petróleo brasileiro, Olt chumudos contrutos de riJtco aJtsinudoJt pela 
I'ETROBRÁS. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Meu curo colc:gu, .~c V. i.:x• 
me permite, este C assunto muito extenso, que pretendo abordar num futuro muito 
próximo. Nesta oportunidade, nilo queria desviar-me do roteiro que tracei, rneJtmo 
porque sinto·mc terrivelmente incomodado quando avunço no tempo dos meu~ cole· 
gus. Então, possivelmente nu próxima semunu entraremos nesse tema. 

Muito obrigado a V, Ex' 
Então, perguntava cu: Ou será que nilo temos perfurado bastante'! 
O próprio relatório do ano passado, que tenho cm miles aqui, quanto à pcrfuru· 

çào diz o seguinte: 
"Foram perfurados 527 mil metros, cerca de 16% mais do que cm 

1977, sendo 279 mil nu exploração de novas jazidas(+ 22,1%) c ~4K mil na 
exploração(+ 9,5%)." 

Explotação quer dizer, desenvolvimento de campos. E continun: 
"O número de poços terminados foi de 311, revelando 152 produtores 

de óleo c 17 de gâs." 
Ora, gás é praticamente óleo bruto, Entilo, somando os poços produtores de óleo 

com os de petróleo bruto- 152 mais 17- dá 169 poços, Repetindo, foram per· 
furudos 311 mil metros lineares, 

Então, vejam que a relação é ótima, um aproveitamento de 54%, isto ê, de cudu 
dois furos feitos um foi positivo. Isso é um munâ, isso só se encontra nu Arábia Saudi· 
ta, naquelas regiões privilegiadas. Não hã porque, então, estarmos hesitando perfu. 
raro solo brasileiro. 

A propósito, vale a pena recorrer à publicação que tenho cm miles editada pelo 
Ministério das Minas c Energia, cm 1967, intitulada "Panorama do sctor do Petróleo, 
Fevereiro de 1977", 

Do qual extrai estas três passagens, muito significativas: três pasJtagcns muito 
significativas. Na pâgina lO diz: 

"0 palno a1ualmcntc cm vigor na Pctrobrâs prevê u possibilidade de 
suficiência na produção de óleo, no prazo de 10 unos, aumentados que 
sejam os a1uuis recursos exploratórios c a produtividade das sondas," 

Mais adiante, na pâginu 31: 

"O objctivo primordial da politica brasileira no sctor do petróleo é a 
descoberta, cm tempo mlnimo, de reservas que permitam a produção 
nccessâria ao abastecimento nacional de petróleo através dn intensificação 
c aperfeiçoamento dos trabalhos de pesquisa c lavra," 

Mais adiante, na pâginu 50, diz o documento oficial, o plano estabelecido no 
Governo Custello Branco: 

"S passivei atingir o nfvcl de otividadcs requerido pura a auto· 
suficiência na produção de petróleo, cm face da presente capacidade 
administrativa c técnica da PETROBRAS, desde que esta nilo se disperse 
rm outras utividudcs marginais." 

-como o fez infelizmente, is1o sou cu quem cstâ dizendo agora 

"Ao objctivo básico do monopólio c se concentre nos trabalhos de 
pesquisa e lavra. As relações vcrilicadas no passado entre número de 
poços completados, quantidades de metros perfurados c o valor das rcser· 
vus definidas conduzem à estimativa de perfuração de 690 mil metro.~ por 
uno, pura que seja utingidu u produção desejada," 

Então, repetindo, u PETROBRÁS, cm 1967, chegou à conclusão de que, 
perfurando 690 mil metros lineares nos dez unos subseqUentes, cm 1977 cstnrlumos 
auto-suficientes cm petróleo, Vejamos, cntil.o, quanto nu verdade foi perfurado, se clil 

obedeceu ao próprio plano que ela própria elaborou. 

Aqui estâ o recorte do jornal O Globo, de 16 de janeiro de 1977, onde se lê: 

Anos 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

A PETROBRÁS distribuiu o seguinte quadro cm que é mostrada 11 

evolução da metragem perfurada desde 196M. 

Mc1ragcm 
Terra % Mar % Total % 

344.182 9.146 353.32H 
255.648 • 25,7 32.362 253,!1 lHti.OIO • 18,4 
263.078 2,9 81.909 153,1 344.987 19,7 
194.969 • 25,8 99.100 21,0 294.069 • 14,7 
183.476 • 5,9 104.956 6,0 2H!!.432 • 2,0 
117.869 35,7 120.261 14,5 23H.IJO • 17,4 
196.859 67,0 168.341 40,0 365.200 53,3 
209.607 6,4 189.055 12,3 398.662 9,1 
241 .6H4 1$,3 221.203 17,0 462.887 16,1 

Vê·sc que, cm nenhum dos uno8 ~cguintc~, u PETROIJRÁS perfurou os 61JO mil 
mctrm lineares que huviu rrcestubclccido, puru utingir a uuto-~uficiência cm 1'177, 
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Sc~ia ~ntc:rcssuntc saber quantos poçm ela teria perfurado até hoje. t:. um dmln 
que mu1to lnt.c:rcs~:t u todo~ nós, A propósito disso, a revi~ ta do Comei h o Nacional de 
l'ctrôlco trawt, ute uns dms anos atrlls, o número de poços perfurados c sua loculi1.a· 
ção. l'cnu é que não mab o fuça, Preferindo dar informações sobre abacaxi~. 

.Mas valho-me de um.:t rc~ista anterior, também, editada pela PETROHRÃS, 
publicação cs~a que me ro1 env!Udu, com uma carta, por Dirctor da PETROBRÃS, 
para ho~ru mmha, "O Petróleo cu PETROBRÃS", é o titulo da publicação. Diz ela 
que, de Julh~ de.1954 uté 1975, a PETROBRÃS perfurou um total de 4.032 poçm, 
sendo 997 p10nc1ros c. 571 de outras categorias, inclusive, poços pura produção de 
águu, outros c:stru~ur:us c poços rasos. Mas consideremos que os 4.032 poços sejam 
mesmo pa~u pcsqu1sur c explorar p~trólco, naqueles 22 unos. Dividindo-se 4.032 por 
22, conclut·sc que a perfuração médlít anual foi de 183 poços por uno. 

Vejumos agora um Pais de dimensões semelhantes à nossa, como os Estudos Uni· 
dos.!': vcrdudc que com muis riqueza do que a nossa, mas já foi muito maior a diferen
ça, porque se hoje eles estão com o PIB de dois trilhõc~ de dólurc:~. nós já c:slnmos nu 
casa de 190 milhõe~ de dólam, uma diferença apenas de li vczc~ mais o PIB dos 
americanos. 

Então vumo~ ver os recordes deles. E preciso dizer que os Estudos Unidos pura 
um consumo de 19 milhões (dezcnove) de barris diários, produzem apenas 10 milhões 
(dez) de barris c importam, portanto 9 milhões. Pois bem, tenho aqui os números ofi· 
ciui~ du publicação "Oil and Gas Journu\", de janeiro de 1979. No mesmo espaço de 
tempo- cu fiLa soma- cm que nós perfuramos 4.032 poços, de 1954 a \975, os 
Estados Unidos perfuraram 9\9,323 poços, numa médiu anual de 41.787 poços. A 
nossa média (o i, como vimos, I ~3 poços. Média anual de metragem perfurada 49 mil 
quilômctros e 400 mil metros. Por essa diferença, Conclui-se que, pura cada poço no 
Brasil, os Estudos Unidos perfuraram 228 poços. Então me parece que esta relação 
entre um PIB de 2 trilhões para outro de \90, menos li vezes maior, também vi· 
gorassem entre o número de poços lá c cá, ou que no mállimo fosse dobrada, mas 
nunca 228 vezes maior. 

Os Estados Unidos têm duzentos c setenta mil poços cm produção, cu média 
desses poços é de trinta c cinco barris por dia, upenas. O Brasil, cm !954 tinha quatro 
mil c trinta c dois poços. Admitindo que tenha agora quatro mil c quinhentos, do~ 
quais apenas mil c: quinhentos poços estejam produzindo, chegamos à conclusão de: 
que a média do poço brasileiro é de cento c setenta barris por dia. Portanto, aqui n611 
damos um tcrrivc:l quinai nos Estados Unidos. Cento c setenta barris por dia do Bra~il 
contra 35 dos americanos csm números sào absolutamente verazes. Se houver di· 
fcrcnça i: de 10 ou .20 barris pura mais ou para menos. 

O Sr.J•rba!iPuurlnho (ARENA- PA)- V. Ex• me permite um apurtc? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) - Com muita honra, meu 
ilustre Lldcr. 

O Sr. Jarba!i P1uarlnho (ARENA- PA)- V. Ex• sabe: que cu passei trés dos 
meus mais fascinantes unos na PETROBRÃS. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) - E é por is~o que cu tenho 
medo dos seus apartes com relação i1 petróleo. 

O Sr, Jarbas Pauarlnho (ARENA - PA)- E aqui nós já temos tido oportuni· 
dadc de discutir cm posições untugônicus. Mas veja V, Ex•, não é caso de ufania cs~a 
diferença que aí está, por uma razão muito simples, u lei nortc·amcricana limita a pro· 
duçiio do~ poços, até bem pou·co tempo só era passivei tirar vinte barris de cuda poço, 
agoru, provavelmente, a lei já se tornou um pouco mais generosa, c admitamo~. cu 
não sei no momento, mas que sejam quarenta barris por poço c que a média scju C\ta, 
dai, tumbém, u conseqUência da perfuração cxccssiYa nos Estudos Unidos. Ati: 
porque- como V, Ex• sabe- também ui existe uma diferença básica no dominio do 
subsolo. Nos Estudos Unidos, o proprictllrio é o dono do subsolo. Então, qualquer 
perfuração feita onde existe uma estrutura de petróleo cm torno desse terreno fatcm· 
se todos os furos passiveis c imaginários, inclusive os furos dirigidos c inc\in;Ldos, para 
ir tirar o petróleo do vizinho. E isto leva a uma aplicuçiio, que ao tempo cm que estive 
pela PETROBRÁS dava aos EHtndos Unidos o campeonato no número de: sondas no 
mundo, com mais de mil c quinhentas sondas cm utividade. Mas se nós fôssemos nos 
levar apenu~ pela média c apenas pelo número de poços perfurados, pcdcriu a V. Ex~ 
que lc.ssc: nesse documento que tem cm mno~, se por acuso contemplar u hipótese, u 
pcrfuraçno do pequenino Kuwait. O Kuwait tinha apenas dc:zcsscis sondas e cru um 
dos três maiores produtores de petróleo do mundo, De maneira que longe dos nove
centos c tuntos poços perfurados por uno no.~ Estudos Unidos, o Kuwait tinhu uma 
média de três ou quutro, de modo que cada poço perfurado no Kuwait lhe dlLVII u 
médiu de \6,000-burris por diu. E lá nilo existia a limituçilo de produçilo, Enti'to cs~cs 
números- ouço V. Ex• com o respeito habitual- mas me rcrmito pedir n V. Ex• 
que a interpretação dos números seja fci111 num quadro global, c nilo upenus numu 
compuruçiio entre o que furum o~ Estudos Unidos e o que furu o Bmsil nu mesmo 
pcrlodo de tempo considerudo. 

O SR. J.UIZ CAVALCANTE (ARENA- Al)- Meu eminente colc!lll, o 
uprcCLl que V. Ex• me merece em todos os plano~ c, muitu especial, neste pluno intcr· 
no, do corução, o upnrtc de V. Ex• pnrccc-mc que não modi1icu, ubsolutumcntc, nem 
miniminiw os meus númcro11, porque é melhor compurur, cm termos de pc:trô\co, '
Hrusil cnm m Estudo~ Unidos, onde os SL1lm~ têm muis uu menos u mc~mu corrc~pon· 
dtncill, c mio com o.~ pulses do Oriente Médio, onde os poços tém produçi\oLJUC ~ô uli 
~c rcnistrum. Nilo huviumos por que compurur tumhém com o MCKico onde um 

poço, de Cerro Azul, cm 1937, deu J70 mil barris por dia, duruntc vftrios unos. E ~ó 
c~tc poço ulimcntou o México por mais de 10 anos. Então não ~criu cabimento em 
comparar com o México. Vumos comparar a quem é tão rico ou tão pobre de petróleo 
como o Brasil c quem tem dimensões muito semelhantes, coniormc a pátria de 
Abraão Lincoln c o nosso querido Brasil. 

O Sr.llamar Franco (MDB- MG)- Permite V. Ext um aparte? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- ALI- Com muita honra. 

O Sr. lt1mar Franco (MDB- MG)- Escutando V. Ex• nessas observações 
criteriosas sobre a PETROBRÃS, principalmente quando V. Ex• chama a atenção du 
Casa pura u relação produçilo-consumo, lembrando que o próprio relatório que 
forma de 9 milhões, 637 mil metros cúbico~ u produção, contra um consumo de 60 
milhões. Quando vejo ugora u intervenção do Lrdcr do GovcrnD, o ilustre Senador 
Jarbus Passarinho, praticamente pedindo a V. Ex• nessas suas ob~crvações, nessas 
s_uus comparações, é que faço uma análise do quadro global. Veja V. Ex• que é muito 
diflcil analisar, em termos de Brasil, o prob\emu num quadro global porque quando ~c 
pede informações à PETROBRÃS- c me permita divagar apenas um minuto - sei 
que o tempo de V. Ex• está u esgotar-se-, mas, quando pedi, Senador Luiz Cavai· 
cante, informações à PETROBRÁS, aqui, no ano passado, atravês do plenário do Se· 
nado, recebi essas informações com o carimbo de "secreto", carimbo de "confi· 
dcncial", c até mesmo sob o titulo de "informação purlumc:ntur". Isso é realmente 
lamentável. Pedi, por exemplo, informações- c houve: a intervenção do Senador 
Humberto Lucena - permita-me u digrcssào, quando pedi informações sobre a 
minuta desse contrato de risco das companhias que estavam aluando no Brasil e qual 
era essa tipo de atuação- recordo-me que, aqui, protestei contru a empresa holan
desa SHELL que estabeleceu uma filial com apenas cem dólares pura explorar o nosso 
petróleo- essas informações vieram sob o titulo de confidenciais, secretas, ficando o 
Senador impossibilitado de analisá-las publicamente. E muito pior. Senador Luiz 
Cavalcante, muita gente neste Pais tem açõcs da PETROBRÃS. Muitos brasileiros 
pertencem à PETROBRÁS. Muitos brasileiros lutaram pela PETROBRÃS, c não 
podem ter informações, porque elas são consideradas secreta~. confidenciai~. Era o 
aparte que cu queria dura V. Ex' na esperança de que, no futuro, o Governo ~e recor· 
de que há acionistas que precisam ser bem informados sobre a PETROBRÃS. 

O SR. LUIZ CA\'ALCASTE (ARENA- ALl- Senudor Itamar Franco. espe· 
ramos V. Ex' c cu c todos os colegas que as mãos estendidas do Presidente Figueiredo 
sejam portadoras também dessas informações que nos têm sido soncgudas ati: agora. 

O Sr. h1mar Fnnco (MDB- MG)- Quebrar, Senador Luiz Cavalcante, como 
se quebrou, na CPI Nuclear, o documento confidencial, secreto, pelo modo pdo qual 
foi mostrado à Imprensa, fez com que u segurança nacional fosse abalada. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Para concluir, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, já anali~ei, aqui, o petróleo, resta, afinal, mcncionur o lucro da cmprc· 
sa, no ano passado. 

Diz o relatório que o lucro liquido no exercício - deduzido já os encargos de 
Imposto de Renda, corrcção monetária c demais gravamc~- o lucro líquido asccn· 
deu a 21 bilhões c 946 milhões de cruzcrios. 

Esta importãncia, Sr. Presidente c Srs. Senadores, é mais do que a soma das dola· 
çõcs consignada!!!, no orçamento do uno passado, para o conjunto destes Ministêrio~: 
Ministério da Justiça, Ministério da Indústria c do Comércio, Ministério do Tra· 
bulho, Ministério das Relações Exteriores, Ministério das Comunicações, Mini~tí:rio 
das Minas c Energia, Ministério do Interior, Ministério da Suúdc- c, de lambuja. 
pode incluir-se também a dotação de 1,8 bilhão consignada para o Congresso Nacio
nal, cm 197!!. Tudo isso junto não chegam a 21 bilhões c 970 milhões de cruzc:rio), 

Conclusão, Sr. Presidente c Srs. Senadores- conclusão que é um belo horri\'t:l: 
a Petróleo Brasileiro S/ A vai muito bem; mas o petróleo brasileiro continua indo 
muito mal. (Muito bem! Palmas. O orudori: cumprimentado.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MURILO BADARO NA 
SESSÃO DF. J-1-7~ E QUE, ENTREGUE À RliVfS{iO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. MURILO BADARO (ARENA - MG) - Como Lldcr, pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em primeiro lugar, faço um pedido de desculpas c de compreensão ao Senado. 
Solicito a V, Ex.•s que nilo vejam no meu gesto, ao ocupar a tribuna pura tratur de 
assunto tão altamente técnico, u ousadia exagerada de um bacharel. 

Mus, purcccrum-mc por dcmuis graves as afirmações do nobre Senador Murem 
Freire, entremeadas de alguns apartes com assertivas gruv!ssimus, como as do nohrc 
Senador Henrique Suntillo, que niio foi feliz nu colocação que fez do problema. 
S. Ex', cm seu upurtc:, deixou de fuzc:r oposição ao Governo c fez oposiçilo uo Pub ... 

O Sr, HenrlqueSantlllo (MDB- GO)- Permite V, Ex• um uparte'! 

O SR. MURILO IJADARO (ARENA- MG)- Em seguida ouvirei V. Ell' Fel 
oposiçilo ao dar crédito c guarida à ufirmuçào dç que o progrumu Nuc\cur Urusileiro 
tcnhu, como suporte, nossu vocuçi\o hegemónica no Cone Sul ou cm qualquer purte 
du Américu Latina ou do Ocidente, S, Ex•, além de comcler uma hcrc~iu dn ponto de 
vistu técnico, geopolltico, militar c estratégico, deu foros de vcrdudc à ucu~uçilo cm 
LJUe se huscium ludo~ os inimigos do progrumu Nuclear Drusilciro purn im]uinl't·lu de 
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antieconómico, de irnputriótico, de contrário à ecologia, de contrí1rio à ~alalc püblic:1 
e toda essa si:ric de óbices levJntudo~ pelu Oposiçilo. 

E~tou certo de que V. E\•, homem patriota, há de rc:considen1r a alirmaçiio feita, 
que encerra graves deformaçÕeh que o Governo nào uccitu c que, estou certo, 11 Opm!· 
ç;i<> também f..'om elas não concorda porque é dn trlldiç1io diJllomática hra.,ileira c de 
nos11a trudiçiio militar não mnntermos, ~ob nenhum pretexto, preocupações hcgemóni· 
cas no Cone Sul ou cm qualquer parte du Ami:rica Latina. 

Ouço V, Ex• 

O Sr. Hcnrlqur S~&ntlllo (MOO- GO)- Muito obrigado. Dei o aparte ao ilu11· 
trc Senador Marcos Freire, relatando o que estA escrito, hoje, no Jornal dt' BraJ{/iu, c 
assinudo pelo ilustre jornalistu Curlos Chagas, que vai mais adiante. Ele dil que isllo 
faz parte da poHtica secreta do Governo, polflica secreta do Governo cstu, sobretudo, 
contando com uma eminência parda, que é o Gencrnl Golbcry do Couto c Silva, c 
que, nào i! penas a opção nuclear, nobre Senador- sep;undo o jornalistu, muito bem 
informado, unas, sempre muito bem informado ... 

O SR. MURlLO BADARÓ (ARENA- MG)- Ex•, por gcntih:za. 

O Sr. Henrlqut•SIIntillo (MDB- GO)-Já concluirei o meu apo1rte. 

O SR. :\1URlLO OADARO {ARENA- MG) -Inclusive, há colcga11 de V. b• 
que já estão inscritos c eu não gostaria de tomar muito tempo do Ple~1rio. 

O Sr. Henrique Santl\lo (MDB- GO)- Concluirei rápido o ap:1rtc, hcelência. 

O SR. MURlLO BADARO (ARENA- MG)- E só para dizer que a mim me 
tranq1li\iza c conforta saber que V, Ex• não· participa dessa opinião. 

O Sr. Henrique Santllo (MDB - GO)- Eu concluirei o meu aparte, se V. Ex• 
permitir. Ele vai mil is adiante; ele diz que a opção nuclear, a chamilda prioridade para 
a usina de Itaipu, que, hoje, é inteiramente irreversfvel, bem como opção pela energia 
nuclcóir, apesar de toda a programação publicitária do Governo no sentido de: 
importações de petróleo, fazem parte da politica secreta do Governo, para manter, a 
todo custo, veleidades de hegemonia geopolítica no cone sul da América Latina c na 
América Latina toda. Coloquei o problema como problema de ordem politica, e grave 
c séria. E evidente que não foi a primei r~~ vez que li isso. Outros jornalistas já disseram 
o mesmo, e estou aqui para sucitar o problema de ordem politica, já que nenhum 
argumento de ordem econômica, até agora, convenceu a Nação de que a opção tenha 
sido correta. 

OSR.MURILO BADARO (ARENA- MG)- NaopiniàodcV, Ex• 

O Sr. HenrlqueSanclllo (MDB- GO)- E nenhum argumento de ordem técnica 
também teve dado por convencimento a Nação à opção ou à alternativa escolhida 
pelo Governo, 

O SR. MURILO BADARO (ARENA- MG)- Esteja seguro V. Ex•, para sua 
tranqUilid.1de, que o Programa Nuclear Brasileiro nilo tem qualquer preocupação 
hegemónica com relação ao Cone Sul. São palavras, frases feitas, especulações pró
prias de um pais que goza de liberdade de critica, de liberdade de opinião. 

O Sr. Henrique Sanllllo (MDB- GO)- Nilo silo r rases feitas. E uma anAlise até 
bem circunstanciada, 

O SR. MURILO BADARO (ARENA- MG)- O que é grave é que V. Ex• 
endossa isso, como homem de oposição, como Senador da República, exatumentc às 
véspera~ ... 

O Sr. HtnrlqueSantlllo (MOB- CiO)- Não vejo nenhuma gravidade nisso: pc:· 
lo contrArio, isso é preciso ser trazido a público. 

O SR. MURILO BADARO (ARENA - MG) - E gruvl,.imo. V. Ex• está 
fazendo coro com os inimigos do Pu!s. 

O Sr. Henrique Santlllo (MOB- GO)- Discordo veementemente de V. Ex• lni· 
migo do Pais é quem faz uma alternativa dessas sem discutir com u Nação, 

O SR. PRFSlDENTE (Nilo Coelho, Faz soar a campainha.) 

O SR. MURILO BADARO (ARENA- MG)- V. Ex• dá guarida n ucusaçuo 
dos inimigos do Progruma Nuclear Brasileiro de que esse Programa tem como objcti· 
vo preocupações hegemónicas de natureza militar cstratégicu,,, 

O Sr. Hcnrlqur Sanllllo {MDB- GO)- Nem sei mesmo se esse progruma teve 
infcio,jll que se truta de ... 

O SR. MURILO BADARO (ARENA- MG)- Um momento, Ex• E essa é 
umn inverdade que não deve ter curso, sobretudo no Senado da República, 

O Sr. Glh·an Rocha (MOO- SE)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. MURILO DADARO (ARENA - MG) - Logo cm seguida. E51ou 
tcntundo esclarecer isso, que me pareceu extremamente grave. De certa forma, fico 
satisfeito com as explicações do Senador 1-lenriquc Santillo, de que ele upenas trun~
creveu o trecho de um editorial de jornal, o que não tem nenhuma imporuinciu. 

O Sr. Henrique Santlllo (MOO- GO)- Nilo! Tem import~ncia, sim. Tem im
poruinciu, c muita. Trago b discu~sào deste l'lcnârio estu colocuçilo, 'lUC ucho fun
dnmcntul ser discutida por todos os putriotus de5tc Puls. 

O SR, MURILO IIADARO (ARENA- MG)- Esta n1lo é, então, a opini~o de 
V. Ex• 

O Sr.llenrlque S~&ntlllo (M 013- GO)- I! po~slvcl que venha a ~e r, dc:p~ndcndo 
do .:urso das discussJc:~. I! passivei ~uc venha a ser. 

O SR. MURlLO IIADARO (ARENA- MG)- Então, V, Ex•coloca no condi· 
cional e no futuro, o que é tranqUilizador pura nós, V, E''· então, não participa, hoje, 
da opinião de que o Programa Nuclear Brusileiro tem oUjetivos hegemônicos de niltU· 
rezu militar e de natureza estratégica. 

Quero dividir esses esclarecimentos, c vou fazê-los du forma molis rllpidu possfwl. 
cm duas partes. Primeiro, analisando u parte poHtica do discurso do Seno1dor Murem 
Freire c, em seguida, trazendo um esclarecimento de natureza têcnicu u re~Jleito do 
acidente ocorrido na Usina Nuclear de Threc Milc~ hland, nos Estudos Unidos c, 
tumbém, algumas caracterfsticas técnicas dos reutores brasileiros que impedem que 
ocorram acidentes como esse acontecido nu usina nuclear americana. 

O Sr. M1rco!i Freire (MOO- PE)- Tem entào, segurança ub~oluta'! 

O SR. MURILO BADARO (ARENA - MG)- Se~undo os dados têcnicos, 
Sllll, 

O Sr. Maucos Freire (MDB- PE)- Ora, Excelência! 

O Sr. Gllun Rocha (MDB -SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MURILO BADARO (ARENA - MG) - Ouço, entoo, o Senador 
Gilvan Rocha. 

O Sr. Glh'an Rocha (MDB- SE)-:- Apenas pura umu observação que me parece 
tem que ser realçada, E o fato de o ilustre Lfder da Maioria estar repetindo um 
cacoete que esperávamos sepult~do, dos daqueles inimigos da Pátria. 

O SR. MURILO BADARO (ARENA- MG)- Nuo, V. Ex• ... 

O Sr. Gllun Rocha(MDB-SE)- V, Ex• me concedeu ou nàoo aparte? 

O SR. MURlLO BADARO (ARENA - MG)- Concedi c concedo, mas não 
aceito que V. Ex• diga que estamos praticando um cacoete. 

O Sr. Gilun Rocha (MOO- SE)- Apenas disse uma frase e V. Ex• nào ouviu 
o resto do aparte. 

O SR. MURILO BADARO (ARENA - MG)- Mas eu não concordo com o 
aparte. 

O Sr. Gllwan Rocha (MOB - SE) - e outro cacoete que pareci~ também 
sepultado. V. Ex• tem que ouvir primeiro, V. Ex• dá ou não o apurte à Opos1çilo? 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho. Faz soar a campainha.) 

O SR, MURILO BADARO (ARENA- MG)- Cucoctcs são os da Oposição, 

O Sr. Gllun Rocha (MDB- SE)- V. Ex• não quer ouvir o aparte, talvez o 
aparte seja diflcil de ser respondido, 

O SR, MURILO BADARO (ARENA- MG)- Nuo! Nuo é nada diflcil, nobre 
Senador. 

O Sr. Gllnn Rocha {MDB- SE)- Então, por obséquio. concede V. Ex• o 
aparte? 

O SR. MURILO BADARO (ARENA- MG)- O diiTcil é cntcndcr. 

O Sr. Gllnn Rocha (MDB- SE)- Concede ou não o aparte, nobre Llder? 

O SR. MURILO BADARO (ARENA- MG)- Mas quem comanda o discar· 
so sou eu. 

O Sr. Gllun Rocha (MOB - SE) - Mas é exatamente por isso que estou 
solicitando, porque se V. Ex• não o concede cu me calo, como V. Ex• gosturiu que a 
Oposição fizesse. 

O SR. MURILO BADARO (ARENA - MO) - Vou conceder o aparte a 
V. Ex• 

O Sr. Gllun rocha (MOB - SE) - Estimaria, entüo, que V. Ex• não 
interrompesse o aparte. 

O SR, MURILO BADARO (ARENA- MG)- Apcnus pediria a V. Ex• ... 

O Sr. Glhan Rocha (MDB- SE)- V. Ex• nüopode comandara meu aparte. 

O SR. MURILO BADARO (ARENA- MG)- Maa comando o meu discurso. 

O Sr. Gllun Rocha (MOO- SE)- Mas estou pedindo um aparte. 

O SR. MURILO DADARO (ARENA- MG)- No meu discurso. 

O Sr. Glhan Roch• (MOO - SE) - O ~cu discuno que estou interrompendo 
regimentalmente. 

O SR. MURILO DADARO (ARENA - MG) - A intervenção de V. Ex• 
honra sobremaneira o meu discurso. 

O Sr. Gllvaan Roch11 (MDU- SE)- Nilo pare(;(, 
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O Slt. MURII.O UAOARÓ (ARENA- MG)- Pure.-c que hunru c honr<~ me~
nw. Apenas não 4uero que o debate vá puru onde V. E\• quer. 

O Sr. Gllnn Rocha (MDB- SE) - V. Ex' nüo 411er ouvi-lo, wJo pulnvrus 
durus, certnmente. 

O SR. MURJLO BADARÓ (ARENA- MG)- Sou cu quem ViiJ l:ondulír o 
dehutc. Se V. Ex• quiser me honrnr .. 

O Sr. Gllun Rodall (MDU- SE)- V. Ex• não vai conduzir o debate e sim o 
seu discurso. O ap:trtc estA sendo pedido rcgimentulmc:ntc. 

O SR, MURILO BADARO (ARE!'!" A- MG)- Vou condulir o dehate. 

O Sr. G!lun Rothll (MDB- SE)- V. Ev niio quer dar o 11parte. 

O SR. MtJRII.O BADARO (ARENA- MG)- Sr. Prc~idcnte, o Senador Gil· 
'J:'ln Rocha ... 

O Sr. GllvJIIn Rocha (MDB- SE)- Elciro! 

O SR. MURILO BADARO (ARENA- MGJ- Nilo tem nenhuma importlin
cia, Senador. 

O Sr. Gllun Roch11 (MDB- SE)- Tem mui tu importlincia. 

O SR. MURJLO BAOARO (ARENA- MG)- Sr. Presidente, o Senador Gil
van Rocha, que jâ está perdendo u calma, porque os cacoetcs a qt.:c ele ~c refere sào 
muito mais Ceie do que nos!iOS ... 

O Sr. Cllun Rochg CMDB - SE) - V. Ex• ni\o me deu o aparte c não tem o 
direito de me citar. 

O SR. MURJLO BAOARO (ARENA - MGJ -Concedo o upurte 11 V Ex• 
desde que V, Ex•, pelo menos, se comporte regimentalmente. 

O Sr. Glhan Rocha (MDB- SE)- Foi V. Ex• quem me interrompeu, c\'. E.~· 

não i: o dirigente da ~cs~i\o. Peço o te~tcmunho da Mesa, como iniciei llnpanc c fui 
frontulmcntc impedido de conclui-lo. Na medida cm que V. E"' me dcu o npartc. ~nu 
o dono da palavra. 

O SR. MURILO BADARO (ARENA- MG)- V, Ex• ~o dono d;1 palavra 
mas n~o é o dono da verdade. 

O Sr. Gllvan Rotha (MDB - SE) - Nilo, nào dis~e is~o. V. h• tem bon.~ 
ouvidos, repito o que disse n V. Ex•, porque a verdade é sibilin:1: V, Ex• repete um 
cucoetc que parecia enterrado na história deste Pai~. Nó:. c~tamos levantando 
questões baseada~ em dcf)oimentos da mais alta credibilidade e V, Ex• insinua que 
s~o opiniões de inimigos do Governo brasilciro e, portanto, inimi.:os do seu programu 
nuclc:ar.lnimigos do País é um cacoetc anteriormente u~ado. O que e~tamos a razcr i: 
o cumprimento do nosso dever. Peço que V, Ex' responda o ~eguintc: primeiro 
V. Ex• diJ.sc que não exiMem risco!., no programa nuclear. A hi~tórin c os fatos c~tà.J 
ugrcdindo a V. Ex•: está havendo uma o,.·erdudcíra dêbJclr nos Estados Unido~. com 
revisão de program:1:. nucleares, tanto lã, como no mundo. Segundo: o programa nu
:Jear brasileiro r:~tá caindo na inviabilidade economicu, tanto i: verdudc que o Sr. 
Ministro dus Minas e Energia, ontem, declarou que vai ~~~b~:dmr o pro~mmu; entilo, 
t'lc não i: economicamente vuntujoso pura nó~. poi~> l>C o Governo jâ está dilendo que 
\ai repassar prejuiws, para não jogá·lCI au consumidor, é c~·idcnte lJUC is~o precisa ~C"r 
·:visto. Isso é (jUC V. E.\+ prcci~01 re~ponder c n:iu diJ.er '-!Ue u Oposíçào ~ imp;.~tnúti~.:.~ 
,·inimiga da Pátria. 

O SR. MURILO BAllARÚ (AREI' A- MG)- Agradeço ao nubrc SenaJur 
.itlvan Rochn o seu upart~. 

Em nenhum mamemo useJ para com u Opostçilo a e.\rressào inimiBn d11 Jlútri.1. 
;. Ex• ouviu isso nào sei onde. S. Ex• interpretou dcs~a furm:~, o que, wlve~, seja 
;lfoblemn deconsciCnci:~. 

O Sr. P1uiB Bro!llllrd (MDB - RS)- V. Ex• niio usou o termo inimigu da 
i 1 ~ttriu, mus inimigo do Puls. 

O SR. MURILO DADA. RO (ARENA- MG)- Nilo disse i~so também. 

O Sr, P1ulo Bro111rd (MDB- RS)- Foi o que cu ouvi. 

O SR. MURJLO BADARO (ARENA- MG)- O que cu disse foi que o Senn· 
dor Henrique Suntillo, se udotuuc u tc~c de que o progrumu nuc\eur brasileiro tinhn 
como objctivos a hegemonia no Cone: Sul e de naturezu militar estruti:gicu, estaria 
tulendo coro com os inimigos do Pais. 

Sr. Presidente, vou tentar esclarecer o asunt~, porque inclu~ivc parel:e•me muito 
.:r ave o tema trazido pelo Scnudor Marcos Freire, colocado com gmnde sc:riedudc, c: 
n:u\mente preciso dar alguns esclarecimentos a S. Ex' 

Em suu parte politica,. o discuno rlo Sen~dor Marco~ Freire he ref~re, por exem· 
pio, cm açodumcnto. Segundo o8 técnicos, nlo há progrumu cm muti:rua nucle_ur que 
~c ra~:u com menoh de quinze: unos, que é o prazo de muturuç~o. ~~ erc:ttos se 
produtem ~emprc 11 longo pru10. A comunidade cien~llicn nUa purttcipou, ~isse 
S. Ex• O que n~o cXi!ilc é ununhnidude da comuntdude ctcntlficu em torno do ussun
to, HA ul!luns que o pi num num Mentido e outros que opinum noutro sentido. 

O Sr, l'nucu Munloro (MDIJ- SP)-!•crmite V. E)(• um upurte'! 

O SR. MURIW DADARO (ARENA- MG)- Em :.cguidu, Senador Frun..:u 
Montara. 

Com relação uo perigo de acidente como t!iSe quc ocorreu no~> btudo~ Unido~ d;.~ 
AmCricu, toda u humanidade pugu um preço por determinada~ conquistas, como 
pagou peJa conquistà do espaço aéreo. Da mesma forma hlt ril>eo~ com relação ~ 
conquist;t da energia nuclear. O problcmn fundamental do programa brasileiro é o de 
se uproprtar o Pai~> du tccnologiu do ciclo completo do processumcnto de combustível 
nuclear. 

O problema du energia, objcto de discu~sõe~ importuntí~~imu~ nu CP!, que cstj 
po~sibilitando ao Pais conhecer, cm todos os seus meandros, o intrincado prob\emu. 
que i: dificnimo para os leigos; di!icflimo para os espeeialistas, o problema da energia 
-repito- seria como que uma segunda etapa. após 11 apropriação do ciclo completo 
do processamento du energia nuclear. 

Ouço V. Ex•, Senador Franco Montoro. 

O Sr. Franco Momoro (MDB - SP) - Nobre Senador Murilo Baduró, úi1 
V, Ex• que a comunidade cicntHica foi ouvida e que apcna~ há divergências. Eu me 
permito dizer 11 V. Ex• que quem pode falar pela comunidade cicntrflca é a organi7.a
ção desta comunidade. Em matéria de Osica nuclear, nós temos a Sociedade Brusilciru 
de F!sica, Inclusive, ela aeabu de publicar um documento de que dei nOticia à Casa, na 
última sexta-feira c pretendo, na sessão de amanh~. trazer novos documentos cmanlt· 
dos da comunidade cientifica. A Sociedade Brasileira de Flsica reuniu-se c apresentou 
um documento à N.nçlio c um dos tópicm é, exatamc:ntc, a denúncia de que a 
comunidade cicntflictt nào roi ouvida nu c:laboraç~o do plano nuclear brasileiro. 
V. Ex• di~se também que o reatar atõmico instalado no Brasil não orc:recc os mesmo . .; 
riscos do reatar de Threc Miles Islnnd. 

O Sr. MarcM Freire(MDB- PE)- Dim que não oferecia rhco algum. 

O Sr. Franco Montorn (MDB- SP)- Digo a V. Ex• que não é esse o pcnsumcn· 
to dos flsicos e dos cientistas. O Pre~identc da Sociedade Brasileira de Física, Prof c:,. 
sor Jo~é Goldembcrg, afirma expressamente que o reatar brasileiro é do mesmo tipu: 
PWR. 

O SR. MURILO BADARO (ARENA- MG)- Não bcrdudc. 

O Sr. fo"ranco Monloro (MOO- SP)- E aqui com circunstâncias agravante~. de 
~jUe os Estados Unido:. têm maior experiência, tecnologia mais uvunçadu, particira· 
çào da opinião pública c dos cienti~tas no projeto nuclear. o que não há no Brasil. O 
ri~cn no Brasil é, realmente, muito maior. O Governo deve dur atenção uo problema e 
convencer-se de que o alegado mito da infalibilidade, du segurança dos reatares, ei>le 
mito está destruido, Hoje, o Brasil deve ter humildade de se dispor a rever este: progr~· 
1na, como outras naçõe~ que estão mais dentro do problema e se: dispõem u fazi:.Jo. O 
Governo, certamente. não irA enveredar por esta posição, que V. Ex• insinua, de m<~n
ter o programa como algo nbso!utamcntc sc:guro. Não é scguro. Quero finalmcnt~.: 
responder à ponderação de V Ex• de que a elctricidade viria u seu tempo, seria u:-:1 
elemento po.~terior. Nilo. O objctí.,.o fundamental do plano nuclear foi produzir cncr· 
gia c\i:tric:l. A ruzào do plano C a energia, e c:stà sendo demonstrado que este objcti.,., 
também não é atendido. O plano deve ser debatido, revisto, com a presença, com o 
depoimento cu participuçJo dos cienti~tas, dos ecólogos, dos juristas que se especiali· 
/.aruJr. no Direi lO Ecológico. Há umu grande tarefa a ~cr feita: não queiramos inci1.k 
no erro de que é preciso queimur etupus. Etapas, nessa maténa, nJo se queimum, 
acaba havendo outras queima!-., 

O SR. MI...'RILO BADARO (ARENA - MG)- O prohlemu i: difícil porqu~.Z 
envolve muitos aspectos de natureza técnica. V. Ex• há de concordar que de hú muitl.l 
tempo montou-se um poH~no de forças para perturbar o andamento do program:1 
r.uclcar br;~sileiro, poli~ono de forças eue que tem matrizes variada~ de origen~ din·r· 
,a 'i •.. 

O Sr. Frwnco Montoro (MDB- SP)- Permite umu pcqucn•• observação'! íA.•· 
~cntimenlo do oradM.) Por que falar cm polígono de forças contru, >J.uando sào bra~i
lciros, cientistas que querem colaborar? Quem diverge é inimigo, quem quer partici
par é adversAria! Esse é o seu polfgono de forças contrário uo Puis',l 

O SR. MURILO BADA.RO {ARENA- MGJ- Não é vcrdude. V. Ex• niio 
estU interpretando bem us minhas pu lavras ... 

O Sr. Marcos Frtlre(MDB- PE)- E mania de levantar suspeições. 

O SR, MURILO BADARO (ARENA - MG)- V. Ex• não cstlt interpretando 
hem minhas palavras, Pode haver até umn coincidência entre u~ opiniões de muitos 
que tiveram interesses contrariados cm torno do programa nuclear brasileiro com u 
daqueles membros da comunidade cientllicu, Esta coincidência é perfeitamente po~· 
s(vel porque é um ussunto neutro, no ponto de vista politico; hlt cientistas que opinam 
de uma eertu forma, hlt outros por exemplo, - envolvidos no chamado movimento 
ecológico- que preferem muito mais u poluiçi\o du miséria e du pobreza como ocor· 
re no Nordeste c no Vale do Jcquitlnhonhu em Mi nu~. do que u curuordinllriu riquw1 
dus chaminés de SUo f)uulo. Da mcsmu formu, hlt outros que preferem ver udiados 
indefinidamente ulguns progrumus de enriquecimento nacional. Poderemos vislum· 
brnr, em futuro nilo muito remoto, qualquer que seja u sigla, umu csp~cie de "OPEP 
nuc\eur'', onde se rcunirillrn os pulses detentores du tecnologiu do ciclo completo do 
prm·essumento da energia nuclcur. 

O Sr. Frwnco l\lontnro (M DB- SP)- Permitu-mc um pequeno udcndo. V. b.• 
fula nus várins formus de (")oluiçi\o, c 4ue alguns preferem uté 11 poluição du mi~l:riu. 
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[l01 , hem: o c.t~o da cn.:rgia ltUdc:.tr, mostra que nó~ temo~ u poluição ambiental cm 
todos os seus aspectos atingindo ar, ~gua, solo, ~ercs vivos, homem, antmuis c 
pluntus, atingindo também 11 poluição da mi$é:ria. O Governo est~ invc,tindo nc\IC 

pl:mo, ou quer investir, trintu bilhões de dólnrc.~. o que ngruv:t u miséria. De modn 
que não h(t opç~o; hâ o acllmulo dus duas formas de poluiç~o- a poluição ambiental 
e a poluição du mbé:ria- porque esses trinta bilhões de dólares podcrium ser aplica
dos cm programas de ordem social, alimcntnçilo, hnbitnçilo, salário pcra o trabn· 
lhador. AI é: que estilo os interesses escusas. 

O SR.MURILO BADARO (ARENA- MG)-0 argumento nuo fnzjus à in· 
teligCnciu do eminente Llder oposicionista, Senador Francõ Montara, não vou sequer 
comentar o argumento de V. Ex• sobre 11 aplicação de recursos ncopládn à miséria do 
Pafs. 1':: desses argumentos que nilo fazem justiça 11 sua lntcligé:nciD c ao seu talento. 
Em homena11em n V. Ex• deixo respondê-lo. 

O Sr. Franco Monloro (MDB- SP)- Dispenso 11 homenagem de V. Ex• e fuça 
um apelo à verdade! 

O SR. MURILO BADARO (ARENA - MG) - V. Ex• é quem não quer, 
atender o apelo à verd11dcl 

O Sr, Franco Moaloro (MDB- SP)- V. Ex• não quer ver a verdade: trinta bi· 
lhõcs de dólares, aplicados num programa nuclear, aumentam ou nilo a miséria do 
Pnls? 

O SR. MURILO BADARO (ARENA - MG) -Senador Franco Montoro. o 
que vale isso diante do futuro que se quer construir p11ra a Naçilo? 

O Sr. Fraaco Monroro (MDB- SP)- Mas, que futuro!? 

O SR. MURILO BADARO (ARENA- MG)- Ah! ... V. Ex• nuo vc nenhurr 
futuro nisso? 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- No problema ecológico? 

O SR. MURILO BADARO (ARENA - MG) -No problema ecológico não. 
no problema da apropriação do ciclo de processamento dn energia nuclear. V. Ex• 
nUo.vé nenhum futuro nisso? 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Mas não é disso que se cogita, não. Para 
isso não eram necessários trinta bilhões de dólares! 

O SR. MURILO BADARO (ARENA- MG)- Esta é o opinião de V. Ex• 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- S. a opinião de cientistas, é: a opinião do 
povo brasileiro. Isto leva à poluição c à miséria, porque são trinta bilhões tirados do 
povo brasileiro. 

O Sr. MURILO BADARO (ARENA - MG)- Sr. Prc>idente, o que gostaria 
de assinalar são as estranhas coincidências; há um polígono de forças montado contra 
o programu nuclear que se fez notur com 11s denúncias da Revista Dtr Spitge/, da Ale· 
manha, e felizmente gerou um11 Comissão Parlamcntur de Inquérito que está possi· 
bilitnndo, ou que possibilitou, o surgimento no Scn11do brusilciro de um altojurum de 
debutes cm torno do progr11m11 nuclear brasileiro. 

O Sr. P1ulo Brouard (MDB- RS) -IniciativD da Oposição. 

O SR. MURILO PADARO (ARENA- MG)- Perfeito. e pura bens à Oposi· 
çií.o por ter tido iniciativD deste porte, que o Brasil inteiro 111úda c o Governo também. 
Mas, não dou pnrabtns à Oposição por ter trazido, no di11 d11 chegada do Chanceler 
alemão, assunto não sobre o qual não se deva debater, mas que possibilitou o surgi· 
menta de d~vidas que poderiam, de alguma maneirn, perturbar o bom entendimento 
cm tomo desse assunto. 

O Sr. Franco Montoro (MOB- SP)- Permite V, Ex• um pequeno aparte in· 
dispensável no momento? (Assentimento do orador.) Acho que a homenagem que se 
deve prestar a um visitante é u homenagem da verdade. Seria ocultar a realidade, dar 
no ilustre visitante a impressilo de que está tudo bem. Ele quer n verdade c nií.o a 
aparência. Nós cstarfamos dando nele a homenagem da hipocrisia e preferimos a ho· 
menagem da verdade. Não hà nenhuma ofensa à Alemanha, ao seu Chanceler cm 
debatermos um assunto que o mundo inteiro está i1cbDtcndo. E bom que ele conheça a 
verdade, c nilo leve a ilusão de que estamos todos satisfeitos e de que o programa nu· 
clear recebe os aplausos da Naçilo. 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana. Faz sona· a campainha.) 

O Sr. P1ulo Brouard (MDB- RS)- Requeiro um upnrtc. 

O SR. MURILO BADARO (ARENA - MG) - Vou responder ao Senador 
Franco Montara c, cm seguida, ouço V. Ell• 

Senador Franco Montoro, V, Ell• ~um notAvcl debatcdor. 

O Sr. Fr1nto Montoro (MDB- SP)- Meu crit~rio 6 a verdade. 

O SR. MURILO BADARO (ARENA- MG)- V. Ex• usa desse artiflcio. Não 
se quer evitar que se discuta umplumcntc um assunto, ao contràrio. Nos termos cm 
que foi colocado pelo Senador Marcos Freire- a possibilidade do surgimento de uci
dcntes nu uaina nuclear- cxhtem csclurccimc:ntos de natureza té:cnicu que põem ter· 
mo às dúvidas de S. Ex• 

O Sr. Marco• Freire (MDB- PE)-Às minhas nào, Ex•! 

O SR. !\1UHII.O Dt\DAUO (ARENA - ~lG) - Dtivir.Ja~ ~,;~_·,a~ que • .1o 
pcrft.:itamc:nte naturai~. 

O Sr. Fnonco Monlforo {MDU- SP) -Quul foi o eso:lurccimentn'! 

O SR. MURJLO BADAR0 (ARENA- MG)- Nào pude lc:r, porLJUt: V. b.• 
não me permitiu ainda. 

O Sr. Fruco Monloro (M DB - SP) - Enti'to V. Ex• ni\o pode considerar jã 
esclarecido. 

O SR. MURILO BADARO (ARENA - MG) -.Não. V. Ex• não me dou 
tempo. 

O Sr. Fr1nco Monloro (MDB- SP)- V. Ex• usou o termo "esclarecido". 
V. Ex• não pode dilcr que está esclarecido o que ainda nào leu. 

O SR. MURILO BADARO (ARENA - MG)- Eu também não abro mão da 
honru de ouvir V. Ex• 

O Sr, AloyaJo CbiYts (ARENA - PA) - Nobre Senador Murilo Badaró, 
V. Ex• me concede um aparte? 

O SR. MURILO BADARO (ARENA- MG)- Em seguida. Ex• 

O Sr. M1rcos Freire (MDB- PE)- Já há uma fi111, Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana. Fazendo soar n campainha.)- V. Ex• me 
perdoe, mas o seu tempo estA esgotado. O Senador Paulo Brossurd pediu um aparte c 
cu agradeceria se V. Ex• o ouvisse como sendo o úhimo apurteantc, c, após isso 
conclufsse o seu discurso observand? o Regimento Interno. 

O SR. MURILO BADARO (ARENA- MG)- Sr. Presidente. quero pedir' 
V. Ex• que me conceda, por isonomia, o tempo que foi concedido uo Senador Marcos 
Freire. 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- V. Ex• ultrapassou o mesmo tempo do 
Senador Marcos Freire. Por isso, nós tivemos a liberalidade de manter V. Ex• nu 
tribuna, além do prazer de ouvi-lo. 

O Sr, Aloylio Chans (ARENA- PA)- Sr. Presidente, estou inscrito pum falur 
nu tarde de hoje. Cedo a minha oportunidade no nobre Senador Murilo Badaró. 

O SR, PRESIDENTE (luiz Viana) -Infelizmente, isso não será permitido pdo 
Regimento Interno. 

O SR. MURILO BADARO (ARENA - MG) - Sr. Presidente. vou ouvir o 
Senador Paulo Brossard,logo cm seguida, terminarei o meu discurso. 

O Sr. P1ulo Brollll'd (MOB - RS) - Não era minha intenção interromper o 
seu discurso, até para que V. Ex• pudesse desenvolvê-lo com muis liberdade. Mas 
V. Ex• fez um11 assertiva, que, estando cu presente, não poderia dei!lar pussur sem 
reparos. Declarou V, Ex• que nilo aplaudia li Oposiçilo, pelo f11to de o nobre Senador 
Marcos Freire ter trazido n debate esta matéria, neste momento. 

O Sr. M1rcoa Freire (MOB- PE)- O momento tinha que 5cr este. 

O SR. MURILO BADARO (ARENA - MG) - Pcrmita·me uma ligeira 
interrupção. O tema tr11zido pelo Scn11dor M11rcos Freire foi considerado, por mim, 
relevuntlssimo. 

O Sr. M1rcos Freire (MOB- PE)- E trazido, agoru, cm face do episódio de 
Pensilvânia, ... 

O SR. MURILO BADARO (ARENA- MG)- Perfeito. 

O Sr. M1rc01 Freire (MOB- PE)- ... que emocionou o mundo todo. 

O SR. MURILO BADARO (ARENA - MG) -As afirmuçõcs com que o 
discurso de V, Ex• foi contemplado é que, de fato, poderiam gcrur, na mente do visi· 
tuntc, ou da opinião públicu, dúvida5 com relação ao comportamento do Governo 
brasileiro com relação no Acordo feito com a Alcmnnha, se não devidamente 
csclarecidus. 

O Sr, Marcos Freire (MOO - PE) - Mas uf, Ex•, pcrmitu-me um momento. 
Nilo represento o Governo; estou 11penas sendo portD·VOZ de dúvidas que têm sido 
levantadas pela própriu comunidade cientflica. Entilo, não pode ter dúvidas, porque 
as dúvidas nilo são do Governo. 

O Sr. P1ulo Bronard (MDB- RS) -Quer dizer, então, que V. Ex• não opõe 
embargos à oportunidade do discurso do nobre Senador Marcos Freire? 

O SR. MURILO BADARO (ARENA- MG)- Em nenhum momento cu opus 
embargos. Apenas vim, em seguida, a S. Ex• trazer esclarecimentos que me pare• 
cerum importantes, principalmente, cm race da gravidade nqui dcclurudn. 

O Sr, P1alo Browrd (MOO- RS)- Neste caso, V. Ex• me dispcnsn de parte 
de meu aparte. 

O SR. MURILO DADARO (ARENA- MG)- O que é lamentAvcl. 

O Sr. M1rcoa Frrlre (MOO- PE)- Agradeço u rctificaçào de V. Ex• 

O Sr. P1ulo Dro1111rd (MOO- RS)- Rclntivumentc A poslifYcl rcuç~o no c!ip!ri· 
to do eminente visitante, Chefe do Governo da RcpL'tbliea Fede rui du Alemanha, pc:n· 
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so de forma bem distinta, e creio que S. Ex•, o Chanceler Schimidt, que é chefe de um 
governo cm um Pafs que adotu o sistema parlumcntur de governo ~abc: que todas a!'. 
questões públicas ~ào disculfvcis a todo momento, no parlamento, c creio que nó~ C'-
tumos, até, oferecendo a S. Ex• uma boa imagem do nosso Puf.\,., 

O SR. MURILO HADARO (ARENA- MG)- Perfeito. 

O Sr, Paulo Browrd (MDB- RS)- ... a discutir um u.~sunto dc:.~lu .~eric:dudc, 
com a ~cricdndc com que ele foi tratado, nesta Casa, c:xatumcntc: quundo S. Ex• nos 
vi~itu. Pode estar certo V, E11• de que a preocupação da Oposiçilo, nc~ta Calia, foi 
esta; de que o ilustre visitante lcvnrfl daqui a certeza de que, nesta Casa, também se dis
cutem estes assuntos sem medo, sem temor, porque estes assuntos nilo podem ser dis
cutidos com medo, Por mais delicados que sejam os problemas, nós temos o dever de 
discuti-los aqui, acertando ou errando, N~o me parece corrc:to, apropriado, mesmo 
quando os assuntos sejam delicados, admitir que se estejam a ferir os interesses do 
Pufs, os interesses nacionais. Numa Casa de debates, numa Casa de discussões, como 
é o Parlamento, isto é o normal, isto é o trabalho de todos os dius, 

O SR. MURILO BADARO (ARENA - MG) - Agradecendo o aparte de 
V, Ex•, lou\'O a precisão com que coloc()U as suas palavras, E o mesmo dever que 
V, Ex•s têm de trazer à colação tema de tul gravidade, corresponde ao mesmo dever 
do governo de não permitir que pairem quaisquer dúvidas, ou que: sobre estu área 
exislll uma faixa de sombru, A posição do Governo é absolutamente: claru, ubsolu
tamente escorrc:ita. Existe um Acordo que: deverá ser cumprido. Os problemas lc:van· 
tados com relação à sua exeqUibilidade, ou à sua viabilidade, são de naturezati:cnica c 
submetidos sempre ao debate da opinião pública nacional c da comunidade cientifica, 
tal como estA ele sendo objeto, neste momento, nu CPI-Nuclc:ar. 

O Sr. M1reos Frclrr (MDB- PE)- N~o tem ocorrido isso, Ex• 

O SR. MURILO BADARO (ARENA- MG)- V. Ex•, de forma alguma, faz 
concessões. 

O Sr. ~1lrco1 Freire (MDB- PE)- O açodamento a que me referi foi cxa
tumente no encaminhamento do problema. 

O SR. MURILO BADARO (ARENA- MG) .--O que é importante assinnlttr i: 
que, com relação ao problema c ao perigo de: acidente nuclear, de resto, nilo chegou a 
ocorrer com gravidade: nn usina da Pensilvânia, c eu me dispenso de ler o csclarccimen· 
to devido As advertências de S, Ex• o Sr, Presidente, 

O Sr. M1rc:ot Frclrt (MDB - PE)- Quer dit.er que o pânico foi inteiramente: 
despropositado? 

O SR. MURILO BADARÓ (MDB- MG)- Lerei apenas, Senador Marcos 
Freire, para constar do meu discurso um esclarecimento que: julgo indispensável -c 
peço a V, E~t• permiuilo para isso, Sr, Presidente; 

11. E importante ter cm conta que os rc:utorc:s PWR de licença 
KWU, em construção no Brasil, por conceito de projeto diferem de forma 
significativa do rc:utor BABCOX existente: em Harrisburg onde ocorreu o 
acidente, na Pensilvânia. As principais diferenças silo: 

- a parada súbita da turbina n~o provoca a ubcrtura da válvula de 
nltvio do prcssurizador, pois existe: sistema independente para essa linalida
d•; 

-o sistema de alimc:ntaç~o de emergência é repetido 4 vezes c opc:rn 
automaticamente; 

- a água de alimcntuç~o de emergência é levada para os 4 geradores 
de: vapor, por tubulações c válvulas indc:pc:ndcntcs das do sistema principal 
d~ alimc:ntaçào; 

- o sistema de injcçào de emergência pura resfriamento do reator, 
cuja falha foi a provável prmciPal razilo do acidente cm Hurnsburg, nao 
pode ser desligado manualmente:, depois que entra em funcionumento por 
uçilo do sistema de: proteçilo do reatar. 

12. Em consequência, um acidente de perda de ÚJ!Un de refriseraçào 
de forma como registrado cm Hurrisburtt nilo rwdc:rin ocorrer nus usinu:. 
brasileiras. De quah.JUCr modo, ê o primeiro que se: vr.rif1ca naquele Pais 
onde funcionam mais de 200 reutores com experiência ucumuluda de muis 
de l.OOO unos de opernçào. 

Concluindo, Sr. Presidente, o que o Governo, por minha paluvra, 4uis accntuur 
nesta turde, cm c:sclnrecimc:ntos uo discur~o do Senador Marcos Freire, í: que n 
programu nuclear nilo tem como objetivo preocupações de naturc:La hegemónica, mi li· 
tarou c:strat~gicu. 

Segundo; al~m de prover o Pais de cnergiu el~tricu, tem como objc:tivo u urropriu· 
~Jo rura u comunidade cicntllica do Brnsil c seu uso pucffico do complexo de proces· 
sarnento da energia nuclear. 

Terceiro: cumprirá, religiosamente, os compromissos do Acordo, E poss(vcl que, 
cm 1uu cxc:cuçilo, haja pequenos utraso~ no cronograma, que jamuis significarão dc:sí· 
diu do Governo hra5ilciro ou seu desejo de nilo cumprir dele qualquer cláu~ulu, uté 
!'lorque o Rrusil considem que: 1111 convênio com a Alemunha, ulí:m de significar ~ 
estrcitumento cada vc1. maior de rc:lnções com um grundc: !'lUrceiro c:conômic,) e polfll· 
eo, ~i11nili~:u u pouibilidudc de nossu fJ{ltria cm ruturo nilo muito remoto, upum:cr um 
nllw1 do mundo como grnnde potência c:conómicu, indu~trlnl, politica e ~ociul. 

Eru o que tinha u dilc:r. (Muito bem! Pulnm~.) 

INSTITUTO DE PREVIDF.NCIA DOS CONGRESSISTAS 

O Presidente do Instituto de Prcvidênci11 do~ Congre~sbtas, no uso de: suas utri· 
huiçõc:s, 

Nomeia o Senhor Senador lvandro Moura Cunha limu pura exercer o cargo de 
Tc:~oureiro, de nCordo com o urt. 6t, letra c, da lei n9 6.017 f13. 

Brasflia, 3 de abril de 1979.- Deputado Bento Gonç1hc" Filho, Presidente:. 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS CONGRESSISTAS 

O Presidente do Instituto de Previdência do~ Congressistas, no uso de suas atri· 
~~ . 

Nomeia o Senhor Deputado Ewaldo Saramago Pinheiro pura exercer o cargo de 
Tesoureiro, de acordo com o art. 69, letra c, da lei n~ 6.017/73. 

Bras !lia, 3 de abril de 1979.- Deputado Btnlo Gonçllt'cs Filho, Presidente. 

GRUPO BRASILEIRO DA UNIX O INTERPARLAMENTAR 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DIRETORA, REALIZADA EM ~8·l· 79 

As dez horas da manhã do dia vinte c oito de mtlrço do t~no de mil novecentos c 
setenta c: nove, reúne-se a Comissão Dirctora do Grupo Brasileiro da Uniilo lnter
parlamentar, presentes os Senhores Deputado Raymundo Dini~. Presidente; Senador 
Tarso Outra, Vicc:-Presidente; e Deputado Rogério Rêgo, Tesoureiro. Ausente, por 
motivo justificado, o Senhor Deputado MacDowc:ll Leite: de Castro, Secretário. 
Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abc:r1os os trabalhos. A ~eguir, a 
Comissão resolve: 1) dispensar, a pedido, o Auxiliar da Secretaria do Grupo, Paulo 
Pereira, c nomear para a vaga, assim aberta, o Servidor Juranildc: Diniz Gomes; c b) 
aprovar os pc:didos de jjliuçào ao Grupo formulados pelos Senhures Senador Pedro 
Simon c Deputados Bento lobo, Bezerra de Melo, Ca11tro Coimbra, Elquis~on 
Soares, Erasmo Dias, Francisco Rossi, José de Assis, JUlio Martins, Luiz Leal, Nilson 
Gibson, Paulo lustosa, Paulo Pimc:ntc:l, Pimenta da Vc:igu, Roberto Freire c Turcísio 
Delgudo. Nada mais havendo a tratar, suspende-se a sessão para que se lavre a Ata. 
Reabertos os trabalhos, é a mesma lida c: aprovada, Eu, Rogério Régo, Secretário cm 
cxc:rcfcio, lavrei a presente Ata que irá A publicação. 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
RESENHA DAS MA TERIAS APRECIADAS DE I• A lO DE MARÇO DE 1979 

(Art. 293, inciso H, do Regimento Interno) 

I) ProposJçiet que prOiKpem cm tr•mil1çào por dcllber•do do plenário ( 11rt. 
368, § 1', do Rra:lmenru lnrcmo): 

Projeto de Lei da Câmara n' 170, de 1974 (n~ 1.254/73, na Casa de origem)
dispõe sobre o cxc:rclcio da profissão de motorista de táxi, c dâ outras providências. 
Se:~sào: 7·3·79. 

Projeto de: Lei da Câmara n9 43, de 1975 (n' 973/72. na Casa de origem)- prevê 
dlstico c:mulalivo para eliminação das embalagens de comc:rcializaçilo final, inscr· 
viveis após a sua utilizaçi\o. Sessão: 8-3·79. 

Projeto de Lei da Câmara nt87, de 1975 (n9 51/15, nu Casa de origem)- dispõe 
sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do c:xercfcio de profissões. 
Sessão: 8-3·75. 

Projeto de: Lei da Câmara n9 60, de 1976 (n' 751/75, na Casa de origem) -
acrescenta parágrafo ao urt. 13 da lei n' 5.890, de 8 de junho de 1973, que alterou a 
legislação de previdência social. Sessão: 8-3-79. 

Projeto de Lei do Senado n9 178, de 1976- COMPLEMENTAR- acrescenta 
parágrafo llnico ao art. 34 da Lei Complementar n~ 11, de 25 de maio de 1971, cMa· 
bc:lc:cendo prescrição qUinqUenal para as importüncia3 devidas ao FUNRVRAL. Ses
são: 8-3-79. 

Projeto de Lei da Câmaru n~ 15, de 1976 (n~ 76/75, na Casa de origem) -
introduz altc:wções nu Consoliduçilo das Leis do Trabalho, aprovad;1 pelo Decreto-lei 
n' 5.452, de 1~ de muio de IQ4J. ScssJo: 8-3-79 (EKtraordinária) 

Projeto de: Lei da Càmuru n~ 65, de 1976 (nY 1.066/75, nu Casa de origem) -
di~pJe sobre c>~ usa de c~pcciul uumc:nto de penu, quanto aos crimes co;,tra a Admini:.· 
traçiío PUblica, praticados por ocupuntcs de cargos c:m comissão da administraçào 
direta c indirctu, re~ulu 11 formu de: )CU procedimento, c dá outrns providl:ncit1 ~. 
Seu;io: ~-3-79 (Extraordin6rial 

Projeto de Lei da C~mura n' 81, de 1976 (n~ 443f75, nu Casa de origem)- c:~· 
tc:ndc o salúrio·ft~mlliu criado pelo Arti8o ~da Lei n9 5.559, de li de tlelc:mbro de 
1968, aos herdeiros de ~egurado falecido no goto da aposentadoria por invulidct 
Ses~iio: 8·3·79, (Extraordinária) 

Projeto de: Lei da Câmuru n~ ~6. de 1975 (n9 ~.090/74, nu Ca~u de origem) -
dc:clura Pedro Américo Patrono liilaúrico du Pimuru Clâssica no lira~il c Citndido 
Pnrtinuri Putrono da Pintam Moderna Brasileira. Sc:ssào: 9·3-79. 

Projeto de lei da Coimura n' S, de 1976 (n' 448/75. nu Casu de orit~em)- institui 
o Pltmo Nucionul de Morudin- PLAMO -, pura us populnçõc:~ com renda fumiliJr 
uté 5 (cinco) sulàrios mlnimos regionais, c detc:rmiuu outrus pro\'idência~. Sct~silo: 9-J· 
79, 

l'wjcto d~: Lei du Cilmuru nY 17, de 197é (nY 75/75, nu Casu de origem) -
acrescenta purAgrufo~ ao urt. H~:! du lei nv 5.H69, de 11 de janeiro de 1973 {Códi!(o de 
l)ruccs~o Civil). Sessllo: 11·3·71) 
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Projeto de Lei da Câmara n9 B8, de 1976 (n9 1,106/15, na Ca.\u de origem)- dá 
nova reduçilo aos§§ )1' c 49 do .art. 1' da Lei n9 5.584, de 26 de junho de 1970, que 
"dispõe sobre normas de Direito Processual do Trabalho, altera dispo~itivos da 
Consoliduçào das Leis do Trabnlho, disciplina a conccssilo e pre:itaçilo de assistência 
judiciãriu na Justiça do Trabalho, c dá outras providCncius". Sessão: 9·3·79. 

Projeto de Lei da Cdmuru n' 97, de 1976 (n' 2.174/76, nu Casa de origem)
altera dispositivos da Lei n' 5,692, de 11 de agosto de 1971, que "fixa Dirctrizcs c Bn· 
ses pura o Ensino de Jtc 2• Graus", Scs~ilo: 9-3-79, 

PrOjeto de Lei da Câmura n" 115, de 1975 (n' 1.41lf73, nu Cnsu de origem)
veda u ocupante de: cargos de Ministros c Conselheiros a upo.>l'l'\tadoriu antes de 
quatro ano~ de excrcfcio no cargo. Sc:ssilo: 12·3·79. 

Projeto de Lei da Cü.mura n' 2, de 1976 (n' 983/63, na Casa de origem)- uhera o 
1.trl. 73 da Consolidaçilo das Leis do Trabalho. Se~siio: 12·3-79. 

Projeto de Lei da Câmara n' 3, de 1976 (nOIOI/71, na Casa de origem)- regula 
a responsabilidade civil das empresas de ônibus no transporte de: passageiros. Scs:.ào: 
12-3-79. 

Projeto de Lei da Cdmara n' 78, de 1976 (n' 502/75, na Casa de origem)- inclui 
programa de melhoria de condições de habitabilidade dos trabalhadores nos projetas 
de financiamentos agropecuários. Sessão: 12·3· 79. 

Projeto de Lei da Câmara no 85, de 1976, (n' 1.194/75, na Cnsa de origem)
dispõe sobre pensões a dependentes de servidor público falecido no gozo de dupla 
aposentadoria. Sessão: 12·3-79. 

Projeto de Lei do Senado nt 159, de 1976- COMPLEMENTAR, do Senador 
Nelson Carneiro - introduz modificações na Lei Complementar n' 26, de li de 
S<tembro de 1975. Sessão; 12-3-79, 

Projeto de Decreto Legislativo n0\7, de 1976- do Senador Nelson Carneiro
altera o Decreto Legislativo no 96, de 1975, que dispõe sobre o pecúlio parlamentar. 
Scs!ilo: 12-3-79. 

Projeto de Lei da Câmara no 108, de 1973 (n' 1.430/73, na Casa de origem)- dá 
denominação de Rodovia Presidente Médici à BR-210 (Pcrimctral Norte), Sessão: 13· 
3-79. 

Projeto de Lei da Câmara no 86, de 1975 (n' 207 j15, na Casa de origem)- altera 
a redaçào do§ 29 do an. 26 do Decreto-lei no 3,365, de 21 de junho de 1941, que 
"dispõe sobre desapropriações por utilidade pública". Sessão: 13·3·79. 

Projeto de Lei da Câmara n' 35, de 1976 (n• 453/75, na Casa de origem)- altera 
11 rcdaçilo do§ 2• do art. 26 do Decreto-lei n• 3.365, de 21 de junho de 1941 (Lei de 
desapropriação por utilidade pública). Sessão: 13·3-79. 

Projeto de Lei da Câmara n• 98, de 1976 (n' 369/71, na Casa de origem)
acrescenta dispositivos ao Oecreto·lci n' 3.365, de 21 de junho de 1941, que "dispõe 
sobre desapropriações por utilidade pública", Sessão: 13·3-79. 

Projeto de Lei do Senado n' 154, de 1975- COMPLEMENTAR, do Senador 
Luiz Cavalcante- altera as Leis Complementares nos, 7, de 7 de setembro de 1970, c' 
8, de 3 de dezembro de 1970, com as alterações estabelecidas pelas Leis Complementa· 
res nos 17, de 12 de dezembro de 1973, e 19, de 25 de junho de 1974; cria o Banco Na
cional do Trabalhador (BNT), c dá outras providencias. Sessão: 13·3· 79. 

Projeto de Lei do Scnodo n• 07, de 1976- COMPLEMENTAR, do Senador 
Itamar Franco - veda qualquer modificação na legislação eleitoral nt~ um ano antes 
de eleições federais, estaduais ou municipais. Scssão:·l3·3· 79, 

Projeto de Lei do Senodo n• 38, de 1976- COMPLEMENTAR, do Senador 
Leite Chaves- toma incleglvel por dois anos os que tiverem exercido cargos de dirc· 
çào cm empresas de capital estrangeiro. Sessão: 13·3·79. 

Projeto de Lei do Senado n• 268, de 1976- COMPLEMENTAR do Senador 
Nelson Carneiro- dispõe a contagem reciproca de tempo de serviço urbano c rural 
para efeito de aposentadoria. Sessão: 13-3· 79. 

Projeto de Lei do Senado n9 38, de 1972- COMPLEMENTAR, do Senador 
Franco Montara - exclui das inclesibilidades os casos de simples denUncia, 
modificando a nUnca n do inciso I do art. I• da Lei Complementar n' 5, de 29 de abril 
de 1970, Scssào: 14·3-79. 

Projeto de Lei do Senado n• 125, de 1974- COMPLEMENTAR, do Senodor 
Adalberto Sena- modifica a redução do art. 4•, da Lei Complementar n• 11, de 25 de 
maio de 1971, c d.6. outra.,!.providêncius. Scssilo: 14-3-79. 

Projeto de Lei do Senado n• 21, de 1975- COMPLEMENTAR, do Senador 
José Snrncy- dispõe sobre a nposcntadoria por velhice dos bcnefici4rios do Progra· 
ma de Assistência ao Trnba1hlldor Rum!, ultcrando o art. 4' da Lei Complementar n9 
11, de lS de maio de 1971. Sessão: 14-3·19. 

Projeto de Lei do Senado nt I 18, de 1974 - da Comissão do Distrito Federal
define os crimes de responsabilidade do Governador c dos Sccret4rios do Governo do 
Distrito Federal, c dá outras providências. Sessão: 14·3·79. 

2) Propollçõe1 cujatramltaçio foi rejeitada pelo Plenário 
(arl. 368, 11•, do Rqlmento Interno) 

Projeto de Lci.du camara n' 22, de 1975 (n•t.469/73, na Casa de origem)
tornu obrigatória a venda avulsa de peças c acessórios destinados h repuração de vc[· 
cu los automotores. Senão: 5-3·79. 

Projeto de Lei du Cdmuru nt 28, de 1976 (n~ 279/75, nu Casa de origem) -
dispõe !iObrc o trabulho em laborutórios qu[mlcos c furmucêuticos que: munipulnm 
hormónios. Ses!i!lo: 5·3-79, 

Projeto de Lei da Cl\muru n' 9, de 1969 (n' 2.503/65, nu Cusu de origem) -uhc:ru 
o inciso II dourt. 134 c o urt. 141 do Código Civil. Scssilo: 7·3·79. 

Projeto de: Lei da CümiLTa n~ 16, de 1970 (n~ 333/67, Oil ca~a de origem)- d~ 
nova redução uo art, 1.061 do Código Civil Bru~ilc:iro (Lei n' 3.071, de: 1~ de janeiro de 
1916). Scssilo: 7-4·79. 

Projeto de Lei da Câmara n9 10, de: 1975 (not.201/73, nu CU!i:L de: orisem)
acrescenta parágrafo ao art. 368 da Lei n• 3.071, de I' de janeiro de 1916 (Código 
Civil). Sessão: 7·3·79. 

Projeto de Lei da Climuru n' 37, de 1971 (n' 165/67, nu Casa de origem)- modi· 
licu lcgislaçilo anterior sobre o u~o da murcu de fogo no gado bovino, c dá outra.s pro
vidências. Scssiio: 7·3·79. 

Projeto de Lei da Câmara n' 30, de 1972 (n' 549/72, na Casa de origem) -
dispõe sobre a ocupução de terrenos federais, e dã outras providências. Sessão: 7-3-79. 

Projeto de Lei da Câmara no64, de 1974 (n' 1.480/73, nu Casa de origem)- altc:· 
ra dispositivos do Código de Processo Penal (Dccreto·lci no 3.689, de 3 de outubro de 
1941), c dã outras providencias. Sessão: 7-3-79. 

Projeto de Lei da Câmara n9 25, de 1975 (n' 597/72. na Casa de origem)- altera 
a redaçilo dos nrts. 6• c 23 do Código de Processo Penal. Sessão: 7-J-79. 

Projeto de Lei da Câmara n' 13, de 1975 (n•l.829f74, nu Casa de origem)
dispõe sobre Curso de Agropccuâria, ministrado pelo Centro de Treinumento de: 
Trabalhadores Ruraili, situado junto à Estação Experimental de Scrtüozinho, no 
Municfpio de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais, c dá outras providências. 
se .. ão: 7-3-79. 

Projeto de Lei da Câmara nv 55, de 1976 (n' 322/75, na Casa de origem)- modi· 
fica dispositivo da Lei no,4,137, de lO de setembro de 1962, que regula a repressão ao 
abuso do poder económico. Sessão: 7·3-79. 

Projeto de Lei da Câmara n• 30, de 1975 (n' 1.3 I 7/73, na Casa de origem)- dá 
nova redução ao art. 1.215 do Código de Processo Civil (Lei n' 5.869, de 11 de junciro 
de 1973). Sessão: 8·3·19. 

Projeto de Lei da Câmara n9 44, de 1975 (noJ.718/73. na Casa de origem)
revoga a Lei no4.611, de 2 de abril de 1965, que modilica as normas processuais dos 
crimes previstos nos arts. 121, § 3•, c 129, § 6•. do Códiso Penal. Sessão: H-3-79. 

Projeto de Lei da Câmara n' 54, de 1975 (n' 108/71, nu Casa de origem)- acres· 
ccnta parágrafo no art. 89 da Lei n94,737, de IS de julho de 1971, que institui o Có· 
digo Eleitoral. Sessão: 8-3-79. 

Projeto de Lei da Câmara no 78, de 1975 (n• 891/75, na Casa de origem)- dá 
nova rcdaçilo ao§ 39do art, 67 da Lei n' 5,682, de 21 de julho de 1971. Sessilo: 8·3·79. 

Projeto de Lei daC4mara n• 63. de 1975 (n' 871/72, na Casa de origem)- dispõe 
sobre a rcmuneraçAo dos profissionais displomados em Direito, Sessão: 9·3-79. 

Projeto de Lei da Câmara n9 50, de 1976 (n' 1,199/73, na Casa de origem)- asse· 
gura ao pequeno proprietário rural o direito de opçllo cm matéria de enquadramento 
sindical, e d.6. outras providêncius. Scuão: 9·3· 79. 

Projeto de Lei da Câmara n• 53, de 1976 (no 1.294/75, na Casa de origem)
dispõe sobre a obrisatoricdadc de instalação de pltmlJ de engarrafamento de gás lique
feito de petróleo, nos casos que especifica, c dá outras providências. Sessão: 9·3· 79. 

Projeto de Lei da C4marn n' li I, de 1975 (n' 425/75, na Casa de origem) -
normaliza o crescimento de cidades com população superior a 200 mil habitantes, c 
determina outras providências. Sessão: 12·3·79. 

Projeto de Lei do Senado n• 78, de 1976-Complemcntar, do Senador Franco 
Montara- altera a Lei Complementar n' 25, de 2 de julho de 1975, para permitir o 
pusamento da verba de representação aos presidentes das CAmaras Municipais. 
Sessão: 14·3·19. 

Projeto de Lei do Senado nt 82, de 1976-Complcmcntar, do Senador Leite 
Chaves- concede isenção de impostos incidentes nos produtos industrializados de 
soja, destinados b. alimentação humana. Sessão: 14-3-79. 

Projeto de Lei do Senado n• 89, de 1973- do Senador Cattctc Pinheiro- altera 
c acrescenta dispositivos ao Decreto-lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código 
de Processo Penal. Sessão: 14·3·79. 

Projeto de Lei do Senado n• 34, de 1974 - do Senador Carvalho Pinto - altera o 
Códiso da Propriedade Industrial (Lei n' 5.772, de 21 de dezembro de 1971). Scssi\o: 
14-3-79. 

3) Projefot de Lei do Senado deurqulvadot nos termos do art. 367, in fine, do 
Rqlmenlo Interno: 

Projeto de Lei do 'senado n• 340/78 -Senador Accioly Filho - dispõe sobre 
uplicaçilo de regras processuais, c dá outras providências, (Requerimento n• 6/79, 
Scssào: 19-3-79,) 

Projeto de Lei do Senado n• 346/78 - Senador Accioly Filho - dispõe sobre 
alterações no Código de Processo Civil. (Requerimento n' 7/79. Scssilo: 19·3·79.) 

Projeto de Lei do Senado n' 347/78- Senador Aecloly Filho- dá nova redaçilo 
ao art. 51 da Lei Org4nlca dos Partidos Potftlcos. (Requerimento no 8/79, Sessila: 19· 
3-79.) 

Projeto de Lei do Senado n• 348/78- Senador Accioly Filho- dispõe sobre as 
Açõcs Rcnovutórius de locaçilo, (Requerimento no 9 j19. Sessão: 19·3· 79.) 

Projeto de Lei do Senado n' 349/78- Senador Accioly Filho- di~põc sobre 
ução de ucidcntc de trabalho. (Requerimento nt 10/79. Scnilo: 19-J-79.) 

Projeto de Lei do Senado n' 350/78- Senador Accioly Filho -dispõe iiObre o 
Mandado de Scgurunçu, (Requerimento n'l 1/79. Scssllo: 19·3-79,) 

Projeto de Lei do Senado n• 351/7H- Senador Accioly Filho- dispõe sobre: 
recursos nos processo~ de ralênclu. (Requerimento n• 12/79. Senão: 19·3-79.) 

Projeto de Lei do Senado n' 3!i2/7H - Senador Accioly Filho- dispõe ~obre a 
nçilo de alimento~. (Requerimento n•l3/79, Scuilo: 20·3·79,) 

I 
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. ~rojcto de Lei do Senado nv 211/15- Senador Itamur Franco- di~põe sobre 11 
mscnç~o dos funcion6rio' municipais junto ao INPS. {Requerimento n9 14/79. Sc~
~ilo: 20·3·79.) 

Projeto de lei do Senado n9 267 j76 - Senador Itamar Franco - estabelece 
critérios pum a uprovaçào de Projetas Florestais, c dà outrus providi:ncins. (Requeri· 
menta"' 16/79, Scssilo: :!0·3· 79.) 

Projeto de Lei do Senado nv 29/77- Senado Itamar Franco- revoga o De
crcto·lci n9 1.520, de 17-1-77, que cstnbclccc condição para nquibiçào dos derivados de 
petróleo que menciona, e d6 outrus providências. (Requerimento n' 17j79. Scssilo: 20. 
3-79.) 

Projeto de Lei do Senado n' 247/77- Senador Itamar Franco- dispõe sobre a 
aplicaçilo dos recursos do Fundo de Participação dos Municlpios, c d6 outras provj. 
déncius. (Requerimento n'l~/79. Sessão: 20·3· 79.) 

Projeto de Lei do Senado n9 34/7H- Scnudor Itamar Franco- prolbe uplica. 
ções financeiras pelas pessOtlli jurldicas de direito público, de recursos obtidos com a 
finalidade de financiar obras ou empreendimentos de interesse da respectiva admi· 
nistraçil.o. (Requerimento n• 20/79. Sessão: 20·3·79.) 

Projeto de Lei do Senado n9 18/77- Senador Otto Lehmann- dispõe sobre o 
pnrcelamento do solo urbano, c d6 outras providências, (Requerimento "' 
l/79. Scssuo: 21·3·79.) 

Projeto de Lei do Senado n' SS/78- Senador Itamar Franco- dispõe sobre a 
clciç3o do Juiz de Paz. (Requerimento no 22/79. Sessilo: 21·3·79.) 

Projeto de Lei do Senndó no 107/78- Senador Itamar Franco- ultera a Con· 
solidaçilo das Leis do Trabalho c estabelece critêrio para agregar 110 salário mini mo o 
aumento da produtividade da e~.:onomia nacional. (Requerimento n' 23/79. Sessão: 
21-3-79.) 

Projeto de Lei do Senado n• 24Sj78- Senador Itamar Franco- dispõe sobre 
aposentadoria especial pura os músicos, inscritos na Ordem dos Músicos do Brasil. 
(Requerimento n• 24/79. Sessão: 21·3·79.) 

'Projeto de Lei do Senado n' 314/76- Senador Otto Lchmann -legitima a Pro· 
curadoria-Geral da República pura requerer, perante o Supremo Tribumli Federal, u 
sustação de efeitos das decisões que menciona. (Requerimento n~ 26j79. Sessão: 21·3· 
79.) 

Projeto de Lei do Senado n' 46/14- Senador José Lindoso- dá nova rcdacUo 
à letra b do item II do art. 5' da Lei nv .5,890, de H de junho de 1973, (Requerimento nv 
29/79. Sessão: 21·3·79.) 

Projeto de Lei do Sen11do n• 278!77- Senador Dirceu Cardoso- dispõe sobre 
a rcvisilo do salârio mfnimo, semestralmente, com base nos lndiccs do custo de vida 
cm cada região. (Requerimento nt 36/79, Sessão: 22·3·79.) 

Projeto de Lei do Senado nt 1.57/78- Senador Dirceu Cardoso- inclui no 
Plano Nacional de Viação a rodovia Júna (BR·262) - Muniz Frcirc-Anutiba
Piaca-Alegre, fazendo ligação com a BR-101, c dâ outras providêncius. (Requeri· 
menta n• 37/79. Sessão: 22·3-79,) 

Projeto de Lei do Senado n• I /77 - Senador Otto Lchmunn - inclui no con
ceito de Ensino de ·I• Grau, pnrn fins do diaposto no nrt. 59 da Lei n• 5,692, de li de 
agosto de 1971, o ministrado a crianças de idade inferior a sete anos, (Dcsarquivado, 
também, o Projeto de Lei do Senado n• 218j76, cm face da tramitação conjunta), (Re
querimento n' 27 f79. Sessão: 23·3·79.) 

Projeto de Lei do Senado n• 59/7I- Senador José Lindoso- disciplina a venda 
de cigarros a menores, limita a publicidade sobre o fumo, torou obrigatório nos invó· 
lucros dos produtos de fumo o dlatico: Cuidado! Prejudicial à saúde, c dA outras pro· 
vidências. (Dcsarquivados, também, os Projetas de Lei do Senado n9s 57 c 78, de 
1971, 24/75 c 4/76, cm face da tramitaç3o conjunta). (Requerimento n9 38/79. Sessão: 
23·3· 79,) 

Projeto de Lei do Senado n• 241/77- Senador José Lindo~o- altera os dis· 
positivos do Código Civil (Lei n' 3.071, de 1• de janeiro de 1916), c dá outms providên· 
cias. (Dcsarquivado, também, o Projeto de Lei do Senado n9 17/77, cm face da trami· 
tação conjunta), (Requerimento n• 39/79, Scssilo: 23·3·79.) 

Projeto de Lei do Scnndo n• 50/78- Senador Cunha Lima- ucrcsccnta purá· 
grafo ao art. 4~ da Lei n' 6.226, de 14 de julho de 1975. (Requerimento n~41f79, Ses· 
são: 23·3· 79,) 

Projeto de Lei do Senado n' 271/77- Senador Murilo Par.uiso ~dispondo .que 
os recursos de incentivo fiscal do Imposto de Renda de pessoasJurldtcas ru\o destm:~· 
dos na dcclaraçilo de rendas sejam alocados ao Fundo de Investimento do Nordeste-
FINOR. (Requerimento n• 44/79. Sessão 23·3·79). . 

Projeto de Lei do Scnudo n' 248/76- Senador Nelson Carneiro- prolbc u pes· 
cu da baleia no mar territorial brasileiro. (Requerimento n' 43/79. Scssilo: 26·3·79). 

Projeto de Lei do Senado nt 2HSf7H- Senador Frnn.co .Montoro- :11tcra ~ 
dcstinnçilo da Tnxo Judiciária, cm fnvor da construção do cdlfiCLO·scdc du Ordem dos 
·Advogados do Brasil, Scção do Distrito Federal. (Requerimento n9 45/79, Scssilo: 
26-3-79.) . . . . . 

Projeto de Lei do Senado n• 33M/78 - Senador MunJo Parmso - .~~stltUl a 
\:orrccilo monet6riu nos débitos de obras contrutudus pelos órgãos da a~mmlstruçilo 
diretn c indircta, du Uniilo, &tudos, Di~trito Fedcrul c .Municlpios, niio pu~us 30 
(trinta) diu~ após o respectivo fulllrumcnto. (Requertmcnto n' 47/79. Scs~ilo: 
l6·3· 79,) 

l,rojeto de Lei do Scnudo nv Q4j77 -Senador Ruy Carneiro -ultcru u r~dm;i\o 
dns tarh, 791, 839 c H40 du Consolíduçào du~ Leis do Trubulho. (Requcnmcntu 
n' 52{79. Seuilo: 27.3,79.) 

Projeto de Lei do Senado no 155/76- Scnudor Marco~ Freire- determina a 
revisão trimestral do sulário mfnimo, c dá outras providé:ncias. (Requerimento 
n• ll/79. Scssuo: 29·3·79.) 

Projeto de Lei do Senado n' 280/77.- Senador José Sarncy - institui o voto 
distrital, e dú outras providêncius. (Requerimento n• 56/79. Sessão: 30.3·79.) 

Projeto de Lei do Senado nv 172/74- Senador Heitor Dias- nutoriza o Poder 
Executivo a lotear e doar os terrenos dos aglomerados de pula fita~, que integram a 
"região dos alugados", na cidade de Salvador - DA. (Requerimento n• 58/79. 
Sessão: 30·3·79.) 

Projeto de Lei do Senudo n' 12/75- Senador Franco Montare- modifica a 
estrutura c o funcionamento do Conselho de Defesa dos Direitos da Pcs~ou Hum una, 
criudo pela Lei n' 4.319, de 16 de março de 1964 c modificado pela Lei nv S. 763, de IS 
de dezembro de 197I. (Requerimento n' .59/79, Sessão: 30·3· 79.) 

Projeto de Lei do Senndo n' 176/77- Senador Nelson Carneiro- modifica a 
rcdação do artigo 59 du Lei n' 3,999, de 15 de dezembro de 1961. (Requerimento 
n• 60/79. Sessão: 30·3·79.) 

4) Projetos de Resolução deurquhados nos termos do art, 367, in fine, do 
Realmento Interno: 

Projeto de Resolução n• 43/78- Senador João Calmon- altera a composição 
de classes da Categoria Funcional de Assistente Legislativo do Grupo·Atividades de 
Apoio Legislativo de que trata a Resoluçilo n' 18, de 1973, c d6. outras providências. 
(Requerimento no 04J79. Sessão: 19·3·79.) 

Projeto de Resolução n' 93/77- Senador Itamar Franco- modifica &rcdação 
do art. 180, do Regimento Interno do Senado Federal. (Requerimento n• 18/79. 
Sessão: 20·3·79.) 

Projeto de Resolução no 35/78- Senador Itamar Franco- altera os artigos 62 
c 93 do Regimento Interno do Senado Federal. (Requerimento nt 21/79. Sessão: 
20·3·79.) 

Projeto de Resolução nt 01/75- Scnndor Itamar Franco- imprime nova rcda· 
ção ao art. 76 do Regimento Interno, c adita·lhc parágrafo visando permitir que o 
Presidente constitua, durante os perfodos de recesso do Congresso Nacional, 
Comissões Especiais Internas c Externas. (Requerimento n9 30/79, Ses~ao: 22·3· 79.) 

Projeto de Rcsoluç~o nv 12/7.5 - Senador Jtumur Franco - dbpõe sobre a 
denominação c atribuições da Comissão de Economia. (Requerimento nv 31/79, 
Sessão: 22·3·79.) 

S) Rtqunimenlo de~~rquiYado nos termos do art. 367. in fine, do Reglmenlo 
lnlemo: 

Requerimento n9 455, de 1978- Senador Gilvan Rocha c outros Senadores
propondo a transcrição, nos Anais do Senado, de discurso proferido, na Câmara dos 
Deputados, pelo Deputado José Carlos Teixeira. (Requerimento n' 48, de 1979. 
Scssuo: 27·3-79.) 

6) lndlcaçiodesarquiYada nos termos do art. 367, lnfln~. do Rqlmfl~IO lnlemo: 

Indicação n9 I, de 1976- propondo que se proceda, no âmbito da Comissão de 
Economia, a estudo conclusivo, cm forma de relatório, a respeito das causas do 
processo infiacionftrio brasileiro. (Requerimento n' 25/79. Sessão: 21·3·79). 

7) Projelos aproYidos c enYiados l Com IIIi o de Redaçio: 

Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 82, de 1977 (n' 2.497/76, 
na Casa de origem)- disciplina o cancelamento de protestos de titulas cumbiais, c dá 
outras providências. Sessão: 22·3·79 

Projeto de Lei do Senado n• 219, de 1977- Complementar, Senador Franco 
Montara- estabelecendo que a rcmuncraçilo dos vereadores não poderá ser inferior 
no saiA rio mlnimo. Sessão: 22·3·79. 

Projeto de Resolução n' 02, de 1979 (Comissão de Economia) - autoriza o 
Governo do Estado do Muranhilo u elevar cm CrS 24.295.301,00 (vinte c quatro mi· 
lhõcs, duzentos c noventa c cinco mil, trezentos c um cruzeiros) o montante de sua dí· 
vicu consolidada. Sessão: 28·3·79, (Extruordinâriu), 

Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Cdmuru n• 3H, de 1978 (nv 3.433/77, nu 
Casa de origem)- d(l nova reduçilo aos urts. JS c 36, du Lei n9 5.700, de 19 de setem· 
bro de 1971, que dispõe sobre a formo c a apresentação dos slmbolos nacionais. Se~· 
silo 29·3· 79, 

8) PtojelosaproYado!i e enYiadofli i Câmara dos Deputados: 

Projeto de Lei do Senado n• 64, de 197-1, do Senador Franco Montara- esta· 
bclcccndo que, se o INPS n3o prestar assistência médica h gestante, deverá recmbol· 
saro scgurudo pelas despesas comprovudamcntc realizadas, Sessão: 21·3·79. 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Cilmara n° 76, de 1975 
(n' 1.339/68, nu Casa de origem)- dispõe sobre o exercício da profissão de Geógra· 
fo, criu os Consc\hm Federal c Regionais de Geografia, c dâ outras providências. Se~· 
silo: 22·3· 79. 

Projeto de Lei do Senndo nv 23, de 1979- da Comissão Diretorn- rcujustu os 
vulorcs de vencimentos e proventos dos funcion6rios, ntivos c inntivos, do Senado 
Federul. Smi\o: 22·3· 79, 

Projc:to de Lei do Senado n9 OS, de 1976- dÓ Scnudor Nelson Curneiro- acre~· 
ccntu puró.grnfo no urt. \I du Lei nt J.H07, de 26 de uyosto de 1960 (lei OrjlLinica da 
Previdimcia Social). Scssào: 23·3·79 (Extruordinl\riu). 
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9) Proje1o1apro•adote enYiadoa i promulaaçio: 

Projeto de Resolução n• 107, de 1978 (Comissilo de Constituição c Justiçn)
suspende, por inconstitucionalidade, a cxccuçilo da Tabela de Vencimentos uncxu à 
Rcsoluçào do Conselho Superior da Magistratura da Guanabara, de 14 de outubro de 
1965. Sessão: 28·3· 79 • (Eltruordináriu), 

Projeto de Rcsoluçilo n• 108, de 1978 (Comissão de Constituição c Justiça) -
suspende, por inconstitucionalidade, a execução du Tabela A, IV, 2, a, u que se refere 
o urt. 10, do Occrcto·lci 09 112, de 9 de outubro de 1969, do extinto Estado do Rio de 
Janeiro. Sessão: 28·3-79 (Extraordinária). 

Projeto de Rcsoluçilo n• S, de 1979 (Comissão de Finanças)- autoriza a Prefei· 
tura do Município de sao Paulo a realizar operacao de empréstimo externo de 
USS 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares americanos), destinado ao aumento 
de capital du Empresa Municipal de Urbanizacao- EMURB. Seuao: 30.3·79. 

10) Projrlol aproYJdol e rnYiado• à unçio: 

Projeto de Lei da Câmara n• 61, de 1977 (n' 947/75, na Casa de origem)- que 
dispõe sobre inscrição obrigatória que deve constar do rótulo ou embalagem de 
produto estrangeiro com similar no Brasil, e d6 outras providências. Sessão: 1~·3·79. 

Projeto de Lei da Câmara n• 90, de 1977 (n' 2.236/76, na Casa de ot~gem) -
acrescenta dispositivo ao art, 26 da Lei n~ 5.540, de 28 de novembro de 1968, que 
"lixa normas de organização c funcionamento do ensino superior e sua articultu;ào 
com a escola média", instituindo matéria obrigatória. Sessilo: 19·3-79. 

Projeto de Lei da Câmara n• 4, de 1974 (n' 1.745/74, na Casa de origem)- de 
iniciativa do Senhor Presidente da República - concede pc:nsilo especial vitallciu a 
Djunira de Oliveira Lângaro. Sc.uào: 20-3-79 (cxtraordinâria), 

Projeto de Lei da Câmara n• 6, de 1979 (n• 3/79, na Casa de oriscm)- reajusta 
os vencimentos c salários dos servidores da Câmara dos Deputados, c d6 outras 
providências. Sessão: 27·3·79. 

Projeto de Lei da Câmara n• 95, de 1978 (n' 3.366/17, na Casa de origem)
acrescenta parâsrafo ao art. 35 do Decreto-lei n• 221, de 28 de fevereiro de 1967, que 
"dispõe sobre a proteçio e cst(mulo à pesca, c dA outras providências". Sessão: 
29·3·19. 

Projeto de Lei da Câmara n• lOS, de 1978 (n' 2.682/76, na Casa de origem)
estabelece normas para a comprovação de residência, quando exigida por autoridade 
pública para a expedição de documento. Sessão: 29·3·79 (extraordinária), 

11) Projetos prejudicados r rnYiados ao Arquivo: 

Projeto de Lei do Senado n• 143, de 1968, do Senado Filinto MUller- modifica a 
Lei n' 4.714, de 29 de junho de 1965, que dispõe sobre o uso da marca de fogo no 
gado bovino. Sessão: 23·3·79 (extraordinária). 

Projeto de Lei da Câmara n• 39, de 1955 (n• 1.481/SI, na Casa de origem)
altera disposições do Dccrcto·lci n• 1.608, de 18 de setembro de 1939 {Código de Pro· 
cesso Civil). Sessão: 29·3·79 (cxtraordinâria), 

Projeto de Lei da Câmara n' 106, de 1965 (n' 182/63, na Casa ~c ~rigem)- ultc· 
r a o art. 134 do Código de Processo Civil. Sessão: 29-3· 79 (cxtraordmâna). 

Projeto de Lei do Senado n' 37, de 195.2- Senador Ferreira de Souza- moditi
cu os arts. 378, 379, 381 e 842, XVII do Código de Proces5o Civil, Sessão: 29·3·79 
(cxtraordinâria), 

12) Projclos rejeitado• e mvladoaao Arquho: 

Projeto de Lei da Câmara n• 108, de 1973 (n' 1.430/73, na Casa de origem)
dó. denominação de Rodovia Presidente Médici à BR-210 (Perimetrnl Norte), Sessão: 
20·3· 79 (extraordinária). 

Projeto de Lei da C4mara n• 140, de 1977 (n' 2.664/76, nu Casa de origem)-· 
introduz altcraçÕC5 na Lei n• 6,015, de 31 de dezembro de 1973, que "dispõe sobre os 
Registres Públicos, c d6 outras providências. Scssilo: 21·3·79. 

Projeto de Lei da Câmara n• 41, de 1978 (n• 1.012/75, na Casa de origem)
regula a expedição de certidões pela Administração Pública Federal, c dlt outra~ 

providências. Sessão: 23·3·79 (extraordinâria). 
Projeto de Lei do Senado n• 29, de 1977- Senador Itamar Franco- rcvogu o 

Dccrcto·lci n' 1.520, de 17 de janeiro de 1977, que "cstabc:lccc condição para aquisi
ção dos derivados de pctróelo que menciona, c dA outras providências". Sessão: 
21·3·79. 

Projeto de Lei da Câmara n• 7, de 1978 (n' 1.572/75, na Casa de origem) -alte
ra dispositivos da Conaolidação das Leia do Trabalho. Sessão: 28·3· 79, 

Projeto de Lei da Câmara n• 22, de 1978 (n' 247/75, na Cua de origem)
introduz modificações no D"rcto-lci n• 201, de 27 de fevereiro de 1967, que "diipõc 
sobre a responsabilidade dos Prefeitos c Vereadores, e dA outras providências". 
Sou! o: 29·3· 79. 

Projeto de Lei da Câmara n• 43, de 1978 (n• 1.24Sj1S, na Casa de origem) -
dispõe sobre o arbitramento judicial de indenizaçio por dano causado a veiculo de 
fabricação estrangeira, c dA outras providênciu. SeuAo: 29·3· 79. 

13) Projetot arquiYadoa 1011rrmos do artl1o 2:71, do Rqlmrnto lnlemo: 

Projeto de Lei da Câmara n• 54, de 1977 (n• 1.867/76, na Casa de origem)- fixa 
os nfveis mll.ximos pcrmissfveis de sons c ru(dos produzido• por vcfculos automotorcs, 
rcsula a fabricação c o uso de acessórios que especifica, c dfl outras providências. 
S.S!!o: 6-3·19. 

Projeto de Lei da Câmara n• 23, de 1978 (n' 126/75, na Casa de origem)-· 
torna obrigatória a instalação do grupo gerador de cncrsia clétrica de emergência, nos 
hospitais, casas de saúde c estabelecimentos congêncres, públicos c privados, Sessão: 
6·3·79. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 30, de 1978 (n' 526/75, nu Casa de origem)
assegura aosliccncindos cm Pedagogia, nas condições que especifica, o direito a regis
tro no Ministêrio da Educação c Cultura, como Especialistas de Educação. Sessão: 
6-3-19. 

Projeto de Lei da Câmara n• 83, de 1976 (n~ 780/75, na Casa de origem)- dâ 
nova rcdação uos art5. 1• e 2• da Lei n• 2.573, de IS de agosto de 1955, que instituiu o 
~alãrio adicional de pcricu)osidadc, c dã outras providências. Sessão: 6·3· 79. 
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MESA 

Presidente 

luiz Viana (ARENA - BA} 

Nilo Coelho (ARENA- PE} 

2•·Yice-Prealdente 

Oinarte Mariz (ARENA- RN) 

Alexandre Co1to (ARENA -MA) 

Gabriel Herme~ (ARENA- PA) 

COMISSOES 

Diretor. Joli Soar•• de Oli'f'liro filho 
local; AI'IIO 11 - T'r.-.o 
Telefonei; 223·62+& e -225-8505- Remoi• 193 e 257 

A) SfRVIÇO DE COMISSOES PEA/MNENTES 

Chefe, Cláudio Cario• Rodrigues Co1to 
local; Anexo 11- T'rr.o 
Telefone; 225-8.505- Ramoi1 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros} 

Tltulom 

I. Pa1101 ,.,.. 
2. llenodiiO~ 
3. Pedra......._ 
~. JoNUm 

1. Evelcbio Vieira 
2. ltite ChoWI 
3. JoN Rlcha 

~ -.. -. ........ 
2.-c-.. 
1-~ -..... -2. AMoral .... ato 

Auhtente; S6nla Andrade Pel1oto- Ramal307 
Reunl6e11 Quorta•·f•lra•, tu I0100 hora& 
local; Sola "Ruy Borbo.a"- Anua 11- Ramal• 621 e 716 

COMISSAO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇAO 

Pr11ldente1 Mend•• Canal• 
Vlce-Pretldenlll Agenar Maria 

~•-S.cret6rlo 

laurival8apti•ta (ARENA- SE) 

Gost .. Mllllo< (ARENA- Ml] 

Jorge Kolume (ARENA- AC) 
Benedito Canelo• (ARENA- MT) 

Jo6o 11osco (ARENA - AM) 
Pa1101 Porto (ARENA- SE) 

Titulam 

I. Mendn Canole 
2. JoM Uns 
3. Jo6o Bcnco 
•· Vicente Yuola 

1. Evandro Carreira 
2. Agenor Maria 
3. Mauro Berwvidn 

Sup!.ntn 
ARENA 

1. Raimundo Po,.,t• 
2. Alberto Silva 
3, Almir Pinta 

MOB 
1. Marcos frei,. 
2. Humberto Lucena 

Allhlent•1 Cario• Guilherme FonMCa- Ramo1676 
ReuniM~, Terca•·felras, Ot 10!00 hora• 
Local; Solo ''Clóvis Brtilckqua"- Anuo 11 -Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSmUIÇ~O E JUSTIÇA- (CCJ) 
(15 rMmbrot) 

COMPOSiçAO 

Prtsldent11 Htnrlqu• d• La RocqVt 
1•·Yice-P1111identl; Aloytlo Cha~• 
2t.Ylce-P111tlcitntt1 Hugo Ramos 

TitUlam 

1. Henrique de la ROcq~o~e 
2. HeMdioNunn 
3. JotO So-
4. Aloyolo Cham 
5. Aderbal Jurtma 
6. Murilo 8oclaró 
7, Moacyr Dalla 
8, Amoral Furlan 
9, RolmundoPar~nte 

I. Hugo Ramo• 
2. lllt• Cha'tll 
3. lcbara Borbo1a 
•· Nel10n Carneiro 
5. Paulo Brouard 
6. franco Montoro 

1. LenolrVorgo1 
2. Jooo losco 
3. Almlr Pinto 
.t. Milton Cabral 
!i. Bernardino VIana 
6. Amon de Mello 

MDB 
I. Cunha Limo 
2. Tancredo Neve• 
3. Dirceu Cardo.a 

Anhlenta1 Maria Haleno Bueno Brondao - Ramai30S 
Reunlôe11 Quarto•·falro•, 61 10100 hora• 
Lacol1 Sala "Cióvll Bavilócqua"- An111.0 11 - Romal623 

Oulnllll·felra 5 677 

LIDIIANÇA DA AIINA I DA MAIOIIA 

Llder 
Jarba1 Poucuinho 

Ylce-Licferes 
Aloytio Cha~ 

JoM Un• 
AcMrbol Juremo 
Lomonto JUniar 
lk>ocyr Dallo 
Murilo Badaró 
Saldanha O.rzi 

LIIIIIANÇA DO MDII DA MINOIIA 

I.Mior 
Paulo .a .. ard 

Ylce-Uderea 
Henrique Santilla 
Humberto Luc.na 

Marcai frtire 
Mauro S.niYidn 
Oresm Qu,rcia 

PlldraSimon 
Roberto Soturnino 

COMISS~O DO DISTRITO FEDERAL- (COF) 
(11 membro•) 

COMPOSiçAO 

PrfticMnt.. J11M Frtire 
V'~PI'IIidtnN, Lázaro lorbo1a 

nNiorn 

1. Je11' Freire 
2. Jo6o Botco 
3. Pos.a• P6rta 
.C. Saldanha O.n:l 
S. Affon10 Camargo 
6. Murilo lodaró 
7. Benedito Ftmiro 

1. Itamar Froi\Co 
2. L.cizaro Bcubo1a 
3. Adalberto Seno 
.C. Mauro Benavidn 

Suplentft 
ARENA 

I. JoMGuiamord 
2. Tono Outro 
3. S.ndito Confias 
4. MI:Jocyr Dallo 

MDB 
1. tt.nrlque Sontillo 
2. Roberto Sotumlno 
3. Gllvan Radia 

Aaailflnfl1 Ronaldo Pacheco dt Oliwira - Romal306 
Reunl6111 Quinta .. feiros, 0110100 horas 
Local; Sala "Ruy Borbo10"- Anuo 11- Ramais 621 • 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE) 
(ll ..... bi<H) 

COMPOSIÇAO 

P111tldentt, Itamar Franco 
Vice-PreMdtnt•• Roberto Soturnlno 

Titular•• Suplente• 
ARENA 

1. Arnon de Mello 1. Helvldlo Nune1 
2. BernardlnoViono 2, Alberto SiiYO 
3, JaUilin• 3. Benedito Ferrtlro 
-4 •. Jtnli Freire •· Vicente Vualo 
S. Milton Cabral 
6. Benedito Canela• 
7. Lu li Cavalcante 

MDB 
I, Roberto Saturnino 1. JoUI Rlcha 
2. Itamar Franca 2. Orestes Qvjrclo 
3. Marco• Freire 3. TGncredo Neve• 
.t. Pedra Simon 
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A"htent•• Daniel R•i• de Souza -Ramal 675 MOB 
Reunlõt11 Quarta•·feircu,b•l0t30horaa 1. FrontaMontoro 1, Nelwm Carneira 

2. Marco• f,.ir• Localt Sala "RUy Barboto"- Anexo U- Ramoit621 • 716 2. Humberto Lucena 
3. Jai10n Barreto 

COMISS~O DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CE C) 
(9 membros) 

COMPOSIÇ~O 

Pmidntet Jo6o Calmon 
Vte•Pmldentet Jutahy Magalhan 

Titula~• 

I. Jo6o Calmon 
2. Tat10Dutra 
3. Jutohy Mogalh&ea 
A. AloytioChami 
5. Adtrbol Juremo 
6. JoMSomlt)' 

1. Adalb.rto Sena 
2. Ev.lólio Vteira 
3. Franco Montoro 

&pltnlft 
ARENA 

1. JoMUns 
2. Arnon de MeUo 
3. Jorge kolume 
A. I'Mtro Pedrouian 

MOS 
1. Marcot Freire 
2. GiiYGn Rocha 

Auilfllnllt 56nlo Andrad. Peixoto - Romol307 
Reuni6est Q\linta1·fllira1, tu 10,00 hora• 
Local, Sala "CiôYi11tvilócquo"- Anexo 11- Ramal623 

COMISSÃO OE FINANÇAS- (Cf) 
(17 membros) 

COMPOSI~O 

Pmidtntet Cunko Umo 
Vic.Pmidentlt Tancredo Nevn 

1, Raimundo Pamt. 
2. Jo .. Guiomard 
3. Amon de Mello 
4. Lomonto Júnior 
.S. Affon10 Comorgo 
6. Vicent. Vuolo 
7. Albo""Si"" 
8. Amoral Furlan 
9. Jorge KaluiM 

10. JutahyMagalhAn 
11. T eot6nio Vilela 

1. Cunha Uma 
2. Toncredo Neve• 
3. Roberto Sotumino 
41. Amarai Peixoto 
S. Pedro Simon 
6. Mauro Benevidn 

S..plenlft 
ARENA 

I. Sa~anha Derzi 
2. Mlnct.l Canale 
3. Henrique de La Rocque 
-4. Jn .. Fr.ire 
5. J ... Samoy 
6. Milton Cabral 

MOS 
1. Paulo Brouord 
2. Marca1 FNire 
3. Lázaro Barbozo 
41. Jo"Richa 

As&lstent11 Ant6nio Carlos de Nogueira- Ramal67S 
Reuni6e11 Quintal-feiro•, t11 9130 horas 
Local1 Sala "CI6vls Bewllckqua''- Anella 11- Ramol623 

COMISS~O OE LEGISlAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9 m1mbro1) 

COMPOSIÇ~O 

p,.,ldente1 H1lvidio Nun11 
Vlc•Pre1ident11 Lena ir Varga1 

Titularei Suplent11 
ARENA 

I, Lenoir Vorgo1 I. Jutahy Mogolh6•• 
2. Helvldlo Nune. 2. Raimundo Parente 
3. J11 .. frtlre 3. JoOo Calmon 
4. Moocyr Oallo 4. Ben1dlto Canela• 
5. H1nrlque d1 La Rocque 
6. Aloy•lo Cha'lll 

As•istente1 Daniel Reis de Sauaa- Ramo167S 
Reuni6n1 Quintas·f.!ros, tn ll100 horaa 
local1 Sala "Clóvis Bnilekqua"- Anexo 11- Ramal623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membro•) 

Presidente, Arnan de Mello 
V te .. Presidente' 

Titulares 

I. Luiz Cavalcante 
2. Milton Cobrai 
3, Alberto SiiWI 
A. Arnot~deMello 

I. Dirceu Cordo10 
2. Itamar franco 
3. Henrique Santillo 

Suplentft 
ARENA 

1. AHon10 Camargo 
2. Jo6o Calman 
3. Ju1ahy Magalh6ft 

MOS 
I. GiMin Rocha 
2. Roberto Satumino 

Asliu.nte, Ronakla Pacheco de Oll'llira- Rama1306 
Reunibel1 Quartot-feirat, àl 11100 hora• 
Local1 Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621e 716 

COMISSÃO OE REDA~O- (CR) 
(S-b<OO) 

COMPOSIÇÃO 

Presidem., Dirceu Cardo10 
Vic.Pmldente1 Adalberto Seno 

Titulares 

1. Tai'IQ Outra 
2. Saldonha Ooni 
3. ~ndn Cana !e 

I. Dirceu Cardo10 
2. Adalberto Sena 

S..plenm 
ARENA 

I. JoOaCQimon 
2. Murilo llodon! 
3. J ... Samoy 

MOS 
1. Hugo Ramos 

Assi1tente1 Maria Thereza MagalhOn Motta - Ramall:W 
Reuni6e11 Quintal-feira•, t11 12100 hora• 
local1 Sala ''C~vitleviiOcqva"- Anexo 11 - Ramal623 

COMISSÃO OE RElJ.ÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(1.5 membrot) 

COMPOSIÇÃO 

Prelldenle1 Tar.a Outra 
l•·Vic .. P,.&Idenlel Saldanha Dlrzl 
2'·VIc•Pre&ldtnte1 Lomanto JUnlor 

Tltulor11 

I. Tono Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Den:i 
4. Lomonto JUnlor 
.5. Mend11 Canal• 
6. T110t6nio Vllola 
7, Almir Pinto 
8. Lenolr Vorga1 
9, JoM Sorney 

Suplentll 
ARENA 

I, Aloyllo Chow1 
2. Aderbol Juremo 
3. Pedro Plldroulon 
-4. Henrique de Lo Rocque 
!i. Jo" Gulomord 
6. Lull Cavalcante 

1. Paulo Bra .. ord 
2. NellOn Carneiro 
3. Itamar Franco 
-4. JoM Richo 
!i. Amoral P•lxoto 
6. Tancr.do Never. 

Abril de 1979 

MOB 
I. Marco• Freire 
2. Mauro Benevidtt 
3. Lllte Cha..,., 

Assistente, Anf6nio Corlot de Nog~ira- Romol675 
Reunl611, T tn;a .. fllral, tu 11 tOO hora• 
locol1 Salo"Ruy8orbo10"-Ane10 II-Ramait621t716 

COMISSÃO DE SA0DE- (CS) 
(1 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Pretldentt1 Gllvcm Rocha 
Vtce-PNIIdente1 Henrique Santillo 

Titulam 

1. Lomanto JUniar 
2. Almir Pinto 
3. Alberto Silva 
... JoM Gviomard 

1. Glfvan Rocha 
2. Htinrique SantiUo 
3. Jai10n· Bormo 

Suplente• 
.UENA 

1. Saldanha Dlrzl 
2. Jorge Kalume 
3. Benedito Canela• 

Allistentea Carl01 GuilherJM FonMCO- Ramal676 
Reuni6ft, Qulntcn-feii'DI,~110,3Qharal 
Local1 Sala "Ruy larbo10"- Ane1o 11 - Ramai• 621 e 716 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(1 membro•) 

Prnidenteu Jorgt Kolume 
Vlc.Pmldtnt•, Mauro lenevides 

Titularei S..pio•m 
ARENA 

1. Jorgt Kalume 1. Raimundo Parente 
2. Luiz CoYOkante 2. Amaral furlan 
3. Murilo Badaró 3. JoM Guiomard 
4. Benedito fernlro 

MOS 
1 • Mauro Benrtidn 1. Cun!MI Uma 
2. Agtnor Maria 2. Jai10n Bcmeto 
3. Hugo Aamo1 

Anlstente1 Cario• Guilherme fonMca - Romol676 
R1unl6111 Quartol·felras, t.11 9,30 hora• 
Local, Sala "Ruy Barbosa"- An110 U- Romalt621 • 716 

COMISS~O DE SERVIÇO POSLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membro1) 

COMPOSI~O 

Pretld1nt11 Evondro Carreira 
Vlc .. Pretldlnfll Humberto Lucena 

Titulare• 

1, Raimundo Parente 
2. H1nrlqtte de La Rocqve 
3. Bernardino Viana 
-4, Alberto SiiYD 

1. Affon10 Comargo 
2. Pedro P~ro11íon 
3. Ad1tbal Juremo 



Abril del979 

MOB 
1. Evandro Carreira 1. Orettll Qu,rcla 
2. Humberto Luctna 2. Evtlchlo Vltlro 
3. lcharo Barbo1a 

AullttnttJ 5anla Andrade Ptlxoto- Ramol307 
Reunl6111 Qulntol·ftlrbt, tii9J30 hora• 
Local1 Sala "Auy Barbota"- Anexo 11- Ramal• 621t 716 

COMISSAO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS POILICAS- (CT) 

(7 mtmbrot) 

COMPOSIÇAO 

Pr11ldent11 Ben1dlto Flrrelro 
Vlc•·Prelldlnfll Vlc1nte Vuolo 

DIÁRIO DO,CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) 

Titularei 

1. 8tntdlto Fmtlro 
2. Vicente Vuolo 
3, Pedro Pedroatlon 
o&, Affanao Comargo 

1. Evondro Carreira 
2. Lázaro larbo.a 
3. Ortllll Qu,rcla 

Supltnltl 

ARENA 

1, Pa1to1 POrto 
2. Lo monto J~nlor 
3. Alberto Silvo 

MOI 

1. Ltltt Chov.1 
2, AgtnOr Mario 

A11lttent11 Ronaldo Pach.co de Oll'ttlra - Ramal306 
R1unlt.lt1 Terçat·f•lral, tu I0100 hora• 
Locol1 Sala "Auy Barbota"- An1xo 11- Ramal• 621 1716 

SENADO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE COMISS0ES , 

SEnVIÇO DE COMISSÕES PEru~NENTES 

Qulnta·frira 5 679 

8) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E OE INQUERITO 

ComlnOtl Temporária• 

Chtft1 Ruth dt Sou1a Caatro , 
Local! Anexo H- Térreo 
Ttltfontl 225·8~05- Romo1303 
1) Coml1s611 Ttmporórlos poro Prolttot do Congreuo Na· 
cionol 
2) ComluO.s Ttmporórlos para Apr.claçlla deVeto1 
3) Coml .. 6et Etptclalt e d1lnquérlto, e 
•l Comlullo Mltto da Prc]eto d1 Lei Orçomlntórla (art, 90 
do R1glm1nto Comum). 

Aulttentll de Comlu6111 Haroldo P.rel;a F1rnand11 - Ao· 
mal67•1 Alfeu d1 Ollwlra- Romal67"' Cl1ld1 Maria 11. F. 
Cruz- Aama1.198, Mauro Lopet de SO- Aama1310, Lalla 
Laivo• Ferro Cotta- Aamal31". 

HO~RIO DAS REUNIÕES DAS COMISS0ES PEru·~NENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1979 

HORAS TERCA SAL A S ASSISTENTE HORAS QUINTA S A L A S ASSISTENTE 

C.T. RUY BARBOSA RONALDO C.F. CLOVIS BEVI~CQUA ANTO~IO 

namais-621 e 716 
09:30 Riunal - 623 CARLOS 

10:00 

C.A.R. CLOVIS BEVI~CQUA GUILHERME c.s.P.c. RUY BARBOSA SONIA 
Ramal - 623 namais-621 e 716 

11:00 C.R.E. RUY BAnBOSA ANTONIO C.E.C. CLOVIS BEVI~CQUA SONIA 
Ramais-621 e 716 CARLOS Ramal - 623 

10:00 
HORAS QUARTA S A L A S ASSISTENTE c.D.F. RUY BARBOSA RONALDO 

Ramais-621 e 716 
09:30 C.S.N. RUY BARBOSA GUILHERME 

RUY BARBOSA GUILHEru~E 
Ramai~-62l·e 716 10:30 c.s. 

Ramais-621 e 716 

c.c.J. CLOVIS BEVI~CQUA MARIA 
namal - 623 HELENA 11:00 C.L.S. CLOVIS BEVI~CQUA DANIEL 

10100 namo1 - 623 
C.A. RUY BARBOSA SONIA 

MARIA Ramais-621 e 716 12:00 C.R. CLOVIS BEVI~CQUA 
RamAl - 623 THEREZA 

10:30 C.E. RUY BAnBOSA DANIEL 
Ramsis-621 e 716 

11:00 C.M.E. RUY BARBOSA RONALDO 
Ramais-621 e 716 
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SUMÁRIO 

1- ATA DA34•SESSÃO, EM 5 DE ABRIL DE 1979 

!.l-ABERTURA 

1.2- ORDEM DO DIA 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Men
sagem n• 49/79 (n' 82/79, na origem), pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberaç~o ?o Sen.a~o a escolh.a 
do Sr. Antonio Francisco Azeredo da SiiveJra, M1mstro d': Pri
meira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a funçao de 
Embaixador' do Brasil junto aos Estados Unidos da Amé:rica. 
Apreciado em sessio secreta. 

1.3- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXI-
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA JS• SESSÃO, EM S DE ABRIL DE 1979 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1- Ofícios do Sr. 1'-Secretlirio da Câmuru dos Depu
tados 

- N• 107/79, comunicando a rejeição do Projeto de Lei do 
Senado n• 59f75 (n' 1.721/76, na Câ~ara dos Dcputad?s), que 
acrescenta parágrafo ao artigo i' da Le1 n' 3.577, de 4 de JUlho de 
1959, dispondo sobre isenção em favor de entidades 01antrópkas. 

-No 108/79, encaminhando autógrafo do ProJeto de le1 do 
Senado n' 23/79 (n' 142/79, na Câmara ?os ~eput~dos), ~ue ;•a
justa os valores de vencimentos dos func10nános at1vos e mat1vos 
do Senado Federal. (Projeto que se transformou na lei n• 6.626, 
de 2 de abril de 1979.) 

- No 109/79, encaminhando autógrafo d~ Projeto de Lei du 
Câmura no 171/74 (n' 1.679/73, na Casa de or~gem), que dec~ura 
Antônio Carlos Gomes Patrono da MúSica no Brasil. (ProJeto 
que se transformou na Lei n• 6.628, de 2 de abril de 1979.) 

2.2.2- Pareceres 

Referemes às segui11tes matérias: 

- Mensagem no 31/79 (n' 45f79, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, propondo ao Senudo Federul seja a Prel'ei-

tura Municipal de Ourinhos (SP) autorizada a elevar em 
CrS 65.364.000,00, o montante de sua dívida consolidada. 

-Mensagem n' 29/79 (n' 43/79, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à deliberação do Senado Fe
deral, proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de limeira (SP) a elevar em 
Cr$ 101.479.570,92 o montante de sua dívida consolidada. 

-Mensagem n' 25/79 (no 17/79, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, propondo ao Senado Federal seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Coxim (MS) a elevar em 
Cr$ 22.500.000,00 o montante de sua dívida consolidada. 

-Mensagem n' 28f79 (n' 42/79, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral, proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Cubatão (SP) a elevar em 
Cr$ 179.751.000,00 o montante de sua dívida consolidada. 

-Mensagem n' 26/79 (n• 29/79, na origem), do Senhor Pre
,,idente da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda. para que 
seja autorizada a Companhia de Distritos Industriais de Santa 
Catarina- CODISC- a elevar cm CrS 1.567.367,68 o mon
tante de sua dívida consolidada. 

-Mensagem n' 30/79 (n' 44/79, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Osasco (SP) a elevar em 
Cr$ 165.171.734,00 o montante de sua dívida consolidada. 

-Mensagem n• 37/79 (n' 66/79, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, propondo ao Senado Federal seja autori
zada a Prefeitura Municipal de londrina (PR) a elevar em 
Cr$ 386.586.131,16 o montante de sua divida consolidada, 

-Projeto de Lei do Senado n' 118/74, que define os crimes 
da responsabilidade do Governador c dos Secretários do Go
verno do Distrito Federal, c dá outras providências. 

- Projeto de Lei do Senado no 7 /76-Complcmentar, que 
veda quulquer modificação na lcgislução eleitoral até: um nno 
antes das eleições federais, estaduais c municipais. 

-Projeto de Lei do Senado n' 322/78-Complcmcntnr, que 
dispõe sobre cusos de nposcntadoriu compulsória no Grupo 
Diplunwcin, Código D-300, 

I • 
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2.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR ORESTES QUERCIA -Solicitando da Mesa 
esclarecimentos quanto à instituição e a concomitància de comis
sões mistas de inquérito, no Congresso Nacional. 

SENADORES MUR!LO BADARO e PEDRO SIMON
Considerações relativas à solicitação formulada pelo Sr. Orestes 
Quércia. 

O SR. PRESIDENTE- Resposta à indagação feita pelo Sr. 
Orestes Quércia. 

SENADOR ORESTES QUERCIA- Publicações de revis
tas nacionais denunciando violações dos direitos humanos, tendo 
em vista declarações do Sr. Ministro da Justiça no sentido de con
vocação do CDDPH. Criação de CP! destinada a investigar viola
ções dos direitos da pessoa humana. 

SENADOR HENRIQUE SANT/LLO -Indagação à Prcsi
dt:ncia sobre censura que teria sido feita pela Mesa a apartes 
dados ao discurso do Senador Dirceu Cardoso, proferido na 
sessão ordinâria de ontem. 

SENADOR DINARTE MARJZ- Uniformidade do salário 
mínimo em todo o País. 

2.2.4 - Comunicação da Presidência 

-Arquivamento do Oficio n• 256/76, do Sr. Governador 
do Estado do Maranhão, solicitando autorização do Senado Fe
deral para que aquele Estado realizasse operação de empréstimo 
externo no valor que especifica, pelos motivos que menciona. 

2.2.5 - Leitura de projetas 

-Projeto de Lei do Senado n• 57/79, de autoria do Sr. Sena
dor Henrique Santillo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as 
sociedades de economia mista e empresas públicas manterem o 
controle das respectivas subsidiárias, nas condições que especi
fica. 

-Projeto de Lei do Senado n• 58/79, de autoria do Sr. Sena
dor Nelson Carneira, que introduz alteração no Decreto-lei 
n• 221, de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a proteção c 
estímulo à pesca. 

-Projeto de Lei do Senado n• 59/79, de autoria do Sr. Sena
dor Orestes Quércia, que modifica dispositivo da Lei n• 6.620, de 
17 de dezembro de 1978, que define os crimes contra a Segurança 

. Nacional, estabelece a sistemática para o seu processo e julga
mento, e dá outras providências. 

2.2.6- Requerimento 

- N• 87/79, de autoria do Sr. Senador Dirceu Cardoso, soli
citando desarquivamento de projeto de lei do Senado que especi
fica. 

2.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n• 455/78, de autoria do Sr. Senador Gil
van Rocha c outros Srs. Senadores, solicitando a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, de discurso proferido pelo Deputado 
José Carlos Teixeira nu Câmara dos Deputados. Aprovado. 

-Requerimento n• 74/79, de autoria do Sr. Senador Louri
val Baptista, solicitando a transcrição, nos Anuis do Senado Fe
deral, do discurso proferido pelo General Walter Pires de Curva
lho e Albuquerque, nu solenidade de sua posse no cargo de Minis
tro de Estudo do Exército. Aprovodo. 

-Requerimento n' 75/79, de autoria do Sr. Senador Louri
val Baptista, solicitando H transcriç[ao, nos Anais do St:nado Fe
deral, do discurso prof<rido pelo Senador Petrônio Portclla, no 
dia 15 de março de 1979, na solenidade de sua po>Se no cargo de 
Ministro de Estado da Justiça. Aprovado. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 121/77 (n• 3.062/76, na Casa 
de origem), que altera disposições da Le1 n' 5.917, de lO de setem
bro de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, c dá outras 
providências. Aprovado, após usarem da palavra em sua dis
cussão os Srs. Senadores Dirceu Cardoso e Moacyr Dalla. A 
sanr;Uo. 

-Projeto de Lei do Senado n• 347/78, de autoria do Sr. 
Senador Accioly Filho, que dá nova redução ao art. 51 da Lei 
Orgânica dos Partidos Políticos. Aprovado, em primeiro turno. 

2.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR EVELÁS/0 VIEIRA- Necessidade da adoção 
de um modelo de desenvolvimento, apoiado nos recursos huma
nos e naturais e voltado ao atendimento das necessidades da 
população brasileira. 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Nota oficial da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura -
CONTAG, a respeito de declarações prestadas a órgãos da Im
prensa pelo Sr. Ministro Delfim Netto, sobre a implantação dare
forma agrária no País. 

O SR. PRESIDENTE- Resposta à indagação feita na pre
sente sessão pelo Sr. Henrique Santillo, referente à censura que 
teria sido feita pela Mesa a discursos proferidos no Senado. 

SENADOR LO MANTO JONJOR- Homenagem prestada 
pela Câmara dos Deputados à Rede Globo de Televisão, pela con
quista do Prémio "Salute". 

SENADOR GILVAN ROCHA- Momento politico nacio
nal. 

SENADOR JOSE UNS, como Líder- Reparos ao pronun
ciamento do seu antecessor na tribuna. 

SENADOR GILVAN ROCHA, em explicação pessoal -
Veracidade de dados divulgados por S. Ex• na presente scssüo, 
tendo em vista observações feitas pelo Senador José: Lins. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Reivindicações da 
classe dos Gravadores Artísticos da Casa da Moeda. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Necrológio do Dr . 
José Scherman. 

2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXI
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3- ATOS DA COMISSÃO DIRETORA 

- N•s 14, 15 e 16, de 1979. 

SIST~S INSTITUTÇl DE PREVIDENCIA DOS CONGRES-

- Atu da reuniiio do Conselho Deliberativo. 

5-ATASDECOMISSOES 

6- MESA DIRETORA 

7- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

H- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN
TES 
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ATA DA 34~ SESSÃO, EM 5 DE ABRIL DE 1979 
1~ Sessão Legislativa Ordin~ria, da 9~ Legislatura 

- EXTRAORDJNÃR!A
PRESIDE:NCIA DO SR. LUIZ VIANA 

ÀS !4 llORriS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SE· 
NA DORES: 

Adalborto Sena - Jorge Kalume - José Guiomard - Evan· 
dro Carreira- João Basco - Raimundo Parente -Gabriel Her· 
•nes - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - Henrique de La 
Rocque - José ,Sarney - Alberto Silva - Bernardino Viana -
Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Mauro Benevides
i\genor Maria- Dinarte Mariz- Cunha Lima- Humberto Luce· 
na - Aderbal J urema- Marcos Freire- Nilo Coelho - Luiz Ca· 
'lalcanto - Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Passos Porto -
Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Car· 
doso- João Calmon- Moacyr Dalla- <\maral Peixoto- Hugo 
Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar Franco 
- Murilo Badaró- Tancredo Neves- Amaral Furlan- Frunco 
:v1ontoro- Orestes Qut:rcia- Ren!!dito Ferreira- Henrique San~ 
tillo - Lázaro Barboza - Benedito Canelas - Vicente Vuolo -
Mendes Canale- Pedro Pedrossian - Saldanha Derzi - Affonso 
Camargo - Leite Chaves - Evelásio Vieira - Lenoir Vargas -
Paulo Brossard - Pedro Simon- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa 
o comparecimento de 59 Srs. Senadores. Havendo número regi· 
mental, declaro aberta a sessão. 

Não há Expediente a ser lido. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 49, de 1979 (n• 
82/79, na origem), de 28 de março do corrente ano, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à delibe· 
ração do Senado a escolha do Sr. Antonio Francisco Aze· 
redo da Silveira, Ministro de Primeira Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto aos Estados Unidos da América. 

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 .se.1·são torna-se secreta às 14 horas e 5 minutos e volta 
a .rer príblica às 14 Iraras e 20 minutos.) 

O SR. !'RESIDENTE (Luiz Viana)- Nada mais havendo que 
tmtar, vou encerrar a presente sessão, designando para a ordinária 
de hoje a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 455, de 1978, do 
Senador Gilvan Rocha e outros Senhores Senadores, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, de discurso proferido 
pelo Deputado José Carlos Teixeira na Câmara do~ Deputados. 

-2-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 74, de 1979, do 
Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos "Anais do 
Senado Federal, do discurso proferido pelo General Walter Pires de 
Carvalho e Albuquerque, na solenidade de sua posse no cargo de Mi· 
nistro de Estado do Exército. 

-3-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 75, de 1979, do 
Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do discurso proferido pelo Senador Petrônio Por· 
tella, no dia 15 de março de 1979, na solenidade de sua posse no car· 
go de Ministro de Estado da Justiça. 

-4-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 
121, de 1977 (n• 3.062, de 1976, na Casa de origem), que altera dispo· 
sições da Lei n' 5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o 
Plano Nacional de Viação, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 12 e 13, de 1979, das Comissões: 
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas (ouvido o 

Ministério dos Transportes), favorável; e 
-de Finanças, favorável. 

-5-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
347, de 1978, do Senador Accioly Filho, que dá nova rcdação ao art. 
5 I da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, tendo 

PARECER, sob n•26, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a .re.rsào às 14/roras e 25 minutos.) 

ATA DA 35• SESSÃO, EM 5 DE ABRIL DE 1979 
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura 

PRESIDE:NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO, 
ALEXANDRE COSTA E JORGE KALUME 

t1S 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES 
OS SRS. SENtiDORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kulume- Evundro Carreira - Joiio 
Bosco- Raimundo Parente- Gabriel Hermes- Alexandre Costa 
- Henrique de Lu Rocque -José Snrney - Alberto Silva - Ber· 
nardino Viumr - l·lelvldio Nunes- Almir Pinto- José Lins
Mauro Ilcncvidcs - Agcnor Muriu - Dinurte Mariz - Cunhu 

Lima- Aderbal Jurema - Marcos Freire - Nilo Coelho - Luiz 
Cavalcante- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Porto -
Jutahy Mugalhiles - Lomanto Júnior - Luiz Viana - Dirceu 
Cardoso - João Culmon - Moucyr Dalln - Nelson Carneiro -
ltamur Franco - Murilo Badnró - Tancredo Neves - Amurai 
Furlun- Franco Montara- Orestes Quérciu- Benedito Ferreira 
-Henrique Santillo- Lá1.aro Burboza- Vicente Vuolo- Saldn· 

-
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nha Derzi- Affonso Cum~rgu - Ldtc Chuvc~- [v~.:JâsHl V1clr~~ 
- Lcnoir Vurgas- Paulo Bwssard- Pedro Simon- Tarso Dutra 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A lista de prese'"" 
:u:usa o comparecimento de 50 Srs. Scnndorco;. Havendo núnH.:rc 
regimental, declaro aberta a scssào. 

O Sr. I '>l-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E ilflo o .reguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIOS DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N• !07 f79, de 4 do corrente, comunicando a rejeição do Proje
to de Lei do Senado n• 59, de 1975 (n' 1.721/76, na Câmara dos 
Deputados), que acrescenta parágrafo ao artigo I• da Lei n• 3.577, 
de4 de julho de 1959, dispondo sobre isenções cm favor de entidades 
filantrópicas. 

N• 108/79, de 4 do corrente, encaminhando autógrafo do 
Projeto de Lei do Senado n• 23, de 1979 (n• 142/79, na Câmara dos 
Deputados), que reajusta os valores de vencimentos dos funcionú· 
rios ativos e i nativos do Senado Federal. (Projeto que se transfor· 
mou na Lei n' 6.626, de 2 de abril de 1979 .) 

N• 109j79, de 4 do corrente, encaminhando autógrafo dr• 
Projeto de Lei da Câmara n• 171, de 1974 (n• 1.679 j73, na Casa de 
origem), que declara Antônio Carlos Gomes Patrono da Música no 
Brasil. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.628, de 2 de abril de 
1979.) 

PARECERES 
PARECERES N•S 30 E 31, DE 1979 

PARECER N• 30, DE 1979 

Da Comissõo de Economia, sobre a Mensagem n• 31 
de 1979 (n' 45/79 - na origem), do Senhor Presidente d" 
P.epública, propondo ao Senado Federal. seja a PrcfeituTJ• 
Municipal de Ourinhos (SP) autorizada a elevar en: 
CrS 65.364.000,00 (sessenta e cinco milhões, trezentos e 
sessentn e quatro mil cruzeiros) o montante de SUil dívidn 
consolidada. 

Relator: Senador José Richa 

O Senhor Presidente da República encaminha ao exame dr 
Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição) proposta no sen· 
tido de que seja a Prefeitura Municipal de Ourinhos, Estado de São 
Paulo, autorizada a elevar em CrS 65.364.000,00 (sessenta e cinco 
milhões, trezentos e sessenta e quatro mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada, u lim de que possa contratar empréstimo 
junto ao Banco do Estado de Silo Paulo S.A .. este nu qunlidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado ü 
execução de obras do Projeto CURA, naquele Municipio. 

2. O empréstimo a ser contraído tem as seguintes condições ge• 
ruís: 

"A - Valor: Cr$ 65.364.000,00 (correspondente n 
200.000 U PC de Cr$ 326,82); 

B-Prazos: 
1 -de carência: 36 meses; 
2- de amortização: 240 meses; 

C- Encargos: 
1 -juros de 8% u.a. (7% a.a. pura o ilNH e 1% a.u. 

puru o ugentc financeiro); 
2- carroção monetl1riu idêntica à das ORTN; 

J- la.X<I de ;u.Jmitli.'itFUçJv do HNII i.:lJi.li\,;lt'ril~ d 

I% ~obre o VHior do cmpri:.'ttimo; 
D- Gnrantí11s: fmposto sobre a Circulaç;·,o de ~lcr(..;,l 

daria>: ' 

E - Drstinnçiio dos recursos: cx.ccuçàu d..: obra~ Ju 
Projeto CURA, no Município." 

3. A matéria é acompanhada de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estudo da Fazenda, favorável ao pleito da Prefeitu
ra Municipal de Ourinhos (SP). 

4. Trata-se de operação a que, por força das disposições conti
das no artigo 2• da Resolução n• 93, de 11·10-76, do Senado federal, 
não se aplicam os limites fixados no artigo 2• da Resoluçi10 n• 62, 
de 28-10-75, também desta Casa, uma vez que os recursos u serem n:· 
passados serão provenientes do Banco Nacional da Habitação. 

5. De acordo com os registras do Departamento da Dívida Pú
blica do Banco Central do Brasil, a situação da divida consolidada 
interna da Prefeitura Municipal de Ourinhos (SP) apresenta-se con
forme o quadro a seguir: 

CrSmil 

Divida Consolldad11. • Pos\çio cm Operaçilo Siluaçào l,oslcrlnr 
lnltrhll 31-lo.7H .. b ii. Contrntnçiio 

(A) Ex11mc(8) Pretendida (C) =-A-t-O 

1-lnlrnllmitc 4.711,9. J.711,Q 
Por contratos 4.711,9 4.711,9 

H - Extrallmitc 3.653,3 65.364,0 69.017,3 
BNH l.65J,J 65.364,0 69.017.3 

JH- Total Gcrul {l+ll} H.365,2 65.364,0 73.7!9,2 

6. Na forma do parágrafo único do artigo 2• da Resoluçiio 
n• 93, de 1976, o pedido de autorização para a operação de crédito, 
submetido pelo Senhor Presidente da República à deliberação do 
Senado Federal, está devidamente instruído com o parecer do 
Conselho Monetário Nacional, favorável ao pleíto. 

7. Cumpridas as exigências estabelecidas nas normas vigentes c 
no Regimento fnterno, esta Comíssii.o conclui por uceitar u solicita
ção contida na Mensagem n• 31, de !979, do Senhor Presidente d:. 
República, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 6, DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ourinhos (SP) a clt·
var em CrS 65.364,000,00 (sessenta e cinco milhões, trezen
tos e sessenta e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I• !?. a Prefeitura Municipal de Ourinhos, Estado de Sào 

Paulo, nos termos do ar!, 2• da Resolução n• 93, de li de outubw 
de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em 
CrS 65.364,000,00 (sessenta e cinco milhões, trezentos e sessenta c 
quatro mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna, 
a r.m de que·possa contratar operação de cri:dito de igual valor,jun
to ao Banco do Estado de Silo Paulo S.A., este na qualidade de 
agente linuncciro do Banco Nacional da Habitação - BNH, 
destinada i\ execução de obras do Projeto CURA, naquele Municí
pio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor nu data de sul! 
publicação, 

Saiu das Comissões, 29 de março de 1979. - lhmu" Franco, 
Presidente - José Rlcha, Relator - Marcos Freire - Arncm de 
Mello- l'edro Simon- Bernardino VIana- VIcente Vuolo- Ben<'· 
dito ferrclr11- .Jessé Freire. 
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PARECER N• 31, DE 1979 

Da Comissão de Constituil;iio de Justiçn, so1brc o Proje
to de Resolução n9 6, de !979, dn Comissão de Econnmin, 
que "autoriza a Prcfcltum Municipal de Ourinhos (SP), n 
elc•ar cm CrS 65.364.000,00 (sessenta e cinco milhões, 
trezentos c sessenta c quatro mil cruzeiros) o montante de sua 
dí•ida consolidada". 

Relator: Senador Hcl•ídlo Nunes 

Com o presente projeto de resolução da Comissão de 
Economia, fica a Prefeitura Municipal de Ourinhos, Estado de São 
Paulo, autorizada, nos termos do art. 2• da Resolução no 93, de li 
de outubro de 1976, do Senado Fedcrul, a elevar cm 
CrS 65.364.000,00 (sessenta c cinco milhões, trezentos e sessenta c 
quatro mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna, 
a fim de que possa contratar uma operação de crédito de igual valor, 
junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, 
destinada à execução de obras do Projeto CURA, naquele Munici· 
pio. 

2. Com a edição da Resolução n• 93, de li de outubro de 
1976- artigo 2•- que alterou a Resolução no 62, de 1975, ficaram 
excluídas dos limites estabelecidos pelo art. 2• da Resolução n• 62, 
de 1975, as operações de crédito contratadas pelos Estados e Munici· 
pios com recursos provenientes do Fundo Nacional de Apoio ao 
Desenvolvimento Urbano - FUNDU, do Banco Nacional da 
Habitação- BNH c do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So· 
cial - FAS, e, dessa forma, consideradas extralimites. 

3. A matéria é acompanhada da Exposição de Motivos do Se· 
nhor Ministro de Estado da Fazenda (EM n• 68/79), favorável ao 
pleito da Prefeitura Municipal de Ourinhos (SP), tendo o Conselho 
Monetário Nacional aprovado a presente operação. 

4. No âmbito da competência desta Comissão, há a ressaltar 
que o projeto obedeceu ao disposto no art. 42, item VI, da Constitui· 
ção, às normas legais (Resoluções n•s 62, de 1975 e 93, de 1976) e, 
ainda, ao estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item 11). 

S. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação 
da matéria, uma vez que constitucional e jurídica. 

Sala das Comissões, 4 de abril de 1979. - Henrique de La 
Rocque, Presidente- Hel•ldio Nunes, Relator - Nelson Carneiro, 
vencido - Tancredo Ne•es, vencido - Hugo Ramos, vencido -
Lenoir Vargas Raimundp Parente- Joilo Basco - Adcrbal Jurcma 
- Moacyr Dalla - Cunha Lima - Franco Montoro - Aloysio 
Chaves. 

PARECERES N•S 32 E 33, DE 1979 
PARECER N•32, DE 1979 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n• 29, 
de 1979 (no 43/79, na origem), do Senhor Presidente da 
República, submetendo à deliberação do Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda para que seja autori· 
zada a Prefeitura Municipal de Limeira (SP) a elevar cm 
Cr$ 101.479.570,92 (cento e um milhões, quatrocentos e se· 
tenta c no•e mil, quinhentos e setenta cruzeiros e no•cnta c 
dois ccnta•os) o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Bernardino Viana 

Com a Mensagem n• 29/79, o Senhor P;csidente d~ Rcpúblic.a 
submete à apreciação do Senado Federal plc1to da Prefeitura Mum· 
cipal de Limeira (SP) que objetivu contratar junto ao Banco do 
Estado de São Paulo S/ A, este na qu~lidadc de agente fi.n~ncciro do 
Banco Nacional du Habitação, u segumte operação de crcd1to: 

"A - Valor: CrS 101.479.510,92 (correspondente a 
310.506 U PC de CrS 326,82); 

B-Pruzos: 
I -de curêncin: 36 meses; 

2- de amortização: 240 meses; 
C- Encargos: 
I -juros de 8% a.a. (7% a.a. para o BNH c 1% a.a. 

para o agente financeiro); 
2 - corrcção monetária com base na variação das 

ORTN; 
3 - taxa de administração do BNH correspondente a 

2%; 
D- Garantias: vinculação de cotas do Imposto sobre 

a Circulação de Mercadorias (I CM); 
E - Destinação dos recursos: execução de obras do 

Projeto Cura naquele Município." · 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmen
te à operação de crédito cm tela, por considerá-la técnica e finan· 
cciramente viável, não devendo os seus encargos gerar maiores pres
sões nu cxccuçrio orçamt:ntária dos próximos exercícios daquela 
edilidade. 

No mérito, o projeto CURA se enquadra nas diretrizes 
governamentais, relacionadas com a promoção das camadas popula· 
cionais de baixa renda, tendo alto significado para a economia do 
País, via aumento de produtividade dos beneficiados pelo projeto. 

Ante o exposto, opinamos pelo acolhimento da Mensagçm, nos 
termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 7, DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Limeira (SP) a clc
•nr cm Cr$ 10i.479.570,92 (cento e um milhões, quatrocen
tos e setenta e nove mil, quinhentos e setenta cruzeiros e no
•cnta e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada 
interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I' B a Prefeitura Municipal de Limeira (SP), nos termos 

do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar cm Cr$ 101.479.570,92 (cento e um mi· 
lhões, quatrocentos e setenta e nove mil, quinhentos e setenta cruzei
ros e noventa e dois centavos) o montante de sua dívida consoli· 
lidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual 
valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S/ A .. este na qualida· 
de de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado 
ao financiamento de obras do Projeto CURA, naquele Município,, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra cm vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 29 de março de 1979.- Itamar Franco, 
Presidente - Bernardino VIana, Relator - Vicente Vuolo - Cunha 
Lima- Amon de Mello- Marcos Freire- Jessé Freire- Benedito 
Ferreira- Pedro Simon. 

PARECER N• 33, DE 1979 

Da Comissão de Constituição c Justiça, sobre o Projeto 
de Resolução n• 7, de 1979, da Comissão de Economia, que 
"autoriza a Prefeitura Municipal de Limeira (SP) a clc•ar 
em CrS 10i.479.570,92 (cento e um milhões, quatrocentos c 
setenta e no•e mil, quinhentos c setenta cruzeiros c noventa c 
dois centavos) o montante de sua dl•lda consolidada Interna". 

Relator: Senador Raimundo Parente. 

O Projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia do 
Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem 
n• 29/79 do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura 
Municipal de Limeira (SP) a contratar operação de crédito no valor 
de CrS 101.479.570,92 (cento e um milhões, quatrocentos e setenta e 
nove mil, quinhentos c sctcntu cruzeiros c noventa c dois centavos), 
destinada u custe11r o financiamento de obra e serviços do Projeto 
CURA, naquele Municlpio. 

- -
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O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceitua
do no parágrafo único do urt. 2' du Resolução n' 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não-observância dos 
limites r.xados pelo art. 2• da Resolução n' 62, de 28-10-75, tam
bém da Câmara Alta do Congresso Nacional. 

Do ponto de vista que nos compete examinar verir.ca-se que 
todas as formalidades foram atendidas, não havendo nenhum óbice 
à tramitação normal da presente proposição, porquanto é jurídica, 
constitucional e de boa técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 04 de abril de 1979. - Henrique de La 
Rocque, Presidente - Raimundo Parente, Relator - Nelson 
Carneiro, vencido - Tancredo Neves, vencido - Hugo Ramos, 
vencido- Lenolr Vargas- João Bosco- Aderbul Jurema- Moa
cyr Dalla - Cunha Lima - Franco Montoro - Aloysio Chaves -
Hehídlo Nunes. 

PARECERES N•S J4 E 35, DE 1979 

PARECER N• 34, DE 1979 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n• 25, 
de 1979 (n• 17/79, na origem), do Senhor Presidente da 
República, propondo ao Senado Federal, seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Coxim (MS) a elevar em 
CrS 22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil cru· 
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Vicente Vuolo 

Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, o Senhor 
Presidente da República propõe ao Senado Federal, seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul a 
elevar em Cr$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a r.m de que possa 
contratar empréstimo junto ao Banco do Estado de Mato Grosso 
SJA., este na qualidade de agente r.nanceiro do Banco Nacional da 
Habitação (BNH), destinado ao financiamento de projetas e ativi
dadcs na área de infra-estrutura urbana, com as seguintes condições 
gerais: 

"A - Valor: Cr$ 22.500.000,00, correspondentes a 
80.633,60092 UPC de Cr$ 279,04; 

B- Prazos: 6 (seis) meses, contados a partir da 
conclusão das obras projetadas, não podendo, no total, 
ultrapassar 24 (vinte e quatro) meses; 

C - Encargos: 
I -juros de 3% a.a., pagáveis mensalmente, inclusive, 

no período de carência (2% a. a. para o BNH e I% a.a. para 
o agente r.nanceiro); 

2- correção monetária trimestral, de acordo com o 
Plano de Correção Monetária (PCM); 

3 - taxa de administração de I% sobre o valor do 
empréstimo; 

D- Garantia: Imposto sobre a Circulação de Mer· 
cadorius- !CM. 

E- Destinação dos recursos: r.nanciamento de obras 
de infra-estrutura cm geral, tais ~orno: pavimentação esfúlti· 
ca e construção de galerias de águas pluviais, guias e sarje
tas, a serem executadas em vias públicas daquela locali
dade." 

3. Segundo o anexo parecer apresentado pelo Banco do 
Estudo de Mato Grosso S.A., a operação de crédito sob exame é viú
vellí:cnica e linuncc:irumente, não devendo os encargos, decorrentes 
do empn:endimento, ucurretar maiores pressões orçumcntúrius à 
referida Municipalidade. 

4, Por outro ludo, trata-se de operução a que, por l'orçu dus 
disposições contidas no urt. 2' du Resolução n' 93, de 11-10-76, do 
Scnndo Fcdcrul, não se aplicam os limites lixados no urt. 29 da 
Resolução no 62, de 28-10-75, da mesma Casa do Congresso, haja 

vista que os recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional 
da Habitação. 

5. De acordo com os registras do Departamento da Dívida 
Pública do Banco Central do Brasil, u situação geral da dívida 
consolidada interna do Município de Coxim (MS) apresenta-se 
conforme o quadro abaixo: 

Situação poste· 
Divida Posição Operação rior it contra-

consolidada em30-9-78 sob exame tação pretendido 
Interna (A) (B) (C)~(A+B) 

A) lntralimite 1.015,6 1.0!5,6 
Por contratos 1.015,6 1.015,6 

B) Extralimite 22.500,0 22.500,0 
BNH 22.500,0 22.500,0 

C) Total geral 1.015,6 22.500,0 23.515,6 

6. Na forma do parágrafo umco do art. 2• da Rc.,oluçiio 
no 93/76, o assunto foi submetido ao exame da diretoria do Banco 
Central do Brasil; em sessão de,6-12-79, o Conselho Monetârio Na
cional, manifestou-se favoravelmente ao atendimento do pleito. 

7. Assim, tendo sido cumpridas as exigências constantes nas 
normas vigentes (Resoluções n•s 62/75 e 93/76) e no Regimento 
Interno, o nosso parecer ê pelo acolhimento da Mensagem n• 25/79, 
apresentando, para tanto, o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 8, DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Coxlm (MS) elevar 
ern Cr$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• lõ a Prefeitura Municipal de Coxim, Estado de Mato 
Grosso do Sul, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar cm 
Cr$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil cruzoiros) 
o montante de sua dívida consolidada, a r.m de que possa contratar 
um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de Mato 
Grosso SJ A., este na qualidade de agente r.nuncciro do Banco Na
cional da Habitação (BNH), destinado ao r.nanciamento de projetas 
e atividades na área de infra-estrutura urbana, obedecidas as condi
ções admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivos pro
cesso. 

Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Sala das Comissões, 29 de março de 1979. - Itamar Frunco, 
Presidente- Vicente Vuolo, Relator- Bernurdino VIana - Marcos 
-Freire- Arnon de Mello- Pedro Simon - Jessé Freire - Benedito 
Ferreira- Cunha Lima. 

PARECER N• 35, DE 1979 

Da Comissão de Constituição e .Justiça, sobre o Projeto 
de Resolução n' 8, de 1979, da Comissão de Economia IJUe 
"uutorlza a Prefeitura Municipal de Coxlm (MS) 11 elcmr 
cm Cr$ 22.500,000,00 ( •ln te c dois milhões c <juinhcnlns mil 
cruzeiros) o montunle de sua dívidn consolidudn". 

Relator: Senador Aderbal Jurcma 

Apresentado pela Comissüo de Economia, o projeto tle 
resoluçlío, cm exume, autoriza a Prcl'citurn Municipal de Coxim, 
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Estudo de Mato Grosso do Sul, nos termos do urt. 2• du Resolução 
n• 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, u elevar em 
CrS 22.500.000,00 (vinte e dois milhões, quinhentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna, a nm de que possa 
contratar um empréstimo junto ao Banco do Estado de Mato 
Grosso S.A., este na qualidade de agente nnanceiro do Banco Na
cional da Habitação (BNH), destina• 1 ao nnanciamento de projetas 
e atividades na área de infra-estrutura urbana, naquele Município. 

2. Enquadra-se a operação ao isposto no art. 2• da Resolu
ção n• 93, de 1976 (alterou a Resolução n• 62, de 1975), pois os 
recursos serão provenientes do Banco Nacional da Habita
cão (BNH), e, dessa forma, considerad•l extralimile. 

3. Anexo ao processado encontram-se a Exposição de Moti
vos (n• 8/19) do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o parecer 
do Conselho Monetário Nacional e as informações prestadas pelo 
organismo nnanciador, todos favoráveis ao deferimento da presente 
operação. 

4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu ao disposto no 
art. 42, item VI, da Constituição e às normas legais (Resoluções 
n•s 62, de 1975 e 93, de 1976) e, ainda, ao estabelecido no Regi
mento (art. 106, item II). 

5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação 
da matéria, uma vez que constitucional e jurídica. 

Sala das Comissões, 4 de abril de 1979. Henrique de La Rocque, 
Presidente- Aderbal Juremo, Relator- Nelson Carneiro, vencido 
- Tancredo Neves, vencido - Hugo Ramos, vencido - Raimundo 
Parente - João Basco - Moacyr Dallo - Cunha Lima - Murilo 
Badoró - Helvídio Nunes - Aloyslo Chaves - Franco Montara -
Lenoir Vargas 

PARECERES N•S36 e37, DE 1979 

PARECER N• 36, DE 1979 

Sobre a Mensagem n• 28, de 1979 (n• 42, de 21-2-79, na 
origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro 
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Cubatão (SP) a elevar cm Cr$ 179.751.000,00 (cento e 
setenta e hove milhões, setecentos e cinqUenta e um mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Jessé Freire 

Com a Mensagem n• 28(79, o Senhor Presidente da República 
submete à apreciação do Senado Federal, pleito da Prefeitura Muni
cipal de Cubatão (SP) que objetiva contratar junto ao Banco do Es
tado de São Paulo S. A., este na qualidade de agente nnanceiro do 
Banco Nacional da Habitação, a seguinte operação de crédito: 

"A - Valor: Cr$ 179.751.000,00 (correspondente a 550.000 
UPC de Cr$ 326,82); 

B- Prazos: 
I - de carência: 36 meses; 
2- de amortização: 240 meses; 
C- Encurgos: 
I -juros de 8% a. u. (7% u. a. parn o BNH e I% a. a. para o 

ugentc financeiro); 
2- correçilo monetária com base na variação das ORTNs; 
3- taxa de administração do BNH correspondente a 1%; 
D - Garantlus: vinculação de cotas do Imposto sobre a Cir

culação de Mercadorias (I CM); 
E - Destlnuçilo dos recursos: execução de obras do Projeto 

CURA, naquele Município." 
O Conselho Monetário Nucionnl pronunciou-se favoravclmcn· 

te à opcraçlio de crédito cm telu, por considerá-lu técnicu c li· 

nanceiramente viável, não devendo os seus encargos gerar maiores 
pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios. 

No mérito, o empreendimento vem ao encontro das diretrizes 
do Governo Federal, no tocante à promoção das populações de 
baixa renda, através de uma política comunitária com grande res
posta para os setores sócio-económicos do País. 

Ante o exposto, opinamos pelo acolhimento da Mensagem, nos 
termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N•9, DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatão (SP) a ele
varem Cr$ 179.751.000,00 (cento e setenta e nove milhões, 
setecentos e cinqUenta e um mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada Interna. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo I•- E a Prefeitura Municipal de Cubatão (SP), nos ter
mos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Se
nado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 179.751.000,00 (cento e se
tenta e nove milhões, setecentos e cinqUenta e um mil cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada interna, a nm de que possa con
tratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de 
São Paulo S. A., este na qualidade de agente nnanceiro do Banco 
Nacional da Habitação, destinado a nnanciar a execução de obras 
do Projeto CURA, naquele Município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Artigo 2•- Esta resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Sala das Comissões, 29 de março de 1979. - Itamar Franco, 
Presidente- Jessé Freire, Relator.- Benedito Ferreira- Bernardi
no Viana - Vicente Vuolo - Cunha Lima - Arnon de Melo -
Marcos Freire- Pedro Simon. 

PARECER N• 37, DE 1979 

Sobre o Projeto de Resolução n• 9, de 1979, da Comis
são de Economia, que uautoriza a Prefeitura Municipal de 
Cubatão (SP) a elevar em Cr$ 179.751.000,00 (cento e 
setenta e nove milhões, setecentos e cinqUenta e um mil cru
zeiros) o montante da sua divida consolidado interna". 

Relator: Senador Helvídlo Nunes. 

O presente projeto de Resolução, da Comissão de Economia, 
autoriza a Prefeitura de Cubatão (SP), a realizar operação de crédito 
no valor de Cr$ 179.751.000,00 (cento e setenta e nove milhões, se
tecentos e cinqUenta c um mil cruzeiros) destinada a nnanciar a im
plantação do Projeto CURA, naquele Município, 

O pedido de autodzaçilo foi formulado nos termos do que pre
ceitua o parágrafo único do artigo 2• da Resolução n• 93, de 1976, 
do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância 
dos limites nxudos pelo artigo 2• da Resolução n' 62, de 28-10-75, 
também da Câmara Alta do Congresso Nacional. 

Do ponto de visto que nos compete examinar vcrincu-se que to
das as formalidades foram atendidas, niio havendo óbice à tramita
cão normal da presente proposição, porquanto jurídica, constitu
cional c de boa técnica legislativa. 

Snln das Comissões, 5 de abril de 1979. - Henrique de La 
Rocque, Presidente - Helvídlo Nunes, Relator - Nelson Curnciro: 
Vencido - Tancredo Neves; Vencido - hugo Rumos, Vencido -
t\derhul Jurema- Lenolr Vargos- Rulmundo Parente- Jouo Ros
co - Moacyr Dalla - Cunha Llmn - Franco Montoro - Aloyslo 
Chaves. 
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PARECERES N<'s38 E39, DE 1979 

PARECER NoJ8, DE 1979 
Sobre 11 Mcnsugcm n• 26, de 1979 (n' 29, de 18-2-79, nn 

origem), do Senhor Presidente da Repúblico, submetendo oi 

uprovaçiio do Scnudo Fedcrul, proposto do Senhor Ministro 
de Estado da Fazenda, puro que seja autorizado o Cio. de Dis
tritos Industriuls de Santo Catarina - ·coDJSC, u elevur 
cm CrS 1.567.367,68 (um milhão, quinhentos c sesscntu c 
sete mil, trezentos e sessenta e sete cruzeiros e sessenta c oito 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Arnon de Mcllo 

O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Se· 
nado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no sen
tido de que seja autorizada a Companhia de Distritos Industriais de 
Santa Catarina - CODISC, a elevar em Cr$ 1.567.367,68 (um 
milhão, quinhentos c sessenta e sete mil, trezentos e sessenta e sete 
cruzeiros e sessenta e oito centavos) o montante de sua dívida conso
lidada, a fim de que possa contratar empréstimo junto ao Banco Re· 
gional de Desenvolvimento do Extremo-Sul, este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, dcsli· 
nado à execução de Serviços Topográficos c Geotécnicos na área 
reservada pela CODISC, para a implantação da Siderúrgica Sui
Catarincnse- SIDERSUL. 

2. O empréstimo a ser contratado tem as seguintes condições 
gerais: 

"A- Valor: CrS 1.567.367,68; 

B -Prazos: 
I -de carência: 9 meses; 
2- de amortização: 120 meses; 

c - Encargos: 
I -juros de 4% a.a; 
2- corrcção monetária idêntica a das ORTNs; 
3 -taxa de administração de I% sobre o valor do empréstimo, 

deduzida de cada parcela liberada; 
4 -taxa de compromisso igual à taxa contratual de juros, nos 

primeiros 60 dias, majorável em I% decorrido esse prazo e incidente 
sobre as parcelas não utilizadas; 

O- Garantias: aval do Governo do Estado de Santa Catarina; 

E- Destinação dos recursos: execução de serviços Topográ
ficos e Geotécnicos na área reservada pela CODISC para a implanta· 
ção da Siderúrgica Sul-Catarincnse S/ A- SIDERSUL. 

3. Segundo a análise apresentada pelo Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo-Sul, anexa, a operação de crédito sob 
exame é: viâvcl técnica c financeiramente. 

4. Trata-se de operação a que, por força das disposições con· 
tidas no art. 2• da Resolução no 93, de 11·10-76, do Senado Federal, 
não se aplicam os limites fixados no art. 2• da Resolução n• 62, de 28· 
10-75, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do 
Banco Nacional da Habitação. 

5. De acordo com os registres do Departamento da Divida Pú
blica do Banco Central do Brasil- DEDIP, a situação da divida 
consolidada interna do Estado apres~nta-se conforme o quadro a 
seguir: 

Divldu Con~olldudu 
lnlcrna 

1- lntralimilc 
- Elltrulimile 
Totui·Gcrul (I+ 11) 

l'osh;ao cm: 
31-10-7H 

(A) 

1.717.9n,6 
:!.306.737,2 
4.11l4.709,H 

Opcnu;Uo 
EmExpme(•) 

(8) 

1.567,4 
t.567,4 

Vulor: Cr$1,0 mil 

Slluau;;Uo Po"'terlor 
Á Contr11t11çUu 

Pretendida (C) ... A + 11 

:!.140.979,6 
:!.J45.4HO,(, 
4.4Hb.469,2 

6. Nu forma do purágraro único do urt. 2• da Resolução n<' 93, 
de 1976, o pedido de aulorilação pura a operação de crédito, subme· 
tido pelo Senhor Presidente da República à deliberação do Senado 
Federal, está devidamente instruído com o parecer do Conselho 
Monetário Nacional, ravorável ao pleito. 

7. Cumpridas as exigências estabelecidas nus normas vigentes 
e no Regimento Interno, esta Comissão conclui por aceitar a soli· 
citação contida na Mensagem n• 26, de 1979, do Senhor Presidente 
da República, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 10, DE 1979 

Autoriza a Companhia de Distritos Industriais de Santa 
Catarina - CODJSC, a contratar operação de crédito .no 
valor de CrS 1.567.367,68 (um mllhilo, quinhentos c sessenta 
e sele mil, trezentos c sessenta e sele cruzeiros c sessenta e 
oito centavos). 

O Senado Federal resolve: 

Arl. I • 1:: a Companhia de Distritos Industriais de Santa Ca
tarina- CODISC, nos termos do arl. 2• da Resolução n• 93, de li 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar uma 
operação de crédito no valor de Cr$ 1.567.367,68 (um milhão, qui
nhentos e sessenta e sete mil, trezentos e sessentu c sete cruzeiros c 
sessenta c oito centavos}, com aval do Governo do Estado de Santa 
Catarina, junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do 
Extremo-Sul, este na qualidade de agente financeiro do Banco Na
cional da Habitação - BNH, destinado à exccuçiio de serviços 
Topográficos e Geotócnicos na área reservada pela COD!SC para 
implantação da Siderúrgica Sul-Calarinense S/ A - SIDERSUL, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

Arl. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi· 
cação. 

Sala das Comissões, 29 de março de 1979. - Itamar Franco, 
Presidente - Arnon de Mello, Relator - Cunhu Limu - Marcos 
Freire- Pedro Simon- Jessé Freire- Benedito Ferreiro. 

PARECER N• 39, DE 1979 

Sobre o Projeto de Resolução n• 10, de 1979, da Comls· 
são de Economia, que "autoriza a Companhia de Distritos In
dustriais de Santa Catarina CODISC, a contratar operaçiio 
de crédito no valor de CrS 1.567.367,68 (um milhão, qui
nhentos e sessenta e sele mil, trezentos e sessenta e sete cru
zeiros e sessenta e oito centavos). 

Relator: Senador Lenoir Vargas. 
Com o presente projeto de resolução da Comissão de Econo

mia, fica "a Companhia de Distritos Industriais de Santa Catarina
CODISC, nos termos do arl. 2• da Resolução n• 93, de li de outu
bro de 1976, do Senado Federal, aulorizuda a contratar uma opera· 
çào de crédito no valor de CrS 1.567.367,68 (um milhão, quinhen
tos c sessenta e sete mil, trezentos c sessenta c sete cruzeiros e 
sessenta e oito centavos), com uval do Governo do Estudo de Sunta 
Catarina, junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul, este na qualidade de agente financeiro do Banco Nueional da 
Habitaçiío- BNH, destinado à execução de serviços Topográficos 
e Geotócnicos na áreu reservada pelu CODISC paru a implantação 
da Siderúrgica Sul Catarinense S.A.- SIDERSUL, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 
processo'', 

2. Com u edição du ResoiuÇLIO n' 93, de li de outubro Je 1970 
- urtigo 2Y - que alterou a Resolução nY 62, de 1975, ficaram 
exclu!dns dos limites estubelecidos pelo arl. 2• da Resolução no 62, 
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.I c I 975, as operações de crédito contratadas pelos Estados cM unid· 
j'Jio~ com recurso!\ provenientes do Fundo Nacionul de Apoio ;10 De
ocnvolvimcnto Urbano- FINDU, do Banco Nacional da Hahita· 
.;ju - BNH c do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, e, dessa forma consideradas exlralimites. 

2. A matéria é acompanhac.lóa Uu Exposu;Uu <.lc Motivos Jo .Sc-
"nor Ministro de Estado da Fazenda (EM n• 56/79), favorável ao 
pleito, tendo o Conselho Monetário Nacional aprovado u presente 
üperaçiio. 

4. No :1mbito da competência desta Comissão, hr1 a ressaltar 
.JUc u projeto obedeceu ao disposto no an. 42, item VI, da Constitui· 
<;áo, ás normas Jogais (Resoluções n's 62, de 1975 c 93, de 1976) c ao 
estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item II). 

Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação 
da m:1têria, uma vez que constítucionulejurídica. 

Sala das Comissões, 4 de abril de 1979 - Henrique ac La 
rtocque, Presidente- Lenoir 'largas, Relóator- Toru::redo N~fes
Nelson Carneiro - Hugo Ramos, vencido - Franco Monwro -
Aloysio Chaves- Moacyr Dalla- João Rosco- Raimundo l'arcore 
·- Aderbai.Jurema- Cunha Lima- Murilo Badaró. 

PARECERES N•S40 E41, Ot: 1979 
PARECER N•40, DE 1979 

Sobre a Mensagem n• 30, de 1979 (n• 44, de 21-l-79, nu 
origem), do Senhor President< da Repúblico, submetendo à 
aprova~ão do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro 
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Osasco (SP) a elevar em CrS 165.171.734,00 (cento e 
sessenta c cinco milhões, cento e setenta c um mil, setecentos 
e trinta e quatro cruzeiros) o montante de sua divida conso
lidada. 

Relator: Senador Bernardino Viana 

Com a Mensagem n• 30/79, o Senhor Presidente da República 
submete à apreciação do Senado Federal, pleito da Prefeitura Muni· 
cipal de Osasco (SP) que objetiva contratar junto à Caixa Econô· 
mica do Estudo de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente rinan· 
ceiro do Banco Nacional da Habitação, a seguinte operação de 
crédito: 

"A- Valor: Cr$ 165.171.734,00 (correspondente a 544.600 
U PC de Cr$ 303,29); 

B -Prazos: 
I -de carência: 36 meses; 
2- de amortização: 240 meses; 
C - Encaraos: 
I- juros de 8% a.a. (7• a.a. para o BNH e I% a.a, para o 

agente financeiro); 
2- correçilo monetária com base na variação das ORTN; 
D- Garantias: vinculnção de cotas-partes do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias (ICM); 
E- Destlnatilo dos recursos: execuçiio de obras e serviços do 

projeto CURA no Municipio." 
O Conselho Monetiorio Nacional pronunciou-se favoravcl· 

mente à opcruçilo de crédito em tclu, por consideril-la técnica c fi· 
nnnceirumente vi(JVel, nfio devendo os seus encargos gernr maiores 
pressões nu execução orcumcntMiu dos próximos exercfcios. 

No mérito, o empreendimento se cnquudru nus dirctrizes do 
Pluno Nacional de Desenvolvimento, no tocante à promoçfio das 
~.:mnadns de huixa renda utruvés dos Projetas CURA, cuja resposta 
l'Ct~ruirnil'tl 6 prrli:ital1ll!l1tc mcn..;ur(,vcJ. 

Ante o exposto, opinamos pelo acolhimento du Mensagem, nos 
termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N•ll, DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Osasco (SP) a ele
var em CrS 165.171.734,00 (cento e sessenta e cinco milhões, 
cento c setenta e um mil e setecentos e trinta e quatro cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo I• r:. a Prefeitura Municipal de Osasco (SP), nos termos 

do art. 2• da Rcsoluç:to n• 93, de li de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar orn CrS 165.171.734,00 (centú c 
sessenta c cinco milhões, cento e setenta e um mil, setecentos c trinta 
I'! quntro cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna, a 
fim de que possa contratar um empróstimo de igual valor, junto à 
C•ixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de 
ogcntc financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado a 
linanciar a execução de obras c serviços do Projeto CURA, naquele 
M unicipio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo. 

Artigo 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua pu· 
blicação. 

Sala das Comissões, 29 de março de 1979. - Itamar Franco, 
Presidente- Bernardino Viana, Relator- Vicente Vuolo- Cunha 
Lima- Arnon de Mello- Murcos Freire- Jessé Freire- Benedito 
ferreiro- Pedro Simon. 

I'AREDER N• 41, DE 1979 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto 
de Resolução n• 11, de 1979, da Comissão de Economia, que 
"autoriza a Prefeituru Municipal de Osasco (SP) a elevuc 
em Cr$ 165.171.734,00 (cento e sessenta e cinco milhões, 
cento c setenta e um mil, setecentos e trinta e quatro cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada interna". 

Relator: Senador Franco Montoro 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do 
Senado Federal, como conclusão de seu parecer, sobre a Mensagem 
n• 30/79, do Senhor Presidente da República, que autoriza a Prefei
tura Municipal de Osasco (SP) a realizar operação de crédito no 
valor de Cr$ 165.171.734,00 (cento e sessenta e cinco milhões, cento 
e setenta e um mil, setecentos e trinta e quatro cruzeiros), destinada 
a custear o financiamento da execução do Projeto CURA, naquele 
Municipio. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos preceituados 
no parágrafo único do artigo 2• da Resolução n• 93, de 1976, do Se· 
nado Federal, implicando, por conseguinte, a não-observância dos 
limites fixados pelo artigo 2• da Resolução n• 62, de 28/10/75, 
também da Câmara Alta do Congreso Nacional, conforme se veri· 
ticu a seguir: 

"Art, 2• Os limites fixados no artigo 2• da Resolução 
n• 62, de 1975, niio se aplicam às operações de crédito 
contratadas pelos Estados c Municípios com recursos 
provenientes do Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvi
mento Urbano (FNDU), do Fundo de Apoio ao Desen· 
volvimcnto Social (FAS) e do Banco Nacional da Habi
tação (BNH). 

Purilgrafo único. O pedido de autorização pura as 
operações de crédito previstas neste artigo seril submetido, 
pelo Presidente da República, il dclibcraçiio do Senado Fe
dcrul, dcvidumcntc instruido com o parecer do Conselho 
Monetl1rio Nacional.'' 

Cogita-se, portanto, de operação financeira com recursos prove. 
nientcS do B110Co Nacional da Habitação, conrormc demonstram a 
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i\oh;nsugcm n1\ 30, de 1979 (n" 44j7'J, na Presidência du Repllhlka),: 
os demais in~trumcnto~ q•Jt.: a acompanham: exposição rir mntivo~ 
do Ministro dr;:: EsludC1 àa Fnzenda; parecer fuvor[tvc! do C11nsdh, 
Monc:t{trio Nacional: parecer fuvor:ível da Diretoria do Baw:r 
Central; c p<.tr::ce: favorável da Caixa Econômic:t do E:itadn d:! S~,· 
Pauio. 

O Regimento Interno estabelece, no arL 415, loira h, que. po1 
propo>ta do Presidente da República, cabe ao Senado Federal "flxu: 
i imites globais para o montante de dívida consolidada dos Estados~
Municípios (Constituição, art. 42, VI)", e, no art. 415, "que talmaté· 
ria será objeto de Resolução do Senado, com tramitação própria ao: 
projetas de!,sa natureza". 

De fato, a Constituição Federal, em seu art. 42, item VI, pres
creve como competência privativa do Senado "fixar, por propostu 
do Presidente da República c por resolução, limites globais para c. 
montante da dívida consolidada dos Estados e dos Municípios ... ". 

O Poder Executivo, como já salientado, tomou a iniciativa cons
titucional de propor a alteração dos limites da dívida consolidada do 
Município de Osasco, elevando-a cm Cr$ 165.171.734,00 (cento e ses
senta c cinco milhões, cento e setenta e um mil, setecentos e trinta c 
quatro cruzeiros). 

A Comissão de Economia da Casa, apreciando a matéria, no 
âmbito de sua competência regimental, apresentou e aprovou o pre
sente Projeto de resolução, que ora é submetido ao estudo deste 
Orgão Técnico. 

Trata-se, como se vê, de proposição elaborada consoante as 
prescrições legais e regimentais aplicúveis à espécie, mc:rccr.:ndo, por 
isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspecto~ 
de constitucionalidade, juridicidade c técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 4 de abril de 1979. - Henrique de La 
Rocque, Presidente- Franco Montoro, Relator - Tanercdo Neves, 
vencido - Hugo Ramos, vencido - Lenolr Vargas - Aloysio 
Chaves - Helvídio Nunes - Moacyr Dalla - João Bosco - Rai
mundo Parente- Cunha Lima- Nelson Carneiro, vencido. 

PARECERES N•S4Z E43, DE 1979 

PARECER N• 4Z, DE 1979 

Da Comlssio de Economia, sobre Mensagem n• 37, de 
1979 (n• 66/79, na origem), do Senhor Presidente da Repú· 
blica, propondo a~ Senado Federal, seja autorizada a Prefei· 
tura Municipal de Londrina (PR) a elevar em 
Cr$ 386.S86.131,16 (trezentos e oitenta e seis milhões, qui
nhentos e oitenta e seis mil, cento e trinta e um cruzeiros e 
dezessels centavos) o montante de sua divida consolidada. 

Relator: Senador José Rlcha 

Nos termos do art42, item VI, da Constituição, o Senhor Presi
dente da República propõe ao Senado Federal, seja autorizada a Pre
feitura Municipal de Londrina, Estado do Paraná, a elevar cm 
Cr$ 386.586.131,16 (trezentos c oitenta c seis milhões, quinhentos e 
oitenta e seis mil, cento c trinta e um cruzeiros c dezesseis centavos) 
o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar 
empréstimo junto ao Banco do Estado do Paraná S/ A., este na quali
dade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, desti
nado à execuçilo de obras de infru-estrutura em conjuntos habitacio
nais, implantação de vias de acesso a esses conjuntos c de equi
pamentos comunitários, naquele Município. 

A opcraçilo tem as seguintes características: 
"A- Valor: CrS 386.586.131,16 (correspondente a 1.245.084 

UPC.. de Cr$ 310,49); 
B- Prazos: 
1 -de carência: 6 meses, após n conclusão das obras; 
2- de amortizaçUo: 18 uno&; 
C- Encorgos: 
I -juros de 7% a.a. (6% u.u. puru o BNH c 1% u.a. para o 

agente finunciero); 

~~- correcài) munctâria id~nlica ii das O!C-N!~: 
~-taxa de admir.istrnçnr. dr lo/" sobr!.! o \'aiDl drJ cnlf'l'~<>timG: 
4- taxa de abcrtura de cr2diw de 2~;, :-.obre u vuk1r Utl .:mpib 

timo; 
D- Gnr11ntias: lmrosto sobre a Circu!Jçào de Merc;_tdoria~ 

II CM); c 
E- Destlmu;iio dob recu:-so.li: execução de ob:a~ de infru·t:s~n·· 

tum em conjuntos habitacionab, implantação dt: via~ <.h: JCt!~~u ... 

cs~es conjuntos c dt t!quipamentos comunitário:;." 
:!. Enquadra·se a operação em tela ao disposto no arli~o 2'·' c!~ 

Resolução n• 93, de 11/10/76, do Senado Federal que (alterou " 
Res. n• 62, de 1975), pois, os recursos são provenientes do Banc0 
Nacional da Habitação - BNH, c, portanto, cousidcruda cxtrali
mite. 

3. Segundo a análise apresentada pela Fundação de Assistên
cia aos Municípios do Estado do Paraná- FAMEPAR, a operaçàc 
de crédito sob exame é viável técnica c financeiramente. 

4. De acordo com os registras dos Departamento da Dívid< 
Pública do Banco Central do Brasil, a situação geral da dívida con
solidada interna do' Município apresenta-se conforme o quadro a 
s::guir: 

Dívida Con~lldada 
lnlema 

I - Intrullmlle 
a) Em titulas 
b) Por contratos 
c) Por garantias 
d) Outras 

11 - Extrallmlce 
a) FNDU 
b) FAS 
c) BNH 

III- Total Geral (I + 11) 

Poslçilo l'm 
30-lt-78. 

(A) 

49.019,8 

3.019,8 
46.000,0 

903.081,4 

903.081,4 
951.101,2 

Opcraçiio 
Mlb 

Eume{R) 

386.586,1 

386.586,1 
386.586,t 

Cr$ mil 

Sltuaçiio J»nsterio1 
ii ContruçWn PrNc:ndlt.la 

(CI~•A.., t 

49,019,8 

J.UIIJ,M 
46.UO<J,J() 

1.289,667,5 

(.289.667,5 
t .338.6lt7 ,3 

5. Na forma do parágrafo único do artigo 2• da Resolução 
n• 93/76, o assunto foi submetido ao exame da diretoria do Banco 
Central do Brasil; o Conselho Monetário Nacional, em sessão de 
7/2/79, manifestou-se favoravelmente ao atendimento do piei lo. 

6. Assim, tendo sido cumpridas as exigências constantes nas 
normas vigentes (Rcs. n• 62/75 c 93/76) c no Regimento Interno, 
concluímos pelo acolhimento da Mensagem, apresentando, para 
tanto, o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 12, DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Londrina (PR) a ele
var em Cr$ 386.S86.131,16 (trezentos e oitenta e seis mi
lhões, quinhentos e oitenta e seis mil, cento e trinta e um cru
zeiros e dezessels centavos) o montante de sua dhlda consoli
dada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• B a Prefeitura Municipal de Londrina, Estado do Para
ná, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em 
CrS 386.586.131,16 (trezentos c oitenta c seis milhões, quinhentos e 
oitenta c seis mil, cento c trinta c um cruzeiros c dczcsscis centavos), 
o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contrata• 
uma operação de crédito de igual valor, junto no Banco do Estudo 
do Paraná S/ A .. este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação- BNH, destinado i\ execução de obras de 
infra-estrutura cm conjuntos hubitucionuis, implantação de "'"' de 
acesso a c:sscs conjuntos c de equipamentos comunitúrios, nliQlU.:Ic 
Município, obedecidas us condições admitidas pelo Runco Ccnlrul 
do Brusil, no respectivo processo. 
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Artigo 2• Esta resolução entra cm vigor na data de sua publi
cação. 

Sala das Comissões, 29 de março de 1979. - Itamar Franco, 
Presidente - José Rlcha, Relator - Marcos Freire - Arnon de 
Mello - Pedro Simon - Benedito Ferreira - Bernardino Viana -
VIcente Vuolo- Jessé Freire. 

PARECER N• 43, DE 1979 

Sobre o Projeto de Resolução n• 12, de 1979, da Comis
são de Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de 
Londrina (PR) a elevar em CrS 386.586.131,16 (trezentos e 
oitenta e seis milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, cento e 
trinta e um cruzeiros e dezessels centavos) o montante de sua 
dívida consolidada". 

Relator: Senador Leite Choves 

Vem ao nosso exame projeto de resolução de autoria da Comis
são de Economia, pelo qual fica a Prefeitura Municipal de Londrina, 
Estado do Paraná, autorizada, nos termos do art. 2• da Resolução 
n• 93, de I I de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em 
CrS 386.586.13 I, I 6 (trezentos e oitenta e seis milhões, quinhentos e 
oitenta c seis mil, cento e trinta e um cruzeiros e dczcsscis centavos) 
o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa 
contratar uma operação de crédito de igual valor, junto ao Banco do 
Estado do Paraná S/ A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação, destinado à execução de obras de 
infra-estrutura em conjuntos habitacionais, implantação de vias de 
acesso a esses conjuntos e de equipamentos comunitários, naquele 
Município. 

2. Trata-se de operação a que, por força das disposições conti· 
~as. no art. 2• da Resolução n• 93, de I J-10-76, não se aplicam os 
hm1tcs fixados no art. 2• da Resolução n• 62, de 28-10-75, ambas do 
Senado Federal, haja vista que os recursos a serem repassados 
provêm do Banco Nacional da Habitação. 

3. Na forma do parágrafo único do art. 2• da Resolução 
no 93, de I 976, a matéria foi submetida ao exame do Conselho 
Monetário Nacional que, em sessão de 7-2-79, se manifestou pelo 
atendimento do pleito. 

4. A Comissão de Economia examinou ampla e pormenoriza
damente o caso, tendo concluído por apresentar projeto de resolu
ção, atendendo à Mensagem no 66, de I 979, do Senhor Presidente 
da República. 

5. Obedecida a tramitação estabelecida no art. 42, item VI, da 
Constituição, às exigências constantes nas normas legais (Res. 
n• 62/75 c 93/76) c no Regimento Interno, opinamos no sentido da 
normal tramitação do projeto, uma vez que constitucional c jurídico. 

Saia das Comissões, 4 de abril de 1979. - Henrique de La 
Rocque, Presidente. - Leite Cha•es, Relator. - Nelson Carneiro, 
vencido - Tancredo Neves, vencido - Hugo Ramos, vencido 
Raimundo Parente- Joio Bosc:o- Moacyr Dalla- Lenolr Vargas 
- Aderbal Jurema- Cunha Lima- Murilo Badaró- Aloysio Cha
ves - Hehídlo Nunes - Franco Montoro. 

PARECER N• 44, DE 1979 

Sobre o Projeto de Lei do Senado no 118, de 1974, que 
"define os crimes da responsabilidade do Governador e dos 
Secretários do Governo do Distrito Federal e dá outras provi
dências". 

Relator: Senador Holvídlo Nunes 

O Tribunal de contas do Dbtrito Federal (ar. GP n• 252/74) 
representou ao Senado Federal, com fundumento no art. 35, § 5•, da 
Lei n• 5.538, "sobre irregularidade e abusos praticudos pela empresa 
públicu Sociedade de Habituçõcs de Interesse Social Ltdu- SHJS, 
uo rculizur permutas de terrenos de seu putrimônio imobiliário por 
apartamentos de propriedude du ENCOL S/ A. - Engenhariu, 

Comércio e Indústria, a fim de destiná-los a pessoas vinculadas à 
administração local" e encareceu ..... a urgente necessidade de medi
das legislativas, que visem à boa gestão dos imóveis que integram o 
património das empresas da Administração lndireta do Distrito 
Federal, impedindo sejam eles desviados de suas finalidades". 

2. Remetida a representação, inclusive a documentação que a 
instrui, à Comissão do Distrito Federal, o Senador Cattete Pinheiro, 
que a integrava, ofereceu parecer, unanimemente aprovado, do qual 
extraio os dois tópicos finais: 

"Para que fique definido o que significam medidas corretivas e 
de controle político, a cargo desta Casa, seria conveniente, antes de 
examinar o mérito, ouvir a douta Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Diante do exposto, opinamos no sentido de que seja ouvida a 
Comissão de Constituição c Justiça, cm carátcr preliminar." 

3. O nobre Senador Accioly Filho, designado Relator da maté
ria nesta Comissão, produziu substancioso parecer, a que recorro 
prazerosamente: 

"Não cabe, assim,-à Comissão de Constituição e Justiça, na 
espécie, promunciar-se sobre o mérito das transações efetuadas pela 
Sociedade de Habitações de Interesse Social Ltda., c que foram 
inquinadas de nulidade pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. 
Cuida-se, tão-só, de verificar se em fase de hipóteses como a do caso 
debatido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, tem o Senado 
instrumentos para intervir ou se a legislação cm vigor í: suficiente 
para o resguardo da moralidade administrativa c do património 
público." 

Na verdade, um dos pontos centrais, focalizados pelo eminente 
Senador paranaense, é o de saber se na eventualidade da trans
ferência c incorporação ao património de empresas públicas, socie
dades de economia mista ou fundações do Distrito Federal, os bens 
transferidos c incorporados ficam, ou não, liberados das exigências e 
da fiscalização comuns aos que integram o património da União. 

E o próprio Senador Accioly Filho esclarece: 
"Não cabe a esta Comissão examinar a responsabilidade de 

quaisquer servidores, nem se aplica, no caso, a Lei n• I .079, de 10 de 
abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o 
respectivo processo. Só importa verificar a existência, ou não, de 
meios de defesa dos bens da União que forem transferidos a entida
des paraestatais, quando objcto de malversação. Se existente, nada 
hã a legislar; se inexistente, será conveniente o Congresso tomar a 
iniciativa de projeto que atenda àquele objetivo." 

4. Compete privativamente ao Senado Federal, nos termos do 
art. 42, V, da Carta Magna vigente: 

"Legislar para o Distrito Federal, segundo o disposto no§ I• do 
art. 17, e nele exercer a fiscalização financeira e orçamentária, com 
o auxílio do respectivo Tribunal de Contas." 

Ao definir as atribuições do Poder Legislativo, o Diploma 
Constitucional, art. 45, prescreve: 

"A lei regulará o processo de fiscalização, pela 
Câmara dos Deputados c pelo Senado Federal, dos a tos do 
Poder Executivo, inclusive os da administração indircta." 

Assim, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal exercem, 
conjuntamente, a fiscalização dos atas do Poder Executivo, 
compreendidos os atas do Governo do Distrito Federal, cxccção 
feita da fiscalização financeira e orçamentária, da competência 
exclusiva da Câmara Alta. 

O essencial do mandamento, o cerne, como acentua o Prof. 
Manoel Gonçalves Ferreira Filho, "está cm prever fiscalização 
parlamentar da administração descentrali:ada (como dizia o texto 
promulgado em 1967), da administração indireta (como reza a Emen
da n• 1). Não raro, sonegaram-se os atas desta administração indirc
ta à fiscalização parlamentar, sob u ulegaçilo de que, tendo as enti
dades que a desempenham personalidade jurídica própria, distinta 
do Estudo, estnvam fora do alcance do controle purlamentar que só 
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abrangeria a atividade, dircta e centralizada, do Eslado" (Comentá
rios à Constituição Brasileira, vol. I, pág. 277). 

Assim, delegado, preposto ou representante, sempre demissível 
ad nutum, pois que nomeado pelo Poder Executivo Federal, os atos 
praticados pelo Governador do Distrito Federal e, por via de 
conseqUência, de todos os "administradores e servidores do 
Distrito" podem c devem ser arrolados c tratados como os do Poder 
que os legitima, isto é, a União. 

Decorre do enunciado que, exclusão da financeira c orçamentá
ria, as duas Casas do Congresso Nacional têm competência para a 
fiscalização dos demais atas dos responsáveis pela vida administrati· 
v a do Distrito Federal. 

S. Na espécie cm cume, cm que o Tribunal de Contas do Dis
trito Federal solicita medidas legislativas para a eventualidade da 
prática de crimes de responsabilidade, não há como recorrer à Lei 
n• 1.079, de 10 de abril de 1950, que não pode ser extensiva ao 
Governador e Secretários do Distrito FederaL 

O Senador Accioly Filho, a quem mais uma vez solicito luzes, 
afirma no prcfalado c judicioso parecer: 

''A circunstância, assim, de não ocupar cargo clctivo, 
com mandato por tempo certo, não deve afastar a figura do 
Governador do Distrito das hipóteses de aplicação da lei de 
crime de responsabilidade, pois também sem mandato c 
ocupantes de cargos transitórios são o Procurador-Geral 
da República c os Secretários dos Estados." 

E mais adiante: 

"Embora a Lei n• 3.751, de 13 de abril de 1960, dispo
nha sobre os crimes de responsabilidade do então Prefeito 
do Distrito Federal c seus secretários, o processo c o julga
mento se realizariam por uma junta mista composta de 
Desembargadores c Vereadores, devendo a acusação ser 
decretada pela, até hoje inexistente, Câmara de Vereadores 
(art. 24). f:, assim, essa lei atualmcntc inaplicável." 

E conclui: 

" ... tendo cm vista que o próprio Tribunal de Contas já 
provocou as medidas judiciais, de natureza civil e penal, 
cabíveis quanto ao caso objcto da Representação (Resolu· 
ção de 2 de maio de 1974), cabe ao Senado, se assim enten
der esta Comissão ou a do Distrito Federal, tomar a iniciati· 
va de projetas de leis que visem a dispor sobre a matéria ... " 

6. Aprovada, unanimemente, a orientação sugerida pelo 
Senador paranacnse, c devolvido o processo à Comissão do Distrito 
Federal, o nobre Senador Cattctc Pinheiro ofereceu-lhe o Projeto de 
Lei n• 118, de 1974, de cuja justificativa retiro o seguinte tópico: 

" ... para definição das "medidas corretivas, de contro
le político e de caráter legislativo", o cargo do Senado Fe
deral, "para preservação c boa gestão dos bens públicos, 
vinculados ao pntrimônio das entidades da administração 
indircta do Distrito Federal, ora ao desabrigo de adequada 
tutela legal", apresentamos Projeto de Lei definindo os 
crimes de responsabilidade do. Governador e dos Secretá
rios do Governo do Distrito Federal e dispondo sobre a 
compra e a alienação de bens imóveis do Distrito Federal." 

7. A proposição da Comissão do Distrito Federal, que de 
modo geral merece aprovação, cumpre-me apresentar algumas 
sugestões, que não lhe desfiguram o mérito. 

Sabem todos que, ao lado dos consumados. também, ns tenta ti~ 
vns constituem crime. Assim, a redução do nrt. I' do projeto ficurú 
mais abrangente c completa se lhe for adicionada a expressão: "ou 
ainda quando simplesmente tentados", 

De outra parte, não vejo razão pura que se restrinja uos residen· 
tes, em Brasllia c nas cidades-satélites, u faculdade de denúncia, 

- -

Brasília i: património de todos, Construíram-na e habitam-na 
brasileiros de todos as Unidades du Federação, com os mesmos direi
tos e idênticos deveres. A Capital Federal não i:, npenàs, o centro 
político, mas uma cidade que, nos poucos, ganha projeção no cená
rio económico c cultural do País. 

Entendo, pois, deve ser abolido do projeto a expressão: " ... 
residente em Brasília ou nas cidadcs-sutl:lites ... ", 

Também niio me empolga a redução do art. 3• Na verdade, 
embora fundado na Lei n• 1.079, de 1950, o projeto prestigia, 
excessivamente, uma Comissão. Ora, atribuir à Comissão do Dis
trito Federal o decidir sobre se a denúncia deve, ou não, ser objeto 
de deliberação, parece-me usurpação de atribuição o acolhimento 
preliminar, pois, cumpre seja deferido ao Poder, à semelhança do 
que dispõe o art. 77 da Lei que define os crimes de responsabilidade. 

Parece-me, cm conseqUência, mais apropriada a seguinte redu
ção: 

"Recebida pelo Presidente do Senado Federal, a 
denúncia, devidamente acompanhada dos elementos que u 
comprovem, ou da declaração de impossibilidade de apre
sentá-los, mas com a indicação do local em que possam ser 
encontrados, será remetida à Comissão de Constituição c 
Justiça e às que devam examinar·lhe o mérito, depois do 
que o Senado Federal, por maioria absoluta, poderá decre
tar a procedência da acusação c a conseqUente suspensão 
do Governador de suas funções." 

Niio me parece feliz, de outra parte, o nrt. 4• da proposição. A 
modificação que ofereço está v asada nos seguintes termos: 

"Declarada a procedência da acusação c suspensão do 
Governador, a Comissão Especial, constituída por cinco 
Senadores c cinco Desembargadores do Tribunal de Jus
tiça, presidida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal, no prazo improrrogável de noventa dias, 
concluirá pela condenação, ou não, do Governador à perda 
do cargo, com inabilitação até cinco anos para o exercí
cio de qualquer função política, sem prejuízo da ação da 
justiça comum." 

Por último, entendo, ainda, deve ser melhorada a redução do 
art. 5• do projeto, que poderá ser substituída pela que segue: 

"0 Governador do Distrito Federal e os Secretários 
do Governo, nos crimes conexos com os daquele, respon
derão, até 2 (dois) anos após haverem deixado o cargo, 
pelos atas que, consumados ou tentados, a lei considere 
crime de responsabilidade praticados no exercício da fun
ção pública." 

8, Isto posto, c convencido da imperiosa c inadiável necessi
dade de dotar o Distrito Federal de instrumental jurídico que lhe 
permita coibir a eventual prâtica de crimes dos seus governantes, no 
desempenho da administração pública, o parecer i: pela constitu
cionalidade e juridicidadc da proposição do Senador Cattetc Pinhei
ro, c, no mérito, por que tenha normal tramitação. 

A vista das considerações enunciadas ofereço u seguinte 

EMENDA N• I·CCJ (Substitutivo) 

Ao Projeto de L<l do Senado n• 118, de 1974, que 
"deHne os crimes de responsabllldade do Governador e dos 
Secretários do Governo do Distrito Federal, e dú outras 
providências". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• São crimes de responsabilidade do Governador do 
Distrito Federal ou de seus Sccretlorios, quando por eles praticados, 
os definidos nu Lei n• 1.079, de I O de abril de 1950, ou uindu 
quando simplesmente tentudos. 
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An. 2• E facultado a qualquer cidadão denunciar o Governa
dor ou Seoretário do Governo do Distrito Federal perante o Senado 
Federal. 

An. 3• Recebida pelo Presidente do Senado Federal, a denún
cia, devidamente acompanhada dos elementos que a comprovem, ou 
da declaração de impossibilidade de apresentá-los, mas com a indi
cação do local cm que possam ser encontrados, será remetida à 
Comissão de Constituição e Justiça c às que devam examinar-lhe o 
mérito, depois do que o Senado Federal, por maioria absoluta, pode· 
rã decretar a procedência da acusação e a conseqUente suspensão do 
Governador de suas funções. 

Art. 4• Declarada a procedência da acusação e suspensão do 
Governador, a Comissão Especial, constituída por cinco Senadores 
e cinco Desembargadores do Tribunal de Justiça, presidida pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no prazo 
improrrogãvel de noventa dias, concluirá pela condenação, ou não, 
do Governador à perda do cargo, com inabilitação até: cinco anos 
para o exercício de qualquer função polltica, sem prejufzo da ação 
da justiça comum. 

Arl. 5• O Governador do Distrito Federal c os Secretários do 
Governo, nos crimes conexos com.os daquele, .responderão, até 4 
(quatro) anos após haverem 'deixado o cargo, pelos atas que, 
consumados ou lentados, a lei considere crime de responsabilidade 
praticados no excrcfcio da função pública. 

§ I• Aplica-se o disposto neste artigo aos órgãos da 
administração indireta do Distrito Federal. 

§ 2• Na hipótese do paràgrafo anterior, a denúncia, a 
acusação e o julgamento se farão de acordo com a norma do pro
cesso administrativo, pelo órgão competente. 

Arl. 6• A representação do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal, fundamentada no art. 35, § 5•, da Lei n• 5.538, de 22 de 
novembro de 1968, implicará- depois de aceila pelo Senado Fe
deral, ouvida a Comissão do Distrito Federal - o encaminha
mento do processo, pelo Poder Executivo, ao órgão judiciário 
competente, para a ação penal cabível. 

Parágrafo único. A ação prevista nesJe artigo obedecerá à 
norma do Código de Processo Penal, assegurada ampla defesa. 

Art. 7• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 8• Revogam-se as disposições cm contrário. 
Sala das Comissões, 4 de abril de 1979. - Henrique de La 

Rocque, Presidente- Helvídlo Nunes, Relator- Nelson Carneiro
Hugo Ramos - Lenolr Vargas - Tancredo Neves - Franco 
Montoro - Cunha Lima - Raimundo Parente - João Bosco -
Aloyslo Chaves. 

PARECER N•4S, DE 1979 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n' 7, de 1976- Com
plementar, que "veda qualquer modlficaçiio na Leglslaçiio 
eleitoral até um ano antes das eleições federais, estaduais c 
municipais". 

Relator: Senador Murilo Badaró 

O projeto em exame, que visa a proibir a modificação da Legis
lação eleitoral, até: um ano antes da realização de eleições federais, 
estaduais c municipais, é da autoria do ilustre Senador Itamar 
Franco, c sobre o mesmo já se manifestaram, cm distribuições anle· 
riorcs, os nobres ex-Senadores José: Lindoso e Wilson Gonçalves, 
cujos relatórios, por razões óbvias, não chegaram a se transformar 
cm parecer desta Comissão. 

Os pronunciamentos aqui referidos de certa forma esgotam o 
assunto, mesmo porque rcslrito ó o iimbito em que a proposição 
pode comportur discussões. 

Inicialmente e seguindo o entendimento de eminentes estu
diosos do nssunlo, entre os quuis Rosah Russomuno, Geraldo Atuli
bu e Manoel Gonçalves Ferreiro Filho, a proposição não se rcveslc 
daquelas cuructcrfsticus como rnutérin cupuz de se ajustar às cxi-

gi:ncias da .. Lei Complementar" só admissível nos casos expres
samente previstos na Constituição. 

Ademais, u medida resultaria, sem nenhuma dúvida, cm res
trição ao disposto no art. 56 da nossa Lei Maior, que dispõe sobre a 
iniciativa das Leis. Isto é: o suficiente para justificar, como impe
rativa, a rejeição do projeto, por sua absoluta inconstitucionalidade. 

Sala das Comissões, 4 de abril de 1979. - Henrique de La 
Rocque, Presidente - Murilo Badaró, Relator - Tancredo Neves, 
pela injuridicidade- Nelson Carneiro, pela injuridicidade- Lenoir 
Vargas- Cunha Lima- Raimundo Parente- Joiio Busco - Hel
vídlo Nunes- Aderbal Juremo. 

PARECER N• 46, DE 1979 

Sobre o Projeto de Lei Complementar do Senado n• 322, 
de 1978, que dispõe sobre casos de aposentadoria compulsó
ria no Grupo-Diplomacia, Código D-300. 

Relator: Senador Hugo Ramos 

1. A proposição legislativa sob exame acrescenta um § I• ao 
art. J• da Lei Complementar n• 34, de 12 de setembro de 1978, cujo 
prãgrafo único fica transformado cm § 2•, ao propósito de ensejar o 
retorno à atividade dos Ministros Plenipotenciários de 1•· Classe, 
aposentados compulsoriamente por terem completado 65 anos de 
idade, esses funcionários passariam a integrar um Quadro Especial, 
cujos cargos se extingUiriam à medida cm que os seus ocupantes atin
gissem setenta anos de idade. 

2. O Projeto em cogitação trata, assim, de duas matérias: 

a) alteração dos critérios legalmente fixados para apo
sentadoria dos Ministros Plenipotenciários de I• Classe; 

b) criação de um Quadro Especial a· que esses fun
cionários passariam a integrar. 

3. A Constituição Federal confere ao Presidente da República 
iniciativa exclusiva quanto a leis que cuidem das seguintes matérias: 

a) tempo c natureza do serviço para fins de aposenta
doria (art. 103); 

b) aposentadoria dos funcionários civis da União (57. 
V); 

c) criação de cargos públicos. (57. II), 

4. Vê-se, dcstarte, que o Projeto de Lei em pauta cogita da 
modificação de normas legais cm vigor sobre a aposentadoria com
pulsória de funcionários civis do Executivo, assim como da criação 
do Quadro Especial cujos cargos seriam providos por beneficiários 
das inovações advindas da proposição legislativa cm qucslão (os'Mi
nistros Plenipotenciários de I• Classe). 

5. Embora manifestos, os louváveis objetivos do Projeto, ora 
apreciado, está ele cm discordância com a Constituição Federal, 
invcrlendo o procedimento legislativo adequado ao traio das ma
térias nele cogitadas no que toca à exclusividade da iniciativa. 

6, Já nilo prevalece no Excelso Prctório o entendimento cons
tante da Súmula n• 5, sendo oportuna a lição de Hcly Lopes Mei
rclles: "a criação de cargos públicos é: de iniciativa exclusiva do Presi-
dente da República ... , .......... sendo inconstitucional o projeto 
oriundo do Legislativo, ainda que sancionado e promulgado pelo 
Chefe do Executivo, porque as prerrogativas constitucionais são irre-
nunciávcis por seus exerccntes ....... ". (Dir. Adm. Bras., 6• ed. 
plig. 465.) 

7. Ante o exposto, opinamos pela rejeição do Projeto, porque 
eivado de inconstitucionalidade. 

Sala das Comissões, 4 de abril de 1979. - Henrique de La 
Rocquc, Presidente - Hugo Ramos, Relator - Aloysio Chaves -
Cunha Lima- Moacyr Dalla- Aderbal Juremo- Lenolr Vargns
Murllo Baduró- Helvidlo Nunes- Leite Chaves- Tuncrcdo Neves 
- Raimundo Purcnte- Franco Montoro. 



------· 
694 Sexra~fclra 6 DIÁRIO no CONGRESSO NACIONAL (Soçioll) Abril dt• 1979 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O Expediente lido v;d o 
publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Orestes Quércia. 

O SR. ORESTES QUilRCIA (MDB- SP. Para uma questão 
de ordem.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Constituição, que é melhor denominada Carta Magna, 
estabelece, no artigo 37, o seguinte: 

A Câmara dos Deputados c o Senado Federal, cm con
junto ou separadamente, criarão comissões de inquérito 
sobre fato determinado e por prazo certo, mediante requeri
mento de um terço de seus membros. 

O Regimento Interno do Senado, entre os artigos 168 e 178, 
estabelece a maneira de se instituir as comissões parlamentares de 
inquí:rito e o art. 171 estabelece o seguinte: 

Art. 171. Não será criada Comissão de Inquérito 
enquanto estiverem funcionando concomitantemente pelo 
menos 5 (cinco), salvo deliberação da maioria da composi
ção do Senado (Const., art. 30, págrafo único, e). 

E o• Regimento Comum do Congresso Nacional, no seu art. 21, 
estabelece o seguinte: 

Art. 21. As Comissões Parlamentares Mistas de 
Inquérito serão criadas cm sessão conjunta, sendo automá
tica a sua instituição se requerida por 1/3 (um terço) dos 
membros da Câmara dos Deputados mais 1/3 (um terço) 
dos membros do Senado Federal, dependendo de delibera
ção quando requerida por Congressista. 

A indagação, Sr. Presidente, é exatamente a seguinte: o nosso 
entendimento é no sentido de que o Senado Federal pode, pela 
deliberação de 1/3 dos seus membros, instituir uma comissão 
parlamentar de inquérito, da mesma forma que a Câmara dos 
Deputados pode estabelecer uma comissão parlamentar de inqué
rito, até o número de cinco, e as comissões mistas podem ser estabe
lecidas pelo Congresso Nacional desde que 1/3 dos membros do 
Senado Federal a subscrevem c 1/3 dos membros da Câmara dos 
Deputados a subscrevem. 

Portanto, esta a indagação que gostaríamos de fazer, tendo em 
vista que a Mesa do Senado Federal é a dirigente também do 
Congresso Nacional. Qual o entendimento da Mesa nesse sentido? 
Se o Senado Federal, através da deliberação de 1/3. instituir até 
cinco comissões, como a Câmara dos Deputados, e também o Con
gresso Nacional podem estabelecer cinco comissões mistas de inqué
rito? E a indagação que queríamos fazer. Se não hã essa possibili· 
dade de no Congresso Nacional ser instituída comissão, e no Senado 
Federal estiverem constituldas, e na Câmara dos Deputados tam
bém estiverem constituldas. E a questão de ordem. 

O Sr, Murllo Badar6 (ARENA - MG)- Sr. l':'esidente, peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vjana) -- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Murilo Badaró, para contestar a questão de ordem. 

O SR. MURILO BADARO (ARENA- MG. Pura uma ques
tão de ordem. Sem revisão do orador.)- Si. Presidente, Srs. Sena· 
dores: 

Concluímos pela leitura dos textos feita pelo Senador Orestes 
Quércia que a ligura da comissão mista contemplada no Regimento 
Comum, certamente não pode ultrapassar uo número restrito esta
belecido pela Constituição Federal, a qual determina cinco comis· 
sões funcionando, concomituntcmente, no Senado Federal e cinco 
comissões funcionando, concomitnntcmentc, na Câmura dos 
Deputados, salvo por deliberação du maioria do Plenlario das respec
tivas Casas ou do Congresso Nacional como um todo. 

Parece-nos que a melhor interpretação é a de atender à mens 
/egis estabelecida nas restrições contidas nu Emenda n• .1, da Cons
tituição de 1967, que teve, como objctivo, exatamentc, mio permitir 
a proliferação de comissões internas, não só para niio abastardar 
essas poderosas instituições de que dispõem as duas Casas Legislati· 
v as, como também para não permitir que acabassem por transformá
las em um mero instrumento, sem nenhuma importância, que 
acabaria cm uma capitis dimlnutlo interpretação que melhor se 
ajusta ao texto da Constituição c aos dos Regimentos Internos da 
Câmara e do Senado. 

O Sr. Pedro Simon (MDB - RS) - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR; PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Sr. Presidente, pare
cc-me que a questão i: líquida e certa. A Constituição alirma que só 
podem ser criadas cinco comissões de inquéritos, com a assinatura 
de um terço, por decisão da Maioria do Plenário e diz o mesmo com 
relação à Câmara d!'s Deputados. O Regimento Interno do Congres
so determina que pode existir Comissão Parlamentar de Inquérito 
do Congresso, isto é, tendo as assinaturas das Comissões Mistas, 
(Muito bem!) Quero dizer que a Comissão Mista do Congresso 
Nacional, substituindo uma do Senado c uma da Câmara, não segue 
o artigo da Constituição que diz: "Oito sessões extraordinárias 
remuneradas". A Câmara dos Deputados só pode realizar oito ses
sões extraordinárias remuneradas. No entanto, são realizadas 8 do 
Senado e 8 da Câmara. Parece-me que o que a Constituição fez foi a 
limitação a nível do Senado c a nível do Congresso Nacional. Parece
me, com todo o respeito, como nós já estamos limitando a Constitui
ção à metade do Regimento Interno, nós queremos limitar ainda 
mais, o que a Constituição limita. Parece-me, Sr. Presidente, que o 
assunto é claríssimo. As Comissões Mistas devem ser criadas 
independente das cinco do Senado e das 5 da Câmara. 

O Sr. Murllo Badar6 (ARENA- MG)- V. Ex• me permite? 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Pois não. 

O Sr. Murilo Badaró (ARENA - MG) -Com a Maioria do 
Plenário; discordo de V. Ex• 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Mas, nuo i: o que o 
Regimento Interno do Congresso Nacional diz. O Regimento 
Interno diz: 

"Art. 21. As Comissões Parlamentares Mistas de In
quérito serão criadas em sessão conjunta, sendo automática 
a sua instituição se requerida por 1/3 (um terço) dos mem
bros da Câmara dos Deputados mais 1/3 (um terço) dos 
membros do Senado Federal, dependendo de deliberação 
quando requerida por Congressista." 

Requerer uma Comissão Mista depende da aprovação da maio
ria do Congresso. Mas se 1/3 de Deputados e 1/3 de Senadores re
quererem a Comissão Mista, ela é automática. O art. 21 é de uma 
clareza meridiana. As Comissões Parlamentares Mistas de lnquí:rito 
serão criadas cm sessão conjunta, sendo automática a sua instituição 
se requerida por um terço do Senado e da Câmara. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Permite-me V. Ex•, 
nobre Senador? 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Pois não. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Não si10 permitidos 
apartes. 

O Sr. Gllvun Rochn (MDB- SE)- Permite V. Ex•'? 

O SR.I'EDRO SIMON (MDB- RS)- Pois niio. 



O SH. J'J~ESlDE\TE (Llo~.' Vi<t11:1; - 0:-. oq··artí.'~. u~w ~;;1 
pt:rmitido!'i. P~rdoe-mc V t:x'. rn;J'i 1.l~. an;trtl.:; nÜ{' :;~10 rcrrr~i!itb~. 

G SI<. l'HJIW SII\ION (MDB - RS1 ... J<oç,,r,ho.;o. Sr 
~;r~sidcntc, qur C um ;Jtr~vinJcnto nH:u, Scn;.,uor n.:...:~lll-dH.:galh 
aqu;, h:ndn ccncza que 'v. Ext=, cum a sua cultura,~ 'lla unch~I.i:ncJ<.. 
c com íJ capacidade jurídica que 'tt:m. havc:ria de dar- como 1!.!11h(. 
ccrf(':.:a de que havr.:rá de da:· - ~~ c.:orr::t~ intcrprt:ta;.;~o :w texto do 
Rcgimcntu. Por isso quc digo que é um atrcvuncnLo meu l<.tl.cr o que 
tenho ccrtc:!a que V, Ex•, com muito mai~ caracidHde. havt·r:'J dt· 
dt"finir, u.o estabelecer esta posiçàl). 

Peço desculpas pclu meu atrevimento, Sr. Pn:sidentc. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vianu)- V. Ex• tr'lz umu contr;. 
buição valiosa c acredito que a QuestflO de Ordem levantada ou a 
indugaçuo levantada pelo Senador Orestes Quércia i: realmente 
daquelas que estão a requerer um exame mai;, detido, muis aprofun
dado. Infelizm~:nte, a mc;u ver. o assunto não tem aquela nilidcz com 
que eh: se afigura ao eminente Senador Pedro Simon. i:;to porque hú 
artigos que, de algum modo, conflitam com r.:ssa clarcí'a, pele· 
menos, já nilo digo com a o~cst~o de OrdCJO. 

O an. 37; por exemplo, diz: 

Art. 37. A Câmara dos Deputados c o Senado Fo· 
dcrai, em conjunto ou separadamente, criarUo comissõ<.:s dt! 
inquérito sobre fato dcte;:rminado e por prazo certo, mc
diunte rc:querimento de um terço de seus membros. 

Já em artigo anterior, na letra "c'\ do art. 30, diz: 

e) Niio será criada comissão parl~tmentar de inquérito 
enquanto estiwrem funcionando cancomitantcmt:ntc pelo 
menos cinco, salvo dclibcraçuo por parto da maioria da Cã· 
mura dos Deputados ou do Senado Federal; 

Diante dessa indagação, que me parece relevante. acho que a 
quc;tão suscitada por V. Ex• tem toda a oportunidade, clu é impor· 
tantc. E por isso eu a submeterei à Comissão de Constituição dus
tiça, que i: o órgão próprio du Casa, para examinar c responder com 
mais profundidade c precisão a indagação de V. Ex• 

O Sr. Orestes Quércia (MDB - SP) -Agradecido, Sr. Prc· 
si dente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem V. Ex•, como 
orador inscrito, a palavra. 

O SR. ORESTES QUE:RCIA (MDB -SP. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Se· 
nadares: 

Dias atrás o noticiário da imprensa trouxe declarações do 
Ministro Pctrônio Portclla, nosso colega nesta Casa, Senador pelo 
Piauí, nas quais S. Ex• diz que irá convocar o Conselho de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Humana, que funciona, de acordo com a 
legislação existcntc,junto ao Ministi:rio da Justiça. 

Mas, embora seja uma demonstração de interesse pura com este 
campo realmente importante da nossa vida, direitos humanos, 
convocação do Conselho, as declarações do Ministro realmente nos 
ussustaram, nos aterrorizaram, nos deixaram realmente tristes, 
porque S. Ex• disse, tambi:m, que o Conselho iria analisar violações 
de din:itos humanos mas a respeito de casos que ocorressem daqui 
para frente. Disse ainda S. Ex• que falar cm unúlise a respeito das 
violações dos direitos humanos, no passado, seria a provocação de 
um anticlimu para a anistia que o Governo cstit unundundo c 
S. Ex•, o Ministro, diz que está estudundo. 

Evidente, Sr. Presidente, que us dcclar:u;õcs não pro~r.:cdcm, se 
nós analisarmos com senso de justi~·a, porque se a unisti:~ rcft.:rid:1 
pelo MinisLro, fLlSSc amplu, total, conforme n.:za o Pmgr:ttna do 
tv1 DB c é o anseio d~sta Naçilu, nós estaríamos mais tranqllilizadm. 
1\l~ts tndos nós conhcccmos quul i: o tipo d~: unistia quc o Gü\'t.:rno 
t.•st:'t rrcr;tr:mdtl. D~:vc t:!'ltar rt:alizando eSlUdlh !'lc..:rctos pam vcrifi· 
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L::.J~ '-ILH.:m intt.:rc.~~J ~cr :nibtiado, cLtquda manei r;• ~::,uí~.~tcot ~omll • 
Gnvt:rthJ krn se rortach) no . .; ú!tirnC•:'I tcrn;Jo:., nu·: i!l:i:JHI:'- ! :~ -~t·u·., 
r) ri ;-,c ir:zl rn •;fi I c 

Se fussl! J :1nbtia que - repito - todo o I .. Jí~: Ue~ej;.~, nú·. 
con..:ordaríamo~ com S. Ex~. cml·h)ra n~uitl"b cuso:; Uc ·.·iol:z..;~'c:-. dLõ~ 

direitos humanos l.icvam se: r csclarcddos. O f•llt) c que, !'lt: '' ani.'iLi·. 
(OS:'!C amrla. fo:-.sc total, nós podcríamo:, t:üncord:tr L:om S. E,o.' Mu, 
n~10 podc:mo~; concordar com o fato de o Governo qucrcr dar o pt:r· 
d~hJ do CSi.JUCcimento par:1 violações ~t dírcitos humanos, 'k 1~nl0 
hnsildro~ e, ao mesmo tempo, não qucir:J dar o perdão do r.:squr.· 
cimc:nto com uma anistia ampla c total a todos os brasikiros alin· 
gidos por a tos institucionais, u partir de 64,· aliás conforme o própric· 
Ministro da Justiça declarou à imprensa ah:mà, dectar::u;ões c:s~as 
que a imprensa brasileira transcreve no dia de hoje. 

Sr. Presidente, para lembrar que este assunto é rr.uito sériu, que 
n~o pode: ser simplesmente esquecido, que o Ministro àa Justiça não 
pode, simplesmente, dizer que vai convocar um Conselho para anali· 
sar violações dos direitos humanos daqui paru a frente, basta r!!cor· 
dar duas reportagens publicadas nos últimos tempos pela rcvist:•. 
1st() é, uma delas c outra pela revista Vt•ja. • 

Vamos u alguns trechos, Sr. Presidente c Srs. Senadores, da rr.:
vista Isro é, datada de 21 de setembro de 78: 

Nem preso, 1;~m morto. Dcs:Iparc:cido, sl.!gUJldo mestre 
Aurélio Buarque de Holanda, é "que, ou aquele que desa· 
pareceu". "Pelo menos, era assim até 1970. Nesse ano, '' 
nçiio dos organismos de repressão no Brasil introdu:!iu um 
novo significad0 par~ es~u palavra: aquele cuja prisão ou 
morte não é reconhecida por qualquer autoridade. De 1970 
-quando desaparoceu o estudante Antonio dos Tres Rcb 
Oliveira, preso cm São Paulo a I O de maio, primeiro caso 
do género registrado - ati: agora, 47 pessoas, scgur.do o 
Comitê Brasileiro pela AnisLia, ingressaram nessa relação 
assim descrita por Alceu de Amoroso Lima, cm urtigo no 
Jornal do Brasil: "São pais, irmãos, noivas, mulheres, quem 
sabe maridos, que esperam surgir o Ausente, de um momcn· 
to pura o outro, sempre que se abre a porta da rua( ... ). Ati: 
quando haverá no Brasil mulheres que não sabem se são 
viúvas; filhos que não sabem se são órfãos; criaturas huma· 
nas que batem cm vão cm portas implacavelmente tranca· 
das, de um Brasil que julgávamos ingenuamente isento de 
tais crueldades?" 

E a revista, nesta mesma reportagem, estabelece 47 misti:rios, 
dando os nomes das47 pessoas desaparecidas, os quaissolicito à Me· 
sa que, constem do meu discurso, para que sejam inscritos nos Anais 
da Casa. 

Mais adiante, Sr. Presidente, este outro trecho da reportagem 
da Revista Isto E: 

Desaparecidos? Seria "desaparecido" um termo cor
reto para designar todos os 47 componentes da lista do Co· 
miti: Brasileiro pela Anistia? A julgar pelos depoimentos de 
inúmeros presos politicas, contemporâneos de alguns deles, 
a resposta é não. Examinemos alguns casos: 

I) Mário Alves Vieira de Souza, jornalista, um dos 
fundadores do Partido Comunista Brasileiro Revolucioná
rio, foi preso no Rio de Janeiro cm janeiro de 1970 c imedia
tamente conduzido ao DOI-CODI. No diu 16 de janeiro, 
alguns presos foram informados por um soldado que 
Múrio Alves morrera, depois de prolongadas sessões de tor
turn. O nome de Mário figurou na lista dos· desaparecidos 
publicada pelo JB hú quinze dias. Agora, o CBA já o con· 
sidera morto, As evidências n.:colhidas nesse período são 
mais do que suficientes. 

2) Rubens Puiva - No dia 20 de janeiro de llJ71. suu 
resid~ncia foi invadida ror clcmcnlos dos organismos de' 
sr.:gurança, lJlll! 1..1 detiveram. No Jia seguinte, tamb~m ~u:t 
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c:sros;t Eunice c.: a tilhu do ca:-,al, Elia na, fo1 Hill seqUestrada~ 
c conJutitlas uo CODI. nu rua Barão de Mesquita, Rio de 
Ji.tnciro. Eunice ficou dolt: di:ts presa e, au ~air, verificou 
que no pútio da prisUo estava o carro do n;.trido, n.:llfiLJo 

no dia seguinte pelu ir!llft de Rubens Paiva, mediante rccino 
passa<iu por um miliwr lotado naquela dcpcndência poli
cial. 

Apesar da evidência, o I Exército, em resposta :10 

haht'a.r corpu., impetrado junto ao STM, informou que 
Rubens, Eunice e Eliunu jamais haviam estudo presos ~:m 
unidmlcs da úrea do I Exército. No dia 28 de janeiro Jc 
!971 os organismos de scguranç<t anuncinram que unt 
"preso de alta categoria social" fora resgatado por seus 
companheiros cm operação no Alto da Boa Vista. O preso 
chamar-sc-ia Rubens Seixas. Cinco meses depois, anuncia
va .. sc que o suposto resgatado não era Scixas, mas Rubens 
Paiva. 

Jl Stuart Angel - Sua mãe, a modista Zuzu Angcl, 
tinha em seu poder, antes de morrer em acidente de 
automóvel, carta de Alex Polari de Alvarenga, companhei
ro de cela de Stuart, na qual narrava a maneira pela qual 
Stuurt morrera, amarrado a um jipe que o arrastava pelo 
chão, na Base Aérea do Galeão. O episódio é contado no 
livro do historiador Hélio Silva, volume 20 da colcção 
Pequena História do Brasil. 

No dia 21 de fevereiro de 1979, foi a revista Veja que icz uma 
:.m{tlise profunda enunciando fatos que, reulmentc, devem ser 
considerados pela Nação brasileira, Dentre esses fatos descritos por 
essa reportugem, vamos retirar alguns trechos tão-somente pura nus
.m leitura: 

"Socos e Cusparadas- Em 1969, contudo, quando o 
lançamento da Operação Bandeirantes (OBAN), em São 
Paulo, oficializou a presença das Forças Armadas na 
reprt:ssão aos movimentos subversivos (veja a reportagt:m 
seguintt' ). os militares contrúrios à violência se viram 
impotentes diante do clima de radicalização - e quase 
todos viraram as costas ao que ocorria nos porões do pais. 
Além disso, embora tivessem repugnância pessoal pela tor
tura, muitos achavam que o combate: à subversão não se 
podia fazer com delicadeza - sim, haveria fatos extrema
mente desagradáveis, mas como evitá-los? Alinal, tratuvu .. 
se de uma guerra, e numa guerra as pessoas se machucam. 

Enquanto isso, oficiais engajados no esquema repres
sivo exibiam crescente desenvoltura. "Vocé eslú vendo esse 
sangue? E de um "patriota"! Você também quer ser "pa
triota"?", costumava grítur nos prisioneiros da OBAN, cm 
princípios de 1970, o capitão de Infantaria Benone de Ar
ruda Albernaz, O sangue, neste caso, era de Virgílio Gomes 
da Silva, 36 anos, operãrio da indústria química de São 
Paulo, casado, pai de três filhos e militante da organizaçilo 
terrorista Ação Libertadora·Nacional (ALN), sob o codino
mc de "Jonas." 

Mais adiante, Sr. Presidente, Srs. Senadores, diz a mesma 
reportagem da revista Veja: 

"Nos meses seguintes, enquanto denúncias de torturas 
se sucediam par todo o país, o aparelho repressivo consoli
dou um forte esquema de sustentação financeira, que estrei
taria as ligações entre empresários e militares. Essa aliança 
leve como um de seus lideres o industrial Henning Albert 
Boilcscn, brasileiro nascido na Dinamarca, principal exe
cutivo do grupo Ullru, que em meados de 1969 reuniu um 
grupo de empresários dispostos a contribuir com dinheiro 
ou equipamento purn os órgãos de segurança. Sua dedica
çiio u esse trabulho, que o teria levado n purticipur de vúrias 
liCSSÕL'!i de torturus na OBAN cm São Paulo, cnlrc 1969 c 

1971, acabou por trant:formá-Jo no alvo princip:l da r:x1 n:~ 
ma esquerda .... " 

Anunciu u reportagem que, togo depois, Boiler.cn foi a!;-;as
~in:tdo por um comando. 

E assinala ainda a rcportugt:m: 

"Pela mortc do ex-Deputado e líder esquerdi<t:J Carlos 
Marighclla, por exemplo, cada delegada envolvido na ação 
recebeu u importãncia, altíssima para o nno de 1969, de 

100.000 cruzeiros." 

Sr. Prcsid~::nte, mais ~Hli<mlc, em outro tr~dlO, dit. u rncsrn<~ 
reportagem da revista Veja: 

Em .Jgo~lll de 1973. quando os órgãos de segLUançu já 
ugiam de forma intt:grada, cm c:scala nucional, o Jclcgadu 
Sérgio Flcury viajou a Pernambuco. No dia 16 daquele 
mês, o CODI-DOI prendera na praça lan Fleming, no 
Recife, o c.itudante de Medidna Mnnocl Lisbo:t de Moura, 
29 :.1nos, cas~ào, fundador e um dos dirigr:r1tcs do P~1rt1do 
Comunisw Revolucionário (PCR), pcquen<l .rgrupamemu 
esquerdista de açr10 limitada ao nordeste. Horas mais tarde, 
duas testemunhas- Maria do Carmo Tornús c Juarcz José 
Gomes - viram Moura na delegacia da Policia FcJcral, 
com o corpo roxo, inchado e coberto por marcas d•: 
espancamento. Torturado, segundo as duas testemunhas, 
pelo delegado Fleury c pelo agente da f'olicia federal Luiz 
Miranda, Moura desapareceu da cadeia uma semana 
depois, já com as pernas paralisadas e roídas pela gangren<~. 

Ele reapareceria no dia 4 de setembro "morto em 
tiroteio" no bairro de Moema, em São Paulo, segundo nota 
oficial distribuída pelos organismos de segurança paulistas. 
lnform~do do episódio, o capitão do Exército Carlos 
Cavalcante, :l época diretor da EMBRATEL, mcio·irmiio 
de Moura, tentou resgatar c corpo para sepultá-lo cm 
Alagoas, onde vive a família do morto. Retido durante 
horas no ll Exército c, mais tarde, no Instituto Médico 
Legal, o capitão Cavalcante sujeitou-se a infindáveis forma· 
Jidadt:s burocráticas. Mas, em vez do cadáver, r~ccbcu 
apenus a informação de que: seu irmão já havia sido enterra· 
do como indigente. 

Caso desejasse trasladar o corpo, Cavulcante u:ria de 
fazê-lo em esquife lacrado, assumindo o compromisso de 
não permitir que o 'abrissem. O capitão recusou tais condi
ções - e, depois desse episódio, solicitou passagem para a 
reserva. A essa altura, o aparelho de segurança gozava de 
completa liberdade de movimentos, configurando um 
temível poder paralelo - e assim seria até que, com o 
presidente Geisel, entrasse em cena uma vontade maior. Só 
então começou a enfim declinar a força do aparato 
consolidado u partir de !969, quando foi criada a Operação 
Bandeirantes. E o pafs começou a emergir de sele unos de 
sombras." 

Sr. Presidente, são duas publicações da mais alta responsabilida
de - as revista Isto E e Veja, e essas denúncias nunca fornm 
contestadas, 

Nós, evidentemente sensibilizados com certa vontade nacional 
de esclarecimento desses fatos, não podemos concordar com us 
declarações do Ministro dn Justiça, segundo as quais a Comissiio 
que S. Ex• chamar~ u reunir vai tratar dos casos de violações dos 
direitos humanos, daqui para a frente, 

O Sr. Evchíslo Vlolrn (MDB - SC) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ORESTES QUE:I!CIA (MDB - SPl - Com moita 
honra, nohrc Senador. 
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O Sr. En!loü,io Vil'ira U'·10H- SC)- Dc~!.!nvolvimcnto ~ csta
du de cspíríto, Situaçi'to do Brasil: um;t divida externa de 43 bilhões 
de dólares- a crc.~occr nc:-.tc ritmo, cm 84 estaremos com uma dívida 
cxtcnLa superior a 120 bilhões de dólares: um;t divida int!.!rna que 
marcha para os 500 bilhões de cruzdros; uma inl1açiio j{J niio mais 
galopante, mas supcrgalopantc: a mb~ria -pelas próprias palavras 
do governo - se ampliando. Situaçijo difícil deste Pais. 1: preciso 
não upcnas o esforço do Governo, não apenas o esforço da 
ARENA, niio apenas o esforço do MDB, mas de todos os setorcs da 
sociedade brasilciru. Para rcalizurmos este esforço c marcharmos 
por um caminho nn busca da reabilitação econõmica c social deste 
Pais, é preciso termos um estado de espirita adequado. E. para ter· 
mos esse estado de espírito, é preciso encontrarmos, o mais rápido 
passivei, a normalidade politica, é preciso buscarmos, imediata· 
mente, a reconciliação nacional, é preciso termos um eswdo de paz, 
de compreensão, de amor neste Pais. Uma das medidas urgentes 
pura alcançarmos estas metas ê a anistia para todos, o perdão, o es
quecimento total. Fora disto, nobre Senador, é difícil. Dai os nossos 
parabéns a V. Ex• por levantar o problema e pedir a anistia 
para todos, não a anistia scletiva, mas a anistia para todo:;, para que 
todos possam dar a sua contribuição no soerguimento desta Nação. 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB - SP) - Agradeço o 
aparte de V. Ex• Em adenda, lembro o seguinte aspecto: um dos 
motivos que os economistas afins do Movimento de 1964 sempre 
colocaram para a existência de um governo autorit{trio c duro foi o 
combate à inflação. Todos nós estamos verificando que, com a re· 
pressão, com o arrocho salarial, com o autoritarismo, este último 
qUinqUénio apresentou o maior indice de inflação que conhecemos 
depois de 1946. 

O Sr. Evelásio Vieira (M DB - SC) - Criando sempre uma 
perturbação maior de ordem psicossocial. 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB - SP) - Exatamcnte. 
Portanto, veja V. Ex• que, realmente, esse fato é muito importante. 
Não podemos concordar com a colocação do Governo a respeito de 
uma anistia restrita. 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA - RN) - Permite-me V. Ex• 
um aparte? . 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- SP)- Os que tiveram 
oportunidade, por exemplo, de ler um livro pequeno, "Revolução 
dos Bichos", do inglês George Orwcll, lembram-se que, ao final. 
quando os porcos já estavam dominando e explorando os outros 
animais, surgiu a lei-maior daqueles que dominavam os animais. To· 
dos os animais são iguais, porém uns sào mais iguais do que os 
outros. 

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- SP)- Assim, veja 
V, Ex•, o Governo quer dar o perdão do esquecimento a esses cusos. 
Nós queremos, pelo menos, que eles sejam investigados. Estamos 
levant:mdo uma questão já aprc:st.mtada U Nação pclns revistas Vt')a 
c Isto E. que oferecem denúncias que nijo foram contestadas. Ao 
mesmo tempo, o Governo nUo pensa numtt anistia ampla, total, co
mo quer a Oposição, interprctundo os unseios du Naçuo. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Orestes Quérciu? 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- SP)- Pela ordem, gos
turiu de atender primcirumcntc o nosso eminente Senador 1-!umbcr
to Luccnu. 

O Sr. Humberto Lucenu (MDB- PB)- Nobre Senador Ores· 
tcs Quérciu, o seu pronunciamento, nesw turdc, ~ da maior impor
titncia, V, Ex• tral ao Senado gruvlssimas denúncias que foram 
publicadas umplumcntc por v{Jrios l1rgUos da imprcns:1 brasileira, 

sobretudo pu r revistas especializadas como V,•jo c Is! o r.. a resp!.!ito 
de violações dos direitos humanos no País. Esse farto material, ba~
taria para ocupar, durante largo cspar.;o de tempo, o chamado Canse· 
lho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, ôrgfio vinculado uo 
Ministério· da Justiça, mas que:, infelizmente, não funcionou durante 
todo o Governo do Sr. Presidente Gcisel. E ugora, quando o Sr. 
Ministro d:t Justiça anunciu o retorno das atividades des:-.e 
Conselho, insisto em dizer, através da tribuna do Senado, que o seu 
funcionamento só será viável com uma total rcmodificaçào da lei cm 
vigor. ou seja, ... 

O SR. ORESTES QUf.RCIA (MDB - SP)- Aliás, só para 
coluborar, o nobre Senador Henrique Santiilo apresentou, neste 
sentido, uma contribuiçilo, se não me engano anteontem, bem como 
V. Ex• 

O Sr. Humberto Lucena (M DB - PB) - ... a substituição de 
grande parte de seus Membros, para que não seja apenas, como mui
tos outros, um órgão a mais do Poder Executivo, e, bem assim a vai· 
ta ao sistema das reuniões públicas, pois não há razão para o sigilo 
que se impôs, na alteração que foi feita, através de projeto do então 
Senador Ruy Santos. Todos os Tribunais do País reúnem-se de por· 
tas abertas, todos os seus julgamentos são presenciadoo pela imprcn· 
sa. Portanto não há razão para que se insista no funcion~mento 
secreto desse órgão. Realmente, só através da adoçiio dessas medi· 
das é que nós da Oposição poderemos voltar a tomar assento no 
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- SP)- Agradeço o 
aparte de V. Ex• que muito contribui para o meu discurso. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho. Fazendo soar a campa· 
inho.) - Encareço ao nobre orador que não mais conceda apartes, 
porque seu tempo já está esgotado. 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- SP)- Sr. Presidente, 
sou muito obediente, mas se V. Ex• permitisse, gostaria de ouvir 
pelo menos um dos Senadores da ARENA, que já solicitaram o 
aparte, se for o caso. V. Ex• concorda? 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Pelo meu gosto passa· 
ria o dia ouvindo os nobres Senadores. Acontece que os nobres 
companheiros não gostam disso. A liberalidade da Mesa nem 
sempre é compreendida. 

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - Os nobres companheiros 
gostam e precisam disso. 

O SR. ORESTES QUF:RCIA (MDB- SP)- Ouço o nobre 
Senador Dinarte Mariz. 

O Sr. Dinnrtc Mariz (ARENA- RN)- A minha intervenção 
scrl• rápida, apenas estranho que, na hora cm que o Sr. Ministro da 
Justiça se propõe a dinamizar um seta r que vem cm defesa dos direi· 
tos da pessoa humana, V. Ex• e o seu Partido sejam contra essa 
medida. Na hora em que o Sr. Ministro da Justiça- c hoje está na 
imprensa c V. Ex• devia primeiro ter lido os jornais de hoje ... 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- SP)- Mas acontece 

que li. Ex• 

O Sr. Dinnrte Mariz (ARENA - RN)- ... V. Ex• se funda· 
menta em uma notícin já ultrapassada no tempo. V. Ex• dcvin ter li
do as declarações do Governo, hoje ... 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB-SP)- Eu li. 

O Sr. Dinurte Mariz (ARENA- RN)- ... de que vai real· 
mente tornar u iniciativa de nprc!lcntar o projeto de unistiu, que é o 
que todos nós brnsilciros Uescjamos. V, Ex• ncst<t hora, vern exala· 
mente dizer, contestar, a oricntaçUo do Sr. Ministro da Justi,·a. f: 
estranho, nté mesmo porque tudo que V. Ex• leu cm rcl~1çào lt utitLt
dc dn Governo, foi cm rcla~·Uo ;to Gov!.!rno passaUo, ni'to na situa•::/ o 
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atual do Ministro Petrônio Portclla. O Sr. Ministro Petrônio 
Porte! la estú cncmregado, no momento, pelo que se sabe cu opinifto 
pública estú confiante, de levar este País Íl democruciu que todos 
desejamos. L<tmento profundamente que V. Ex• vcnhil a ler mi.lti:ria 
de outro tempo, de outro Governo. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Ouço o nobre 

Senador Josó Lins. 

O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Agradeço ao nobre 
Senador Orestes Quórcia. Serei bastante rápido. Referindo-me à in· 
teressante citação feita por V. Ex•, de que todos os animais siio 
iguais, só que alguns são mais iguais do que outros, e à sua posiçiio 
sobre a anistia irrestrita, não acha V. Ex• que aqueles que comete· 
rum crimes de sangue, aqueles que cometeram utos de terrorismo, 
nüo atentaram também contra os direitos humanos'? 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB - SP) - Agradeço o 
aparte dos dois eminentes Senadores, que, à sua maneira, contri
buem para o nosso pronunciamento. Primeiro, o Senador Dinartc 
Mariz sabe que coloquei bem a questão com relação ao Ministro da 
Justiça. Lamentei que S. Ex•, tão-somente, queira cuidar de viola· 
ções de direitos humanos, daqui para a frente, c queira esquecer-se 
do passado. 

Por exemplo, ó ali: oportuno lembrar, pela presença do 
governante alemão entre nós, o parlamento alemrto está votando, es
tes dias, um projeto que acaba com a prescrição para os crimes nazis
tas da Segunda Guerra. O parlamento alemão niio quer esquecer os 
crimes nazims da Segunda Guerra, embora passados trinta e tantos 
anos. f: um exemplo que o parlamento alemão dá, porque existem 
crimes que, realmente, não podem ser perdoados. 

Com relação ao nobre Senador José Lins, cu evidentemente sou 
contra qualquer tipo de violência, sou contra o terrorismo, todos 
nós do MDB somos contra o terrorismo. Mas, a colocação é u 
seguinte: por que tão-somente contra uns e não contra os outros'? 
Uns às vezes cometendo crimes violentos na ação, outros cometendo 
violentos na prisão, dentro de uma cela? 

Encerrando, Sr. Presidente, queria tão-somente dizer o se
guinte: a questão de ordem levantada com relação uo número de 
CP!s, prende-se ao falo de eu pretender a constituição de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito para analisar a questão da viola
ção dos direitos humanos, nos últimos anos, no nosso País. 

Respeito a intenção daqueles que acham que ainda não é opor
tuno uma CPI nesse sentido, embora eu julgue que ela é oportuna, 
porque ela i:, antes de tudo, necessária. Aqueles que acreditam que 
uma CP! não teria forças para agir, eu lembraria a Lei no 1.579, de 
18 de março de 1952, que, no seu arl. 2•, diz o seguinte: 

Arl. 2• No exercício de suas atribuições, poderão as 
Comissões Parlamentares de Inquérito determinar as dili· 
gências que reputarem necessárias e requerer a convocação 
de Ministros de Estado, tomar o depoimento de quaisquer 
autoridades federais, estaduais ou municipais, ouvir os indi
ciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar 
de repartições públicas e autárquicas informações e do
cumentos, e transportar-se aos lugares onde se fizer mister 
a sua presença. 

f: o artigo, talvez, mais importante dessa lei. Portanto, uma CPI 
tem condições de investigar aquilo a que se propuser, tem condições 
de investigar tudo que diga respeito u violações dos direitos 
humanos. Em razão disso é que estamos pleiteando essa Comissão 
Parlamentar de Inquérito. 

Dizer que autoridades nUo viriam ao Senado, cu creio que nüo é 
direito, porque existe uma lei. A lei deve ser obedecida por todos. 
Em 1974, diz[amos, em razão da existência do Al-5, que cm todo 
mundo, nos Estudos Unidos, por exemplo, a lei estú ucimu de todos. 

• 

No Bmsil, com o Al-5, o Presidente eslava acima da lei. Ni10 po
demos concordar com a manutenção desse espírito. Se exrstir uma 
lei, nós fizermos c o M DB decidir fazer uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito, neste sentido qualquer autoridade tem <I ohrigaçrto de 
obedecer ios requisições desta C PI, porque é a lei. 

Sr. Presidente, eram estus as colocuções que nós queríamos 
fazer, agradecendo a colaboração, a gentileza, de V. Ex• cm deixar 
que nós nos estendêssemos mais um pouco. 

Mas, é realmente ncccss{lrio, sentimos necessidade. aliús. de vir 
à tribuna para dizer que a colocação feita pelo Ministro da Justiça 
não procede, não corresponde à realidade. (Muito bem!) 

O Sr. Henrique Suntíllo (MDB- GO)- Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem, para fazer uma reclamaçiio. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador, pela ordem. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tomei conhecimento, pelo noticiário da Imprensa do Pais de 
hoje, e conlirmei a informação no Comitê de Imprensa, do Senado, 
de que o discurso do ilustre Senador Dirceu Cardoso, bem como os 
apartes que por mim e outros Senadores lhe foram dados, foram cen
surados pela Mesa do Senado. , 

Eu gostaria de receber de V. Ex• uma informação, positiva ou 
negativa, e caso positiva, saber em que se enquadra dentro do art. 21 
do Regimento Interno da Casa, que repele o art. 30, da Constituição 
do País, a censura efetuada pela Mesa. Este art. 21, na sua alínea u, 
estabelece: 

"Ao Senador é vedado: 
a) fazer pronunciamentos que envolvam ofensas às 

instituições nacionais, propaganda de guerra, de subversão 
da ordem pública ou social, de preconceito de raça, de reli
gião ou de classe, configurem crimes contra a honra ou con
tenham incitamento à prática de crimes de qualquer natu
reza." 

Eu gostaria de receber uma informação desta Mesa, Sr. Presi
dente, e agradeço. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Informo a V. Ex• que o 
Presidente efetivo da Casa, quando passarmos à Ordem do Dia, 
dará a explicação, em nome da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dinarle Mariz. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN. Pronuncia o se· 
guinte discurso, sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

-Volto, hoje, a ocupar esta tribuna para continuar numa luta, 
posso assim dizer, de mais de uma década, defendendo, perante as 
autoridades constituídas do País, o nivelamento do sulário mínimo, 
no Brasil. 

Venho, reulmcnte, há dez anos, Sr. Presidente, pugnando puru 
que o operário nordestino seja situado em igualdade de condições 
com os seus colegas do Sul e do Centro, perante o salário mini mo do 
Pais. 

Tenho advertido muitas vezes que, se o custo de vida da minha 
região é mais alto do que o do Centro-Sul do Pais, se o mercado de 
trabalho é, uli, mais precário (pois enquanto os operários do Centro
Sul do País, principalmente, os da úrea industrial, têm assegurado 
um trabalho permanente, na nossa região, quando um trabalhador 
consegue três dias de serviço por scmunu, ele cstú visto vitorioso c 
satisfeito) por que, então, o sulúrio miníma é menor no norte c no 
nordeste, se o salúrio mini mo é exatamente pura assegurar recursos 
suficientes pura a manutenção do trabulhudor c de sua família'? 
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Numa ~poca como a atual,julgo dr.: meu dever retornar constan
temente: u tribuna pura lembrar as autoridades responsáveis por este 
sctor a necessidade de estudarem o problr.:mu c, reconhecendo u 
procedência da nossa argumentação, façam realmente, com justiça, 
aquilo que deve ser u grande aspiração da massu trabalhadora nor
destina. 

Recebi, Sr. Presidente c Srs. Senadores, das mais importantes 
sindicatos de trabalhadores da Ria Grande do Norte, a começar da 
mais antiga entidade de classe da meu Estada, a Liga Opcrória 
Nortc-Riograndcnse, uma carta, por todos eles nssinada, na qual 
solicitavam que mais uma vez cu ocupasse a tribuna c, cm nome de
les, fosse ao Ministério da Trabalho para fazer o apela costumeira, c 
verificar M: conseguiremos, agora, aquilo que é uma vclhu aspiração 
das trabalhadores nordestinas. 

Apuseram os seus nomes no referido documento o Sr. Pedro 
Ricardo Filha, Presidente da Federação dos Trabalhadores nas In
dústrias da Ria Grande da Norte; Antônio Fclix da Silva, Pre
sidente da Liga Artística-Operória Narte-rio-grandcnsc; Vicente 
Ferreira Xavier, Presidente da Sindicato das Estivadores de Natal; 
Valdcrlina Barbosa, Presidente da Sindicato dos Trabalhadores da 
Indústria de Purificação de Águas c Esgotos da Ria Grande do 
Norte; Epitócia Nunes, Presidente da União das !nativas da Pre
vidência Social do Rio Grande da Norte; 'Luiz Francisca de Lima, 
Presidente da Sociedade Beneficência c Progresso de Lagoa Seca; 
Antônio Alves de Lima, Presidente da Sindicato das Alfaiates c 
Costureiras do Rio Grande do Norte; Augusta Borges de Oliveira, 
Presidente da Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da E.xtraçiio 
de Mármore Calcórca de Macaíba; João Quirina das Santos, Pre
sidente da Sindicato dos Trabalhadores na Panificaciio c Confeitaria 
do Rio Grande da Norte; e Manacl Francisco de Carvalho, Pre
sidente da Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias de Energia 
Hidra e Termeli:trica na Ria Grande da Norte. 

Sinto-me honrada, Sr. Presidente c Srs. Senadores, de ser, nesta 
hora, um intérprete das trabalhadores do nordeste cm geral, c cm 
particular da meu Estada, cm nome das quais procurei a Ministro 
da Trabalho, Sr. Murilo Macedo, de quem colhi a melhor das im
pressões, pela sensibilidade que revelou na trata da problema. Com 
ele passei uns trinta minutos, discutindo esse assunto, Sempre que se 
fala ou que se defende a idéia que me trouxe a esta tribuna, fala-se, 
também, da desenvolvimento da Nordeste, que pode ser prejudica
do se o salário mínimo for nivelado cm relaç:io a outru região. 

Então, pergunto eu, Sr. Presidente e Srs. Scnadorcs, se é pos
sível pcnsur cm desenvolvimento com o sacrifício, com o suor, com a 
fome da trabalhador nordestino; se todo a esforce do regime 
dcmocrútico é realmente cm defcsu da pessoa humana, como é que 
iremos admitir que il custa da sacrifício e du fome do homem que tra
balha se pense num Brasil diferente, mais próspera e mais feliz'! 

Além disso, senda mal pago, o trabalhador nordestino emigra 
para o Centra-Sul, em busca de melhores salórias. 

O Sr. Lomonto Júnior (ARENA- BA)- Permite um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. OINARTE MARIZ (ARENA - RN)- Pois niio, na
brl! Senador. 

O Sr. Lomonto Júnior (ARENA - BA) - Senador Dinartc 
Mariz, receba V, Ex•, neste momento, a minha solidariedade, como 
nordestino que sou, ao discurso oportuno c il. dcfcsu objctivu que 
V. Ex• vem fuzcndo a respeito de dar-se uo Nordeste o mesmo s;!ill
rio mfnimo, ou seja, unifonnizur o suldrio mínimo neste: Pais. E 
V. Ex• traz argumentos irrcs['londíveis. Realmente, nU o se concebe c 
mesmo nt1o podemos pensur ern fazer o nosso desenvolvimento c:om 
o sacrifício do homt:Ill nordestino, que: jú é profundamente sac:rilica
do, exatamente pela condiçiio de residir Illlma rt:giiio subdesenvolvi
da c cu rente de tantos serviços necessúl'ios ii sua existência. Receba 
V. Ex•, nessa horu, a minhu so\iduricllade c ucho qm: tcnws tjliC: 

pensar, eminente colcgu, que essa melhor distrihuiçiio de rendas, 

essa melhor distribuição de riqueza no País precisa ser fcit;l 
urgentemente. E o que mais carccc de uma parth.:ipaçiio, de unw 
fatia maior da bola, da riqueza nacional é o trabalhudor. O truhalh" 
precisa ser cada vez mais valorizado, por4ue ele, sem dúvil1:1 
alguma, 6 uma grande força, talvez a maior força do 
desenvolvimento nacional. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Agradeço a 
V. Ex• a oportuna aparte que me dó. São desses atas de solidarieda
d~ que me fortalecem o ânimo para continuar pelejando até que um 
dJa eu veja, sinta c testemunhe que ajustiça se fez aos trabalhlldorcs 
nordestinos. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Permite V. Ex• um apar
te'! 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Com prazer. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Senador Dinartc Mariz, 
para mim t: uma satisfação ouvir o pronunciamento de V, Ex•. bem 
como a aparte da ilustre Senador Lamanta Júnior, parque ainda há 
dois ou trt:s dias, apresentávamos aqui requerimento pura o dcsur
quivamenta de um projeta de minha autoria, da legislatura anterior, 
que estabelecia, cxatamente, a uniformização do salário mínimo cm 
toda o País. Este projeta transitou langament·' pelos caminhos c 
pelas comissões desta Casa, e tive também oportunidade de coiiver
sar com o Sr. Ministra do Trabalho, da Governa Geiscl, c ele, 
pessoalmente, se declarava a favor da uniformização do salário mini
mo. Mas, dizia S. Ex• que havia orientaçiio da Ministério da 
Planejamento contrária à medida. Foi por isso mesmo que o nosso 
projeto não teve sucesso na legislatura anterior. Vejo. agora. que 
ilustres integrantes da bancada governista tomam uma posição 
consentânea com a aprovação do projeto. Portanto, acho que esta é 
uma boa noticia e, realmente, este é um longa pleito que niio pode 
ter conotação partidária, jó vem sendo defendido há muita tempo 
por representantes vários do povo brasileiro, c é de se esperar que, 
finalmente agora, na legislatura de 1979 consigamos êxito nessa 
empreitada. Alegar. como disse V. Ex•. que a uniformização da salil
rio mínimo paderó prejudicar a desenvolvimento da Nordeste. nós 
niia aceitamos essa hipótese. Estamos fartas de que o trabalhador 
sej" a gr"nde sacrificada em luxas de desenvolvimento desta Naçiio. 
Tive oportunidade, inclusive, de lembrar que ninguém quer, a 
exemplo d"s pirómides do Egito, que se faca desenvolvimento neste 
País à custu do trabalho escravo. Portanto, é uma satisfuçào ouvir o 
pronunciamento de V. Ex•, e acredito mesmo que ele abre novos 
caminhas para a aprovação da nossa propositura. Muito abrigado a 
V, Ex• 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN)- Agradeço a 
aparte de V. Ex• Quando V. Ex• chegou ao Senado, já hó muitas 
anos cu vinha ncssu campanha, defendendo essas idéias, levando aos 
poderes constituídos a minha opinião e as reivindicações dos operit· 
rios nordestinos, dos qUais me fiz porta-voz. Agora, quero teste
munhar também que, desde a momento em que V. Ex• chegou a 
est" Casa, ocupando uma dus cadeiras da grande Estudo de 
Pernambuco, V. Ex•, realmente alinhou-se nas fileiras ·dos que 
defendem as idéias que venho hú muitos unas defendendo e que não 
silo outras senão o alinhamento do salário mínimo no plano 
nacional. 

O Sr. Evchisio Vieira (MDB - SC) - Permite V. Ex• um 
aparte'? 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN) -Pois nito. 

O Sr. Evchislo Viciru (MDB - SC)- Homem do Sul, estou 
inteiramente com V. Ex• nessa rcivindicução, por ser dus mais jus· 
tas. Entretanto, registremos que entre o ciumar dos trabalhadores 
tio Non.leste, as reivindicações dos polílicos tio Nordeste c as 
pondcraçôes dos emprcgudores do Nordeste, o Govcrrlll d~: V, Ex• 
fica com as ponderações dos emprcgaJores. 
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O SR. DJNARTE MARIZ (ARENA - RN)- Muito obriga· 
do a V. Ex• pelo aparto. 

Continuarei, Sr. Presidente, na tribun<~, salientando ser imperio· 
so c inadiável o estudo desse problema, principalmente por nós, do 
Nordeste. E aqueles que, como cu, envelheceram no trab:ilho, 
devem, muito melhor que outros mais jovens, ter a consciência do 
dever cumprido, toda voz que se defende o homem que trabalha no 
Nordeste, o homem sacrilicado, o homem que está sujeito a todas as 
durezas climáticas por que passamos. Nós, du classe média, quando 
ch.:gamos a sentir o rigor de uma secn, nesta hont, talvez 90% da 
classe mais empobrecida- a classe prolct:'trio.t- j:.í têm vindo para o 
Centro-Sul do País ü procura de meios para não sucumbir de fome, 
com u família. Assim, uqueles que:, como cu, conhccc:m muito bem a 
situação do trabalhador nordc:stino, têm o dever sagr~tdo de 
rc:ivindicar e de lutar pura que um dia eles recebam a justiça da 
autoridude competente, assegurando-lhes uma situ:tçiio de eqUidade 
com os trabalhadores do Ccntro·Sul. 

O Sr. L:izaro Barboza (MDB- GO)- Permite V, Ex• um 
aparte, nobre Senador Dínarte Mariz'! 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN)- Com pmzcr, 
nobre Senador. 

O Sr. Lúzaro Barboza (MDB - GO) - Nobre Senador, 
V, Ex•, nesta tarde, ocupa a tribuna pura tratar de um assunto du 
maior import:incia, a equiparação do salário mínimo, no Brasil. 
E(etivo.mente não h{! nada que moralmente justifique essa diferencia
ção. Normalmente, o custo de vida nos Estados mais atrasudos 6 
mais alto do que nos Estados do Centro-Sul. V. Ex• tem inteira 
razão, mas, muito mais do que a própria equiparação do sulilrio 
mínimo, no Brasil inteiro, pleito justo e para o qual V. Ex• encontra 
o apoio de todos os seus pares nesta Casa, pelo menos na Bancada 
da Oposição, é preciso lutar, nobre Senador, para fazer com que o 
próprio salário mínimo esteja de acordo com a sua conceítuação, 
porque salário mínimo, na definição clássica, t: o justo salário, é o 
salário que permite ao trabalhador decente e honesto, para usar aqui 
a definição da Igreja, manter-se, manter a sua família dentro de um 
padrão de vida, evidentemente, que, se não confortável, pelo menos 
compatível com a dignidade humana. Lamentavelmente, nem mes· 
mo o mais alto salário mínimo do Brasil está por perto da dignidade 
salarial que deve ser apanágio, que deve ser o pri:mio de todo 
trabalhador decente e honesto. Daí porque i: preciso rever o próprio 
conceito de salário mínimo no Brasil, porque no Brasil o salário 
mínimo é salário de fome. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Muito obriga· 
do pelo aparte de V. Ex• 

Sr. Presidente, além da solicitaçiio da "Liga Operária Norte·rio· 
grandense", que foi fundada em 1904, a mais antiga entidade re· 
presentativa da classe operária do meu Estado, recebi, também, tele· 
fonema do Sindicato de Construção Civil, que é um dos que congro· 
gam maior número de trabalhadores na capital, c de outras enti· 
dades de organizaçiio sindical. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Dinarte Mariz? • 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Pois niio. 
O Sr. José Llns (ARENA - CE) - Nobre Senador Dinarte 

Mariz, este i: um assunto realmente diflcil de ser tratado, porque, à 
primeira vistu, aumentar o saUtrio mínimo, pode ser considerado 
como um favorecimento aos mais pobres. No entanto, gosturia de 
inform:1r u V, Ex• e talvez V. Ex• jú saiba, que cm 1963 tlnhamos 
vinte e tri:s salários diferentes no Brasil. Praticamente huviu um salá· 
rio por Estudo. Hoje temos quatro salários diferentes. 

O SR. DJNARTE MARIZ (ARENA- RN)- Não atalhando 
o aparte de V. Ex•, quero esclarecer que n~o tenho a vuidttde de 
dizer que is!-io foi minha lu tu, mas tenho a impressão que isso é tam· 

bém renexo da minha luta, porquanto um dos nos~os colegas no 
Sen:~do Feder:!!, lídcr do meu partido, o nobre Senador Jarbas P~tssa· 
rinho, quando Ministro do Trabalho, chegou a me !'ater uma carta, 
comprometendo-se a, antes de deixar o Ministério, nivelar o salúrio 
mínimo. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Muito bem. E realmonte 
acredito que a lutu pelo nivelamento do salúrio mínimo deve ser 
continuad;t. Mas, continuando minha essu análise informo que a 
diferença cnlrt: o m:lior c o menor desses 23 sal:.írios mínimos do 
País, era de cercu de 25%. Hoje a diferença é de apenas 34%, 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Mais mzõo para acabar 
de vez com essa diferença. 

O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Ac"dito. Ainda mab, 
enquanto o maior sal:'1rio mínimo pruticamcntc cstabilit.ou, o menor 
sal :'trio mínimo subiu I 10%, t:m termos reais, de 1963 uté hoje, Quer 
dizer que o ganho comparativo st: devt:u ao aumento do menor salú
rio mínimo. Por outro ludo, V. Ex• sabe que o salúrio mínimo é cal· 
culado tendo em conta o custo de vidu regional das classes menos 
favorecidas. E claro que, se tomarmos o nível de vida de algumas 
classes mais abastudas de determinado estado mais pobre, esse nível 
pode ser bem diferente. Mas, a alimentução das classes mais pobres, 
é exatamentc o que se leva em conta ao determinarmos salários. 
Finalmente, uma outra coisa a ponderar, é u capacidade de criação 
de emprego ou de pagamento ... 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- V. Ex• advoga então 
que o pobre só pode comer farinha. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Com sardinha. 

O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Não. Absolutamente. A 
sardinha ó especial. 

O Sr. Lólaro Barboza (MDB- GO)- f: muito para o pobre, 
na conceituaçào de V. Ex• 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Nós não temos sardinha no 
Nordeste, nobre Senador. V. Ex• sabe que a sardinha no Nordeste 
provi:m do Sul. O que quero salientar i: que a capacidade de geraçiio 
de emprego do Nordeste ó menor do que a do Centro-Sul. Se esses 
sistemas fossem fechados para darmos um aumento de 30%, iguulun· 
do os salários hoje no Brasil, nós teríamos teoricamente de dispensar 
30% dos empregados do Nordeste. f: que a capacidade de paga· 
menta das nossas empresas é menor. Somos uma rcgiiio mais pobre. 
Basta, por exemplo, observar que a renda per capira do nordestino 
representa apenas cerca de 58% a 60%, da do Centro-Sul. . A 
conclusão a que quero chegar ó que niio saberíamos, sem uma 
análise mais profunda, se estaríamos ajudando ou de'sajudando o 
Nordeste, igualando seu salário mínimo ao do Sul, t claro que 
gostaríamos de ajudar os operários, mas nesse caso não sei utó onde 
os estaríamos ajudando. Muitas empresas poderão deslocar capitais 
para o Nordeste, tendo em conta o custo da mào-de·obru. Isso 
redunda em criação de mais empregos pura aqueles que passam 
necessidade, e que constituem outros desempregados na Região. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- V. Ex• é contra, a favor, 
ou muito pelo contrário? 

O Sr. José Lins (ARENA - CE) - O assunto merece um 
estudo sério. A politica do Governo é sábia, quando pretende tirar 
essa diferença, não de uma vez, mas puulutinumcntc, J(a foram tira· 
dos mais de 200% de diferença. Restam cerca de 34%. A minhu 
sugestão é no sentido não de uma solução simplista, nHJS de uma 
solucilo que realmente ajude. 

O SR. DINAilTE MARIZ (ARENA - RN)- Agradeço o 
aparte de V. Ex•, mas discordo inteiramente da opinião do nobre 
colega, quundo ad111itc prcjurw ao desenvolvimento do Nordeste. 
Ntw compreende ... 

- - IA ~-
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O Sr. Jo'é Lin> !ARENA- CE!- Nobre Scnadt>r ... 

O sr.. lliNARTF. MARIZ (ARENA - RN)- Gostaria de 
nito n.:r.:.:bt!r aparlr.:s. t.:JlGUHndtJ lt:rmirrl'' mr;tr ~:tciu:;ínio. Tt:r:lw ;r 

impressão dt: qu~.· n~t"~ rodc:ríamos, jamais, admitir um pro!;!rr.:sso nu 
;-..;ordcst~:: com o sacrifício t: u fome dos operúrios. E.;tc ~ o meu 
ronto de vista, cm nrinwiro lugar: cm segundo, nús falumos tanto 
nt.:sta Cusi.l cm direitos humanos e, por isso, não podemos deixar d:.: 
rrtentar pura os direitos do tr;.aiJUihador que, no Nordc~le, pel~)~ 
bnixos salilrios que recebe, é ofendido c humilhado em sua condiç;'tu 
humana. 

O Sr. l.omanto Júnior (ARENA- BA)- O grande direito do 
homem é o direito ao pão. 

O Sr. José Lins (ARENA - CE)- V. Ex• me concede um 
aparte'! 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Um momento. 
enquanto c::u termino o meu raciocínio. 

O homem tem direito de ter assegurada a sua subsistt:ncia. É, 
este, um dos seus direitos fundamentais. Também penso assim c está 
assegurado na Constituição que deve haver igual salário para igual 
trabalho. Então. nós temos que lutar. Há um estudo há mais de dez 
anos cm que se pleiteia essa diminuição que, muito oportunamcntt:, 
o Senador José Lins trouxe à baila. S. Ex• veio mostrar u boa venta· 
de do Governo. principalmente dos Governos revolucionários. de 
diminuírem essa distância entre o salário de uma região e o de outra. 
Eu tenho a imprensào de que esses estudos, depois de dez ano.1, já 
devem estar completos. 

Eu quero transmitir à Casa que, ontem, o Ministro do Trahu· 
lho, depois de uma longa conversa que comigo manteve, destacou 
este fato que o Senador José Lins acabou de argumentar; e, depois 
das minhas observações, ele assegurou que se não puder nivelar 
agora, pelo menos dentro de um ou dois anos o salário estará nivela
do cm todo o País. O que precisamos é pleitar, reivindicar, ati: exigir 
em nome do homem trabalhador do Nordeste. tão espoliado, que o 
salário mínimo seja igual para todos os trabalhadores do Brasil. 
(Muito bem! Palmas.) 

COMPARECEM Mti!S OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard - Jarbas Passarinho - Humberto Lucena -
Amarai Peixoto- Hugo Rumos- Roberto Saturnino- Benedito 
Canelas- Mendes Cana lo- Pedro Pedrossian. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em 20 de fevereiro de 
1976, o Sr. Oswaldo da Costa Nunes Freire, Governador do Estado 
do Maranhfto, encaminhou o Ofício n9 256, solicitando autorização 
do Senado para que aquele E.studo realizasse operação de cmpri:sti· 
mo externo no valor de USS 1,700,000.00 (hum miihào e setecentos 
mil dólares americanos) para o lim que espocinca. 

A matéria liceu na Secretaria-Geral da Mesa aguardando u 
complementação dos documentos necessários à suu lrnmitação. 

Não tendo, entretanto. ati: a presente data chegado esses 
documentos, a Presidência determina o envio do respectivo processo 
ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, projetas 
de lei que seruo lidos pelo Sr. !•-Secretário. 

Suo lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 57, DE 1979 

Dispõe sobre n obrlgntorlcdadc de ns sociedades de 
economia mlstn c empresas públicas mnntercm o controle dus 
respectivas subsldlürlas, nas condições que especifica. 

O Congresso Nacionul decreta: 
Art. IY As sociedudes de economia mista e empresas publicas 

vedado dcsfazcr·se da participtlçuo mujoritliria no capital dus 
rcspcctivus subsidiúrins. 

-

Art. 2~' Esta lei cntrurú cm vigor na dula de suu publi~.:;.~ç:i,J. 

rcvog~tdas .:ts disposições cm contl·ário. 

.I ustificnçi'io 

htru a prcstaçiio Je muitos dos serviços públicos ou de utilid:rtlc 
púhlica que, por cxigí:nciu constitucionnl, devem ser cxploradn·. 
mediante concessão ou autorização, n administração costuma con~
tituir sociedades de economia mista ou empresas públicas. 

Assim também quando o Estado necessita, sob a égide tiL• 
disposto no urt. !63, da Constituição, intervir no domínio cconõmi 4 

co ou estabelecer o monopólio de determinada indústria ou ativida· 
de. para o lim de organizar e agilizar o desempenho de determinado 
seta r. 

São formas hoje de o poder publico dinamizar a sua utuação. 
fuzendo·o sob a vestimenta de entidades privadas, dus quais. toda· 
viu. não perde o controle. por ser detentor da maioria do capital 
social das mesmas. 

Com efeito, tais sociedades de economia mista c empresas públi
cas são, invariavelmente, constituídas por lei, estarrdo previsto, em 
todos os casos, que o capital de cada uma delas terá sempre a 
participação majoritária do poder público. 

Isto vem significar, na prática, que, em qualquer das dit~s sacie
dados ou empresas, a única possibilidade de elas deixarem de ser 
preponderantemente públicas i: alterar a lei que as constituiu, o que 
não se fará, certament.:, sem a prévia aprovação do Congresso 
Nacional, vale dizer, do povo. 

Já o mesmo não se pode dizer das subsidiárias dessas sociedades 
de economia mista ou empresas públicas que, cumprindo finalidade 
jungida à da sociedade de economia mista ou empresa pública à qual 
esteja vinculadas, podem, entretanto. criar-se, extinguir·se, alienar· 
se ou mesmo despublicizar-se e até desnacionalizar-se à revelia da lei. 

Contra essa perspectiva, totalmente desaconselhável e incondi· 
zentc com os princípios que autorizam a intervenção do Estado no 
domínio econômico ou mesmo a atunção mais dinamizada do 
Estado em certas atividadcs, o nosso projeto busca criar um 
obstáculo eficaz. 

Contamos com o patriotismo de nossos ilustres Pares para :• 
aprovação deste projeto. 

Saiu das Sessões. 5 de abril de 1979.- Henrioue Snntillo. 

( ,ls Comissões de Constiwiçào e Justiça, de Economia t' 

de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 58, DE 1979 

Introduz alteração no Decreto-lei no 221, de 28 de feve
reiro de 1967, que dispõe sobre a proteçiio c estímulos à pcsr~•. 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. 1• E acrescentado ao art. 28 do Decreto-lei n• 221, de 28 

defevereiro de 1967, o seguinte§ 1•. renumerando.se os atuais; 

"Art. 28 ....... , .............................. . 

§ I• A autorização de que trata este urtigo será obtida 
mediante prova de ser o interessado colonizado ou sindi· 
calizado. 

Art, 2• Estu lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam·se us disposições em contrário. 

J ustlficaçiio 

O espírito extremamente burocrutizunte imposto por uigumns 
delegacias da SUDEPE, com relação às uutoriznções pura a pescu 
prolissionul, em conformidade com o Decreto-lei n• 221 /67, está 
prejudicando tunto os pescadores profissionais quanto os sindicatos 
n que esses se vinculam. 

Nu cidade de Santos, por exemplo - segundo informa o 
sindicato dos pescadores local - n ddegnciu dn SU DEPE estú u 
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::xigir aos pescadores, pum dar-lhes a necessária autorização, que 
,;omprovam a condição de colonizados. 

Ora, a condição de pescador colonizado somente t! possível 
nrovar por quem esteja cm dia com as mensalidades devidus it colô
nia, eis que aos cm atraso não se fornecem os documentos corrcspon
Jenles. Necessário lembrar 4uc os atrasos nUo são uma demonstra
ção de mau proceder dos pescadores, senão que conseqOi:ncia 
inevitúvel da sua ordinariamente dilicil situação tinanceira. 

Assim, o que ocorre i: que muitos pescadores, necessitados da 
1utorização para poder pescar e sobreviver, humilham-se diante dos 
donos de cmbarcaçõ·es e pedem o dinheiro adiantado. 

Além disto, aquela referida situação de permanente penúria 
linanceira não permite ao pescador contribuir ao mesmo tempo para 
duas entidades- colónia c sindicato-, do que resulta enfraquece
rem-se os sindicatos. 

Tal situação bem que poderia ser resolvida na própria 
•Jdministração, sem precisar ficar consignada expressamente na lei. 
:ontudo, como a tendência é sempre a de dificultar, aos invé:s de 
facilitar, melhor será que se esclareça definitivamente a questão, 
estabelecendo a alternativa, como preconizado neste projeto. Quer 
dizer, para obtenção da autorização, o pescador poderá comprovar 
tanto a filiação ao sindicato quanto à colónia. 

Sala das Sessões, 5 de abril de 1979.- Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 221, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967 

Dispõe sobre a proteção e estímulos ii pesca. 

Art. 28. Para a obtenção de matrícula de pescador profissio
nal é preciso autorização prévia da Superintendência do Desenvol
vimento da Pesca (SUDEPE), ou de órgão nos Estados com delega
ção de poderes para aplicação e fiscalizaçiio deste Decreto-lei. 

§ I' A matrícula será emitida pela Capitania dos Portos do 
Ministério da Marinha, de acordo com as disposições legais vigentes. 

§ 2• Aos aprendizes será expedida matrícula provisória. 

I Às Comissões de Consriruiçào e Jr«riça e de Agricul
rura.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 59, DE 1979 

Modifica dispositivo da Lei n' 6.620, de 17 de dezembro 
de 1978, que "define os crimes contra a Se~urança Nacional, 
estabelece a sistemática para o seu processo c julgamento, e 
dá outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I' O§ I• do art. 53 da Lei n• 6.620, de 17 de dezembro 
de 1978, de 17 de dezembro de 1978, passa a vigorar com a seguinte 
redução: 

caçào. 

"§ I' O responsável pelo inquérito poderá manter o 
indiciado incomunicâvel por até oito dias, observado o 
disposto neste artigo, se necessário à investigação; em 
qualquer hipótese, porém, a incomunicabilidade não atingi
rá o advogado do preso." 

Art. 2' Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publi-

Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário. 

\hril .,,. 1'171) 

Por outro lado, segundo dispõe o art. 68 do Estatuto da Orucm 
dos Advogados do Brasil, o advogado exerce verliadeiro ministério 
privado c "presta serviço público, constituindo, junto com· os juízes 
c membros do Ministério Público, elemento indispcn:,ável ü admini~
traçilo da Justiça" (Lei n• 4.215, de 27 de abril de 1963). 

A mesma lei define, ainda, como direito do advogado: 

"Comunicar-se, pessoal e reservadamente com os seus 
clientes, ainda quando estes se achem presos ou detidos em 
estabelecimento civil cu militur, mesmo incomunicúveis" 
(Lei n• 4.215, de 1963, art. 89, lll). 

Esse direito impostergltvcl da defesa não constitui apenas texto 
expresso da lei. A jurisprudência do mais alto Tribunal do País já o 
reconheceu e proclamou, por mais de uma vez, verbis: 

"Prerrogativas do advogado: I•) o acesso do advoga
do ao preso é consubstancial à defesa ampla garantida na 
Constituição, não podendo sofrer restrição outra que 
aquela imposta, razoavelmente, por disposição expressa de 
lei; 2•) ação penal instaurada contra advogado por fatos 
relacionados com o direito de livre ingresso nos presídios. 
Falta de justa causa reconhecida. Recurso de habcas 
corpus provido" (HC n• 51.778, Rei. Min. Xavier de 
Albuquerque). 

Sala das Sessões, 5 de abril de 1979.- Orestes Quércia. 

LEGISLAÇÃO CITA DA 

LEI N• 6.620, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1978 

Define os crimes contra a Segurança Nacional, estabele
ce a sistemática para o seu processo e julgamento, e dá outras 
providências. 

....... ' ................................................. . 
Art. 53. Durante as investigações, a autoridade responsável 

pelo inqui:rito poderá manter o indiciado preso ou sob custódia por 
até trinta dias, fazendo comunicação reservada à autoridade judiciá
ria competente. 

§ I• O responsável pelo inquérito, poderá manter o indiciado 
incomunicável por até oito dias, observado o disposto neste artigo, 
se necessário à investigação. 

§ 2• Os prazos de prisão ou custódia, fixados neste urtigo, 
poderão ser prorrogados uma vez, pelo mesmo período de tempo, 
acima referido, mediante solicitação do encarregado do inqui:rito à 
autoridade judiciãria competente, que decidirá, ouvido o Ministério 
Público. 

§ 3• O preso ou custodiado deverá ser recolhido e mantido cm 
lugar diverso do destinado aos presos por crime comum, obser
vando-se, ainda, os arts. 239 a 241 do Código de Processo Penal 
Militar. 

§ 4' Em qualquer fase do inquérito a defesa poderlt solicitar 
ao encarregado do inquérito que determine exame na pessoa do 
indiciado par~ verificação de sua integridade física; do laudo expedi
do pela autortdadc médica ser!, feita juntada aos autos de inquérito. 

§ 5• Esgotado o nnw de trinta dias de prisão ou custódia ou 
de sua eventual ,rorrogação, o indiciado será imediatamente liber
tado, salvo se decretada prisão preventiva, a requerimento do 
enca;.regado do inquérito ou do ó~gão do Ministério Público. 

' ..... ' ................... ' .. ' .. ' ... ' .................... . 
I Às Comissões de ~tiluição e Jusriça e de Segurança 

Nacional.) 

• ' /i•ÍÍ\\ 
Tal como está redigido c em vigor, o§ I• do art. 53 da Lei de O SR. PRESIDBNTE (Nilo~)- Os projetas lidos serão 

Justillcaçio 

Segurança Nacional. atenta cintra o _principio da do,fesa am~!~J.., ... ,publicados e!~ill~bs.c?mi\~~~,WÕlpetcntes. 
assegurado na Constituiçilo (arl. · 15:1, §I '1'5!. • · . • .: " . Sob~e a lll<:!a~q~cnmcnto;qu'.rSê'r!J lido pelo Sr. 1•-Sccretúrio. 
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F.fit/o O S<'J{IIitil(' 

REQUERIMENTO N•R7, DE 1979 

No~ termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, re
queiro o dcsan.Juivamcnto do Projeto de Lr;i do Senado nl' 220, de 
1975, quo "dit nova redaçiio ao artigo I• da Lei n' 5.969, de li de 
dezcmhro de 1973, que instituiu o Progranw de Garantia da Ativi
dade Agropccuária", de autoria do Senador Paulo Guerra, fdta a 
rc~onstituicflo Uo processo, se neC!.!ssária. 

Sala das Sessões, 5 de abril de 1979.- Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESillENTE (Nilo Coelho) - O requerimento lido 
scrit puhlicado c incluído cm Ordem do Dia nos termos regimentai>. 

O SI!. I'RESillENTE (Nilo Coelho) - Está finda a hora do 
Expediente. 

Passu-sc ú 

Item I: 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento nll455, de 
19n, do Sr. Senador Gilvan Rocha c outros Srs. Senado
res, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Fe
deral, de discurso proferido pelo Deputado José Carlos Tei
xeira n;1 C<imara dos Deputados. 

Em votação. 
Os Srs. Scnudorcs que o aprovam queiram pcrmant:ccr senta

dos. (Pausa.) 
Aprovudo. 
Ser~ feita a transcrição. 

B o seguinte o discurso cuja transcrição i: solicitada: 

O·SR. JOSE C.UU.OS Tt:JXEIR.\ (~IDB- SE. Como J.ider. 
s~m revisão dp orador') -Sr. PrC'sldcnte. Srs. Deputados. hã QU:lSe 
15 anos tenho des(.•nvolvldo, nesta Casa c cm Sergipe. permanenU: 
luta pc'o retorno no pleno Estado de Direito. parn uma dcmocracln. 
!ii~m actjetivos c por umn rerormulnçào da nossa economia que per
mita n ju.'ltlçn. social chegar às camadas mnls pobi'I!S c amplas da 
nossa populn.çüu. 

Ao JonRu dà tempo, t.enho r.onvlvldo. nesta Casa. com em~nen· 
te . ., tigut·as c lideres da mais nltn expr~:ssíío. Com eles tenho nprcn
d:do n razão de S('r umn luta permanente em ravor dos direitos 
humanos. dn.~ llbC'I'dndt•s, dns gnt·nntlns lndlvldunls, do r~spcito il 
libt•rdude de expressão e de pcns~unento c. aclmu de tudo: da m·
CL's."ildad(' de t~xtst..êncla do plurlpnrtldal'tsmo em nos~o Pnts. 

Com :t t!Xt.lnção elos oulli~os partido~. v!nculcl-me ao MOB e 
:J."isuml a responsabillclndr dt· rund:í-lo cm meu Estado, numa luta 
r.·m que tlvL~ de ,~nrrcntar as forças que. durilnte 36 anos, se dlgln
dtnvnm cm Sct'Ripc t•. para prr..,m·varcm ll~ sem lntt!rcssr.s, unlrnm
·~C na legenda ela ,'\RENA, esqucccndo~sP dn.s duas desavenças .. ma~ 
tH·ocurando prc.'iervar o prlnclpai, o donlinto, pelo\ rorcn polttlca. 
dn economia do nosso Estado. 

Um:t plC!adc de homrns. mulheres c jovens, no dto. 22 de abril 
df." 1966, aj udou-nw a in.stalnr oflclatmente. no Cine-Tentro Rio 
Branco,.~, o MDB ser~lpHno. Do:; 18 Vcrcnc\ort>s dn. C~pit~\. npcna$ 
:. Jngrc.ss;1rnm no MOB: dos 32 OeputncJos .Estadurds, nrnhum 
'l1ptou pela pnrtldn. Dt~ntro d~ssc panorama e Q\lE> comet;'i.\n\0~ ~ 
!undnr o.~ Dlrt'l.orithi c, dos 74 munlciplos, nlcanr:amos apenas 17 
t•nl l96G. 

Em to•w, devo!:, ctns acontecimento~ dr. 13 d~ dezembro de 1968, 
a l'l'!ormulac;:to ln.st.!tuclonal brasllclm rcz com qu~· a n•prrscnta~ 
t-1\'ld:Hic politka dt• St.•rglpl· dt•lxa.s!ic dt• ser 7 rcpt•cscnt3nl.~·s n 
Càmnr;1 das Drputuclos r 32 na Asst•mbléla Lt•gl.slnt.Jva, redu?.lndo· 
!ic, dt~ ncardo com o indlcc de clettOI't'l'i, n 5 Dt•putactos Ft·dcrnls I' 

15 Drputados ii ,'\ssembléltl Le~lsl:ltlva 

Não mt• rol possiH·I. üqurta épocn, l'ln racc do~ votos t'Ol tmmco 
t• nulo:-> c.• do pt·ópdo s!stcnln politico cm vl~or, nlcnnçur o qt~o~ 
t'il'11lt• clt·ttot'l\1, Entüo, pela prtmeh·n vrz, dt!;>dc HHô, ~~~ oposlt;oN; 
dNnoct·ó.tlcn.'i dt• Srq~Jpc não tlvt•runl t'ePI'l•sentatl\•JctndL• no Con
gl't•sso Nnctonnl. Srm nldio I' .sem tt•lt•vl:làa, ilqucln epocn a ctun
t>nnha dt'SI'IlVOIVt'U-SL• QUí\S(' que tdt•ntlcnmentc a de 197!1; Rcn~.'i· 
r.t~ndo dns cinzas t'/1\ HIN, conM·~ulmo.'i ampl!ur os Dln·torlos F~.'i· 
~adunls. ntlnltlndo 37 nlLinidplos, E, num c~ton;o cxtrnordllulrlo, 

Já contu.ndo com a prNH'nça dos modernos meios de comunicação 
- o rádio e <l. tch·vl:iii.o, ptinclp::tlmcnte - fizemos uma campanho. 
cm qut• o programa partidário c a.s tdélas dos candidatos ,n~\o·a
lcceram perante a opinião pública. Elegemos, então, o Senador 
Gllvnn Rocha c.· consegui a modesta participação eiell:.orul de per· 
mam~ccr até os dia~ dt• hoje conto o Deputado F1~dcra! mo.ls votado 
dn. história poUtlca .. cieltoral de Set·gJpc. Velo então 19í6. S(.'m rád!o, 
sem televisão, com o Códlg:o Eleitoral modlflcadtJ parü atender it.s 
condições c vantagens dos detentores do poder. A exlsténcla dn. 
Lel Falcão nos Impediu de desenvolver um trabalho mais cf!clcnte 
e mais consentâneo com a real!dade dos nordestino.s de Sergipe. 
No desdobramento dessa luta. pcr<:cbemos que os objctlvos da. 
nossa causa c a bandeira que desfraldávamos encontravam eco nos 
centros urbanos c, em especial, na nossa Capital. Foi então que 
os resultados de 1976 no.'i permitiram a eleição dt: quase 2/3 do:i 
Vereadores de Aracaju; dos lB. elegemos 11, multas com nhcl 
superior -- professores universitários, prottsslonais liberais -
que melhornma qua!ltatlvamf.'ntc os valores dlsponívels para o exer~ 
ciclo do Legl~iatlvo em nossa capital. Mas a Unha de orientação 
que o MOS traçou foi sempre a da cocxi:~tência pací!lca, do pOnto 
de vista do entendimento dos interesses coletivos, no que tange 
aos programas do Executiva municipal, multo embora. no progra .. 
ma do MDB conste eleições dlrctas para a Prefeitura da Capital. 
E o MDB não taltou, cm nenhum Instante, até esta data, a todas 
as mensagens do EXei:Utivo aracajuano encaminhou à apreciação 
do Legislativo com vl~ta il.s transformações urbanlsttcas r à:> 
~ecessldades de soluçito do sistema vlãrlo da cldacte para atender 
a demanda crescente d{l. nossa população, ansiosa de partlclpnr do:; 
bcn'l de consumo. beneficiando-se da existência da lndústrlá auto
mobllist!crt. produto c Iniciativa do grande Prcsldl'nte Juscelino 
Kubltschek. 

O Sr. Geraldu Guedes - Antes de tudo, permita-me V. Ex.~~. 
lnterron1per a seu discurso, ocorre que cu flcarl<l mal perante 
mim mesmo se no Instantes cm que V. Ex.• se despede da Cã.mara 
dos Deputadas não viesse prestar o testemunho de um companhei
ro que conv!veu com v. Ex.• vários anos, emp~nhando ... nos em 
vârJas batalhas e multas vezes saindo vitoriosas. De modo que, 
neste Instante em que v. Ex." nos deba - e temos Cf•rtt..za de 
que voltarâ. a estr Legislativo noutra oportunldadt!, dada a sua 
grande vocação de parlamentar, que enobrece a tradição do povo e 
cin vida de Sergipe - pam, nesse pequeno intervalo, dedicar-se a 
outt·as atlvidades, quero prestar o meu depotmento sobre quanto 
V. Ex.n nos ajudou neste Parlamento, com seu espirita público, com 
a sua lnteltgimcla. n sua dedicação, com seu notório conhecimento 
da..-; colsa.s t• dos problemas do Nordeste. Digo mais, a ausência de 
V. Ex.11 só podcró. ocorrl'r no sentido fislco. porque, em verdade, 
V. Ex,n continua conosco, eis que, na trajetórla de sua. vida parla
mentar, deixa um nome enriquecido pela honradez, pela probldtidc, 
pela lL•aldadc e pcrn virtude. qunlldade que ornam a vida de um 
bom parlamentar. 

O SR. JOSt CARLOS TEJXEIItA - Ot•putado Geraldo Guedes. 
agradeço a V. EX.11 o aparte t> .senslblllzo-m~ com as suas generosas 
pn.lnvrn.s. que traduzem rigorosamente: a forma conscJentt> c are~ 
tlva. com que durante dezessefs ano.s conv!vemos nn vida públ1c~. 
em palticular. na Cãmnra dos De-putados c, principalmente, nunw 
causa que sempre nos ligou, através do Parlamento Latino-Ame~ 
rJcano. cxpre.ss:1o c simbolismo do unidade de fortalecimento dos 
ld~:~n!s pct·scguldo.s pelos povos latino-americanos, que devem, ma!s 
do que nunca, caminhar Juntos para poderem n!cançar sua lnde~ 
pendCncln cconàmlca c politicO', !unctamental no fortalecimento 
de seus objetlvos. que, por origem e vocação, se a!lnnm e, mesma . .se 
ldentl!lcnm com a paz r os postulados da progresso. para a ju:U\~a 
social. Multa obt·igndo a v. Ex.n 

Ouço a nobre Dcplftndo Humberto Lucenn. 

O Sr. llumbertn Lucena- Nobr~ Colega, no momento em que 
V. EX.11 assoma a t'sta tribuna p<tra !nzt•r um discurso de despedida 
d~untc do crul'l Insucesso eleitoral de que rol vitima cm seu Estudo. 
~o tenho n lamentai' n suu nu.s&ncla do Congres.'iu Naclonnl duM 
rant.e esSL'.s próximos qn:Hro nnos, porqur não st•r:i mais do qut• 
!s.so. V. Ex." sf'mpt·e foi. nesta Casa, um denodado bnt.alhndor da 
CtHtsa do povo, no bom sentido da palavra, pols, t'mborn ~nlpl't•.sú· 
rio, n1io titubeou um ::;ó Instante, no srrcm extintos os antigos p;~ra 
tidos. cm rundnr uo ntl'U ludo c no ludo dL' ouLros companheiro., 
dnquC'Ia época, o MoVhlH'nto Democrntlco Braslh~iro, que, como 
costumo cll:t:N, antes mnls elo que ucorn, .se constitui de umn 
plt}!adc clt~ bravos e dt• heróis. Sai V. Ex." dt-.sla C:1sa, mas pcrma
n~ntcmcntc rica conosco sua lembrança, Con1o vai continuar rc
.sidlndo cm Brasllln, cssn convl\'imcln prosseguirá, pol~ o MDB, no 
plano naclonnl. não pode prt•sclndlr da cohlbot·nçúo de suo. lide~ 
1·ançn nn sun luta pcln llbct·dadl' c pela dcmocrucln, 

O SJt. JOS;; CAIU.OS Tt;JXEllt,\ - Obrl~ndo n V. Ex.", Depu
Lado HumbL•!'to Lucena, niw :-;ó pelas ~uas pnluvz·as como campa~ 
nlw!ro de paa·tldo, pt•los h1ços de nrctlvldndc QUe nos unt~m. mns, 
prlnclpillmt•ntc, peln confiança com QUP mt• distlnt~ulu, nos Idos ck 
Hl70, naquela hora dlricil da vidn bmsiiC'Il'a e do nO.'iS(l Conv,l't'sso 

I 
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Nactona.J. escolhendo-me para um dos companheiros de Vlcc-Lt
dcrança, quando procuramos razcr com que o MDB. rrssul'glndo 
das cinzas c da débâclc das cassuçócs de mandato. do avUtnnwnto 
díl!l lideranças politicas brasllctras. pudesse rc.stnurnr a confla•nça 
nas bases partidárias. Marchamos, eu c y, Ex.a 1~\do a lado, :ts
sumlnda posições dl!icels mas, acima de tudo, de liderança autén
Uca e altlvn. nos nos.sos rcspcctl\'OS Estados. O Insucesso de 1970 
não nos impediu de retornar cm 1!174, para construirmos, cm con
junto, no lado de tantos compnnhelros, uma nova, promissora e 
pcrman~ntc luta, a !1m de que pudéssemos ter brevemente, com a 
anistia c a constituinte, a restauração da plenitude democrá.tlca 
no Pais. Para nós. que ramos rundadores do w..oa. esta luta his
tórica c este empreendimento politico e, mais do que disse V. Ex.a, 
o resultado do trabalho de um punhado de heróis, mas, acima de 
ludo. de homens que souberam dar uma cantr!.buição, que a His
tória e :l:i novas gerações haverão de reconhecer. Muito obrigada a 
V. EX.a 

O Sr. Odacir Klein- Pennlte-mc V. Ex." um a.partc? 

O SR. JOSE CARLOS TEIXEIRA - Concedo o aparte ao nobre 
Deputado Odaclr Klein. 

O Sr. Odaclr Klein _ Nobre Deputado José Carlos Teixeira. 
vejo V. Ex.a nesta tribuna, ao proferir este pranunc\ament!J no 
rlnal desta L~:>glslaturo.. como um vitorioso, porque V. Ex.~' c um 
homem de partido. c, sob a sua Udcrançn, servindo a ~ma causa 
no seu Estado, conseguimos aumentar nossn l'cpresennçao na Cà
mara dos Deputados. Sob n liderança de V. Ex .... , scrv_lndo n essa 
mesma causa e concorrrcndo ao Senado. embora nao logrnndo 
êxito eleitoral pes:;oal. aumentamos a representação na. Assembléia 
Legislativa do ••u Estado. Sob a Udenrança partidária de V. Ex.•. 
como tinico Deputado Federal daquele Estado m•sta Casa., conse
guimos aumentar o conceito do partido, conseguimos sucessos do 
partido no cnmpo êttco c moral. V. Ex.~~. não logr_ou êxito como 
candidato ao Senado. mn.s, como sel que V. Ex}' nao se preocupa 
com oe aspectos puramente pessoais -- é um patriota, como disse 
o Deputado Humberto Lucena, c escolheu a Oposição para exerci
tar a politica. nesta fnse dlficll da vida nacional - tenho certeza 
dt! que, vrndo o crescimento do partido, vendo o aumento da ban
endn Cedcrlll do seu Sergipe nesta Casa. vendo o aumento da 
bancada. cstac!ual, vendo que o partido cresceu, percebendo que o 
~eu sacrifício valeu a pena, veJo v. Ex.". nesta t~ibuna, ao proferir 
estt' pronunciamento derradeiro nesta Legislatura - pol·quc em 
<Outra aqui novamente estará - como um vitorioso, como quem 
prestou relevantes serviços n Oposição bra.slleirn. E. prestando se~~ 
viços à Oposição brnsllelra. nesta fase ditíctl da vida nacional. 
\'. Ex,R pode ter a certeza e a consctencla de que prestou um 
relc'Vante serviço à Pútrln. Tenho certeza de que, nobre Deputado 
Jo:1ê Carlos Teixeira, embora tra.nsitorlamente sem. um m~ndu.Lo 
parlamentar. V, Ex.u contlnuaró. um Uder partldarlo autentico, 
uma pessoa preocupada com os destinos deste Pais. preocupada 
com o Brasil dos brasileiros c. principalmente, pl'OCurando usar de 
sun liderança cm seu Estado para que a Oposição possa continuar 
crescendo e, um dia, pela noss:a pregação e pf'la pressão de todos 
oo segmentos da sociedade nnclonal. cheguemos, cfetivamentt.•, à. 
democracia e no Estado de Direito. V. Ex!' verá que valeu a pena. 
V. Ex.11 poderá estar-se perguntando agora se o rato de ter deixado 
uma cadeira na Câmara dos Deputados, que era certa, para con
correr ao Senado, tel'ó. valtdo a pena. Lembro uma citação do 
n·a.sso Pre.sld.entc Ulysses Guimarães, que. parntraseando seu au
tOr preferido, quando lhe perguntaram se valeu n pena a antican
dldntura, disse: "tudo vale a pena, se a alma não é pequena", A 
n.lma de V. Ex.u, Deputado JGsé Carlos Teixeira, é grande o suCI
cientc, mostra-o um desprendido, a lutar pela Oposição, para 
ajudar a Oposição e, a.ssim, ajudar o Brn.sll c os brasllelros. 

O SR. JOSil CARLOS TEIXEIRA - Agradeço a V. Ex.•, 
Deputado Oda.clr Klein, c pode ter a certeza de que sou um homem 
de !é, que só acredita na luta cm ravor da democracia. Dai por 
que posso dizer a V, Ex.•, b. Ca.sn, e.. principalmente à nossa ban
cada, que mantivemos os indlces eleitorais de 1976. O MDB alcan
çou, para n Assembléia Legislativa, 78.987 votos, c para a Cli.mara 
dos Deputados, 75.135 votos, os mesma indlces de 76, o que, sem 
a reformulação do "pacote di! nbrtl", nos permitiria eleger dois 
Deputndos Federais e 6 Deputados Estnduals. Issso, nnturabnente, 
tomando por base o processo anterior. No atual, matlvcmos es~ 
mesmo terço, elevando a representatividade politica da partido, 
que. cm 1970, era de zero no Congresso Nacional e de 3 na As
st>mbléla Leglslnttva, pnra 2 na Cô.m;ua dos Deputados, 1 no Se
nado e 6 na Assembléia Legislativa. Com esse terço, pela primeira 
vez dcede 1064, a bancada estadual podcrã convocar ComLo;;sõcs 
Parlamentm·cs de Inquérito pnrn o pleno exerciclo de sua missão 
de Clscallzação c de oposição democráttcn. 

Eis por que efetivnrncnt&: acredito que essa nossa luta não se 
desenvolveu cm vão. Ela teve um objctlvo, o de formar novas 
lideranças cm Sergipe e levur o partido do Governo n criar opor
tunidades paru o :ml'glmcn to dessas novas Udernnças, Isso rol 
obtido ntrnvés da ml:i.'n'io qutJ desempenhei c dn z·csponsabllldadc 
qu~ nssuml, ele Uc!cnu· o pi'OCC!iso ch•ltoz·al de 1978, cm plcnn ndver-

.sldadc. mas tenao n certeza de que essa tnrcrn alcnnç:trla plena 
t• total êxll.o. De fato, rui o mais votado de Aracaju, ganhei da 
sublcgenda pnra o Senado e mantivemos os índices de 76 para_ a 
Câmara de Senadores, com vlstns à legenda para a composlça.o 
dn A.'isembléla Lcglslatlva c Cãmarn dos Deputados, cm cerca de 
12 mil surrãgtos. Vltórlns expressivas foram ·alcançadM cm mu~ 
nlciplos com estrutura indu:;trlal, como São Cristóvão, cinde ado
tlvu do Senador Lourlvnl Baptbtn, mas onde, mesmo assim, sofreu 
ele mais uma derrota, apesar de se ter valido do sistema de coação 
c de outros Instrumentos vis, para corromper o Presidente do 
partido e o cx-Pretelta, fazendo com que eles abandonassem as 
nossas fllclrns c se Incorporassem O.s do Governo cm troca de van· 
tag:cns de ordem pessoal. O povo compreendeu n no.o;;sa luta c 
manteve a sua tradição. dando-nos a vltórla. 

Na cidade de Estàncta, que C o segundo parque Industrial de 
Sergipe, depois de Aracnju, após havermos perdido uma luta cm 
1976, no plano municipal. por cerca de 800 votos, vencemos a luta 
para o Senado por ampla margem. tendo como candidato um 
médico conceituado, homem com tradição de trabalho profissional 
de mais de 30 anos na cidade. Nossa vantagem foi superior a 2. 700 
votos, num total de 9.970 votantes. 

São es/ies os resultados de uma luta onde o nosso esforço 
sucumbiu diante da ação das sublcgcndas, do processo utilizado, 
dos mecanismos Instaurados pelo sistema. partldlirlo existente no 
Bra.sll, onde, na realidade, a luta dcmocrb.tlca pouco se desen
volve. O que mais se viu foi a açáo do poder econõmico, do Go~ 
vcrno, da policia c dos que. atra"Vês dos meios de comunicação, 
tentavam impedir a participação da Oposição. Para Isso utUJza
l'am-se de duns estn.ções de televisão, clnco emissoras de ràdlo, 
quatro Jornnfs, dluturnnmcnte a veicularem os objetlvos c n 
Unha de orientação que lnteressa'Vn no Governo, mas sempre 1m~ 
pedindo que o MDB respondesse democraticamente e, ao mesmo 
tempo, defendesse suas ldêlas e seu programa partldflrlo, 

Ouço V. Ex.". Deputado Rosa Flores. 
O Sr. Rosa Flores - Deputado José Carlos Teixeira, depois de 

ouvtnnos o Deputado Odaclr Klein ralar peln bancada gaúcha 
nesta Casa, cu aqui me encontl'o para prestar uma homenagem 
quase pessoal ao companheiro que. tlel ao compromisso para. com 
sua causa, Clcl ao momento histórico c politico que vivemos, num 
verdadeiro dcs-arlo às dificuldades que este pleito oferecia a todos 
nós, resolveu emprestai' ao nosso partldo o seu patrimônlo politico
eleitoral e se engajar na campanha como candidato de Sergipe 
ao Senado da República. No Rio Grande do Sul, Deputado Jose 
Carlos Teixeira, a Oposição sofre os mesmos cerceamentos e tolhi
mentos que sofre nas demais Unidades da Federação no que diz 
1·espcito ao acesso aos grandeR veículos de comunicação social. 
Mas, mercê de .sua condição sociológica e politica, a Oposição ga,ú
cha tem resistido, no curso desees anos, a todos os obstáculos c 
dificuldades, porque ela é robustv. e porque se vem revlgornndo, 
conseguindo, assim, algumas vitórias, Admito que nestes Estados 
em que o MDB tem obtido sucessos até mesmo consagradores, 
oomo São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, é grati!l
cante, é confortador o exerclclo da atlvidade politica, porque, ape
sar de tudo, ele ê vitorioso. Imnglno a dificuldade que seja exercer 
a atividnde politica na Oposição em Estados como o de V. Ex.• 
e da qual é V. Ex.a o Unlco representante nesta Co.sa, quando os 
quadros partldlirios são débeis e enfraquecidos em todo o Nordeste 
e. no E..<'t:ado de V. Ex. a. se expressam por um só Deputado Federal, 
Mas V. Ex.~., cônscio da responsabilidade que tem para com essa 
luta, para com essa causa, que niio é de Sergipe, mas de todo o 
Brasil, ofereceu seu nome e partiu para o embate. Entendo que 
V. Ex.a se despede desta Cosa, mas não do compromisso, da. luta 
de todos nós, ainda cm 'busca de uma ordem econõ'mlea, de uma 
ordem social c de uma ordem politica eminentemente democráti
cas. Acredito que V. Ex. a sal desta Casa, mas nos acompanhará no 
curso dos próximos anos, na. mesrna difícil caminhada, no mesmo 
engajamento, na mesma busen por essa ordem democrática que 
ofereça a todos os brasileiros, notadamcntc os do Norte c Nordeste 
uma ordem econõmica que sejn a Imagem da ordem politica e dli 
ordem democró.Ucn. V. Ex.• deixa Indelevelmente gravado o seu 
nome nos Anais da Casa, pelo trabalho c pela projeção da sua 
persona.Udade. As Comissões e o Plcnàrlo desta Casa gunrdam a 
lembrança da liderança, da lntcUgêncla, do talento, da lucidez 
da propriedade das colocac;õcs que V. Ex.•, no curso destes quatrÓ 
ano.s, tez des:iu trlbunn, ~~ dn contribuição cnrlqucccdoz·n que deu 
a cstt~ Cnsa ~ no Congresso Naclonnl. LC'VJ\ V. Ex.11 a snudndc, o 
abraço dos compnnhch·os. Mnl'i do que colwicçilo, temos n cNteza 
de que n lut.n c~ntlnun. c V. Ex.". nn piL•nltuclc ·de sun.o~ rorçns, 
multo contrl.bulrn narn a grnndezn do seu 1mrtldo, do seu Est.ndo 
c do .seu P:us. 

O Slt. JOSF: Ci\IILOS TI:IXF.IRA - Muito obrigado, Deputndo 
Rosa Ftorc.s. Estejam certos V. F.x,11 cu Cn.'in de que politico que nUa 
corrr rl~co nüo pode ser 1\der, c n mlnhn mb~ão histórica me 
oiJI'igou n cxercitnr essn Jlch~rnnçn, o que tlz de rrontc crRuldn, 
convicto de estar cumprindo umn mlssi\o que havcrln de produzir 
t't'h'HltUdos mnls amplo:; nn verdade multo gmtn para mim nr.stc 
lm>tnntc, Alcançnmo.s n' meta que prr~ugulmos neste~ últimos 12 
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anos, a de termaiS 1/3 da rcprcsentatlvldnde politica do E!ltado, 
de ~ermos ratar de I'Cformulnção c. mais do que IMo, fator de ror~ 
mnçõ.o de novn.'l lideranças. IRso é fundamental na vida pUblica 
do nosso E.'itado, estagnado que sr encontrava com lldcrnnça.'l que 
se revezavam, com os mesmos métodos, com os mesmos prlnciplos, 
com os mesmos vicias, lcvnndo n nossn cconomln n um processo de 
parnUsnc;Do c, em algun:'i :·wtorcs. de completa c totnl Involução. 
Ê só Jcmbmr que Sergipe. que foi o segundo parque t.êxtll do Nor
dc.'ltc c jia produziu ;'l.lgodão pnrn abnlitcccr suas Indústrias, hoje, 
Importa 90',~ dtls suo. s nt:ccssldndes c. dentro da renlldnde nor
destlnn, ocupn o quarto lugar. 

Isso sem ralar na economia rural. cujo processo de dcscnvol· 
vlmcnto C cada vez menor por culpa exclu~lvn de governos que 
n:iD tCm as suas vistas voltndns pnrn o bem comum. mns apcna.s 
para n preservação de lntercs.o;cs pcs.'ionls. 

Ouço V. Ex.'\ Deputado Raimundo Dlnlz. 

O Sr. Raimundo Dlnlz - Meu caro Df'putado José Carlos 
Túlxelra. entendo que a politica deve aproximar os homens, c este 
raclocinlo bem cabe no no.o;so rt-laclonamcnto. Adversários poJitJ .. 
cos, sempre mantivemos e.o;trclto vinculo de amizade pessoa.!. Não 
gosto de de~pedldns e não considero e~sn uma despedida. Você 
- permita-me quebre o protocolo da Cn.s:~. pam chamã-lo assim 
- não estã dizendo "adeus", nem cu retl·ibulndo o seu "adeus". 
Sua atunçào como Pnrlnmentnr. sua r.onsciCncln· plena do dever 
cumprido é bem uma demonstração de que cstil dizendo n todos 
nõs um "até breve··. Tenho certeza de que a sua carreira politica, 
sempre levada com absoluta seriedade. é um patrtmônto que no
vamente cstn.rá cm jogo em futuro próximo, c todos nós, seus 
colegas de ambos os Partidos, esperamos vê~ lo nesta Casa na bre~ 
vldnde c oportunidade passiveis. Receba o abraço do seu amigo 
e companheiro Raimundo Olntz. 

O SR. JOSI\: CARLOS TEIXEIRA - Multo obrigado, Deputado 
Ra.imundo Dlnlz. Sabe V, Ex." que entramos na vida pública pelas 
mesmas vias partldó.rlns, ldcntltlcnndoanos em nosso:-; propósitos. 
Guardo a lembrança de ter tido a tnlclatlvn, na campnnhtn muni~ 
clpal de 1963, de lançar V. Ex.• como candidato a Deputado Fe· 
dera!. Posterlormt>nte. os ac:ontec:imentos da vlda pUblica brasllclra. 
nos separaram no campo politico, ma:;, nn verdade, conservamos 
o respeito mUtuo e, nclmn de tudo, soubemos preservar o nosso 
relacionamento fam1llar. Creio que, na próxima Legislatura, poa 
derá V. Ex.• prestâ.r valiosíssima contribuição ao processo de resa 
tauração democrática do Brn.sll. Embora vinculado ao grupo da 
economia açucareira do nosso Estado, creio que, na hora oportuna, 
poderá, como nos Idos de 1968, fazer valer multo mais a sua !or· 
mação liberal do que mesmo certos prlnclplos ortodox011 dos noss011 
tempos. A !orça de renovação, de atualização, de exigência da 
nossa sociedade, na próxima Legislatura, haverá de modl!lcar e 
transformar o quadro vigente da.• dl!leuldades Institucionais bra
sileiras, Instaurando a democracia plena. que sirva, efetlvamente, à 
c~nflança. à segurança e ao futuro dns novas gerações. 

Ouço o nobre Deputado Jsrnel Dla.•-Novnes. 

O Sr. Israel Dias-Novaea - Nobre Deputado José Carlos Te!· 
xelra, somos ligados por uma fraternal amizade .. e essa amizade 
data do Instante em que nos conhecemos nesta Casa. E Isto Jã '"" 
tempo. Confesso a V. Ex.• que, não obstante conheça. as clrcuns• 
tànelaa em que Interrompe a sua atlvldade parlamentar. não pos· 
so deixar de me comover com a ldéln. do seu afastamento por 
esses quatro arios. 1!: que V. Ex.• pertence àquela reduzida catego
ria das pessoas capazes de despertar as grandes amizades, mes
cladn.s das grandes admiraeões. Eu o conheço multo ma.ls do que 
poderia V. [1<.• Imaginar. Esse conhecimento vem multo ma.ls do 
convlvlo, farto de revelações e de con!ldênclas, do que proprla· 
mente de um estudo obJetlvo. Quer dizer, venho conhecendo 
V. Ex.• passo a passo, durante todos e~s anos. Tenho-o na conta 
de um batalhador lntemerato. V. Ex.• nao nasceu para outra coisa 
.que não a vida pübUco.. Ausentllndo·se dela va.i respirar com 
dl!lculdade, porque ela é o seu habitat, ela é o seu melo. Basta 
lembrar que, num pais onde ns oportunidades para Ingresso .na. 
poUttca surgem, às vezes, com lerdeza, V. Ex.• Inaugurou s~a 
vida publlca Jã como portador de mandato de Deputado, se n110 
me engano, aos 26 anos, oomn. Idade em que os bra.sllclros apenas 
costumam abrir os olhOII pora a realldade circundante. De I~ para 
cà, nrmn.do cavn.lctro tão jovem, soube .ser um cavaleiro exemplar. 
Teve dois tropeços, mn., eles Uustram a minha _tese e enaltecem 
a. sua pcrsonalldnde. O seu tropeço primeiro coincidiu com o meu: 
v. Ex." d~lxou de figurar num quadriénio desta Cosa, não por 
carência de votos pes.soa.ls, m~ por ralta de quorum pnrtldilrlo. 
Logo, de 1970 a 1974 estn casa se orrandou de V. Ex.• Depois 
voltamos junto.'l. Eu também csUvern ausente, embora um pouco 
mais de rempo. Enquanto v. Ex.• não Unha votos de legenda, cu 
registrava n animada. versão do Governo, o que deixarei parn os 
meus tllhos como o meu mnlor legado. Fiquei 6 ano.'l forn e V. Ex.• 
quatro. Logo, rol 0 seu Partido l' não V. Ex.• Agorn, qunndo V. Ex.• 
tlnhn uma t'L•cletçào tranqUila pnrn Deputado, quando n stm ca.
d~lrn nqul O cntlvn. - ntm:cuém s~ sen~n neln porQue cst.n cndelrn 
pcrtenct• n. Josê Cnrlos Tclxclrn - Jose Cnrlo.<i Teixeira abre mão 

desta trnnqüllldadc c aceita a dlficll tnrcra partldó.rta de se cana 
dldntar no Senado, tendo contra si tudo c todos - quando digo 
tudo rcrtroame, sobretudo, n desigualdade de melas tlnancelroa 
que. no Nordeste, costumn. ser ratai. V. Ex.•. sabedor de que 
trocava uma fnc1llda.de por uma Imensa dltlculdade, não teve dú
vidas na pcnnuta. E por quê? Por ambição pessoal? Claro que 
não, mas pelo rato de que v. Ex." tem razões pnrn se considerar 
um valoroso. Por motivos partidàrlos, achava que lhe enbln dl:Jpu· 
tnr umn cadclrn mais altn. com precariedade de metas e de pos
slbllldades. porque Unha n seu Indo companheiros que ansiavam 
uma possibilidade. V. Ex." dcu .. lhes o seu lugar. COnheço poucos 
exemplos semelhantes, nobre Deputado José Carlos Teixeira. Par
tiu V. Ex.• tranqüllo e sereno parn o sncrlticio partidário. E pou
cas vezes o MDB subiu tão alto quanto o moço José Carlos Tei
xeira no seu pequeno Estado de Sergipe: De sorte que nós· nquJ 
vamos sustentar a sua bandeira com o mesmo vigor, vamos nos 
multiplicar, Seus amigos nqul, que são todo o partido e toda a 
legenda, vão~se multlpHcar. e se esforçar para tentar suprir sua 
ausência nos próximos quatro anos, que vão d.emorar a transcora 
rer. Mas não tenha dúvidas de que seu L•xemplo há de presidir 
nossos gestos. Estará V. Ex." presente às reuniões de bancada, às 
grandes conru.sócs de Plenário. Será V. Ex." um companheiro. 
presente. E no Instante em que alguém o supuser ausente. haverá 
alguém, como eu, que lhe rará n. vez. com multa dltlculdade, 
ma.o; com multa honra. Deputado emcdeblsta Jos~ Carlos Teixeira. 

O SR. JOSE CARLOS TEIXEIRA - Obrigado a V. Ex.•, Depu
tado Israel Dias-Novaes. A amabilidade que cerca nosso relacio
namento pessoal e partidário fez com que V. Ex,& ampliasse a 
gcncrosldn.de de suas palavras. Creia-me sinceramente que os 
dois companheiros que me substituirão nesta. Casa desempe
nharão seu mandato com a.tUvez, dignidade e coerência, nessa 
luta que todos nós, durante todo o tempo, temos sabido conduzir, 
sob a. liderança do Presidente Deputado Ulysses Guimarães. a fim 
dt• que possamos. amanhã alcanÇar a vitória, que não será apenas 
do MDB. mas acima de tudo da Nação brasileira. 

O Sr. Hugo Napoleâ<t- Nobre Deputado José Carlos Teixeira, 
quem rala. aqui não é especialmente o colega, não é também es
pecialmente o amigo, mn.'i, ante:; de tudo, o admirador. o admira
dor de um eompanheh·o leal. combativo. de uma lhaneza de 
caráter c de uma correção a toda prova em suns atitudes dentro 
desta Casn. VI-o nas Comissões Técnicas. vl-o neste Plenário. 
atlvo, defendendo com seriedade as posições do Movimento De· 
mocrátlco Brasileiro, da Oposição nesta Casa. E nós. da Aliança 
Renovadora Nacional. sablamos que Isso era feito com um Ideal, 
raro de se ver nos dias de hOJe. Portanto, haverá nesta Casa 
um hiato - assim o classlflco. um mero hlato, V. Ex.'', por uma 
palavra cumprida, foi disputar uma cadeira no Senado, quando 
poderia vir para. esta Casa trànqüllamente. Sabia-se, na ocasião, 
que o Uustre colega disputaria o Governo do Estado, pelas ele!· 
ções dlretas'. E eerto.mente teria amplas condições de vitória. Mas 
quando as eleições toram convertidas de dlretas em lndlreta., 
para não !altar ao pnrtldo, v. Ex.• não quis voltar à Câmara 
dos Deputados, manteve-se de pé. Como d!Zlo o poeta. "a vida é 
combate que os fracos abate", mas não abatera, certamente, a 
V. Ex.•. a quem ainda verei subir e crescer no futuro .deste gran
dioso Pais. 

O SR. JOSt CARLOS TEIXEIRA - Agradeço, Deputado Hugo 
Napoleão, a generosidade das suas expressões que, na verdade, 
constituem aqullo que é parte Integrante dos meus obJetlvos. Dçl
xnndo a Câmara dos Deputados, continuo na m!Utàncla part!dá· 
ria, continuo na vida pubUca, tendo o certezn absoluta de que não 
é apenns nesta Casa. onde a trincheira se desenvolve em favor 
da redemocratlzação brasllelra. que podere! bem desempenhar 
a mlnhn missão. O Importante é a união de todos os homens que 
realmente pensam neste Brasil acima dos Interesses ·de ordem 
pessoal ou doa lnteresaes momentaneamente partidários. Creio na. 
evolução do quadro polltlco-lnstltuclona.l brasileiro, porque se! que 
os patriotas tem a responsabilidade de se unirem para. encontrar 
o denominador comum do Interesse e do bem coletlvo que é a. 
restauração do plenitude democrática em nosso Pata. 

Ouço o nobre Deputado Pae• de Andrade. 

O Sr. Pa .. de Andrade - Deputado José Corlos Teixeira, o 
mandato de V. Ex.& não se esgota no tempo, como de resto não se 
esgoto.rã.o as energias civica.s que anlmnm o seu espirita na luta 
QUe trava contra a opressão e em defesa dn.s Uberda.des públicas. 
V. Ex.• continuará sempre o representante dos sentimentos dc re
beldia civlca do povo serglpn.no. Dl'>ntro ou rara desta Casa, o. pos~ 
tura de V. Ex.• é postura da dignidade, da altivez, da correção. A 
luta de V, Ex. se desdobrnrã tora desta Caso., porque V. Ex.• tem 
um compromisso com a. Nação, compromisso de honra. de esgotar 
suas energln.s na luta constante. permanente, em defesa da de .. 
mocracln., pela devolução de todas n.s !rn.nqulns constitucionais, 
usurpndn.s que foram no povo brasileiro, Sabe V. Ex.•, sabe a Casa, 
•abe esta Naçõ.o, humllhadn sob o JuRo do estado dlscrlclanúrla 
qu~ as ditaduras são acidentes ctêmeros no ltlneró.rlo dos povos: 
nte porque só ns conqulstn.'i dn llberdndc do proces:so pollttco são 
detlnltlvn..'i, lmpr('scrltlvels c etcrnns. Nn luta agora, nmanhã c 
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sempre estaremos innan!~dos com V. Ex." A sun voí':. dt•lltJ·o !' tora 
do Parln.ml~nto nncionnl. nüo ct~ssnnl: ria sr ouvira clll todo:.; o~ 
molnPntos em drfcsn dns franquias dPmocró.tlcns qur QUt•rcmos 
devolver ao povo brn.<;\lclra. 

O SU., JOSF. CARLOS 'l'I~IXEIRi\ - Mult.o obri~;ndo. Dcputnd{J 
Pnt•s de Andrade. Tenho certeza de que as pnlavra.~ dt• V. EX:. 11 

to.mbem sc1·inm pronunciadas pelo nosso saudoso comr~:whclro 
Deputado Martins Rodrl~ues, de qurm fui Vlct~~Lider, o respon
sável peln cstruturn do nosso partido. como seu primeiro st•cn•til~ 
rlo~gcral. A luta no No,·destc não e dl!cl'cntc dn dos nossos com
p!lnhclros do Centro-Sul. Apcnn..'i o modelo vigcntc em nosso Pais 
permitiu que o Centro-Sul se tcnhn desenvolvido e, conseqi'lcntr
mcntc. os brasileiros que residem nessas regiões n.dqulrlram posl
çfí.o de lndependimcia económica., cultural c politicil multo mnls 
rapidamente do que nossos lrmão.o;; nordestinos. Mas estamos ca
minhando c não vamos parar. Vamos dar seguimento à luta. nfu, 
importa que ns diCiculdades do processo lnstltucional. qUt' os des
virtuamentos do modelo económico-financeiro Impeçam que n 
Nordeste dlmlnuu e.ssa separação gritante cm que se situa. nossa 
economia, dlstnnclaftdo-o do Centro-Sul brasileiro. Temos ccrte1.a 
de que, com a l'efonnulnção da estrutura agrilrla do nosso Nor
deste, com a efctlva aplicação do Estatuto da Terra, pela tradição 
c pela origem do no.s.so povo, Implantaremos naquela ârea bra
sileira a verdadeira reforma acrâria, modificando assim o quadro 
verdadeiramente grave, o quadro verdadeiramente preocupante c 
tão humilhante para o trabalhador rural, que ate hoje perdura 
en1 todo o Nordeste brnsHch·o. E, quando o esforço que desenvol
vcrnos, aqui e fora do Parlamento, cm favor da mudança dessa 
estrutura do nosso NordL•stc, encontrar guarida nas forças mais 
dlnãrnlcas c que se ldcntt!lcn.m com a.s or1gens da Igreja Católica. 
ntt·a.vés das mensagens e das encíclicas papais divulgadas cm Ser
gipe pelo Bispo O. José Brandão de Castro e sua equipe ()ast.oral, 
saberemos que nossa luta não tcrâ sida em vão e qur. a exemplo 
-dessa. nossa participação, outros cpmpa.nhelros contribuirão para. 
que essa causa alcance, dentro em breve, resultados mais cretlvos 
c dinâmicos, para que não ocorram contradições. motivadas pcln 
torça c pelas conseqüência.<; dessa. estrutura rural c arcaica, como 
a que ocorreu, no último domingo, em Propriil, cujo Prefeito, da 
ARENA, Invadiu a catedral, tomou o microfone dos que estavam 
cxercltn.ndo a sua missão evangélica e pastoral c passou a dizer 
hnproprlcdades, contraditando n mrnsngem cristã c toda a justiça 
social em tnvor dos trabalhadores sem terra, rm favor das trans
formações da estrutum agrârla de Sergipe e do Nordeste brasileiro. 

Tenho fé, Sr, Presidente, Srs. Deputados, em que o esforço 
que desenvolvi nesta Legislatura, ap1·csentn.ndo 38 projetas d1· leL 
dos quals três foram transformados ctn lei, não tenha sido em vão. 
O Projeto de Lei n.0 1.342, transformado em Lei n.o 6.432 cm 12 
df' julho de Hl77, hil exatamcnt,c 17 meses, teve 60 dias para sua 
regulamentação, Espero que o Sr. Ministro da Fazenda cumpra o 
.seu dever, assim como nós cumpl'lmos o nosso nesta Ca.sa, dentro 
das limitações do Poder Lcgisla.tlvo, cuja principal função C a de 
llscallzar os ato.:; dn. ndmlnlstl·açii.o, a fim de criar condlçõc~ ))ara 
que ela possa cstu.r a serviço dn colctlvldadc, c nüo de Interesses 
individuais ou de grupos. Queremos ter o prazer de Vt'l' r.stn lei 
regul:~.mcntnda c, con.scqüenternente, ver o abjctlvo da nossa prc· 
srnça no Congresso Nnclonnl alcançado, Isto e. a anistia c a Cons
tituinte. Queremos ccrtl!Jcar-nc.; de quí' alcançnrí'mas a plt'nltudc 
dcrnocl'iltlcn c que o Brn~ll st: recmcontro.nl com o Estado de DI
rei to pleno, para que possamo:. apagar de Vez es.'>a pãslnn .negrr\ 
dn nossa história c dedicar às llOVf\.S ~craçõcs o esforço quL•, com 
bravura, todos nós, Governo c Oposição democrática, dcscnvulvc
rnos. Temo:i de nos dar as mãos pa.rn que possamos cncontl'nr o 
caminho tdcnl, ou seja, a plenltuctr. dcmocl'átlca c. acima de tudo. 
as llbcrctudcs c a ju.stlçn social para todu o povo brnstlclro. 

Qm•ru n•ndcr minhas homcna~;cns no cx·Governndor Sl'lxas 
Oórln. qut•. r.om sua partlclpaçflo na campanha, promoveu o rc· 
c.·ncontro de sua rxtrnorcllnÓI'ia Uclcrilnça com o povo scl'glpano. 
que pódt.• ouvi-lo e nplaucti~lo. Sclxas Oórh~ rcanrmou seu~ lllr~(l· 
V{•i.s mél'llos de tribtmo, c dt:\1 tnest\nu\vcl contribuição tl nos-;u. 
.cnusn. . 

A~rnclt•Ço nos Qlll' t.ombnram na lula politlr.n em nosso Pni.s. 
pnrtlcularmcnlt· cm Ser~lpe. Ol'll pelns cn..ssaçõcl'i de mandalol'i. om 
pcln vlo!C>ndn L' nrbitrlo dos que•dclCm o poder. 

A lodos que, pntrlotlcnmt•ntc. contrlbuiram para t1 cnu.'ot\ cia 
rcdcmocrn.tlznçii.o cm nosso Pnis, desde o mais humilde rtlladu 
do MDB nos nnõnimos cleltOI'cs. aos Vcl'cadorNi, aos DeputadO!>. 
Estaduais, aos PreCeitos e Vlcc-Prcfcltos, ao Senado!' Ollvnn Ro~ 
chn, n todos o meu multo obriJ.;ndo. 

Sou u111 vitorioso. Vnmos cm frente. (,'alma!i. o orador e r.um
pr.imcnt.adol. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coclho)-lten 2: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 74, uo 
I 079, do Senador Lourivul Buptistu, solicitando n tntnscri· 
ção, nos Anais do Senado Federal, do uiscurso proferido 

pdo Gcm:ral Waltc.:r Pires d!.! Carvalho c Alhut[Ut:HJUC, n:L 
solt:nidudc dr.: sua pns~c: no cargo de Ministro dt.: Estado do 
Exército. 

Em votação o requerimt.:nto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queirum permanecer como se 

acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição. 

E o seguinte o discurso cuja rranfcricào é solicitada 

"Trazido pela confiança do invariável amigo de quase cin~ 
qllenta unos de fraterna convivência, no ofício das armas e nos mes· 
mos ideais, c a quem o povo brasileiro, por seus representante~. con~ 
fiou a mais alta magistratura nacional, em momento de profunda 
transição institucional, recebo, com humildade e ~crena emoção, as 
funções de Ministro de Estado dos Negócios do Exército. 

"Agradeço ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Gcneral·de-Exército João Baptista de Oliveira Figueiredo, a honra 
de me incluir cm seu Ministério, bem como seu generoso julgamento 
ao fazer·me executor de suas diretrizcs destinadas à força armada de 
terru. 

"Fortalecido por essa ami~adc, que o perpassar de longos ano' 
somente aprofundou, sinto possuir reservas de lenldade c de solida· 
ricdadc que haverei de acrescer ao empenho de todas as minhas 
energias para bem servir ao seu Governo. 

, .. Honra~me, sobremodo, receber o cargo dUs mãos laboriosas c 
dignas do mesmo tenente que aprendi a admirar, ainda aspirante-a· 
oficial, no meu saudoso I' Regimento de Cavalaria Divisionário -
o Excelentíssimo Senhor General·de-Exi:rcito Fernando Belfort 
Bethlcm. Procurarei seguir-lhe o admirável exemplo de total devo· 
lamento à manutenção do clima de tranqUilidade, do primado do 
dever profissional e da coesão que caracterizaram os dezessctc meses 
de sua gestão ministerial. 

"Neste momento, sinto-me diante do Exército inteiro, na multi· 
plicidadc c diversidade de suas organizações militares, espalhadas 
por todo o Território Nacional, c no cxtrnordinário potencial h uma· 
no dos quadros de pessoal militar c civil, assim como diante de vc· 
lhos c queridos companheiros já retirados c de quantos, na reserva, 
pensionistas ou membros da imensa família militar, tenham algum 
vinculo com o Ministério do Exército. A todos, chega minha sauda· 
ção nesta hora de investidura, porque os seus problemas passam a r.,. 
zer parte de minhas preocupações e, de todos, espero receber 
compreens1io, solidariedade e colaboração. 

"Sei que poderei contar com a extraordinária força animica da 
imensa comunidade militar, que haverá de me apoiar com sua lealda· 
de, seu amor ao Exército, sua união. E espero de cada um, no 
crescendo de suas responsabilidades, porque desejo dos chefes dos 
vários escalões, consagração total a seu pessoal e íl seus meios, vigi· 
lância, firmeza, paciência, constância, serenidade c, acima de tudo, 
inabalável espírito profissional. 

..E muito mais espero de meus companheiros do Alto-Coman· 
do do Exército, de sua experiência, de sua visão, de seu patriotismo, 
porque deles receberei análises, estudos, pan.:ceres e recomcndnc;ões, 
feitos com a limpidcl da franquela e a lealdade do soldudo, sobro 
politica c estratégia militares peculiares uo Exército c outra matérias 
de relevância, em particular de organizuçüo, administração c logísti· 
cu, para que eu poss•t assumir, como Comundunte Superior do 
Exército, a responsabilidade total dus decisões. 

.. Levaremos ndiunte, com determinação e senso de realidade, a 
política já consagrada de nucionulizução do mutcriul, incentivundo a 
produção nucionul de material bélico c de outros mutcriuis de intc· 
re.~sc: do Exército, somente recorrendo u fontes estnmgeirus ~:m cusos 
excepcionais. Pura ampliar o alcunce deste objctivo, procururcmm 
estimular o ucompanhumento do processo tecnológico, visandD ú 
sua aplicação para fins mililures, suu transferência, sua implantaçfw 
no Pais c l1 crinçfto de uma tecnologia própria. 
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"Tudo darei de mim para inc~:ntivar o intcrc~sc c r:stimular :1 
motivação e o L'ntusiasmo pcl:-t prolis:üi.o militar, buscando as reais 
vocaçücs; valorizando, ao mâximo, as potencialidades do pessoal, 
:nccntivundo a capacidade de decisão, a iniciativn, a criatividade e a 
!lexibilidade de raciocínio; empenhando-me, cm contrapartida, para 
situar a carreira militar cm nível de eqUidade cm rclaçiio às demais. 

"O Exército, só o entendo enfeixando soldados livres e respon
:.áveis, unidos e disciplinados, austeros e firmes, criativos c realistas, 
dosas de nossas tradições, mas voltados prioritariamente para o fu
turo, a fim de que nunca se deixem ultrapassar pelos sinais do tempo. 

"Só vejo c sinto o Exército formado por homens de mais ser que 
parecer, que valorizem igualmente o pensamento e a ação, porém, 
conscientemente silenciosos para fora, confiando ao Ministro o 
dever de falar pela instituição e, ainda assim, nunca a serviço de uma 
politica própria, porque intérprete de uma politica maior, emanada 
do Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Ar
madas. 

"Tendo ~ascido c vivido no Exército e para o Exército - filho, 
neto c bisneto de soldados, descendente de antigos combatentes que 
dedicaram suas vidas a repelir invasões estrangeiras e a lutar pela 
integração nacional, somente o concebo apartidário, situado acima 
das paixões políticas, voltado inteiramente para as lides profis
sionais, para dentro de si mesmo e para a incessante tarefa de prepa
rar-se, como instrumento de luta para a hora da necessidade, para a 
defesa da soberania nacional e para a garantia dos poderes consti
tuídos da lei c da ordem, sobretudo tendo sempre presente preservar 
a segurança da Pâtria . 

.. Procurarei integrar-me, o mais que possa, aos outros membros 
do gabinete ministerial, especialmente aos senhores ministros mili
tares e ao chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, consciente 
de que Marinha, Aeronllutica c Exército se irmanam na mesma 
destinação constitucional, movidos que somos pelos mesmos 
propósitos, e seguros de que não viceja o militarismo politico onde 
existe poder militar significante c eficaz. Voltados para os altos 
encargos da defesa da Pâtria, haveremos de ampliar ainda mais as 
faixas de nossa identificação, de nossa cooperação, de nossa conver
gência e de nossa coesão. 

"Convencido também estou de que, ministros civis ou militares, 
das áreas polftica, econõmica, social ou militar, seremos instrumen
tos da mesma açilo, participes de uma só obra governamental, regida 
por mão firme c capaz de alcançar a unidade na diversidade. 

"Assumindo as funções de Ministro de Estado dos Negócios do 
Exército, estarei dando fiel cumprimento às dirctrizes do Excelentís
simo Senhor Presidente da República, confiante no descortino, na 
sensibilidade c na firmeza daquele a quem cstarll entregue a condu
ção da nova fase da Revolução de março, a fase da edificação de 
instituições e vivências polfticas, democráticas, representativas, está
veis e duradouras. 

"Se a desinformação de uns poucos, sobretudo dos mais jovens, 
e a paixiio política e os interesses contrariados de tantos, chegam a 
negar, orquestrada c sistematicamente, a evidência histórica, a cons
ciência nacional nilo havcrll de esquecer como o processo revolucio
nllrio, cm suas várias etapas, proporcionou ao país a tranqUilidade 
necessária para a retomada c elevação, cm todos os campos, do 
ritmo de desenvolvimento; recuperou a confiança da Nação~ a cre
dibilidade internacional, afirmando o fato incontestável de que o 
Brasil é hoje uma potência emergente, alcançando já a suu maiorida
de. 

"Culminando o notável progresso realizado no decurso destes 
quinze anos, é chegada a hora de praticarmos um regime c uma 
vivência ainda mais democrática, que o Presidente Figueiredo, 
enfaticamente, prometeu alcançar, e que jamais chegamos n ter sob 
o império do estudo de direito, com liberdade responsável c com o 
mais alto teor possível de representatividade c participação, cm que 
o Exército estará, uma vez mais, profundamente vinculado ao povo, 
como instituição dcmocrâtica. 

-

.. Junto à'\ outras Forças Armadas, cstaremo~; '.'Ígilantes e devo .. 
tados, vdando para 4uc os rc:mordimentos, os n:vanchismos, o:; 
;nconformismos, as frustrações e as ambições dos velhos ~venturci
ros, c dos que a eles se juntam, não perturbem c comprometam a 
tranqUila e segura evolução democrática. 

"Estaremos sempre solidários com aqueles que, na hora da 
agressão e da adversidade, cumpriram o duro dever de se oporem a 
agitadores c terroristas, de armas na mão, para que a Nação não fos
se levada à anarquia. 

"Confiando no amadurecimento c no patriotismo das lideran
ças polfticas nacionais de todos os matizes; confiando na sensibilida
de dos órgãos de comunicação de massa, que há quinze anos clama
vam contra o desgoverno imposto à Nação e, para salvar-se, o recur
so da Revolução; confiando no idealismo dos jovens, confiando na 
energia e na clarividência do Presidente João Baptista de Oliveira 
Figueiredo; c confiando no solidftrio apoio que me haverão de dar 
todos que, no silêncio do dever bem cumprido, são o plasma do 
Exército, peço a Deus ajuda e inspiração; e me entrego, por inteiro, 
ao cumprimento de minha missão." 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)-llem 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 75, de 
1979, do Senador Lourival Baptista, solicitando a transcri
çiio, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido 
pelo Senador Petrônio Portclla, no dia IS de março de 
1979, na solenidade de sua posse no cargo de Ministro de 
Estado da Justiça. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Scrâ feita a transcrição. 

E o seguinte o discurso cuja lranscriçào é so/icilada: 

Este, o discurso do novo Ministro da Justiça, Petrõnio Portella: 
"Recebo, Senhor Ministro, a Pasta da Justiça que, por cinco 

anos, Vossa Excelência exerceu com discrição, indiscutível eficiên
cia, admirável firmeza c notável espírito público. 

Soube servir bem ao Presidente Ernesto Gcisel - Governo aus
tero e honrado, graças ao qual emergimos de um regime de excep
cionalidade transitória, necessário à conjuntura, para as turbulên
cias fecundas do regime democrático, no qual mais se exige da par
ticipação de todos os membros da sociedade - exige-se a responsa
bilidade solidária na construção da grandeza nacional. 

Sei dilicil o que me reserva o posto c se não me confesso teme
roso, devo confessar-me humilde ante a fascinante tarefa de con
tribuir para o aprimoramento das instituições politicas do nosso 
País, vale dizer, para a criação de um autêntico regime democrático, 
vivo c cstuante em todas as células e segmentos sociais formal mas 
também real, constituindo um todo orgânico a serviço do homem. 

O pessimismo não me colhe, Senhor Ministro, ao contemplar o 
mundo c ver os desencontros entre as instituições políticas e as 
nações a que visam servir; a colisão constante entre a autoridade oni
potcntc ou débil e a liberdade contida ou em expansões de licencio
sidade. 

Nesses quadros de frustração ou choque parece nilo haver lugar 
para o homem, sua realização consubstanciada no exercício de di
reitos impostergávcis. 

Mas creio ·na polltica e ela tem de valer-se do Direito para 
salvar a Justiça, sob cujo império alcançaremos a paz. Para atingir 
esses objetivos, nilo hã desvios, porque só existe um cnminho - o da 
democracia. Mas nilo basta lhe entoemos hinos de louvor ou edi
fiquemos monumentos legislativos em honra a seus princípios, se 
não formos capazes de humanizar a sociedade, no seio da qual haja 
lugar para todos os cidadãos. Ela é falsa se for apenas rica e nilo for 
justa, isto é:, se alguns egoisticamentc se apropriam do que devia ser 
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dmte é uma aparência se: a maio riu. é despojada do direito de part1 
cipar em todos os níveis c setorcs dü vida du Nação. 

A democracia simboliza-se nas instituições políticas, mas ndu.' 
não se esgota, porque deve fazer-se: prt:sc:ntc em toda a cstrutur:r 
social, de forma a triunfar a Justiça nns disputns e controvérsius, no~ 
entrechoques dos interesses individuais e, sobretudo, unte a vontadt: 
dos poderes do Estado submetidos sempre i\ vontade da lei. 

Nessa tessitura de participação c controles, em que todos süo 
protagonistas responsáveis, afirma-se o regime democrático. Ele é.~ 
um sistema que não extingue nunca, muda com a sociedade c a trnns· 
forma para fazê-la em sintonia com os novos tempos e os renovados 
ideais da humanidade. Ele deve estar na lei e entranhado também na 
realidade social criada para o homem livre, mas, responsável. 

Sei imenso o espaço a cobrir, mas niio tenhamos desalentos. A 
democracia plena é, aqui e onde imaginamos possa existir, um ideal 
inatingido. Hã nações mais próximas de seus princípios, como as hli 
bem distantes. Ediliqu.emos a nossa democrncitt com as raizes no 
solo e profunda crença no coraçiio dos homens. Cuidemos de pre
parar-nos para oferecer-lhe contribuiçiio decisiva que niio estará no 
grito dos pretensos inti:rpretes da Nação e donos da verdade, mas "'' 
trabalho obstinado dos verdadeiros construtores, sejam humildes, 
mas atuantes trabalhadores, sejam os qualificados formuladores c 
grandes artílices do nosso desenvolvimento. Todos têm o que dar. 
Uma parcela mínima que seja, de participação no trabalho, ajudarú 
a sociedade a ser mais forte e o homem mais livre das carências que o 
paralisam, da marginalidade que o segrega. 

Essa é a democracia por que lutamos. O Governo austero do 
Presidente Ernesto Geisel deu sua eliciente contribuição, que a His
tória há de assinalar, ao aperfeiçoamento das instituições demo· 
cráticas. 

Ao assumir o Governo deixou bem expressos os propósitos: 
voltar ao leito da legalidade constitucional, com a revogação da 
legislação de exceção. 

Foi difícil cumprir a promessa. As dificuldades ganharam vulto. 
sobretudo provindas dos que se proclamavam defensores da mesma 
causu. 

Não cabe, neste momento, rememorar fatos dos nossos dias, 
mas cumpre exaltar a ação benemérita de um autêntico homem de 
Estado que marcou, ao longo de seu Governo, a História repu
blicana. 

Na lirme determinação de cumprir bem a misssão, exercendo a 
autoridade onde se fez sentir a ação do Estado, o Presidente Ernesto 
Geisel -personalidade fascinante que há de ter biógrafos a consa
grar-lhe os méritos- roi o governante que escondiu, no ar austero t 

no semblante fechado, uma alma sensível e aberta às discussões mais 
acaloradas, sem os preconceitos sob cujas innuências se escolhem 
mal as fórmulas e os caminhos políticos. 

Poderia enfatizar o enorme acervo que nos lega o Governo do 
Presidente Geisel. Mas, neste ensejo, detenho-me num destaque que 
é o mais nobre elo a unir o presente ao futuro Governo- a proteção 
aos direitos humanos, 

Através de ações vigorosas, ele sÓube mostrar o quanto era 
capaz em defesa do homem e de seus direitos inalienáveis, O Go· 
verno agiu no cumprimento de um d~ver primordial, Guardando o 
homem e lhe' protegendo os direitos, estaremos a dar o autêntico sen· 
tido do Estado, que é e deve ser instrumento fiel e legítimo da Nação. 

"Darei, na esfera de minha competência, o bom encaminhumen
to aos assuntos que interessem ao poder judiciário. E, de acordo 
com a orientação do Presidente Joilo Baptista Figueiredo, hei de 
dar continuidade às reformas do Poder Judiciúrio, perseguidas, com 
determinação, pelo governo que linda. 

"Espero manter com o Congresso o entendimento que se impõe 
entre poderes harmônicos c independentes, na busca constante das 
melhores fórmulas aperfeiçoadas do regime dcmocrútico t: sentir-me-· 

l~t nc:-t:: taJ'cfn l1011r:tdo c feliz. pela oportuniUach: que n~.· ~·:r:t f!;ld.• 

J~~ tratar ..:om interlocutores qualifil.:ados, pel:.: e.xperiênci;L cul!t~r;t t' 

1 esponsubilidude politica, 
"Ministro de Estudo, niio deixo de ser um congrcssi'ita quc, p01 

..:onhcccr bem a intimidude do poder, lhe cxaila os préstimos c liH' 
proclama a imprcscindibilidnde. 

"Esta Casa continuará aberta íiOS r.:ongressistas, cunt u auspicin· 
so registro de que é comandada por um legislador que não esquece o 
juramento e os vínculos. 

"Procurando ser liel à Federaçiio, hei de desdobrar-me para 
manter com os Estados-membros um permanente interetimhio, no 
qual se ajustem as vontades no sentido do objetivo comum. 

.. Com o desenvolvimento cresce a competência e avultam o~ 
deveres estaduais. Impõe-se a disponibilidade de recursos vultosos 
para o atendimento de necessidades prementes. A Federaçüo tem de 
modernizar-se com a sociedade para corresponder i\ diversidade de 
situações, aos anseios peculiares a cada unidade federativa. 

"Superada as dificuldades do problema cconómico-linanceiro 
de caráter conjunturul, haveremos de buscar soluções menos 
centralizadoras que ajudem o autogoverno dos Estados. 

uNo meu estilo vou proceder a mudanças não paru contestar o 
c;:xistcnte, pois não há por que fazê-lo, mas para adaptar a Pasta a 
novas realidades que o Governo do Presidente Geisel criou. 

"De minha parte, Senhor Ministro, vou superar-me tentando 
arrancar de mim o que talvez não tenha, mas oferecendo tudo, cm 
coragem, perseverança, paciência e disposição de luta, para honrar a 
conliança do Presidente João Baptista Figueiredo, cm cujo dcscor· 
tino conlio e de cujo Governo espero muito. 

"Não me iludo com as diliculdades c as avalio bem, porque 
com elas tenho convivido c Deus me tem dado forças para enfrentá
las. Que Ele não me abandone quando elas vão crescer e exigir de 
mim muito mais. 

"Há homens que gostam da luta. Eu sou um deles. Caem c logo 
se levantam com as armas na mão e a fi: redobrada. 

"Por tudo, muito obrigado, Senhor Ministro. Pela conliança ú,: 
Presidente, assumo o posto e digo nesta tarde solene, que vou seguir 
o meu destino de servir à Pátria, servindo à Justiça." 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 4: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Cüm:t· 
ru n• 121, de 1977 (n' 3.062, de 1976, na Casa de origem). 
que altera disposições da Lei n• 5.917, de 10 de setembro 
de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, editou· 
tras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 12 c 13, de 1979, das Comis
sões: 

-de Trailporte, Comunicações e Obras Pública> (ouvi· 
do o Ministério dos Transportes), favorável; e 

-de Finanças, favorável. 
Em discussão o projeto, 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Sr. Presidente, peço a 
palavra, 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palavra ao 
nobre Sr. Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Pura discutir o 
projeto, Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tem o Senado a oportunidade de apreciar projeto de lei da 
Cümara dos Deputados que modilicu o Plano Nacional de Viação, 
incluindo dispositivos que atendem Hidrovias, Bacia do Parunú, 
Piracicaba, Foz e Paullnca; e outro dispositivo, o nrt. 3•, ntcnd" 
Corumbatal e rio Piracicaba. 

Sr. Presidente, este projeto já recebeu parecer favorável da 
Comissiio de Transporte, Comunicações c Obras Públicas, de auto· 
riu do ilustre Senador Alexandre Costa, hoje, I '·Secretúrio da Casa. 
Jú recebeu, também, parecer fuvorúvcl da Comiss:io Uc FirliiJH,:a~. 

- -
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sendo Relator o ilustre Senador Cunha Lima, hoje, Presidente da 
citada Comissão. 

Sr. Presidente, somos autor, também, de um projeto que inclui 
no Plano Nacional de Viação uma ligação da BR-262 com a BR- 101, 
as duas estradas mais atingidas pelas últimas inundações que nagc
larum o meu Estudo. 

Sr. Presidente, como, naquela oportunidade, pedi que a ilustre 
Bancada da ARENA, na Casa, permitisse a aprovação de requeri
mento, a fim de que o Senado pudesse discutir c aprovar essas 
modificações no Plano Nacional de Viação, mais uma vez, cu me 
volto para o ilustre colega do Espírito Santo, o nobre Senador 
Moacyr Dalla, para solicitar de S. Ex• a sua aprovação, a sua 
aquiescência, a sua anUencia, para que nós possamos ter oportuni
dade de aprovar este projeto de origem da Câmara e que também 
porta alterações do Plano Nacional de Viação. 

Essa nossa ligação- como sabe o nosso ilustre Senador- é de 
extraordinária importância cconômico-finuncciru, serve uma zona 
geoeconômica de expressão na nossa produção cafceira e atende às 
circunstâncias enfatizadas pelo Sr. Ministro dos Transportes c o 
Diretor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, de 
atendimento às estradas-espinhas, às estradas vicinais, que concor
rem, poderosamente, para um desempenho extraordinário dos seto· 
res de exportação do Estado. 

Era o apelo que cu queria fazer à ilustre Bancada da ARENA, 
no sentido de que atenda ao pedido que ora veiculamos. (Muito 
bem! Palmas.) 

O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- Sr. Presidente, peço a 
palavra, como Líder da Maioria. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Moacyr Dalla, que falará como Líder, para discutir o 
projeto, 

O SR. MOACYR DALLA (ARENA - ES. Cmo Líder da 
Maioria. Para discutir o projeto. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Em nome da Maioria, tendo cm vista que o presente Projeto de 
Lei da Câmara n• 121, de 1977, altera dispositivo da Lei n• 5.917, 
de 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, 
c atendendo à solicitação do eminente colega, Senador Dirceu Car
doso, a Maioria esclarece que votará favoravelmente à proposição. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Se mais nenhum Sr. 
Senador desejar fazer uso da palavra, declararei encerrada a 
discussão. (Pausa.) 

Está encerrada, Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos, (Pausa.) 
Está aprovada. À sanção. 

E o seguinte o projeto apro••ado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 121, DE 1977 
(n• 3.062-B/76, na Casa de origem) 

Altera disposições da Lei n• 5.917, de lO de setembro de 
1973, que "aprova o Plano Nacional de Viação, • dá outras 
providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J• A alínea c do art. 3• da Lei n• 5.917, de 10 de setem

bro de I 973, passa a vigorar com a seguinte redução: 

"Art. 3• ........... · · · .. · · .. · · · · · · · .. · · · · ..... . 
c) dar-sc-ú preferência ao uprovcitumento da capaci-

dade: ociosa dos sistemas existentes." 

Art. 2• Fica incluída no Anexo 5.2. I da referida lei- Relação 
Descritiva das Hidrovias do Plano Nacionul de Viação- a seguinte 
hidrovia: Bacia do ParanÍI, Piracicuba- Foz/Paulínia. 

Art. 3• Fica incluído no Anexo 4.2 da referida lei - Relação 
Descritiva dos portos marítim0s, nuviais e lacustres do Plano Na
cional de Viaçõo - sob o n• de ordem 102, o seguinte: 102 
Corumbataí- SP- Rio Piracicaba. 

Art. 4• Esta lei entrará cm vigor na data du sua publicação. 
Art. 5• Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 5: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• 347, de 1978, do Senad'or Accioly Filho, que dá 
nova redução ao art. 5 I, da Lei Orgânica dos partidos polí
ticos, tendo 

PARECER, sob n• 26, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição c Justiça, favorável. 

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

claro-a encerrada. · 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria voltará, oportunamente, à Ordem do Dia para o se

gundo turno regimental. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO OE LEI DO SENADO N• 347, DE 1978 

Dá nova redação ao art. SI da Lei Orgânica dos Parti
dos Políticos. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J• O art. 51 da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei 
Orgânica dos Partidos Políticos), passa a vigorar acrescido das se
guintes alíneas: 

"Art. 51. .................................... . 

.. !- ......................................... . 

"c) a fim de anular convenção municipal para escolha 
de candidato a cargo eletivo, quando eivada de nulidade, 
no todo ou em parte. 

"11 - ' " .... ' " .... ' .............. ' . ' ' " ' " 
"c) a fim de anular convenção regional nas condições 

da alínea c do inciso I. 
"iii - . ' . " " ' ' . " .. ' " ' ' .. " . ' ' .... ' ' . " . ' 
"c) a fim de anular convenção nacional nas condições 

da alínea c do inciso I." 

Art. 2• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra o nobre Senador Evelásio Vieira. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA PRONUNCIA DISCUR
SO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SE
RÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Srs. Senadores, jil no 
curso da sessão, tomei conhecimento de uma, niio sei se digo qucstilo 
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de ordem, reclamação, inlerpelução, que foi fcita à Prcsidêncin, c 
poderia dizer pessoalmente a mim, pelo nobre Senador Henrique 
Santillo. 

Desejava, cm primeiro lu,!:!ar, dizer a S. Ex• que a Mesa, sempre 
que julgar conveniente, usará das prerrogativas que lhe concede o 
Regimento, de ver, antes de publicadas, as matérias e documentos 
que tenham curso no Senado. 

Desejo dizer u S. Ex•, em seguida, que, tanto quanto S. Ex• fui 
surpreendido por uma notícia no jornal, de que havia submetido à 
censura discursos proferidos nesta Casa. Neste sentido, tomei logo a 
iniciativa de me dirigir até ao Restaurante, para falar com o nobre 
Senador Dirceu Cardoso, dizendo-lhe que nunca estivera no meu 
propósito censurar discursos. S. Ex•, aliás, disse-me que nem havia 
lido a notícia. 

Quanto ao discurso de S. Ex•, e aos demais, devo dizer que real
mente, dado o calor em que foram travados os debates, pedi à Taqui
grafia que os fizesse chegar a mim. Entretanto, o que eu solicitaria 
não somente do Senador Henrique Santillo mas, também, de todos 
os demais colegas, é que tivessem a certeza de que a Presidência, cm 
qualquer hipótese ou em qualquer caso, jamais faria censura a um 
discurso sem, inicialmente, sem, antecipadamente se entender com o 
próprio orador, porque acho que é uma cortesia do meu dever, da 
qual eu não abriria mão jamais. 

De forma que acredito, e S. Ex• me perdoará que assim diga, 
que o Senador Henrique Santillo talvez, por não estar ainda muito 
afeito aos hábitos, não da Casa mas da Presidência, tenha se deixado 
levar por uma notícia de jornal e, em vez de conferir essa notícia pes· 
soalmente com o Presidente da Casa, com quem mantém, creio eu, 
as melhores relações, que o fosse fazer junto ao Comité de Imprensa, 
conforme consta, aqui, das notas raquigráficas que tenho em mãos. 

Quero dizer, aliâs, a S. Ex•, que li o seu discurso, que contém 
matéria relevante, matéria importante, e que será realmente publi· 
cado sem sofrer qualquer censura. 

Entretanto, a Mesa julga do seu dever, da sua prudência, di· 
gamos assim, cm certos casos, em certos debates, tomar conheci
mento antecipado dos discursos, para evitar episódios desagradá
veis, muitos deles de pleno conhecimento da Casa e até do Pais. 

De forma que eu queria dar esta explicação ao Senador Hen· 
rique Santillo, dizendo a S. Ex• que a Mesa, sem abrir mão de suas 
prerrogativas, não espera, ou não deseja, ou não fará qualquer cen· 
sura, sem antes comunicar-se com o orador. 

O Sr. Henrique Sõ~llllo (MDB- GO)- Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Com a palavra o nobre 
Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO. Para uma 
e<plicação pessoal. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. 
Senadores: 

Gostaria apenas de dizer, ainda com referência ao art. 21, que, 
mesmo não estando habitualmente com V. Ex• -já que inicio 
agora, aqui, este honroso mandato, -já o conheço há décadas e sei 
da honorabilidade c de toda a finura de V. Ex• no trato dos proble
mas mais delicados. Quero que V. Ex• saiba que jamais pensei que 
este discurso tivesse sido censurado, No entanto, inclusive para 
salvaguardar a própria Mesa c a própria Instituição de que fazemos 
parte, achei por bem levantar o problema para que a questão ficasse 
esclarecida. Tenho certeza absoluta de que, jamais, V. Ex• faria isso. 

Quanto ao problema do Comitê de Imprensa, disse que me 
dirigi, em conversa, como sempre faço, com alguns jornalistas, ilus
tres jornalistas que fazem parle do Comité e que ficam uqui c eles, 
realmente, declururam-me que houve um problema com us notas 
tnquigrúflcas. 

Estou certo de que isso jumuis ocorreriu, c sostariu que V. Ex• 
tumbí:rn estivesse certo de que eu tenho V. Ex• num ultíssimo 
conceito. 

. "' ..cu . 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Sou muitb grato a 
V. Ex• pelas decluruções que acaba de fazer, c que, acredito, põem 
um termo feliz à interpelação que V. Ex• fez nu presente Sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Com u palavra o nobre 
Senador Lomanto Júnior. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR (ARENA- BA. Pronuncia o se· 
guintc discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Assistimos, ontem, a uma justa homenagem, prestada pela 
Câmara dos Deputados. A homenagem foi à empresa Jornalística 
Brasileira S/ A, ou mais exatamcnte à Rede Globo de Televisão, na 
pessoa do seu dirctor-rcdator-chcfe,jornalista Roberto Marinho. 

A Rede Globo de Televisão recebeu, recentemente, uma das 
maiores distinções do jornalismo mundial, o prêmio Salutc. Foi 
distinguida entre centenas de outras emissoras de vários países. 
Graças a ·essa distinção, o Brasil teve oportunidade de mostrar, no 
exterior, em um dos países de mais alta tecnologia do mundo, o nível 
de sua televisão. Em sessão especial, milhares de pessoas puderam 
assistir aquilo que representa um orgulho para milhões de brasi
leiros: o trabalho da ·Rede Globo de Televisão. O trabalho dos 
atares e atrizes brasileiros; dos cinegrafistas; dos diretorcs e técnicos, 
sob o comando de Roberto Marinho. 

Quem recorda, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o início da 
empresa, que hoje recebe tão alta distinção, quem lembra a figura 
inesquecível de Irineu Marinho, fundador da empresa, pode sentir o 
quanto é justo o orgulho dos seus descendentes quando, agora, vêem 
esse trabalho de duas gerações reconhecido além fronteiras, numa 
confirmação daquilo que para nós já é proclamado- a alta qualida
de da televisão brasileira. 

Desta tribuna, Sr. Presidente, transmitimos ao jornalista 
Roberto Marinho e aos colaboradores, as nossas felicitações. As 
felicitações que, estou certo, são de milhões de brasileiros. E a nossa 
palavra de estímulo, de encorajamento, para que prossiga sem des
falecimento na tarefa de integrar o Brasil através dos órgãos de 
comunicação que dirige com tanta eficiência. 

Essa, Sr. Presidente, a manifestação que sei fazer em nome de 
toda esta Casa, que, neste momento, congratula-se com a Rede 
Globo de Televisão pela grande honraria recebida, que, sem dúvida 
alguma, é a retribuição ao grande trabalho daquela Televisão 
admirável, que todos nós acostumamos a admirar, c aos serviços que 
vem prestando, através daquele veículo de comunicação, às artes, à 
cultura e ao próprio desenvolvimento do povo brasileiro. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Gilvan Rocha. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- ~r. Presidente, Srs. Senadores: 

Pela determinação do povo brasileiro, por sua única c soberana 
vontade, estamos lentamente emergindo da escuridão destes quinze 
anos. 

Esta volta à normalidade, esta chegada à clara superfície da 
libertação que já se avizinha, vai mais uma vez demonstrar como 
engana e é nebuloso o processo de se governar de costas pura o deba
te popular, longe da natureza da nossa gente, distante das aspirações 
do nosso povo. 

Estamos, Sr. Presidente, irreversivelmente chegando ao fim 
deste eclipse. 

Percebe-se no ar uma detcrminuçUo em se buscnr coisas novas, 
que este governo que já começa velho, pode não encontrar. 

Constutu·se, na alma brasileira, u vontade irresistível c quase 
indomável de se arquivar acontecimentos, fatos c falus que perderam 
a sintonia com as reulidudes de hoje c com Ul'i pcrspectivus do futuro. 

O tempo, o implacável tempo que primeiro doura c depois cm· 
brunqucce us têmporas dos homens c dus coisas, estf1 u!, mudo, mas 
in~:xoruvelmente presente, u lembrur nos que insistem em se camu
nar com tinturas e utitudes, que o ciclo biológico é implacúvel, que 
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ludo começa, floresce c morre, que tudo se inicia cm pó, c em pó se 
reverlcrá. 

Aqueles que no governo, protegidos pela miopia própria do 
poder, e pelas pesadas cortinas dos cenários oficiais se distanciam 
dos pensamentos e anseios do seu povo, deveriam se aproximar para 
perceberem que a Nação cansou, rejeita os mofados processos 
cheios de engodo e mentiras e não suporta mais o monótono, 
repetitivo c pouco criativo desfile das mesmas caras a encher de 
tédio c descrença os meios de comunicação de nossa terra. 

Há um desejo absolutamente indiscutível de substituição dessas 
fir.uras que há tempo se renetcm e repetem velhos argumentos. 

A Nação que acompanhou por tanto tempo a trajetória da 
maioria dos homens deste sistema de governo, aos poucos foi per· 
dendo o interesse e a credibilidade nestes figurantes. 

A Sensação que temos, nós às mais velhas testemunhas é aquela 
de desalento c enfado do deja vu. Já vimos inúmeras vezes estas 
cenas. 

As novas gerações também já assistiram este filme, já conhecem 
estes a tores, já cansaram de acompanhar esta ficção. 

O esforço quase sobre-humano de justificativas de fracassos, 
acabou transformando a equipe ministerial em sua maior parte cm 
maçantes explicadores oficiais. 

Neste País os problemas podem não ser resolvidos, mas serão 
muito bem explicados. Aqui se explica tudo. A innação do chucu, 
hoje innação psicológica, a intervenção nos sindicatos, o preço do 
dinheiro, o arrocho salarial, o custo de vida e até as enchentes, são 
explicados e detalhados em mapas e gráficos. 

Os resultados eleitorais- tão singelos na sua pureza numérica 
-estes são \\interpretados, com mapas, projeçõcs e desenhos, para 
desespero da lógica da aritmética pura. 

Parece que no Brasil descobriu-se uma nova definição para go
vernar: governar deixou de ser aqui a arte de escolher opções para se 
resolver problemas; deixou de ser um ato de dirigir, de comandar, de 
abrir caminhos, de construir. 

Passou a ser o engenho e a malícia de se procurar a melhor 
explicação e a mais convincente desculpa, e até para desgraça da 
nossa História, passou a ser a arte de se achar a mais daborada 
mentira para se enganar o povo. 

Não se pense, Sr. Presidente, que é a intolerância, o prazer de se 
opor ou a natureza oposicionista do meu Partido que nos leva a 
denunciar esta mentira oficial. Afinal ela não é invenção brasileira, a 
mistificação sempre vicejou nos regimes fechados. Na escuridão 
total, o rubor não é percebido, pode-se atentar contra a verdade, 
confortavelmente. 

Na proximidade da luz do dia, porém, mal acostumados com a 
claridade das aberturas, os poderos'lS se ofuscam e se perdem no 
turbilhão de desculpas apressadamente inventadas, sem perceberem 
que a falta de credibilidade é o maior inimigo de um poder 
constituído. 

A esse respeito não posso, Sr. Presidente, resistir ao desejo de 
transcrever na íntegra, editorial de o Estado de S. Paulo, de domingo 
próximo-passado, diz o editorialista daquele prestigiado matutino, 
num primoroso objetivismo, que seria muito mais antológico, não 
fora, infelizmente, o tema tão vergonhosamente trágico: 

O COMPENDIO DA MENTIRA 

Nos tempos de Maquiavel, os súditos tinham o con
forto de saber que pelo menos das aparências os príncipes 
cuidariam: "Todos vêem o que pareces; poucos percebem o 
que és". Era quando a própria hipocrisia cru uma homc· 
nagem à rctidào e '' virtude. Hoje, no Brusil, u irnposturu 
nos agride, pela quase nula cautela que os homens no Poder 
têm com u cocrênciu consigo mesmos c pclu assiduidudc 
com "lue mentem ao público. Perfil hum eles nbcrtumcnte a 
incoerência e são ubsolutnmcnte liéis '' mcntirn. 

Pincemos, assim ao acaso, o Sr. Shigcaki Ueki, empos
sado esta semana como Presidente da PETROBRÁS, c 
percorramos seu prontuário, nas últimas semanas como 
Ministro das Minas e Energia. Foi quando estourou o 
escândalo da venda de gasolina ao exterior a um preço 80% 
inferior ao oferecido para consumo interno e que não 
cobria sequer o custo da matéria-prima e do refino. Que 
teve a dizer o Sr. Ueki? Numa primeira reação, convoca a 
imprensa, diz ser um absurdo a notícia (respaldada em 
dados da CACEX) e dá sua versão: ·O preço de venda não 
era CrS I ,68, nem Cri I, 71 o litro; era de Cri 5,00. A 
versão durou quatro dias: desmentindo a si próprio, o Sr. 
Ueki reconheceu que a gasolina estava sendo exportada 
(em janeiro) a Crl I ,87; mas, atenção, não havia absurdo 
algum, já que os custos de produção eram de Cri I ,63 -
um valor que na versão do Sr. Paulo Vieira Belotti, V ice
Presidente da PETROBRÁS, subia· para Crl 3,90. Então, 
das duas uma: ou a PETROBRÁS do ex-Ministro nada 
tinha a ver com a PETROBRÁS do Sr. Belotti, ou um 
deles estava mentindo. Com muito mais probabilidade, o 
Sr. Ueki, não apenas porque trêfega bastante para di~er um 
dia uma coisa e quatro dias mais tarde uma totalmente 
diversa, mas ainda porque tivera o desplante de divergir de 
si próprio, na mesma hora, no mesmo local: o preço da 
gasolina exportada era, para o Sr. Ueki "oral", Crl 1,87, 
como vimos; para o Sr. Ueki ~\escrito" (cm comunicado ofi .. 
cial do governo entregue à imprensa durante a entrevista), 
girava em "torno de cinco cruzeiros o litro". 

Não pensemos, porém, seja o Sr. Ueki o único useiro e 
vezeiro em embaralhar a realidade; ele é apenas um hors 
concours da ingenuidade de supor o público ingênuo. Ingé
nuo e curto de inteligência. Por ser ardiloso, tanto quanto 
foi ingénuo o Sr. Ueki, o ex-Ministro João Paulo dos Reis 
Velloso pôde ser autor da impostura mais continuada do 
governo passado, o li PND. E tão bem tramada, que podia 
passar por verdade, conforme a leitura que tivesse (e se pres
tava a todas), facultando ao ex-Ministro a autocomplaci:n
cia de suas entrevistas finais. O público? Bem, este não pre
cisa ser levado a sério: tanto pode o Ministro, durante cinco 
anos, reiterar que a politica seguida foi a melhor possível, 
quanto agora, ao sair, adverti-lo de que o aguardam 
tempos difíceis. O que o ex-Ministro jamais quis prever, en
quanto esteve no governo, a politica que não quis adotar, 
deixou-o como testamento espiritual. E o sarcasmo depois 
da impostura. 

Entre as leviandades do que se deu como um plano de 
desenvolvimento apoiado na realidade e nu austeridade, 
junto com a Açominas, a Usina de Tubarão, a Ferrovia do 
Aço, figura o Programa Nuclear. E ai encontraremos mais 
um compêndio de mentira oficial. 

Criticado como um erro econômico c tecnológico pela 
comunidade cientifica (não faltou ati: quem o chamasse 
simplesmente de megalomaníaco), o Programa Nuclear 
tornou-se também inviável financeiramente, diante da con
juntura que o País atravessa. Mas os homens do governo 
continuam despistando: o Líder do Governo na Cümara 
proclama-o "inexorável"; o Ministro das Minas e Energia, 
.. intocável, soberano". Contra quem, porí:m, funcionam 
essa inexorabilidade e intocabilidade, senão contra o pró
prio interesse nacional?, Afirmam os técnicos que temos 
hidrcli:tricas disponíveis pnrn mais de 30 anos, e insistem 
setores do governo nu inexorabilidade de um Programa de 
custos ainda desconhecidos, tal o desencontro das decla
rações. O guilowatt instalado, orçado no Acordo Brasii
Alenwnha em 530 dólurcs, já é cotado pclu NUCLEBRÁS 
cm mais de 1.600 dólares, e agora pelo ex-Prosidcntc de 
FURNAS; Sr. John Cotrim (a se cumprir toduu progrunw-



712 Scxlll·fcirll 6 DIA RIO J)Q COI"GRESSO NACIONAI.(Sc~;Uo 11) Abril de 1979 

ção de oito unidades pura produção de energia), cm 3.000 
dólnrcs. Quem está interessado na verdade: os cientistas c 
os técnicos, hnbituados uo rigor, ou os govcrnuntcs, interes
sados numa boa imagem junto ao público? E, cntüo, a que 
preço se estará construindo tal imagem. ao de ludíbrio da 
população que tem o direito de saber aonde vai parar seu di
nheiro? 

Lembro ao Senado da República que í: o Ministro Shigcaki 
Ueki, a que se refere O Errado de S. Paulo, o mesmo que anunciou 
seguidas vezes, como também, anunciou o Ministro Mário Henrique 
Simonscn, em Nova Yorque, noticia de primeira página do Jornal do 
Brasil, que o Brasil adquirira total controle de reservas e que já era 
auto-suficiente cm petróleo. 

Ao cabo da leitura fica a pergunta ... 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. GILVAN ROCHA (MDB- SE)- Estimaria, nobre 
Senador, já que estou fazcnuo um discurso conceituai - conceito 
que não é só meu, mas também da Imprensa brasileira - que 
V. Ex•, inclusive, pela premência de tempo, ouvisse o discurso e o 
respondesse, para que pudéssemos agora, ou em outra ocasião, 
discutirmos amplamente o assunto. Aliás, é uma praxe. nossa. Não 
pense V, Ex• que fujo ao debate, muito pelo contrário, desejo mais 
tempo para esse tipo de debate. 

Ao cabo da leitura fica a pergunta: será que é invencionicc a 
observação do jornalista que, com acuidade, registrou o que o País 
já havia percebido? 

Será que a acusação clara e nomeada será considerada de 
"inimigos da Pátria", como já foi acusado qualquer gesto de oposi
ção? 

Sr. Presidente, a Nação não suporta mais a sem-cerimônia de 
figurões, gerados sem a paternidade popular c portanto ilegítimos na 
família democrática, a demonstrarem as suas infidelidades ideológi
cas e as volubilidades de suas opiniões, como se este fosse um País de 
tolos. 

Na semana passada a televisão exibiu - c exibiu é um feliz 
termo - mais um festival de explicações oficiais com a presença 
indefectível dos Ministros da área cconõmica. 

O Ministro da Agricultura, mais loquaz que nunca, asseverou 
na ocasião que mudava de opinião sobre questão de que anterior
mente ~~a ferrenho opositor, pois agora ••estava do outro lado da 
ponte .... 

Afinal, Sr. Presidente, que País é esse, onde opiniões, filosofias 
e princípios variam de acordo com cargos ou posições numa mesa? 

Será que a mudança de lugar, a troca de cargos implica cm 
mudança de personalidade? 

Até onde se vai improvisar e mistificar nesse País? 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, queiramos ou não como 

costumava dizer o Sr. Ernesto Geisel, temos um novo Presidente, 
em suas mãos, colocadas, não diretumcnte pelo seu povo, mus de 
qualquer maneira em suas mãos, estilo repousando o nosso futuro 
imediato e os rumos da nossa destinação democrática. 

Sua Excelência certamente já meditou e muito, sobre as 
alternativas que terã que escolher para se sit-uar na História. 

A Nação aguarda que, nesta escolha que terá que ser feita, Sua 
Exccléncia não decida ser apenas mais um "Presidente revolucioná
rio", título que, à luz da nossa contemporaneidade, carece de 
qualquer significado ideológico, mas um Presidente que construa 
um País democrático, apto a se uutoproteger pela seleção natural do 
debute livre de idí:ias e pelo voto secreto e direto. 

Se desejar realmente escolher esta alternativa, precisa Sua 
Ex..:elência tomar as rédeas de seu Governo, fazer, ngoru, o Ministé· 
rio que não lhe deixaram formar, livrar-se das eminências purdus 
que infernizam c descaracterizam qualquer poder, c com o apoio da 
Nação, iniciar os utos que a sua sensibilidade certamente sabe que o 
Brasil estú u esperar, 

Podcr-se-ú dizer que a Oposição não é a melhor conselheira de 
um Governo adversário. Nu verdade nosso papel histÓrico seria 
apenas o de estabelecer uma opção c uma altcrnutivu de poder, Sl: 

estivéssemos numa real democracia. 
No Brasil de hoje, entretanto, a Oposição deverá ter deveres 

que transcederão ii crítica pura ou a seu legítimo desejo de chegar ao 
Executivo. Em caso de guerra, de comoção interna e de graves 
dificuldades da Nação ii Oposição patriótica deverá assumir uma 
postura altruísta, contribuindo para se evitar o pior e não se pode 
deixar de considerar o nosso momento de inflação de 6% ao mês, de 
225 milhões de dólares de deficit na balança comercial em apenas 
dois meses, de aumento de dívidas externas ·e internas, de perspecti· 
vas sombrias em gastos com energia, como da mais extremada 
dificuldade. 

O modelo brasileiro de desenvolvimento que inventou o falso 
milagre, que concentrou a renda, que não conseguiu transformar 
nosso Pais do vasto hospital que ainda é, que piorou nossos vergo
nhosos índices de mortalidade infantil, que promoveu a concentra
ção de renda, que não impediu fabulosas remessas de IL•cros de 
multinacionais, que não conseguiu produzir alimentos suficientes, 
que não fixou o homem no campo, que prometeu, ao justificar sacri
fícios, fazer crescer o bolo e passar depois a dividi-lo, este modelo, 
Srs. Senadores, é um modelo falido. 

Sr. Presidente, os homens que tornaram possível este modelo 
brasileiro de desenvolvimento, e que hoje cristãos-novos da demo
cracia liberal, chegam ao exagero de baterem no peito c se proclama
rem homens de centro-esquerda, estes homens são homens falidos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o processo político que tornou 
possível este modelo brasileiro de desenvolvimento que amordaçou 
nosso povo; que prendeu, torturou, cassou, fechou o Congresso, 
subverteu o sufrágio universal, inventou os hiônicos, nomeou 
Governadores e destinou verbas secretas para o SNI, este processo, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é um processo falido. 

Este modelo, estes homens inventores do modelo c este proces
so político que tornou possível a montagem deste modelo, transfor
maram o Brasil num doente crónico, diagnosticado com a maior 
impropriedade, tratado com remí:dios ineficazes e acompanhado 
por médicos incompetentes. 

Neste quadro não tem por onde o Presidente vacilar: pura tratar 
convenientemente sua Pátria, para realizar o que intima e 
publicamente prometeu, o General Figueiredo terá que ficar sinto· 
nizado com o seu povo. E será que é difícil saber o que quer o povo 
brasileiro? 

Se alguém apurar os ouvidos e enxergar com olhos de ver, verifi· 
cará e ouvirá da nossa gente o desejo de mudança, de processos 
novos e de legítima abertura. 

Abertura que não basta somente ser anunciada, mas terá que 
ser efetivada, não com expedientes pouco éticos de prorrogação de 
mandatos ou de modificações mais uma vez casuisticas, como este 
anunciado projeto de voto distrital; mas como intenção clara, segui· 
da de a tos mais claros ainda, de instalação da verdadeira democracia 
e da anistia completa, que o Presidente e o povo brasileiro bem 
sabem como é. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o General Figueiredo está no 
limiar da História. Ou sua clarividência e do seu poder de discerni· 
menta dependem o seu, o nosso e o futuro dos filhos de todos os 
brasileiros. 

Os exemplos contemporâneos de países que saíram da es
curidão do arbítrio sem temor do povo c sem medo da democracia, 
poderão orientar talvez mais claramente nosso Presidente do que 
esta sofrida Oposição, permanentemente suspeita aos olhos do 
Governo. 

Que Sua Excelência ubru esta janela para o mundo, que sillta o 
ar puro du renovação que dominu este século, c que o compare cum 
o anseio do Brasil de ingressar numn novu era. 
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O Presidente sabe que os grandes utos não se fuzt:m pela mc
!ade. Sahc tamb~m que a vtm.Jadeiru Oposiçüo 'Iuc nào pn:tcndc.: 
actcrir, pois prefere continuar a competir, estará disposta a aptuudi
lo no que seria seu grande gesto da instalação da vcrdade~ra e reno
vada democracia brasileira. 

Sabe também, S. Excelência, que nosso Pais, guardião de lautas 
provas de serenidade c: prudência já está mais que maduro paru finül· 
;m:nte encontrar o seu caminho rl.!sponsável, nacionalista c justo, 
que nos levará a nossa indiscutível posição da maior potência huma
níslica do mundo. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr . .José Llns (ARENA -CE) -Sr. Prcsidenlc, pe<,,, a 
jl4lavrJ eomo Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Concedo a palavra ao 
nobre Senador Josí: Lins, como Líder. 

O SR. ,TOSE UNS PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERA PUBLi
CA DO POSTERIORMENTE. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE) - Peço a palavra, Sr. Presi
dente, para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra Jo 
:wbn: Senador Gilvan Rocha, para uma cx.plicaçii.o pc:ssoal. 

O SR. GIL VAN ROCHA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SER,j 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ?RESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senadur Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Muito se enaltece a qualidade dos trabalhos realizados pela 
Casa da Moeda, cm torno da qual o Governo tem feito grande 
publicidade. Todos reconhecemos o mí:rito desses trabalhos, de 
inquestionável aprimoramento artístico. 

No entanlo, desde 1969 os Gravadores Artísticos da Casa da 
Moeda lutam por melhor tratamento por parte do Governo. f. o que 
demonstra o processo 73.781/69 através do qual pleiteavam "nova 
estrutura funciotÍal", com integral apoio do Ministro da Fazenda, 
expresso na Exposiçiio de Motivos n• 417, de 24 de novembro de 
1970. Nesta, o Ministro encampava a reivindicação c solicitava ao 
Presidente da República a reclassificação da carreira de Gravadores 
Artísticos da Casa da Moeda nos níveis 19 e 20. Aos 10 de dezembro 
de 1970, o DASP devolveu o processo ao Ministí:rio da Fazenda, 
para que o problema fosse resolvido através da Reclassificação de 
Cargos, em gestação naquele órgão. 

Veio o Plano de Classificação de Cargos, com seus erros, 
abusos e injustiças, mas os Gravadores Artísticos da Casa da Moeda 
foram enquadrados no Grupo Artesanato- decisão absurda e que 
agravou a situação desse pessoal. 

Isso porque a Casa da Moeda foi transformada em empresa pú· 
blica, garantindo a lei a seus servidores, o direito de opção enlre a 
situação estatutária e do regime da CL T. Apenas oilo Gravadores, 
por razões especiais, optaram pelo regime da CLT, os demais 
preferindo, naturalmente, continuar como servidores estatutários. 

E por terem optado, exercido um direito que a lei lhes assegura, 
vierum a ser punidos pelo DASP: os cslatutúrios foram enquadrados 
no Grupo Artesanato, com queda de situação c de vencimentos, 
dando-se aos oilo que optaram pela CL T, melhoria salarial sensível, 

Sr. Prc:~idente, inequívoca u ilcgulidtJdc do ato, que é, aindu, 
mesquinho. A lei deu o direito de livre opção e ninguém pode ser 
punido por ter opiado neste ou naquele sentido. E uma ofensa à lei e 
oto Congresso Nucionul que u aprovou, bem como ao Presidente da 
República que u suncionou e teve u inicintivu de propô-la. 

Abundante u fundamentaçuo dos rcquerimenlos cm que os 
Gravudorcs Artfsticos du Cusa du ~ocda pleiteiam sun transposiçftn 

para a de Auxiliar de Assumas Culturais, conforme deveria Ler st. 
diido nàu fora o propósitO de punir os cstatutúrios, vi:;ando coagi· 
los u optar pela CL T, em mais um caso cm que o Governo se revela 
patrão implacável! 

A pretensão dos Gravadores Artísticos da Casa da Moeda, de 
r.apucidude arlística e qualificação proftssionul, í: justu e tem o apoio 
da lei. Deve, portanto, ser atendida. E r,.o'lle sentido formulamos um 
apelo ao Ministro da f'.1lendJ c ao Presidente da República. Espera· 
mos que u nova direção do DASP C<amine o problema dando-lhe 
solução justa c rápida, na eliminrtçào de mais- urna injustiça Jlagrantc 
contra servidores públicos: 

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

O SR. PRESIDENTE (Nilo C.oelhoj- Concedo a palavra •o 
nobreSenador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia c 
.;.:guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Somente agora tomei conhecimento da morte do Dr. José 
Schermann, pioneiro da endocrinologia no Brasil. Foi professor da 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro e 
da Faculdade de Ciências Médicas. 

Excelente profissional e magnífico professor, o Dr. José 
Schennann deu grande contribuição para o desenvolvimento da me
dicina brasileira. Como professor, deixou discípulos que prosseguem 
sua obra, em toda parte do País, quer no exercício da profissão me· 
dica, como do magistério. Tive a felicidade de ter sido seu aluno. 
quando ele era livre docente do Professor Luiz Capriglione, tendo 
trabalhado com ele na Clínir.a do Hospital de Nossa Senhora da 
Gamboa, no Rio de Janeiro, privando de sua amizade, onde pude 
conhecer sua grande figura humana, apóstolo da medicina e da cá
tedra. A seu espírito científico c pesquisador, juntava-se profundo 
sentimento humano que o fez preocupar-se, em toda sua vida, com " 
aspecto social da medicina. 

Sr. Presidente, foi com grande pesar que tomei conhecimento 
da perda de mais um estimado amigo e mestre. À sua memória 
venho prestar homenagem de discípulo e amigo a um homem que 
tanto soube fazer pelo Brasil, através da cátedra c da medicina. 

Acentua o Dr. Nelson Senise, no artigo intitulado "0 Módico", 
que o Dr. José: Schermann foi "verdadeiro guia não somente para 
mim, mas, também, para muitos de minha geração". E ainda acres· 
centa: "não poderia deixar transcorrer cm silêncio a trágica notícia 
de sua morte, pois sou dos que acreditam que é na reverência aos 
nossos maiores, principalmente quando eles já transpuseram os 
umbrais desta existência, que podemos oferecer aos jovens o maior 
estímulo para se dedicarem à profissão escolhida". 

Expressando minha tristeza c saudade pela perda do mestre e 
amigo que foi o Dr. José Schcrmann, formulo meus votos de pêsa
mes a seus familiares, solicitando seja incorporado a este meu 
discurso, o artigo do Dr. Nelson Scnise, que tiio bem evoca a grande 
personalidade desse luminar de nossa medicina, 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURI· 
VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

OMf.:DICO 

Nelson Senise 

O desaparecimento de José Schcrmann deixa um claro que 
dificilmente será preenchido nos quadros da medicina brasileira. 
Não que fnllem às novas gerações, para cujo aprimoramento ele 
tanto conlribuiu, a competência prolissional c o desvelo pessoal que 
eram apanágio dessa figura singular de nossa classe. Mas é que, 
dificilmente - repito - cotno no caso deste morto ilustre, podcr(t 
ulguCm harmonizar, com tumunho desembaraço, a atividadc 
purunu:ntc cientrticu com o exercício de uma filosofia de tão amplo 
sentido humunit(trio. 
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Pi(ln..:iJ'o du cndocrinologi;t dt"~ P.!í-.. Jo·,;~ S~hc.:rnwnn r~nl·n,.:i,. 

a 11ma categoria dt: médico~ hoje pratic:amcntc banida dos qwldro·-; 
da sm:icdadc ror força mesmo da evolução da própria socicdadt:. 
Evoluçr10, observe-se, que nem sempre é dirigida no sc.:ntido d:: 
qualidade:, mas sobrcludo da quantidade. Com o vertiginoso cres
cimento dos índices populacionais, seria quase otbsurdo exigir que 
aind<! permanecesse intncta a figura tradicional do médico, lipc 
antológico que José Schermann tão exemplarmente c:ncarnavn. 
Hoje, temos como característica básica de qualquer ramo profissio· 
na! o estigma da pressa, porque é imperioso atender, no mais curto 
espaço de tempo, ao maior número de pessoas. 

A medicina social - que, ao contrário do que muitos supõem, 
já existia antes da explosão demográfica - tem modificado 
gradativamente o estilo e a prática da medicina em todo o mundo. 
lnjunções de natureza econõmica arrancaram de médico a auréola 
de apóstolo e o despojaram da aura de benfeitor da humanidade. 
At~ mesmo no aspecto físico o médico moderno, com ou sem o 
jaleco branco, passou a confundir-se com os demais operários da 
ciência. A medicina desmitificou-se e contra os que a exercem 
atualmente chegou·se ao absurdo de uma condenação generalizada, 
com base cm exceções,justificáveis mas compreensíveis, como consc
qüt::ncia natural da evolução quantitaliva a que acima nos referimos. 

José Schermann era a antítese de tudo que pudesse rescender a 
mercantilismo e jamais o vimos, no decurso de uma existência longa 
e honrad~. integrado em reivindicações que não fossem de carátc:r 
genérico pelo melhor atendimento dos doentes e por condições mab 
adequadas à classe, obviamente, para alcançar aquele intento. 

Desse profissio01al eminente há pouco desaparecido, pode-se 
afirmar que soube como poucos, honrar os compromissos assumi· 
dos no juramento de formatura. Nunca tergiversou em sua conduta 
retilinea, jamais deixou·se atrair pelas seduções das regalias 
materiais, das honrarias efémeras. 

••• 
Como discípulo de José Schermann, que foi um verdadeiro guia 

não somente para mim mas também para muitos da minha geração, 
não poderia deixar transcorrer em silêncio a trâgica noticia de sua 
morte, pois sou dos que acreditam que é na reverência aos nossos 
maiores, principalmente quando eles já transpuseram os umbrais 
desta existência, que podemos oferecer aos jovens o maior estímulo 
para se dedicarem à profissão escolhida, Porque sem o exemplo dos 
abnegados, dos luminares, dos altruístas, estamos expostos ao 
perigo de uma visão limitada da grande missão que compete ao 
médico. 

Que o exemplo de José Schermann, cujos méritos jamais pode· 
rão ser contestados, frutifique ainda por muito tempo como mensa· 
gem de confiança c de fé para as gerações vindouras. 

E o que pode desejar, sinceramente, este velho companheiro 
que, ·desde que se iniciou na profissão, viu na conduta de José Scher
mann um modelo a imitar, na prévia convicção de que só assim, 
agindo como ele, com humildade c escrúpulos, será possível honrar 
o título e engrandecer a classe a que pertencemos. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Nada mais havendo 
que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a próxima, a 
seguinte ·· 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 76, de 1979, do 
Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do discurso proferido pelo Ministro Angelo 
Culmon de Só, no diu 15 de março de 1979. 

-2-

Votação, cm turno único, do Requerimento n' 77, de 1979, do 
Senador Lourivul Baptista, solicitando u trunscricüo, nos Anais do 

-

Sc·n~tdo FL'dt·ral. do discurso prof.:riclo pelo Emb:dxado;- r\ 1111mit• 
Fram:i:;co t\lcrcao da Silvcír<l, no diJ 15 ú~ m:w.;o tlc i)";'~J. 

-3-

Votação, em turno único, do Requerimento n" ((J, uc 1979, d;:: 
Senador Lúzuro Barbozu, solicitando o desarquivarm:nto do Pmjcr,. 
de Lei do Senado n1' 299, de 1977, de sua autoria, que diz nov.z re· 
dação ao art. 246 do Dccreto·lei n• 2.848, de 7 de dezembro de I Y40 
(Código Penal). 

-4-

Votação, em turno única, do Requerimento n• 84, de 1979, do 
Senador Dirceu Cardoso, solicitando o desarquivamcnto do Projeto 
de Resolução n• 50, de 1978, de autoria do Senador Alexandre 
Costa, que extingue o quadro de pessoal CLT, aprovado pelo Ato d" 
Comissão Diretora n• 8, de 1976, e dá outras providências. 

-s-
MATERIA INCLUIDA EM ORDEM DO DIA 

PARA QUE O PLENÁRIO DELIBERE 
SE DEVE TER PROSSEGUIMENTO 

(§ I• do art. 368 do Regimento Interno) 

PROJETO DE LEI D.O SENADO N• 20, DE 1968 

(de autoria do Senador Ney Braga) 

Altera a Redução do § 4• do art. 9• da Lei n• 5.292, de 8 de 
junho de 1967. 

Andamento: 
22-2-68 - Lido em Plenário c despachado às Comissões de 

Constituição e Justiça, de Segurança Nacional c de Educação c 
Cultura. 

30-4-70- Lidos os Pareceres n•s 97-CCJ, pela constitucionali· 
dadc ejuridicidade; 98-CSN, favorável c 99-CEC, favorável. 

19·5· 70- Aprovado cm I' turno. 
30-6· 70 - lnclufdo cm ordem do dia para discussão em segun-

do turno. 
Apresentada emenda, de autoria do Senador Eurico Rezende. 
A matéria volta às Comissões. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está encerrada a sessão. 

I Levanta-se a sessão às 18 horas e 25 minutos.) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 14, DE 1979 

A Comissão Dirctora do Senado Federal, no uso de suas atri
buições regimentais, resolve: 

Art. I• Silo reajustados em 40% (quarenta por cento) a partir 
de I• de março de 1979, os atuais valores das funções gratificadas no 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, resultantes da aplicação do 
preceituado no Ato n• 3, de 1978, da Comissão Dirctora. 

Art. 2• Este Ato entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário. 
Senado Federal, 5 de março de 1979.- Lulz VIana- Nilo Coe

lho - Dlnarte Mariz - Alexandre Costa - Gabriel Hermes -
Lourl•al Baptista- João Rosco. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• IS, DE 1979 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas atri· 
buiçõcs regimentais c à vista dos Ates n•s 8, de 1976, c 14, de 1976, 
da Comissão Diretoru, 

Resolve: 
Art. I' E extinto o Quadro Suplementar CLT criado pelo Ato 

n' 14, de 1976, da Comissão Diretoru. 
Art. 2• O Quudro de Pessoal CLT, aprovado pelo Ato n• S, 

de 1976, du Comissão Dirctoru, pussu a vigorar com as ~tltcruçõcs 
const:lntes das tabelas uncxus. 
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Art. 3~' Aos atuais servidores que, em dc:corrêncía da aplica
cão deste Ato, passarem a perceber, mensalmente, retribuição total 
inferior a que vinham auferindo, scrf1 assegurada a diferença, como 
vantagem pessoal, nominalmente idcntilicávcl, na forma do 
artigo 4• da Lei Complementar n• I O, de 1971, que serú absorvida 
progressivamente, pelos aumentos supcrvenicntcs, com efeitos Jinan· 
ceiros a partir de I• de março de 1979. 

Art. 4• Este Ato entra em vigor na data de sua publicaçiio. 
Sala da Comissiio Diretora, 5 de março de 1979.- Luiz Viana, 

Presidente - Nilo Coelho - Dinarte Mariz - Alexandre Costa -
Gabriel Hermes- Lourival Baptista- Joiio Bosco. 

TECNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Classe 
Lotação 
Proposta Referência 

A 22 

Classe A (Salário Cr$ 7.405,00) 

Relação Nominal: 

16 - Luiz Antônio Soares Laranja 
17- Otto Magalhães Neto 
18- Virgínia Maria de Faria Laranja 

33 

19- Zélia Maria de Novaes Carneiro Campelo 
20- Andróa Lins de Albuquerque Pereira 
21 -Maria Nilza Pereira da Silva 
22 - Deuzúlia Azevedo Rodrigues 

ASSISTENTE LEGISLATIVO 

Classe 
Lotação 
Proposta Referência 

A II 

Classe A (Salário. Cr$ 5.259,00) 

Relação Nominal: 

2 - Paulo Henrique Ferreira Bezerra 
3 - Betson Rodrigues de Souza 
4 - Lori Fanton 
5 - Carmelia Lima de Souza 
6 - Ana Maria Domingues dos Santos 
7 - Sydia Cãssia Stein 
8 - Elietc de Souza Ferreira 
9 - Maria Beatriz de Andrade 

lO- Edison Alves 
li - Antônio Pereira Coelho 

26 

AGENTE ADMINISTRATIVO 

Classe 

A 

Lotação 
Proposta 

80 

Classe A (Salário Cr$ 4. 769,00) 

Rcluçi\o Nominal: 

42 - Ana Scarumela Viana 
43- Osvaldo Palheiros Viannu 
44 - Jerusa de Oliveira Ri:go 

Referência 

24 

Salário 
Cr$ 

7.405,00 

Salário 
Cr$ 

5.259,00 

Salário 
Cr$ 

4.769,00 

45 - Florinda da Silva 
46- Roberto Mello de Medeiros 
47- Maria Vitória Sussekind Rocha 
4H- Irene Pereira de Mello 
49- Antônio Felix Pereira 

DATILOGRAFO 

Classe 
Lotação 
Proposta ReferênCia 

A 50 

Classe A (Salário Cr$ 3.230,00) 

Relação Nominal: 

20- Eni Soares Laranja 
21 - Francisco das Chagas Alves 
22- Valdivino Lopes de Oliveira 
23 - Mário Gouvi:a 
24- Juracy de Barros Monturil 
25 - Maria José da Silva 
26- Ozório Anchises 
27- Paulo Roberto Granado Pimentel 
28- João Augusto Ferreira Neto 
29- Guido Fontiguallat de Castro 
30- Helena Maria da Silva Santos 
31 - Maria de Fátima Pereira Santos 
32- Alcides Santos Granado da Silva 
33- Waldir da Silva Couto 
34 - Marlina de Souza Ultra 
35 - Maria dos Santos Moniz 

16 

36 - Francisco Wilbur Pimentel Pinheiro 
37- Maria Emilia de Barros 

Salário 
Cr$ 

3.230,00 

AGENTE DE SEGURANÇA LEGISLATIVA 

Classe 

A 

Lotação 
Proposta 

60 

Classe A (Salário Cr$ 4.120,00) 

Relação Nominal: 

45 - Leopoldo Augusto de Santana 
46- Jorge Gonçalves Soares 
47- Manoel Alves Barbosa 

Referência 

21 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

Classe 

A 

Lotação 
Proposta 

13 

Classe A (Salário CrS 4. 769,00) 

Reluçào Nominal: 

Referênci• 

24 

I O- Terezinha de Jesus da Rocha Fonseca 
li -Maria da Glória de Souza Soares 
12- Gera ida de Almeida Amaral 

Salário 
Cr$ 

4.120,00 

Salário 
Cr5 

4.769,00 
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MOTORISTA OFICIAL 

Classe 
Lotação 
Proposta Referência 

A 47 14 

Classe A (Salário Cr$ 2.931 ,00) 

Relação Nominal: 

47- Braz Elias de Araújo 

AGENTE DE PORTARIA 

Classe 
Lotação 
Proposta lltf:rência 

A 94 

Classe A (Salário Cr$ 1.887,00) 

Relação Nominal: 

82- Zacarias Alves de Siqueira 
83 - Luiz Antônio dos Santos 
84- Florisvaldo Miranda Damasceno 
85 - Terezinha Sampaio Grangeiro 
86- João Martins da Silva 
87- Antônio Ribeiro da Cunha 
88 -João Hermínio de Andrade 
89- Damião Canuto da Silva 
90- Francisco Catingueira Leite 
91 - Lcci Gabriel da Rocha 
92- Valdemar Bezerra de Azevedo 
93 - Tarcísio Barroso de Pinho 
94- O lindo Costa Bilega 

s 

Salário 
Cr$ 

2.931,00 

Salário 
CrS 

1.887,00 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 16, DE 1979 

Reajusta os folores das referências de salários dos servi
dores contratados do Senado Federal, e dá outras pro•idên
clas. 

A Comissão Dirctora do Senado Federal, no uso de sua 
competência regimental, resolve: 

Art. I• Siio reajustados cm 40?'o (quarenta por cento) os va
lores das referências de salários dos servidores integrantes do 
Quadro de Pessoal CL T. 

Art. 2• As diferenças salariais percebidas na forma do art. 4• 
do Ato da Comissão Dirctora n• 8, de 1976, e resultantes da aplica
ção do disposto no art. 2• do Ato da Comissão Diretora n• 2, de 
1978, serilo absorvidas pelo reajustamento ora concedido, na mesma 
base percentual referida no art. 1• deste Ato. 

§ I• As diferenças salariais a que se refere este urtigo de valor 
igual ou inferior a CrS 100,00 (cem cruzeiros) serilo absorvidas inte
grnlmente, de uma só vez. 
I 

§ 2• O valor da absorção a que se refere este artigo, em ne
nhuma hipótese, poderá ser superior a 30% (trinta por cento) do 
reujustamento concedido ao servidor. 

-

Art. 3• f. reajustado em 40% (quarenta por cen'to) o valor do 
salário de Secretário Parlamentar, a que se refere o Ato n• 12, de 
1978, du Comissão Dirctora. 

Art. 4• Na hipótese de qualquer servidor do Quadro CLT do 
Senado Federal passar u perceber salário inferior ao maior salário 
mínimo fixado pelo Poder Executivo, o correspondente reajusta
mento será automaticamente feito. 

Art. 5• Os reajustamentos de salários concedidos pelo 
presente Ato vigoram a partir de I• de março de 1979. 

Art. 6• Este Ato entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 7• Revogam-se as disposições em contrário. 

Senado Federal, S de março de 1979. - Lulz VIana - Nilo 
Coelho - Dinarte Mariz - Alexandre Costa - Gabriel Hermes -
Lourival Baptista. 

INSTITUTO DE PR EVIDENCIA DOS CONGRESSISTAS 

ATA DA 21• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), 
REALIZADA EM 3-4-79 

As dezessete horas do dia três de abril de mil novecentos e se
tenta e nove, presentes os Senhores Conselheiros Senadores Bernar
dino Viana, lvandro Cunha Lima, Passos Pôrto, Nelson Carneiro, 
Henrique de La Rocquc Almeida e Aderbal Jurema, e os Senhores 
Deputados Adalberto Camargo, Aldo Fagundes, Raul Bernardo, 
Dario Tavares, Furtado Leite e Divaldo Suruagy, c mais o Senhor 
Vice-Presidente, Senador Dirceu Cardoso, sob a Presidência do 
Senhor Deputado Bento Gonçalves Filho, reuniu-se o Conselho 
Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas, a fim de 
tratar de assuntos diversos. Aberta a reunião, o Senhor Presidente, 
agradecendo a presença dos Senhores Conselheiros, comunica que 
esta se destina à eleição de dois Tesoureiros, e propõe os nomes dos 
Senhores Senador lvandro Moura da Cunha Lima e Deputado 
Ewaldo Saramago Pinheiro, que são aceitos por unanimidade. Os 
eleitos agradecem a distinção da escolha, pela qual se senterr 
honrados. - Em seguida, o Senhor Presidente diz que, cm 
virtude do dificil momento cconômico que o País está vivendo, o 
IPC deve ser gerido com as cautelas necessárias e propõe uma des
centralização de responsabilidades, através de uma assessoria espe
cial, dividida em Setores, designando o Senhor Conselheiro Depu
tado Divaldo Suruagy para estudar as sugestões que apresenta, 
visando a essa efetivaçiio. - O Senhor Deputado Divaldo Suruagy 
diz que, embora ainda sem conhecimento profundo do Orgão, exa
minará a matéria com o melhor de seus esforços, a fim de dar cabal 
desempenho à tarefa.- O Senhor Deputado Furtado Leite diz que 
i: necessário, daqui cm diante, pensar-se em novas fontes de receita 
para a Instituição, tendo em vista a projeçiio futura de seus encar
gos. Sobre o tema processa-se discussão, com sugestões apresenta
das pelos demais Conselheiros. - Em continuação, o Conselho Deli· 
berativo resolve delegar ao Senhor Presidente poderes para des
pacho de processos de rotina, devidamente enquadrados nu legis
laçilo, pura conccssilo de auxílios-doença. - Terminando, o Senhor 
Presidente submete à apreciação do Conselho o dia c hora para as 
suas reuniões ordinárias, ficando estabelecido que estas serão realiza
das todas às terças-feiras, às dczesscte horas.- Nada mais havendo 
a tratar, às dezoito horas c vinte minutos é encerrada a reunião. -
E, para constar, eu, Zélia du Silva Oliveira, Secretária, h.-rei u 
presente Ata, que, depois de lida c aprovada, serú assinada pelo 
Senhor Presidente.- Bento Gonçnl•cs Filho- Presidente. 
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ATAS DE COMISSOES 

COMISSÃO DE RELA COES EXTERIORES 

ATA DA 2• REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA, 
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 1979 

As dczesscte horas e quarenta c cinco minutos do dia vinte e 
oito de março de mil novecentos c setenta e nove, na Sala Clóvis 
Bevilacqua, presente os Senhores Lcnoir Vargas, Almir Pinto, Tarso 
Outra, Henrique de La Rocque, Aloysio Chaves, Mendes Canale, 
Tancredo Neves, Aderbal Jurema, Saldanha Derzi, Nelson Carneiro 
e Lomanto Júnior, reúne-se a Comissão de Relações Exteriores. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Sena
dores Bernardino Viana, Tcotônio Vilela, José Sarney, Paulo 
Brossard, Itamar Franco, José Richa c Amaral Peixoto. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Interno, assume a 
Presidência o Sr. Senador Henrique de La Ro~que. 

A fim de cumprir o disposto no§ 4• do Art. 93, da Lei Interna, o 
Sr. Presidente comunica que irâ proceder a eleição do Presidente do 
órgão. Distribuídas as cédulas, o Sr. Presidente designa o Sr. Sena-
dor Mendes Canalc para escrutinador. . 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Tarso Outra .. .. . . . . .. .. .. . . . . .. .. .. . .. I O votos 
Senador Lenoir Vargas .. . .. .. . .. .. . . . . . .. . . .. .. I voto 

Após proclamar eleito o Sr. Senador Tarso Outra, o Sr. Pre
sidente eventual passa a presidência ao Presidente eleito, que, na 
oportunidade, agradece a seus pares a escolha de seu nome para 
dirigir os trabalhos de Ião importante órgão técnico. 

Nada mais havendo a tratar, encerram-se os trabalhos, lavran
do cu, Claudio Carlos Rodrigues Costa, Assistente "ad h o c", a 
presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e 
demais membros presentes. - Tarso Outro - Lenoír Vargas -
Aloyslo Chaves - Tancredo Neves - Saldanha Derzí - Lomanto 
·Júnior- Henrique de La Rocque- ;\lmlr Pinto- Mendes Canalc 
- Aderbal Jurema- Nelson Carneiro. 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

ATA DA 2• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
AOS 20 DIAS DO ME:S DE MARÇO DO ANO DE 1979 

As doze horas do dia vinte do mês de março do ano de mil 
novecentos c setenta c nove, reúne-se a Comissão de Redução :iOb a 
Presidência do Senhor Senador Dirceu Cardoso, Presidenle, presen
tes os Senhores Senadores Adalberto Sena, Vice-Presidente, e 
Murilo Badaró. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Tarso Outra, Saldanha Derzi e Mendes Canale. 

E: lida e aprovada a Ata da reunião anlerior. 
A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor Senador 

Adalberto Sena apresenta u redação final do Projeto de Resoluçiio 
n• 107, de 1978, que suspende, por inconslitucionalidade, u 
execução da Tabela de Vencimentos anexa à Resolução do Conselho 
Superior da Magistratura du Guanabara, de 14 de outubro de 1965; 
c a do Projeto de Resolução n• 108, de 1978, que suspende, por 
inconstitucionalidade, a execução da Tabela A, IV, 2, a, n que se 
refere o art. 10, do Decreto-lei n' 112, de 9 de oulubro de 1969, do 
cxtinlo Estudo do Rio de Juneiro. 

Nudu muis havendo n trutur, dú-sc: por cnccrrndu u rcuniiio, 
lavrando cu, Marín Thcrezu Mngulhàcs Mottu, Assistente, a prcscn· 
te Atn que, umu vez nprovndu, será ussimu.ln pelo Senhor Prc:sidcnlt:. 

ATA DA 3• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
AOS 22 DIAS DOMES DE MARÇO DO ANO DE 1979 

As dezessete horas do dia vinte c dois do mês de março do ano 
de mil novecentos e setenta c nove, reúne-se a Comissão de Redução 
sob a Presidência do Senhor Senador Dirceu Cardoso, Presidente, 
presentes os Senhores Senadores Adalberto Sena, Vice-Presidente, e 
Saldanha Derzi. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Murilo Badaró, Tarso Outra e Mendes Canale. 

E: lida e aprovada a Ata da reunião anterior. 
Tendo o Senhor Presidente avocado matéria para emitir pare

cer, assume a Presidência o Senhor Senador Adalberto Sena, Vice
Prcsidentc. 

A Comissão aprova o parecer cm que o Senhor Senador Dirceu 
Cardoso apresenta a redução final do Projeto de Lei do Senado 
n• 23, de 1979, que reajusta os valores de vencim-.ntos e proventos 
dos funcionários, ati·,os e i nativos, do Senado Federal. 

Nada mais havendo a tratar, dâ-se por encerrada 'a reunião, 
lavrando eu, Maria Thereza Magalhães Motta, Assistente, a presen
te Ata que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

ATA DA 3• REUNIÃO(EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
AOS 28 DIAS DOMES DE MARÇO DO ANO DE 1979 

As doze horas do dia vinte e oito do mês de março do ano de 
um mil novecentos e setenta e nove, reúne-se a Comissão de Reda· 
ção sob a Presidência do Senhor Senador Dirceu Cardoso, 
Presidente, presentes os Senhores Senadores Adalberto Sena, V ice
Presidente, e Saldanha Dcrzi. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Murilo Badaró, Tarso Outra e Mendes Canale. 

E lida e aprovada a Ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador 

Adalberto Sena apresenta a redação final do Projeto de Lei da 
Câmara n• 82, de 1977 (n• 2.497/76, na Casa de origem), que 
disciplina o cancelamento de protesto de títulos cambiais, e dá 
outras providências. 

Tendo o Senhor Presidente avocado matéria para emitir pare
cer, assume a Presidência o Senhor Senador Adalberto Sena, Vice
Presidente. 

A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador Dirceu 
Cardoso apresenta a redução final do Projeto de Lei do Senado 
n• 279, de 1977 - Complementar, estabelecendo que a remunera
ção dos Vereadores não poderá ser inferior ao salário mínimo. 

Nada mais havendo a tratar, dã-se por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Maria Thereza Magalhães Motta, Assistente, a presen
te Ata que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

ATA DA 5• REUNIÃO, REALIZAI)A AOS 29 DIAS 
DO ME:S DE MARÇO DO 1-:-10 DE 1979 

As doze horas do dia vinte c nove do mês de março do ano de 
mil novecentos c sclenla e nove, reúne-se a Comissão de Redu
ção sob a Presidência do Senhor Senador Dirceu Cardoso, Presiden
te, presentes os Senhores Senadores Adalberlo Sena, Vice
Prcsidente, c Saldanha Derzi. 

Deixam de comparecer, por motivo justificudo, os Senhores 
Senadores Murilo Baduró, Tarso Outra c Mendes Canale. 

E: lida e uprovudu u A tu du reunião anterior. 
Tendo o Senhor Presidente uvocado mutériu para em111r 

parecer, assume a Presidênciu o Senhor Senador Adalberto Sena, 
Vice-Presidenle. 
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A Comissão :~prova o parecer cm que o Senhor Senador Dirceu 

Cardoso apresenta a redução final do Projeto de Resolução n• 2, de 
1979, que autoriza o Governo do Estudo do Maranhão a elevar cm 
Cr$ 24.295.301,00 (vinte e quatro milhões, duzentos c noventu c 
cinco mil, trezentos e um cruzeiros) o montante de sua dividu 
consolidada. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, 
lavrando cu, Maria Thcrcza Magalhães Motta, Assistente, a prcscn· 
te Ata que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

ATA DA 6• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
AOS 30 DIAS DO MêS DE MARÇO DO ANO DE 1979 

Às dczesscis horas c trinta minutos do dia trinta do mês de 
março do ano de mil novecentos c setenta c nove, reúne-se a Comis
são de Redação sob a Presidência do Senhor Senador Saldanha Der
zi, Presidente em exercício, presentes os Senhores Senadores Mendes 
Canale e Josó Sarney. 

Deixam comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Dirceu Cardoso, Presidente, Adalberto Sena, Vice
Presidente, e Tarso Outra. 

t: lida e aprovada a Ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer cm que o Senhor Senador Men

des Canalc apresenta a redução final do Projeto de Resolução n• 5, 
de 1979, que autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo a 
roalizar operação de empréstimo externo de USS 50,000,000.00 
(cinqUenta milhões de dólares norte-americanos), destinado ao 
aumento de capital da Empresa Municipal de Urbanização -
EMURB. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Maria Thereza Magalhães Malta, Assistente, a presen
te Ata que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n• 
3, de 1979 ( CN ), que "altera a composição do Tribunal Re
gional do Trabalho da 2• Região, cria cargos, e dó outras pro
vidências". 

ATA DA REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
DIA 28 DE MARÇO DE 1979 

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de mil novecentos 
e setenta e nove, às dezesseis horas, na Sala Clóvis Bcvilácqua, pre
sentes os Senhores Senadores Adcrbal Jurema, Affonso Camargo, 
Dinarte Mariz, Helvldio Nunes, Henrique de La Rocque, Pedro Pc
drossian, Raimundo Parente, Lázaro Barboza, Humberto Lucena c 
os Senhores Deputados Marcelo Unhares, Caio Pompeu, Milton Fi
gueiredo, Rubem Figueiró e Amadeu Geara, reúne-se a Comissão 
Mista incumbida de estudo e parec.,. sobro o Projeto de Lei n• 3, de 
1979 (CN), que "altera a composiçjo do Tribunal Regional do Tra
balho da 2• Região, cria cargos, e dll outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, o Senhores 
Senadores Evelásio Vieira, Orestes Quércia e os Senhores Depu
tados Adhemar de Barros Filho, Pedro Carola, Aurélio Peres, Dei 
Basco Amurai, Walter Garcia e Fernando Coelho. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Dinurte Mariz, que 
declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidcn te 
esclurece que irá proceder à eleição do Presidente c Vice-Presidcntc. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Dinurte Mariz convida o 
Senhor Deputado Rubem Figueiró para funcionar como cscno
tim•dor. 

Procedida a eleiçiio, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Amadeu Geara .............. . 
Em branco ................................. .. 

Para Vlce-Presidente: 

13 votos 
I voto 

Deputado Adhemar de Barros Filho . . . . . . . . . . . . . 14 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presi
dente, os Senhores Deputados Amadeu Geara e Adhemar de Barros 
Filho. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Amadeu Geara 
agradece, em nome do Deputado Adhemar de Barros Filho e no seu 
próprio, a honra com que foram distinguidos, c designa para relatar 
a matéria o Senhor Senador Raimundo Parente. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião, 
lavrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente de Comissão, a presente 
Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Sonhare Presidente e 
demais membros aa Comissão, e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 07, 
de 1979 (CN), que submete à deliberação do Congresso 
Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.647, de 18 de dezembro 
de 1978, que "altera dispositi•os da Lei n• 6.468, de 14 de 
novembro de 1977 que dispõe sobre o regime de tributaç~o 
simplificada para as pessoas jurídicas de pequeno porte e esta
belece isenção do imposto de renda em favor daqueles que 
auferem reduzida receita bruta". 

ATA DA 2• REUNIÃO REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 
1979 

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de mil novecen
tos e setenta e nove, às dezesscis horas e quarenta e cinco minutos, 
na Sala Clóvis Bcvilacqua, presentes os Senhores Senadores Affonso 
Camargo, Moacyr Dalla, Cunha Lima c os Senhores Deputados 
Darcy Pozza, Caio Pompeu, Francisco Rolcmberg, Cantídio 
Sampaio, Luiz Ccchincl c Athiê Coury, reúne-se a Comissão Mista 
incumbida de estudo c parecer sobre a Mensagem n• 07, de 1979 
(CN), do Senhor Presidente da República, que submete à delibera
ção do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.647, de 18 de 
dezembro de 1978, que "altera dispositivos da Lei n• 6.468, de 14 de 
novembro de 1977, que dispõe sobre o regime de tributação simplifi
cada para as pessoas jurídicas de pequeno porte c estabelece isenção 
do imposto de renda cm favor daqueles que auferem reduzida receita 
bruta". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Jorge Kalume, José Lins, Jutahy Magalhães, Lomanto Jú
nior, Mendes Canale, Marcos Freire, Nelson Carneiro, Pedro Simon 
e os Senhores Deputados Osmar Leitão, Joiio Carlos de Carli, José 
Frcjat, Jocl Lima c Odacir Klein. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos através 
do Senhor Presidente, Senador Cunha Lima, que solicita a dispensa 
da leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, í: dada como 
aprovada. 

Em seguida o Senhor Presidente comunica haver recebido ali
cio da Liderança da ARENA, na Câmara dos Deputados, indicando 
o Senhor Deputado Francisco Rolcmbcrg para integrar a Comissão 
em substituição ao Senhor Deputado Wanderley Mariz. 

Ao constatar a inexistência de quorum, o Senhor Presidente deu 
por encerrada a reunião, comunicando que o parecer do Relator, 
Deputado Cantfdio Campuio, deverá ser encaminhado ao Plenúrio 
pura ser relutado oralmente. 

Nada mais havendo u tratar, cnccrru-se u presente reunião, 
lavrando cu, L.cilu Lcivus Ferro Costa, Assistente dn Comissão, u 
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prt.•:,t'ít;l' At;, I.IUt:., ld<.t ~.: aiJrovarJ;t, Sl'rft :t.;~in;d;t nclo S1!nhnr 
Presidc.:nk ~demais membros d:! Comissão c irft â pub!iç~çâo. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo c p11reccr sobre::: 1'\'lcnsagc:n n? li6. de 
JQ79-CN, do Senhor I' residente do República, submetendo à 
deliberação do Congresso l'iaclonal u texto do Dccrclo·lei n' 
1.646, de 18 de dezembro de 1978, ~ue "estende ati• 31 de 
dezembro de 1979 o prazo estabelecido no§ 2• do urtigo I• ~o 
Decreto·lel no 1.59l,de li de dezembro de 1977". 

ATA DA 2• REUNIÃO, REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 
1979 

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de mil novecentos 
e setenta e nove, às dezcsseis horas e quinze minutos, na sala Clóvis 
Bevilacqua, presentes os Senhores Senadores Aderbal Jurema, 
Aloysio Chaves, Henrique do La Rocque, Murilo Badaró. Passos 
Porto, Saldanha Derzi, Tarso Dutm e Deputados Ernidio Pcrondi, 
Geni:sio de Barros, Leorne Belém, Paulo Ferraz, Djalma Bessa, 
Benjamim Farah e Walter Silva, reúne-se a Comissão Mistd 
incumbida de. estudo e purccer sobre a Mensagem nc;> 06, de 1979· 
CN, Jo Senhor Presidente da Repúbiica, submetendo ii deliberação 
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n' 1.646, de 18 de 
dezembro de 1978, que "estende até 31 de dezembro de 1979 o prazo 

cstu~l·lt.:cido no~ 2Q dn ~trtigo ]Q do Decrctn-ld nll 1.~9~. de 11 de 
dezembro de 1977". 

Deixam de compan:t.:t:r, por rnotivo justif!c;,tdo, o~ Senhores 
Sc:nado'rc:) Dirceu Card0so, Henrique Santillo, ltanwr :.:ranco. 
Lítlaro Barboza c Deputados Darcílio Ayn.::,, José Maurício c: Jorgt: 
Gama. 

Havendo número rc:gimcntul. são ubertos os trabalhos peh.:. 
Senhor Pre~idcnte. Deputado Benjamim Farah, que solicita. no> 
termos regimt:ntais, a dispensa da leitura da AtH da reunião de 
instalação. que, logo após, i: dada como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver recebido 
oficio da Liderança da ARENA na Câmara dos Deputados, indi
cando o Senhor Deputado Jorge Arbage para integrar a Comissão 
em substituição ao Senhor Deputado Leorne Belém, tornando-o 
sem efeito, tendo cm vista estar o mesmo presente. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Relator, Senador Henrique de La Rocque, que emite parecer 
favorável à Mensagem n' 06, de 1979-CN, nos termos de Projeto de 
Decreto Legislativo que ofert!ce como cortclusão. 

Posto cm discussão e votaçfio, é o parecer aprovado, com voto 
em separado do Senhor Deputado Walter Silva. 

Nada mais havendo a tratar, cncerra·se a reunião e. para 
constar, eu, Alfcu de Oliveira, Assistente da Comissão. lavrei a 
presente At•. que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente, demais membros da Comissão e vai à publicaç11o. 
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MESA 

luiz Viana (ARENA- BA) 

Nilo C.:o~tlho (ARENA - PE) 

Oinorto Mo ri~ (ARENA- RN) 

Alo:u .. ndto Ceata (ARENA - MA) 

2• .. secretárlo 

Gabriel Htrmoi (ARENA- PA) 

COMISSOES 

Ditolor1 Jolé Soar•• de OliYoiro Filha 
loccl, A,.o~o 11- Terroo 
Telelonoi; 223·6244 ,·225·8505- Ramais 1.,3 11 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chof11 Claudio Cariai Rodrigue1 Co1to 
lor.al, Anexo 11- Térreo 
reletone• 225·8505- Rama11301 o 313 

COMISSÃO OE AGRICULTURA- (CA) 
(7 mombro1) 

COMPOSIÇÃO 

Presidtnt., f~chlo V~eiro 
V~e•Prtlidentet Leite Chaves 

Ti111IOr111 

I. PouosP6rto 
2. Benedito Canelo• 
3. Pedro PHroulan 
4, Jo11 Unt 

1. Evelólio VIeira 
2. Leile ChoYII 
3. Jo•• Rlcho 

Suplentes 
ARENA 

1. Jutahy MagolhcMI 
2. AHonto Comargo 
3. Joilo Colmon 

MDJ 
1. Ag.nor Maria. 
2. Amarai Pebota 

Anithtnfo• S6nlo Andrade Peixoto - Ramal 307 
Revniõ1111 Quarlo•·feirot, tuiO,OO horo1 
locol1 Solo "Ruy Bar~ ato"- Anuo 11- Ramal• 621 o 716 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 mombrot) 

COMPOSIÇÃO 

Pretid11nte, Mende1 Canele 
Vicu·PnuiJlente• ÁÇjllr!Ot ~~c riu 

louri.,ol Boptisla (Akd~A- SE) 

Go1tóo Müllor (AiU:N~- MT) 

Suplente• d• ~e .. n.a>árloa 

Jorge Kotum1 (AREI-lA-- AC) 

Senodito Canolo1 (ARENA - MT) 
Joóo Bosco (ARENA - • AM) 
Panos Porto (ARENA- SE) 

1 • Mend111 Canele 
2. Jo.ó lint 
3, João Bo~eo 
4, Vicente Vuolo 

1. EYandro Carreira 
2. Agenor Maria 
3. Mouro SoneYidel 

Suplanlos 
AHtNA 

1. Raimundo Parente 
2. Alberto Sil"wu 
J. Almir Pinto 

M08 
1. Morc01 Freira 
2. Humberto Lucena 

Ani1tente1 Carlos Guilherme fonJKa- Ramal 076 
Reui'IIWII Terça1·feiras, oslO:OOhotal 
lo.:al, Solo "Cióvi1 BeYilácqu.:~'' - Anexo H - Ramal 623 

COMISSÃO OE CONSTITUIÇÀO E JUSTIÇA- (CCJ) 
(1.5 mombro1) 

COMPOSIÇÀO 

Pre1ldenle1 Henrique de Lo Rocque 
J9.VIct·Pre•iden!lll Áloy1io Chove~ 
2'·Vice·Pra•idente, Hugo Ramos 

Titulares 

1. Henrique de Lo Rócque 
2. Htlvldio Nune1 
3. JoM Sarney 
4, Alo)'lia ChoYII 
:i. Ad.rbol Juremo 
6. Murilo BodorO 
7. Moocyr Dollo 
B. Amoral Furlon 
9. Raimundo Parenta 

I. Hugo Roma' 
2. Leite ChoYetl 
3. Lo1ora Borbo1o 
4 Nel1on Carneiro 
5. Paulo Branard 
6. Franco Montare 

1. Lenolr Vorgos 
2. Joflo 8o~eo 
3. Almlr Pinto 
4, Milton Cabral 
3. Bernardino VIana 
ó. Arnon de Mello 

.. ~o o 
1. Cunho Lima 
2. Toncredo Nev111 
J. Dirceu Cordat-a 

Ánistenle1 Mario Heleno Buuuo BrondOa ·- Romol30' 
ReuniOe11 Ouartas•felrol, O• I0100horui 
locul. Solo "Cit)vii llovHot~jVLI''- Anuo U- Ramal 6~3 

• 
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l LIDfRANÇA OA ARWA I DA MAIO·I~ 

Lid•r 
Jorbal Pc.morinho 

VI"•·Lídorttl 
Aloy1lo Chov11~ 

Jo,&linl 

Adorbol Juramo 
lomanlo JUnior 

Moncyr OaHo 
Murilo Bocloró 

Suldonha o.mi 

Líd•r 
Paul.l úrol:.Oid 

VI<Co .. l,iden• 
lienriquo Sontitlo 
Humb~r1c L!ICtlnO 

Morc01 Froiro 
Mouro BenoviJes 
Orestes Quercio 

?adro Simo,, 
Rob.rto Suturnino 

COMISSÃO DO DISTRITO fEDERAl- (COF) 
(11 membros) 

COM>OSIÇAO 

Pre~ldente1 Joue Freira 
'VIce•Presidtnlel Lci1oro 8arboJu 

Titulorot 

1. Jeutl Freire 
2. JoQo BoKo 
3. Poslol POrto 
4. Saldanha Deni 
S. Alfonso Comorgo 
6. Murilo Sodoró 
7. Benedito Ferreira 

1. Itamar Franco 
2. Lázaro BorbaJa 
3, Adalberto S.no 
4. Mauro S.nevidtrl 

Suplentes 
ARENA 

I. Jo•• Guiamo rei 
2. Tono Outro 
3. Bendito Conolo1 

"'· Moacyr Oollo 

MDb 
I. Henrique Sontillo 
2. Roberto Soturnlno 
J. Gllvun Rocha 

Alli1tonte1 Ronoldo Pacheco de Oll~eiro - Ramal 30ó 
ReuniOe11 Qulnto•·feiras, à1 10100 hora• 
Locol1 Sala "Ruy Barboto"- Anoxo 11- Romoi•621 e 71 

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE) 
( 11 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Pre1idente1 Itamar Franco 
Vice·Pra1idente1 Roberto Soturnino 

Titule rei 

J. Arnon de Mello 
2, Sornordino Viana 
3. Jo16 Lin1 
4. Jeuo frei11 

!i. Milton Cabral 
6. Benedito Conolos 
7. lub ca ... olconle 

l. Roberto Saturnino 
2. Itamar franco 
3. Marcai Freire 
4. Pedro Simo11 

Suplentes 
ARENA 

I. Helvldlo Nunea 
2. Alberto Silvo 
:r. Benedito Ferrai• c 
ol, VIcente Vuolo 

MOb 
l. Jo10 Richa 

Ornllll Qu6rciu 
:J. Tonr.redo NeYot 
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Aui1tente1 Daniel Rei1 da Souza- Romal675 
Reuni6111 Ouarlol•felrCII, ás 10130 hora, 
Lacal1 Sala "Ruy Borbo1o"- Anuo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA -(CEC) 
(9 membro1) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Jo6o Colmon 
Vice·Prelldente, JutCihy Magolhón 

Titulares 

I. Joóo Calmon 
2. Ta,.o Outra 
3, Julohy Magolhóes 
o4, Aloysio Chave• 
.5. Aderbal Juremo 
6. Jo•• Sorney 

1. Adalberto Seno 
2. Evelasio Vieira 
3. Franco Montara 

Suplentes 
ARENA 

1. Jo•• Lln• 
2. Arnon de Mello 
3. Jorge IColume 
o4, Pedro Pedrculan 

MOB 
I. Marco1 Freire 
2. Gilvon Racho 

A11i1tente, Sónlo Andrade Pei.~;oto- Romol307 
Reuni6111 QuiniOI•feiros, as 10100 horas 
local, Solo "ClOvis Bevilocquo"- Anexo 11- Ramol623 

COMISSÃO DE FINANÇAS -(CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pre~ldente, Cunho limo 
Vice·Presidente, Tancredo Neves 

Titulorn Suplantei 
ARENA 

1. Raimundo Parente 1, Saldanha Derzi 
2. Jos' Guiomord 2. Mend1s Canole 
3. Arnon d• Mello 
-4. lomonto JJnlor 
.5. Alfonso Cornorgo 
6. Vlcent• Vuolo 
7. Alberto Silva 
8. Amoral Furlon 
9. JorgeiColume 

lO, Jutohy Mogolhoes 
11. TeotOnlo Viltla 

1. Cunho Lima 
2. Tancredo Nev11 
3. Rob1rto Saturnlno 
4, Amoral Pehtota 
.5. Pedro Simon 
6. Mouro Benevlde1 

3, .. enrique de Lo Rocque 
-4. Jeuó Freire 
5, Jo .. Sorney 
6, Milton Cabral 

MDB 
I, Paulo Brouord 
2. Marco• Freire 
3. Lózaro Borboto 
o4, Jos• Richo 

Auistente, Ant6nlo Carlos de Nogueira- Ramol675 
Reunl6111 Qulntal•felras, tn 9,30 horas 
Local, Sola "Clóvis S.vilocquo" - Anexo li - Romo1623 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL -(CLS) 
(9 membrot) 

COMPOSIÇAO 
Pre•ldenlf1 Hel~ldlo Nun11 

Vin·Pro•ldonte~ Lonoir Vargo1 

Titulares 

1. Lenolr Vorga1 
2. Htlvidlo Nun11 
3, Jeu• Freire 
4. Moocyr Dollo 
5. Henrique de lo Rocque 
6. Aloy1ia Chov11 

Suplentu 
ARENA 

I. Jutahy MagolhOtl 
2. Raimundo Parente 
3. JoOo Colmon 
o4, Btnedlto Canelai 

DIÁRIO DO CO~CUESSO :"iACIO~AL (Scçiiull J 

MDB 
I . Franco Montara 1. Nel1on Carneiro 
2. Humberto Lucena 2. Morco1 Freire 
3. Joison Barreto 

Aui1tente, Daniel Reis de Sou1a- Ramal 67.5 
ReuniOe11 Quintot•leircn, 01 11,00 hora• 
Local, Sola "Clovis Bevitocqua"- Anexo 11- Romal623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Presldente1 Arnon de Mello 
Vice·Prelldente, 

Titulares Suplent11 
ARENA 

1. luiz Cavalcante 1, Affonto Camorgo 
2. Milton Cabral 2. Jo6o Cotmon 
3. Alberto Silvo 3. Jotohy MogolhOtl 
4, Arnon de Mtllo 

MOB 
I. Dirceu Cordo.o I. Gilvan Racho 
2. Itamar Franco 2. Roberto Saturnino 
3. Henrique Santitlo 

Auistente1 Ronaldo Pacheco de Oliveira - Romol 306 
Reuni6111 Quortos·feiral, éu 11 100 horas 
Local, Sala "Ruy 8arbo1o"- Anexo 11- Romoi162l e 716 

COMISSAO DE REDAÇÀO- (CR) 
(.!i membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Dirceu CordoJO 
Vice·Presidtnle1 Adalberto Seno 

Titularf' Suplent11 

I. Tor~o Outra 
2. Saldanha Oen:i 
3. MenCt11 Canal• 

1, Dirceu CordoJO 
2. Adalberto Seno 

ARENA 
1. Jo6a Colmon 
2, Morllo BadarO 
3. Ja•é Samey 

MOB 
1. Hugo Ramos 

Ani1tente, Mario Therezo Mogolh611 MoHo -Ramal l3o4 
Rtunióu1 Qulntos·feiros,ll• 12,00 horoa 
Local, Sala "Clóvis Be~ilocquo"- Anuo 11- Ramal 623 

COMISSAO DE RELAÇ0ES EXTERIORES- (CRE) 
( 1.5 membro1) 

COMPOSIÇÃO 

Pr11ldente, Tono Outro 
I•·Více·Pr11idenle1 Saldanha Otr:i 
2•-VIce·Pre•ldente, Lomonto JUnior 

Titulare~ Suplent11 
ARENA 

1. Torso Outra 1. Aloyslo Chav11 
2. Sernordlno VIana 2. Aderbol Juremo 
3, Saldanha Denl 3. Pedro Pedroulon .. Lomonto Junior .. Henrique d" La Rocqu• 
5. Mondes Conole 5. Joll Gulomord 
6. T eotonlo Vilelu 6. Lul1 CaYolconte 
7, Almir Pinto 
o Lonoir Vorgo1 
9. Jo1t Sornty 

MOS 
1. Paulo Bronord 1. Marcos Freire 
2. Nelson Carneiro 2. Mouro Sonevides 
3. ltomor Franco 3, Leite Chovu 
4, Jo•• Richa 
5. Amoral Pehtolo 
6. Toncredo NeYel 

Ani1tenfe1 António Carlos de Nogueira- Ramal 67.5 
Reuni6111 Terços-feirai, 01 11100 horo1 
Local, Solo "Ruy Borbo1o"- Anexo 11- Romoil6''21 e 716 

COMISSÃO DE SAUDE- (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prelfdente1 Gilvon Rocha 
Vice·Pr11idente1 Her.rique Sontlllo 

Titular•• 

1. Lomonto Júnior 
2. Almir Pinto 
3. Alberto Silvo 
4, Jo11 Guiomord 

1. Gilvan Rocha 
2. Henrique Sontillo 
3. Joisan Barreto 

Suplent11 
ARENA 

1. Saldanha Oen:i 
2. JorgeiCalume 
3. Benedito Canelas 

MOB 
1. Jo•• Richa 
2, Adalberto Seno 

Auistente, Carlos Guilherme Fonseca- Romol676 
Reuni6c111 Quintos·feirot, Os 10130 hora• 
Local1 Solo "Ruy Borb01C1"- Anexo 11- Romoi1 ó21e 716 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membrot) 

COMPOSIÇÃO 

Pre~idenl11 Jorge IColume 
Vice·Presidenle1 Mouro BeneYidll 

Titulares 

1. Jorge Kalum• 
2. Luiz CoYalcante 
3, Murlto Badaro 
o4, Benedito Ferreiro 

1. Mouro Benevid11 
2. Agenor Mario 
3. Hugo Ramot 

Suplentes 
ARENA 

1, Raimundo Parente 
2. Amoral Furlon 
3, JoM Guiomard 

MOB 
I. Cunha Limo 
2. Jaf10n Barreto 

Auillenfe1 Cario• Guilherme Fon11co- Romal676 
ReuniOes1 Quartcs·feiros, 01 9130 horas 
Local1 Solo "Ruy Sorboso"- Ane•o 11- Romoh 621 e716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membro1) 

COMPOSIÇÃO 

Pre~ldente, EYondro Carreiro 
Vice•Pr11idenle1 Humberto Lucena 

Titulorot 

1. Rolmurodo florente 
2. Henrique dolo Rocque 
3. Berntndlno Viemo 
4. Alberto Silvo 

Supl1nte1 
ARENA 

1. Alfonso Comorgo 
2, Pedro flodronlan 
3. Aderbol Juremo 
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1. Evandro Carreira 
2, Humberto Lucena 
3. Lozaro Barbozo 

MDB 
1. Orenes Qut~rcio 
2. E'l'eloslo VIeira 

Aulstenter SMio Andrade Pthtoto- Ramol307 
AeuniOe11 Qulntos·felrbl, 01 9130 horo1 
Locolt Sola "Ruy Borbo1o"- Anuo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÀO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Pnnidente1 Benedlla F.rrelra 
Vlce·Pre11dente1 VIcente Vuala 

lliARIO DO CONGRESSO NACIONAI.iScç•lo III 

Tlluloru 

1, Benedl!o Ferreiro 
2, Vicente Vuolo 
3. Pedro Pedronlon 
4. Affonso Camorgo 

\, Evandro Carreira 
2. Lazaro 6arbo1a 
3. Orestes Querela 

Suplentes 

ARENA 

1. Pano• POrto 
2. lamento JUnior 
3. Alberto Silva 

MD6 

\, leite Chav11 
2. AgenorMoria 

Aulstonto1 Ranalda Pochtco de Oliveira - Romol306 
Rouniót11 Terço•·feiro1, tn 10100 horo1 
lacol1 Sola "Ruy Barbo1o"- Ane•a 11- Ramoh 621 o 716 

SENMO FEDERAL 

SUBSECRET/\RIA DE CO!USSÕES 

SERVIÇO DE COMISSÕES PERI1ANENTES 

,\hrll dr IIJ7tJ 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS. 
E DE INQU~RITO 

Comiu6es Tem poro rios 

Chefet Ruth de Souza Castro 
locol1 Anuo 11- Tôrreo 
Telefone1 22.5·8!10.5- Ramo1303 
\) Comlnóel Temporelria1 paro Projeto• do Congreuo Na· 
cionol 
2) Camiuóll Temporário• para Apreclaçlla de Vetas 
3) Comlnóll E1peclal111 de lnquôrlto, e 
4) Comiulla Ml1ta do Projeto de lei Orçamentária (ort. 90 
do Regimento Comum). 

Assistentes de Comln6e11 Horoldo Pereira hrnond••- Ro· 
mal 674, .Aiftu de Oliveira- Ramal 6741 Clelde Maria B. F. 
Cruz- Romoi.S981 Mouro Lope1 de Só- Aomol310, leilo 
Leivos Ferro Costa- Romol314. 

HORARIO DAS REUNIÕES 0/\S COMISSÕES PERI·~NENTES DO SEN/\00 FEDERAL 
PARA O ANO OE 1979 

HORAS TERÇA S A L A S ASSISTENTE HORAS QUINTA S /\ L A S ASSISTENTE 

C.T. RUY B,\RSOS/\ RONALDO C.F. CLCVIS BEVI~CQUA J\tlTO~IO 

nrunuis-621 e 716 09:30 Rrunal - 623 CARLOS 
10:00 

C.A.R. CLOVIS BEVIL~CQUA GUILHERHE c.s.P.c. RUY BARBOSA SONIA 
Ramal - 623 Rrunais-621 c 716 

11:00 C.R.E. RUY BARBOSA ANTONIO C.E.C. CLCVIS BEVI~CQUA SONIA 
Ramais-621 e 716 CARLOS Ramal - 623 

10:00 
HORAS QUARTA S A L A s ASSISTENTE C.D.F. RUY BARBOSA RONALDO 

Ramais-621 e 716 
09:30 C.S.N. RUY BARBOSA GUILHERME 

Ramais-621 e 716 10:30 c.s. RUY BARBOSA GUILHERI-IE 
Rarnais-621 e 716 

C.C.J. CLCVIS BEVIL~CQUA MARIA 
Ramal - 6 ~3 HELENA ll:OO C.L.S, CLCVIS BEVI~CQUA DANIEL 

10:00 Ramal - 623 
C.A. RUY BARBOSA SONIA 

Ramais-621 e 716 12:00 c.n. CLOVIS BEVI~CQUA MARIA 
Ramal - 623 THEIU::ZA 

10:30 C.E. RUY BARBOSA DANIEL 
Rarnsis-621 e 716 

11:00 C.M.E. RUY BARBOSA RONALOO 
Ramais-621 e 716 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

I- ATA DA 36< SESSÃO, EM 6 DE ABRIL DE 1979 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Pareceres 

Refnentes â seguillte matéria: 

- Projeto de Lei da Câmara n' 47/78 (n• 704-B/75. na Ca
sa de origem), que obriga os ônibus de linhas intermunicipais c in
tcn:staduais a portarem estojo com medicamentos nos termos 
que menciona, e dá outras providências. 

1.2.2- Comunicação da Presidência 

- Designação de Srs. Senadores para integrar a Comissão 
Parlamentar do lnquê:rito criada pela Resolução n' 3j79. para 
apurar a devastação da floresta amazõnica c suas implicaçàcs. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR BERNARDINO VIANA- Medidas adotadas 
pelo Sr. Ministro do Interior cm favor do descnvolvinu.:nto da n:· 
gifio Nordestina. Criação de um pólo agroindustrial par<t o Piauí. 

SENADOR DINARTE MARJZ - Prce<lnilando medidas 
cm ddcsa da economia do Nordeste c, cm r•trticular. do Estado 
do Rio Grande do Norte, face às secas que ora se vcrinc;un 
naquela rcgil'to. 

l.J- ORDEM DO Dlt\ 

- Rcquc:rimento n"' 76f79, de autoria do Sr. Scnadur Lou· 
rivo.ll Baptisw, solicit:1ndo a transcriç:io, nl1S Ana i~ do SenaUo Fc· 
dc:ral, Uo Uiscursn profcrido pt:lo Ministro :\ngt:ln C:dmon Jt.: S[1, 
no Uia 15 Uc março dc 1979. Aprovudo. 

- Requcrimento n\1 77j79, de autoria Uo Sr. Senador Lou
rival Baptista, solicitam.h.l :1 tran~~.:riçào, tH-lS Ano.li~ do Scnadn h.:· 
dcral, do dist.:urso proferido pelo Embaixador ,\ntonio Frands~:o 
t\zcrcdo da Silveira, no dia 15 de março de 1979. t\prn•ndo. 

-Requerimento 1111 S3j79, dc autoria do Sr. Scnadllr 
Lá1.01rn Barhoza, solicitando o des;.~rquivumento do Projeto dc 
Lei Jo Senado 111' 291Jj77, de sua autoria, que dú nova rcd<~~.;~o ao 
art. 246 do Deerclll·lei n'' 2.H4H. de 7 de lklcmbro de 19411 (Códi
go Pcnal). Apronuln. 

- Requerimentn n1' ~4j71J, de :HI\oria do Sr. SçnadM 
Dirceu C:mlnsn, solidtanJo ll ue~arquivamclltll dll PrnjCill de 

Resolução n• 50/78, do Sr. Senador Alexandre Costa, que 
e.<tingue o Quadro de Pessoal CL T. aprovado pelo ato da Comis
são Dirotora n• 8/76, o dú outras providéneias. Aprovado. 

-Projeto do Lei do Senado n' 20/68, de autoria do Sr. 
Senador Ney Braga, que altera a redução do~ 4• do art. 9• da Lei 
n• 5.292, do 8 de junho de 1967. Rejeitado o prosseguimento da 
trumiwção, Ao Arquivo. 

1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR ITAMAR FRASCO - Injustiças praticadas 
contra ilustres homens públicos mineiros, atingidos por atas ins
titucionais. 

SEN,IDOR EVANDRO CARREIRA - Conscicntilaçào 
~cumi:nica da mocidade brasikira de defesa da norr:sta :unatúni
C~I. Declarações do Sr. Ministro Andrcuaa, vt:iculadas cm órgãos 
da Imprensa, a rcspeito de diretrizes daqude Ministt:rio ~.:om rc:l~l
çào à ,\mazôniu. t\bertura de diúlogo, cm ;.imbito nacionul. com 
aquele titular da Pasta do Interior. sobro o equacionamento da 
problernf1ticu amat.õnicu. 

SE.I'ADOR LEITE C//AVES- Considerações sobre as ea
r:.mtias individuais assc::guradas aos cidadãos cspanhôis por ;L!~I 
Carta Magn~l. a propósito d~1 nhertum política prcCLlni!ada pcln 
Prcsidentc Jofto Baptista Figucirct.lo. Rccupcr~lçlio das rrcrrllgati
vas Jo Podcr Legislativo brasildro. 

S/;.1',·1 /JOR JOSE LI.\' S. comu Líder- lntcn,:to de S. b·· 
;.a.> Jar <!panes ao Jis~up.;o prtlfc.:rilhJ pelo Sr. Ev~1nJru Carr~ir;1, 
na prcscnt~.: :-.c:-.sÜll. ConsiUc:r~11;Ur.:s rel:1tivas :1u~ llbjcti\'o:. Ju 
MINTER ~om rçspeito ü r\maLónia. · 

.\'E\'AD0/1 /JIRCFI' CARDOSO- Visita a ;er rc:tlitada. 
sq!Llnd~l-fcira próxima, ao complc\ll nu~:lcar l.lt.: Anp.ra dn.; Rci.~
RJ. pda Comissfto P~1rl:1mentar dc lnqu~ritn lk1 Sr.:n~llÍLl qut.: in
\'t:stigu dcnlmd<~s relativas ü t:xecu~.;~o do acordo nudear Bnlsil
Alcmanha. Conccssi'io da "Ordem do M~rito ~1iliwr" :lll 
Dest:mbargador Carlos Fernandes :\hlHrdih, do Trihun~d de Ju~
tiça do Est;,1dn do Espiritll Santo. 

.I'E.I'.·I IJOR 1/U,\J/IERTO LL·'CE.\'.·1 - Ado,·:"'· rei" 
1\tinistêrio tlo JntcrhH. dc provitlênci:1s visando a Cll/l~tnu.;;~~o dtl 
açuUt: público "Cadmba d:1 Vúr1.ca", bem como dt: outra~ medi
das destinadas a amparar a~ ropulaçlit.:s atin~ida~ pela ~t:l:a, 1\ll~ 
municirios q~1c irltçgram a rcgifn1 do Cmimatal!-PB. 

-----·----·---
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1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA 
PROXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESS,\0 A:-i
TERIOR 

- Do Sr. Sc::nador Evelúsio Vidra, proferido na scss[IO de 
5·4-79. 

-Do Sr. Senador Henrique Santillo, proferido na sessilo de 
5-4-79. TES 

.. \ hril dt• 111711 

-Do Sr. St.:nador Jose! Lins. proferido na scss[H) tlt; 5-.J-79. 

3- ATAS DE COMISSOES 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VICE-LIDERES IJE PARTmOS 

6-.COMPOSI(AO DAS COMISSOES PERM,\1\iEl\-

ATA DA 36~ SESSÃO, EM 6 DE ABRIL DE 1979 
1~,~ Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura 

PRESIDf:NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO, ALEXANDRE COSTA, 
JOÃO BOSCO E JORGE KALUME 

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- João Bosco- Jarbas Passarinho- Bernar
dino Viana - Josó Lins - Dinarlc Mariz - Aderbal Jurema -
Marcos Freire- Lourival Baptista- Passos Põrto- Jutah)' Maga
lhães- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- Moucyr Dalla- Itamar 
Franco- Amaral Furlan - Henrique Santillo- Benedito Canelas 
- Affonso Cumargo. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de prcscnçu acusa 
o comparecimento de 20 Srs. Senadores. Havendo núm<ro regimen
tal, declaro aberta a sessão. 

O Sr. !•-Secretário procederá à leitura do Expediente. 
E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N•s 47 E 48, DE 1979 

Sobre o Projeto de Lei da Câmura n' 47, de 1978 
(n' 704-B/75, na origem), que "obriga os ônibus de linhos 
intermunicipais e interesladuais a portarem eslojo com medi
camentos nos termos que menciona, e dá outras prm·idên
cias". 

PARECER N'' 47, DE 1979 
Dn Comissão de Transportes. Comunicatões e Obrus Ptihlicus. 

Relator: Senudor Bra~u Júnior 
I. O presente projeto estabeh:ce que ~s tmprcs~s conccssionú

rius de transporte colctivo de passageiros, de via terrestre, rodoviú
rio c /Crroviârío- t nu viu. I- siio obrigadas a manter, nos vt.:í!.:ulos 
c embarcações, estojos para socorros de' urgc!ncia, observadas as 
instruções que a respeito scrf10 baixadus pelo Ministério da Stlúdc 
(art, \'). 

Além disso, determina a proposição que as cmpre~as aluUiUa~ 
ministrarão aos ~ondulares, bem assim a todo pessoal que operar os 
veículos, noçàcs Uc sm:orro de urgência c de uso Uos estojos. 

~. Esta Comissf10, cxaminundo os projt.:tos PLS nl\ 2JHj75 t.: 

100/76, opino~! pela rcjciç[lll de ambns. 
O principal argumento que sustentou a conclus:io J'oi n de que <1 

111atl:ri;1 i:'t estava l:l)!lSUhstanciada cm Rcl!ul:lrncn\ll. 
J).: f;tto, no ;dudidu parcl:t:r Iili kmhrado qu~.: n Dl:L'rl.'lo 

n" t>K.tJúl, dt.: 1971, q~1c di~pút.: snbn: transp~Hte <.:olctivo de pa,-,;tgci· 
rus ptll' t.: ... tr~1da~ de rndagcrn t.:stahelo..·~:~ quL·, .. ;dl:m Um c.\isidth pL·l;! 
kgi .... ].!t.,:<ltl de trún~ilu, l.l~ vci-:ultJ-, dcvcr;\o t.:\tar t.:quip;Him L'lJIIl n ... 

seguintes implementas: (item IV), caixa de socorro médico urgente, 
obrigatõrio ou não, segundo exigir o DN ER, cm função do percurso 
desenvolvido pela linha", 

O mesmo argumento poderia ser desenvolvido para aeronaves c 
navios, sendo que nestes, dependendo da capacidade de carga c de 
lotaçi10, 6 neccssúrio médico na enfermaria, o que rclletc deva ser o 
assunto regulamentado mediante ato administrativo, em f'acc da 
diversidade de veiculas. 

Pela Portaria n• 003-GMS, de 17-1-67, as companhias de truns
porte ai:reo devem ter caixas de medicamentos para os primeiros 
socorros (cap. 13. art. 18). Aliás, todos os Comissários daquelas 
empresas recebem um curso completo de pronto .. socorro, existindo. 
inclusive, equipamentos de socorro para a sobrevivência nus selvas. 

A Normn Complementar n• 4/DR.OP, ao Regulamento dos 
Serviços Rodoviúrios Interestaduais c Internacionais de Transporte 
Coletivo de: Passageiros estabelece. em seu art. 22, que :.ts empresas 
deverão observar e fazer cumprir as normas de segurança, higiene. 
medicina do trabalho e prevenção de acidentes estabelecidas pelu 
legislação, especialmente as constantes da Portaria n• MTPS/31, de 
6 de abril de !954; Portaria n• DNSHT/32, de 29 de julho de 1968: 
Portaria n' MTPS/3.237, de 27 de julho de 1972 c de demais prescri
ções legais pertinentes a tais matérias, cuja fiscalização serú exercida 
pelas autoridades competentes do Ministério do Trabalho. 

Por sua vez, as Companhias de Serviço de CabotHgc;m nu cos\:1 
bntsileira c as de navegação de longo percurso jf1 mantêm serviço mé
dico u bordo c o indispcnsúvd equiapmcnto dr.: pronto-soL.:orru. 

Ante o e.xposto, opinamos pcl<~ rcjciçà1.1 do presente projeto. 
s.da dus Comissões, 20 de St.:tcmbro UI! 197H.- Lnurinll Bu)Jih,. 

tu, Prt.:sidcntc - Bru~-:a J1inior, Relutar- \'ilclu dL• l\lu~-:ulluit•!<!
Alexandre Costu. 

PARECER Nv 4H,IlE 1979 

Da Comissiio de Sutídc 

l~cluror: Scnudor Adulhcrtn SL•nu 

O projt.:to t:rn c.xamc visa u cst:tbdc..:cr qur.: a~ t.:mprt.:~a.., <.:tHll.:c~· 
~innC1ria-. de transporte ..:olt.:tivn de ra~sagcirn~ de viu tcrrcstrt.: ou 
Iluvial rncntenham ohri)..\itltlri<.~mcnte, nn~ vckultl~ c crnh:lrl:;H,'tic~. 
<.:~!tljos para SOl:tHl'lls de Ur):!~ltd:l, tlhscrv;n!as as imtru~·l•cs a st.:rcrn 
h;li'ild;l.., rch• J\linist~·rio d;1 SaLidt.:. 

, Ctl!lftlnne 'c v<.:rifi~..:ou, t:d ohictiVtl ~ anúlnt!ll :1u~ dtl" prtl.il'· 
tu~. j;! l.:tlll~idt:radtiS dt:~llet.:c~~:'trill'>, !l":-. JILS 2JK;'75 c [!lll/711. 
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3. Nu apreciação deste último, no fimbito desta Comissão, 
assim nos pronunciamos na reunião de 29 de junho de 1977: 

"De autoria do Eminente Senador Fausto Castelo 
Branco, o projeto em apreço manda acrescentar à Lei 
no 5. 108, de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional de 
Trânsito), dois dispositivos, um exigindo estojo de emergên
cia contendo medicamentos de primeiros socorros, para os 
veículos de transporte coletivo e de cargas, c outro, obrigan
do aos candidatos à carteira de habilitação de motorista a 
comprovação de "coni1ecimentos mínimos para prestação 
de primeiros socorros médicos". 

Esta Comissão, com o parecer do ilustre Senador Otair 
Becker, já teve oportunidade de se manifestar sobre pro
posição correlata, de autoria do eminente Senador Osires 
Teixeira, que foi rejeitada pelo Seno do, na sessão de 16 do 
mês cm curso. 

Com a sua iniciativa, propunha o ilustre representante 
por Goiás que as empresas de transportes de passageiros, 
rodoviários, ferroviários, fluviais, marítimos ou aí:reos, de 
percursos interurbano, interestadual e internacional, fos
sem obrigadas a manter "completo equipamento de emer
gência". 

Esta Comissão se pronunciou contrariamente à ma
téria, cujos louváveis propósitos ressaltou, em virtude de 
"seus objetivos já estarem atendidos pela legislação especí
fica", como o comprovam o Decreto n' 68.961/71, a Porta
ria 002-GM5, de 17-01-67 e a Norma Complementar 
n' 4/DR.OP ao Regulamento dos Serviços Rodoviários 
Interestaduais c Internacionais de Transportes Colctivos de 
Passageiros. 

De fato, tanto o Decreto como a Portaria acima 
citados dispõem sobre a obrigação de os veículos colctivos 
se equiparem de "caixa de socorro médico urgente", ou "de 
caixa de medicamentos para os primeiros socorros". 

Recebemos, para relatar, a proposição do eminente 
Senador Fausto Castelo Branco, no dia mesmo em que o 
Projeto n' 238, de 1975, do ilustre Senador Osires Teixeira, 
foi rejeitado, razão por que não nos foi possível propor a 
tramitação conjunta das duas matérias, na forma do 
art. 279, item II, n' 8, do Regimento Interno. 

Diante das razões consubstanciadas no referido Pare
cer desta Comissão anteriormente emitido c não obstante 
reconhecermos e louvarmos os designas do projeto em exa
me, somos pelo seu arquivamento, na forma estabelecida 
no art. 154, alínea c do Regimento Interno." 

4. Em face desses c de outros precedentes, opinamos, igual
mente, pelo arquivamento do presente processo. 

Sala das Comissões, 5 de abril de 1979,- Gilvan Rocha, Presi
dente - Adalberto Sena, Relator - Jorge Kalume - Henrique 
Santlllo. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Expediente lido vai ii 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viuna) - Tendo em vista a 
criação, através du Resolução n' 3, de 1979, da Comissão Purlumen
tur de Inquérito pura apurar a devustuçilo du norcsta amuzônica e 
suus implicuções, a Prcsidênciu, de acordo com as indicuções das 
Lideranças, designa puru integrur u referida Comissão os seguintes 
Senudorcs: ARENA - Raimundo Parente, Aloysio Chaves, João 
Basco, Jorge Kalumc, Bernardino Viana e Benedito Ferreira; MDB 
-Henrique Santillo, Pedro Simon e Evandro Carreira. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- I-Iii orudorcs imcritos. 
Concedo u palavrn uo nobre Senador Bcrnurdino Vinnu. 

O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA - PI. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ao assomar a esta alta tribuna do Poder Legislativo, fazemo-lo 
com aquela compreensível emoção cívica de quem pretende servir ao 
seu País, colocando, porém, em primeira prioridade, os problemas 
do Nordeste, sofrida região da nossa Pátria, talvez mais do que a 
Amazônia, porque tem consciência da sua contribuição histórica à 
soberania nacional, à economia brasileira, ao seu desenvolvimento 
cultural c político. 

Fronteira viva da nação, no Atlântico Equatorial, já na forma
ção da nacionalidade, o Nordeste expulsava, com seus bravos 
capitães, das três raças formadoras, tanto os pitatas do século XVI, 
como os namcngos e franceses, do século XVII, escrevendo, com 
sangue, a cpopéia da Restauração Pernambucana. 

Com São Paulo, aquela região disputava, em pé de igualdade, 
no século passado, até o advento da República, a preeminência 
política c econômica, entre as Províncias brasileiras. 

Portanto há ali, uma longa experiência de desenvolvimento 
económico, de espírito pioneiro nas indústrias, que pode ser resu
mido na biografia de homens como Dclmiro Gouveia e Óutros. 

Além disso, o Nordeste sempre foi, a partir do Império, um dos 
mais adiantados centros culturais do País, disputando, com São 
Paulo, a primazia da criação dos cursos jurídicos no Brasil. 

Por que não progrediu tanto o Nordeste? 
Em primeiro lugar, as intempéries: longas estiagens e invernos 

prolongados. Em segundo lugar, a dificuldade de recursos, quando a 
SUDENE, criada sob os melhores auspícios, se viu sucessivamente 
esvaziada de meios, para investimentos setoriais como a pesca, turis
mo c renorestamento. 

~ esse Nordeste de contrastes climáticos, que hoje, ainda não 
refeito da recente tragédia provocada pelas chuvas abundantes, 
notadamcntc na região gcocconômica do São Francisco, vê-se; ago
ra vitimado com a seca que estio la considerável parte de suas terras. 

~o Nordeste que nos traz aqui. 
O Ministro do Interior, Senhor Mário Andreazza, em pronun

ciamento feito sexta-feira última, na reunião do Conselho Deliberati
vo da SUDENE, definiu as metas do Governo do Presidente Figuei
redo para o Nordeste. 

Sua Excelência, apesar de não ser ligado à região, demonstrou 
alta sensibilidade para os problemas que anigem a população nor
destina, principalmente quando reconhece que, malgrado os esfor
ços despendidos, permanecem quase imutáveis os níveis de desiguu
Jdade, os desequilíbrios regionais de renda entre aquele e outras re
giões do País. 

Realmente, ocupando 18% da área do País c com 30% de sua 
população, o Nordeste participa com apenas 30% c!a renda interna 

· brasileira e, estima-se que a renda p<r capita corresponda a apenas a 
metade da do Brasil. 

Na região, concentram-se quase 50% da pobreza do País: mais 
de um terço da pobreza urbana e cerca de dois terços da pobreza 
rural. 

Na agricultura, sabc-sc,·a menor eficiência do sctor em relação 
ao do Centro-Sul c do Brasil deve-se aos efeitos conjugados dos 
seguintes fatores: terra menos produtiva, menor dotação de área 
cultivada por pessoa c menores índices de capitalização. 

De igual modo, menor densidade de capital por trabalhador e 
participação rclativu menor nos ramos industriais mais modernos e 
dinâmicos, explicam a posição de inferioridade da industria nordesti
na relativamente a do Centro-Sul e do Brasil. 

No campo social, os indicadores de nutrição, educação, saúde, 
taxas de mortalidade, nlvel de desemprego e expectativa de vida, cla
mam por açilo imediata e conjunta do Poder Público, clero c classes 
empresariais. 

Purn atcnuur essas disparidades, forum criados, em 1952, o 
Banco do Nordeste do Brasil S.A. e, cm 1957, u Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste. 
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Com todas as distorções verificadas nos mecanismos dos arti
gos 34/18 c o esvaziamento a que foi submetida a SUDENE, com a 
destinação de parte dos recursos dos incentivos pura programas 
especiais e instituições de fundos como o FISET c o FUNGETUR, 
operou-se, ainda assim, na Região, transformações que resultaram 
numa economia resoluta e dinâmica que, apesar disso, não acom
panhou o crescimento que o País experimenta desde 1964. 

Agora, para satisfação geral, o Sr, Ministro do Interior anuncia 
medidas reais para a área, algumas delas já concretizadas, como 
veremos a seguir: 

a) CrS 8 bilhões, para este ano, destinados ao desenvolvimento 
rural integrado- POLONORDESTE, Irrigação e SERTANEJO
e de apoio à agroindústria; 

b) elevação do orçamento do FINOR para 1979 de CrS 7 
bilhões e 300 milhões para 13 bilhões e 600 milhões de cruzeiros; 

c) elevação, a partir de 1980, de 50% para 100% do percentual 
que as sociedades de economia mista deverão aplicar das deduções 
de seu Imposto de Renda e, exclusivamente, ao FINOR c ao 
FINAN; 

d) redução gradativa de 50 para 30% das parcelas de incentivos 
fiscais destinadas ao PIN e ao PROTERRA que, no futuro, serão 
tais encargos paulatinamente, transferidos para o orçamento da 
União, sem prejuízo de sua execução normal; c 

e) rcexame do Decreto-lei no 1.376, de 12 de dezembro de 
1974, de modo que se obtenha melhor distribuição dos incentivos fis
cais entre os vários fundos de investimentos, com prioridade de 
distribuição de maior soma de recursos para as regiões de menor 
desenvolvimento relativo como o Nordeste. 

Para fortalecimento do Banco do Nordeste do Brasil S.A. atra
ví:s do Ministério do Interior, serão operados os seguintes reforços 
de caixa: 

a) elevação a partir de 1980, de 8% para 12% dos recursos do 
Imposto sobre Operações Financeiras; c 

b) utilização, a partir de 1980, dos recursos do PISe PASEP 
arrecadados no Nordeste para serem aplicados no financiamento de 
programas e projetas de interesse para o desenvolvimento regional. 

Finalmente, entende o Sr. Ministro que os recursos da União 
transferidos para o Nordeste devam ser, a partir do próximo ano, 
depositados nos Bancos oficiais visando ao seu fortalecimento c 
abrindo um leque de oportunidades para operações de crí:dito a 
curto prazo. 

Com a adoação dessas medidas, espera-se acelerar o cresci
mento da agropecuária, sobretudo no que se relaciona com a pro
dução de alimentos bàsicos e .objetivando reduzir-se, acelerada
mente, a pobreza rural, a consolidação do desenvolvimento indus
trial, com base nos complexos industriais integrados cm implan- . 
tação ou em estudo e com a preocupação de estimular c interiorizar 
a agroindústria; e, finalmente, o desenvolvimento social, voltado 
fundamentalmente para as populações de baixa renda, pura a re
dução da pobreza onde quer que ela esteja e para melhoria da infra
estrutura c dos equipamentos urbanos das regiões metropolitanas,
cidade de porte médio e dos pólos rurais de desenvolvimento. 

Essas as providências por que tanto anseia a comunidade nor
destina, e que me cumpre dar a devida ênfase nesta Casa. 

Mas, ao ensejo desse evento, desejo apelar ao eminente Mi
nistro do Interior, no sentido de que olhe, com particular interesse, a 
situação do meu Estado- o Piau!- cuja renda "per capita" corres
ponde à metade da do Nordeste sendo a sua renda interna uma das 
mais baixas do Pais. 

B que, apesar dos recursos naturais de que dispõe, o Piauí até 
1976 só havia participado com 0,26% do total das liberações dos in
centivos fiscais conferidos nos demais Estudos. 

Apesar de contar com vastas extensões territoriais ociosas, plan
tios como os da cunu~de-uçúcnr, nos vales mais úmidos, c de man
dioca, nos elevados, são opções indispcns6veis à integração de uma 
politica agrfcola naquela região. 

Temos experiência em duas usinas de uçúcar, uma no Piauí c 
outra no Maranhão, nas proximidades de Teresina, que comprovam 
a notável produção média de 80 toneladas de cana por hectare. 

Os tabuleiros mais afastados do rio Parnaíba uprcscnt:.1m produ
tividade média de 25 toneladas de mandioca por hectare, sem 
cal agem e adubação, desde que se utilize sementes sclecionadas. 

Por outro lado, o Piauí, segundo estudo feito pelo Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São Paulo, conta com 
1,7 milhões de hectares de babaçuais localizados no vale do grande 
rio. 

Como a produção média de coco por hectare i: de 3 toneladas a 
capacidade produtiva do Estado seria de S,I milhões de toneladas. 

Essa tonelagem oferecia I milhão, 173 mil toneladas de mesa
carpo e 739 mil e SOO toneladas de carvão. 

O mesacarpo, ou farinha amil6cea do babaçu, produziria. na 
base de 80 litros de álcool/t. 93 milhões, 840 mil litros de álcool. 

Por que não se pensar, pois em um pólo agroindustrial para o 
Piauí, visando sobretudo a produção de álcool? Ao Senhor Ministro 
do Interior, juntamente com o das Minas e Energia, solicito para 
que somem esforços e determinem a elaboração de diagnóstico do 
problema. A hora é esta. ·o petróleo, como natural não renovável, é 
o responsável pela atual crise conjuntural. 

Como i: sabido, de 1966 a 1976, o petróleo evoluiu de uma parti
cipação global de 32,8% para 43;3% no consumo de energia no 
Brasil. Dados mais recentes do Ministi:rio das Minas c Energia in
dicam que este número caiu para cerca de 41% no início de 1978. 

Nos últimos lO anos, a produção de petróleo no Brasil continua 
estacionária, em torno de lO milhões de metros cúbicos ao ano. Este 
fato representa dependência externa do Brasil de 83%, com relação 
às importações desse combustível. 

As reservas brasileiras são, na atualidade, de I bilhão de barris, 
enquanto as reservas mundiais totalizam 579 bilhões de barris. 

A PETROBRÃS, na luta incessante para achar o óleo cru, está 
investindo o equivalente a 3,5 bilhões de dólares no período 
1977/81, somente na exploração e desenvolvimento de produção. 
Todavia, o adicional de petróleo previsto até 198 I, de ISO mil até 
250 mil barris/dia, pouco representa em relação às necessidades na
cionais. 

No presente exercício, a demanda global de petróleo tota!iwrú 
um crescimento de 13,7% em relação ao exercício de 1977, contra um 
crescimento da economia esperado para 5 ou 6%. Portanto, caso a 
economia brasileira mantenha pelo menos um nível de emprego 
razoável, a demanda de petróleo poderá elevar o consumo para mais 
de 2 milhões de barris/dia, ainda no período 1985/6. 

E relevante notar como o petróleo vem pesando nas impor
tações brasileiras, já absorvendo um terço de nossas divisas rela
cionadas com a exportação de bens. As projeções para o presente 
exercício indicam a importação acima de 4 bilhões de dólares. 

O Programa Nacional do Ãlcool, segundo Amaury Fassay cm 
trabalho elaborado para a revista Rumos sob o titulo "Opções para 
Reduzir a Dependência'\ aparece como uma das maiores oportu
nidades que o Brasil terá para: 

a) Efetuar acréscimos líquidos de emprego no campo. Poderá 
criar, em 10 anos, um milhão de novos empregos diretos na agri
cultura para produzir 30 bilhões de litros de 61coolfano. 

O Sr. Dinorte Moriz (ARENA - RN) - Permite um aparte, 
nobre Senador Bernardino Viana? 

O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA - PI) - Pois não, 
nobre Senador Dinarte Mariz. 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA - RN) - Estou ouvindo, com 
muita atenção, o discurso de V. Ex•, realmente, porque, sendo um 
nordestino e representante de um dos Estudos que mais estão procu
rando os caminhos do desenvolvimento neste momento, V. Ex• 
abordou com muita propriedade alguns aspectos do Nordeste, nota
dumente do seu Estado. Mas devo dizer que o Nordeste, nesta hora, 
estfa passando por uma das maiores nmeuçus pnru a suu economia. 
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Fulo com conhecimento da região, sobretudo com conhecimento de 
cuusu do Est:.tdo que represento nesta Cnsa, o Rio Grande do Norte. 
Devo dizer que, no meu Estado, j:l hoje podemos anunciar, perante 
o País, que a seca que ontem cru uma ameaça, neste momento é uma 
realidade. Estamos no começo de abril c sabemos que não é possível 
uma semeadura, nesta altura, para esperar uma colheita ainda no 
presente ano. E niio temos nenhuma faixa do Estado cm que se po~
sa assegurar, ao menos precariamente, uma parcela mínima de pro
dução no selar de cercais. ConseqUentemente, este é o Nordeste, c 
como o meu Estado, deve estur grande purtc dos outros Estados vit.i
nhos. Pernambuco que foi sacrificado, sabemos, pelas grandes cn· 
chentcs, as inundações do São Francisco, onde o Nordest~.: sc.: ahaste· 
ciu cm grande purte pelo sistema de irrigação quc.: nos dava uma se
gurança de produção regular, está totalmente sem nenhuma c;:lpad
dadc de produlir. Sabemos que ali: agora. segundo depoimento que 
temos recebido dos pcrnambucanos, notadamcntc do Senador Nilo 
Coelho que nos preside nesta hora, não há condições, nem no presen
te ano, de se recompor o sistema de irrigação no SUo fmncisw, que 
cru a grande esperança ninda do Nordeste, no que tange ii produçfio 

·de gêneros ulimentícios. Lú no meu Estndo, as chuvas foram míni
mus até agora, c não é mais possível conliar cm qualquc.:r produç:io 
agrícola. ConscqUc:ntcmcntc, o Nordeste cstú, a c~ta altun1, com to
dos os horizontes, cm relação U produção de gêneros alimentício~. to· 
tal mente superados. No Estado de V. E:<•, cu sc.:i tjUe h[l uma p;1rtc 
com rcg:ul~1r produção. No Ceará, também uma pequena parte. em
bora esteja sujeita a bolsõcs que ainda não tt!m :.1sscgurada a sua pro
duç:io. No meu Rio Grande.: do Norte, não temos uma só rcgi;io on
de se possa ;:1sscgurar a produção agrícola. Então, o discurso de 
V. Ex• {:oportuno c levo a V. Ex• ~IS minhas felicitações, :.1s minhas 
homenagens c a minha solidariedade, pelas reivindicações que 
V. Ex• cstú fazendo, cm boa hora, cm dcfes:.1 dos interesses do Nor
deste. Mui to obrigado. 

O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA- Pll- Agradeço a 
intervenção de V. Ex• 

Continuo, Sr. Presidente: 
h) Economizar aos preços atuais do petrólc.:o no mercado inter

nacional, 2,5 bilhões de dólares/ano. 
c) Investir, para tal nível de produção ao longo de lO anos, um 

valor próximo de lO/ 12 bilhões de dólares. 
d) Direcionar estes investimentos pnra as regiões mais pobres 

do Pais, com o objctivo de cfetuar melhor distribuição espacial c pcs· 
soai de renda. 

e} Dar opção ao Brusil paru reduzir sua dependência cner.gêtica. 
f) Ocupar o interior da Nação, com os efeitos ligados à integra· 

ção nacional. 
J::) Permitir que a taxa de crescimento das migrações pur:.1 as ur· 

bes seja menor, reduzindo-se os elevados investimentos cm inJ'nl·cs
trutura social c urbana, hoje de cxclusivu responsabilidade do Govl!r· 
no. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, <I purtir da <lprovaçflll pc.:lo Pre
sidente da Rcpühlica no CDE, cm rcuniiw de ó·ll-74. ua bposiçi1o 
de Motivos de nl' 17, deu-se ênfase especial~~ formação l.ÍI: complt!
:ws indu~tri:lis intcgro1dos, ü imphmwcrw de pólos o.1groinUustriais c 
f1 c.'<ccuçfw de ações oricnt<ld<IS no sentido de promo\'er a comple
mcntarlcdadc c~~ divcrsilicaçflo do selO r lndustri:1l Ua RcgiruJ, hcncfi
ciundo os Estados da Buhia, A lagoas, Rio Grundc do Norte, Ce:1r:1 c 
Maranhão. A cstr~ltêgia udotada prevê a implantaçfw Uos seguinte~ 
pólos: Pctroquimico, Químico c de Fcrtilinmtcs, Elcctn>- ~letal· 
Mec:lnico. Têxtil c de Confecção, Cl.lliW c o 111 Póltl lmlustrial Uo 
Noru"tc. 

O Sr. ,losé Lins (ARENA- CE)- Permite V. b• um aparte'! 

O SR.I!EilNt\RiliNO VIANA (t\ RENA- PI)- Pois nilo. 

O Sr •• José Uns (A R ENA- C E)- Nobre Senador Bernardino 
Vi:nHI, no ano de 197H, S. E.\•, o Sr. Ministro do Plancjamelllo Reis 

Velloso, fez uma soliciwçiio ii SU DEN E, para que elaborasse um 
Pluno Espcciul de Desenvolvimento paru o Estado do Piauí. 

O SR. HERNARDINO VIANA (ARENA- PI)- E o Progra· 
ma Opcrutivo Especial. 

O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Exatamcntc. Participei, co
mo Superintendente da SUDENE da orientação desse Plano. Posso 
portanto, informar que cercu de 2 bilhões de cruzeiros, foram con
signados ao dc.:senvolvimento do Piauí, dos quais cerca de I 0% jú fo
ram prc'-'istos no prcsentt: e.xcrcício. 

O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA - PI) - Muito 
obrigado a V. Ex• pelo aparte. 

Apt!sar de ser um dos Estudos mais pobres, o Piauí, ainda desta 
vez. não foi hcnclicíado com a estratégia adotuda, mesmo cont:.lndo, 
como jú frisumos, com tcrrus ociosas que se prestam otimamcnte 
para o plantio de cana-dr.=-açúcar c mandioca, além da incomparflvel 
opção do babaçu- riqueza típica daquola região. 

A partir da cana-de-açúcar, a Comissão f"acionar do Alcool 
~1provou para o Estado duas destilarias, uma para produção de ISO 
mil litros/dia, trabalhando ISO diasfano: a outra, de 240 mil li
tros/dia, com jornada de trabalho de JOO diasjano, com locali"l.cilo 
nos Municípios de José de Freitas c Amarante. A CNAL aprovou 
outra. a partir da mandioca. para produção de 150 millitrosfdia. cm 
Uruçui. no Sul do Estado. 

Esses projetas estilo cm fase linal de unálisc nos Bo:1ncos lin:m
ci:.ldorcs. 

Poder-se-ia pensar na instalação de um:1 quarta dcstilari:1, a 
partir da cana-de-açúcar, com a capacidade de 120/IHO mil litros de 
[dcooljdia, cm Palmeirais, onde há terras públicas disponíveis c 
estrategicamente bem localizadas. 

Outra opcão s<ria a implantação de 50 minidcstilarias. JO a 
partir da mandioca c 20 da farinha amilúcca do babaçu, caso fossem 
favorilveis os resultados dos estudos que se vêm descnvolvendo 
nessa úren. 

A política de apoio à tecnologia nessa área vem merecendo 
especial atenção da Secretaria de Tecnologia Industrial do Ministé
rio da Indústria c do Comércio, tanto para matérias-prirnas 
amiláccas, como a mandioca c o babaçu, como para as sacarídcas do 
tipo da cana-de-açúcar c sorgo sacarina. 

Se implantadas fossem essas destilarias, no prazo de cinco anos 
o Piauí alcançaria uma produção de 225 milhões de litros de 
úlcooljano, o que resolveria seu consumo aluai de combustível- SO 
milhões de litrosjano -por simples substituiçiio dos derivados do 
petróleo. Feita a projeção do consumo aluai para 19H4, a uma tasa 
anual de 13,S% de expansão, poder-se-ia contar com um excedente 
de 72 milhões de litros de úlcooljano. 

Tal c.,ccdcnte exportável seria altamente bcnélico ii sustcnt:1çào 
do nosso porto marítimo cm fase final de construção no litoral 
piauiense. 

Sr. Presidente, c Srs. Senadores, fortalecidos os organismos re
gionais - BNB e SUDENE - com os recursos Jinancciros jil 
dclinidm c os por definir, eleitas as prioridudcs supost;amcntc :1certa· 
das paro1 eliminar a pobrt:lil urbana c runil, com u racionalização 
do1s :.1tividades produtivas d~1 Região, dinamizados os setorcs de saú
de, cduc;H;ào, habitação c os problemas sociais. rc~ta-nos. a nó.\ 
piauienses. que cstarnos nu retagumdn das retuguurdas. apelar, pllr 
intermédio deste Augusto Po1rlamento, para que as auwridadcs 
rcsponsüvcis nos propiciem os meios indispcnsúveis p~1ra suirmos da 
estagnaçf1o, reconhecendo que, dentre outrHs oportunid:1dcs da ati· 
vidadc cconõmica, a criaçào do Pôlo·Agwindustrial para o Piauí 
seria, no momento, o caminho mais curto pura tingirmos o progrc~
Sll social c econômico. 

Por derradeiro, Sr. Presidente, Uci.\o csw tribuna do Sciwdo Fc· 
dera! confiante cm que os iterativos propôsitos do eminente Prc
siJente Jot10 Baptista Figueiredo, Uc "minimizur a~ dl!sigualdadcs 
económicas verificadas llll Nordeste", possam ohtcr ii neccs~úria 
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consecução, com as medidas preconizadas pelo Ministro Mário 
Andreuzza e definidoras das metas do Governo para o Nordeste bra
sileiro, se transformem em realidade, e no muis curto espaço de 
tempo possível. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo u palavra ao 
nobre Senador Dinarle Mariz. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN, Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador,) - Sr. Presidente e Srs. 
Senadores: 

Traz-me à tribuna, nesta breve comunicação que tenho a 
oportunidade de fazer, a seca que ameaça o Nordeste, principal
mente o meu Estado, 

Falei hoje com o Governador do Rio Grande do Norte, Dr. 
Lavoisier Maia. Recebi de S. Ex• as informações mais tristes em rela
ção aos dias que estamos vivendo, pois a seca, em meu Estado, já 
precisa ser denunciada e enfrentada imediatamente, a fim de se 
evitar que grande parte da sua população, principalmente aquela 
que vive da agricultura, não sinta, em breve, dificuldades cm 
alimentar sua família. 

Estamos atravessando uma fase difícil em nosssa economia. Já 
a esta altura do ano, abril, não lemos mais condições de se fazer 
semeadura, pensando em colheitas derivadas desse trabalho. 

Sabemos que nossas semeaduras são feitas sempre no mi:s de fe
vereiro. Quando as condições climáticas são muito favoráveis, 
st:meamos em janeiro. O comum é em fevereiro. Passou-se março, as 
chuvas vieram sem nenhuma possibilidade de propiciar confiança 
para que se fizesse a semeadura. Aqueles que tiveram condições de 
fazer semeadura, a fizeram, e já perderam a segunda semeadura. 
Nesta altura, ninguém vai mais semear, ninguém vai mais plantar. 

Então, julgo de meu dever, denunciar, daqui, às autoridades 
responsáveis pelo sistema económico vinculado ao Nordeste, 
principalmente aos Ministros Mário Andreazza e Delfim Netto, dos 
Ministérios do Interior e da Agricultura, respectivamente, e o que 
está ocorrendo naquela Região, e solicitar-lhes medidas urgentes c 
precisas, para que não tenhamos, dentro de pouco tempo, uma situa
ção social inteiramente descontrolada e perigosa para própria 
manutenção do regime. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- V. Ex• me permite um apar
te? 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Pois não, no
bre Colega. 

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - Nobre Senador Dinarte 
Mariz, o assunto que V. Ex• traz à baila hoje, i: da maior importán
cia. Há poucos dias, reunida a Comissão de Agricultura, para ouvir 
a palestra do Sr. Ministro Delfim Nctto, tivemos oportunidade de 
comentar o problema da seca no Nordeste. V. Ex• sabe que na 
zona semi-árida do Nordeste vive metade da população da Região, 
e, o que i: mais sério, dali se origina metade da produção agrícola do 
Nordeste. Ora, se considerarmos que uma seca de dimensão média 
poderá frustrar, pelo menos metade da safra, chegaremos u conclu
são de que o prejuízo causado por uma seca média é de ordem de 30 
bilhões de cruzeiros, Se acrescentarmos a essas perdas os prejuízos 
indiretos à indústria e ao comércio, bem como as despesas adicionais 
do Governo Federal, chegaremos à conclusão de que o custo de uma 
seca pode se elevar a mais de 40 bilhões de cruzeiros. Isso dá a dimen
suo da catástrofe que representa a seca no Nordeste. Quanto à seca 
atual, tenho me mantido em constante contato com a SUDENE c 
com o DNOCS. O programu de Assistênciu, no c:tso da ca
racterização final de uma seca, está totalmente elaborado. As au
toridades estilo acompanhando o desenrolar dos acontecimentos. 
Não teremos, se Deus quiser, uma seca total mas a ajuda do Go
verno Fcdcrul parece que vai ser necessária cm u\guns bolsõt:s isola
dos. Um dos bolsõcs mais amplos que se estão cuructcriwndo é -
como bem diz V. Ex•- é do Rio Grande do Norte. Esse tcstcmu-

nho da posição das autoridades federais trago para que todos 
saibam que ninguém será pegado de surpresa, c que o Norac.1te e o 
Governo Federal estão preparados para assistir a região. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Agradeço o 
aparte de V. Ex•, que, cm parte, é confortador, pois V. Ex• vem de 
uma posição na Administração federal que lhe permite aquilatados 
recursos c da disposição do Governo em relação à nossa Região, 
mormente no que se refere às estiagens. 

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Quero fazer minhas as 
palavras de V. Ex•, quando, nesta tarde, alerta as autoridades Fe
derais, notadumcnte o Sr. Ministro do Interior, o Superintendente 
da SUDENE e o Sr. Diretor-Geral do DNOCS para os efeitos da 
prolongada estiagem, digamos mesmo da seca parcial que começa a 
assolar algumas zonas do Nordeste brasileiro. O Globo de hoje dá 
noticia sobre o que se passa no meu Estado, onde, além de alguns 
municípios da chamada Zona do Curimataú, vários do Alto Sertão 
estão sendo atingidos, entre os quais Catolé do Rocha. Acentua esse 
prestigioso órgão da imprensa carioca: 

"O Deputado Américo Maia, da ARENA, afirmou 
que nos Municíptos vizinhos a Catolé do Rocha os criado
res de gado enfrentam, pela irregularidade das chuvas, a fal
ta de pasto e têm que alimentar o gado com farelo de ca
roço de algodão, o que encarece o custo da criação bovina. 
Por isso, segundo o Deputado, os agricultores esperam que 
o Governo tome medidas de assisti:ncia. Ele propõe 
financiamento a baixos juros para os criadores de gado. E 
frentes de trabalho pura enfrentar o desemP,rego temporá
rio da mão-de-obra agrícola." 

Portanto, são da maior utualidade as palavras que V. Ex• pro
nuncia no Senado. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Agradeço o 
aparte de V. Ex• 

Sou muito bem informado, realmente, sobre o que está ocorren
do no Nordeste. A Paraíba tem uma parte seca, tem um bolsão, o 
Ceará também, mas no meu Estado a seca é total. Não temos um se
ter onde seja assegurada qualquer colheita na área agrícola. f: uma 
situação que me preocupa bastante. Sei que o Governo não vai 
deixar a população morrer de fome. Mas o que desejo, são medidas 
para modificar aquilo que se vinha fazendo ou que se vem fazendo 
durante tantos anos, tantas décadas, para atender ao problema da 
seca que, c que, a meu ver, cstâ errado. Hoje, quando vem a seca, a 
primeira coisa que se mobiliza são as tais "Frentes" de serviço, na 
minha opinião, criminosamente. Essas 11Frentes" de serviço não têm 
nenhuma finalidade hoje, pois levam os homens para arranhar a ter
ra, fazer estradas com carrinho de mão, ou por outros processos 
semelhantes, o que é uma loucura e um desperdício de dinheiro, pois 
em muitas ocasiões viciam os homens, que vão para as cidades e não 
voltam ao campo. 

O Sr. Aderbal Jurema (ARENA- PE) - V, Ex• mo permite 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Pois niio, 

O Sr. Aderbal Juremn (ARENA - PE) - Estamos ouvindo, 
com o maior interesse, as uprecnsões e os apelos que V. Ex• faz, 
secundado pelos Senadores José Lins c Humberto Lucena. Em ver
dade, o Nordeste vive sempre de olhos para o céu. E quando V. Ex• 
assinala que precisamos modificar completamente essa técnica de 
atendimento, V. Ex• tem toda razão, porque um velho cstudist:.1 do 
Nordeste, o Professor Agamcnon Mugulhiies, jú diziu que prccisúva· 
mos sair desse período empírico c resolver o problema da seca com 
medidas de curliter permunentc, com us pequenas barragens nos 
pequenos rios do Nordeste, transformando mesmo o Nordcstc, atru· 
vés de poços, cm um pulitciro, nu suu linguagem sertaneja de Serra 
Tulhadu. Portanto, V. Ex• tem ruzào, nós precisamos, com urgên· 
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cia, modificar esse tipo de atendimento que não satisfaz, que: é, sem 
dúvida, um atendimento paternalista e completamente errado pura a 
era da tecnologia, quando olhamos pura o> Estados Unidos que 
resolveram o problema das secns no Arizona, no Tcxus e em outros 
Estados, domando as águas, domesticando os rios e fazendo com 
que o americano daquela região não vivesse à espera das chuvas 
como vive, eternamente, o nordestino, sobretudo o sertanejo. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Muito grato a 
V. Ex• pela contribuição que me traz. 

Mas, Sr. Presidente, continuando o meu discurso, reputo as 
"Frentes de Trabalho", como acabei de afirmar, verdadeiramente, 
criminosas do ponto de vista econômico. Paga-se ao homem para 
uma frente de serviço que, em verdade, nada mais é do que um pro
cesso de tmcrgência para ele receber um salário. 

O Sr. Bernardino Viana (ARENA - PI) - Senador Dinarte 
Mariz, permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Com muito 
prazer ouço V. Ex• 

O Sr. Bernardino Viana (ARENA - PI) - E o seguinte: as 
autoridades responsáveis pela área cconômica no Eswdo do 
Piauí incentivaram cerca de dez agricultores, grandes proprietários 
do Município de Uruçuí, que tem mais ou menos cerca de 30 mil 
habitantes, para que fizessem, este ano, um grande plantio de arroz. 
Entiio, os grandes proprietários implantaram 3 mil hectares de arroz 
nos grandes chapadões de Uruçuf, terra propícia mesmo para essa 
gramfnea. O que aconteceu é que realmente a chuva faltou e eles 
estão na iminência de perder todo o plantio, conforme comunicação 
que recebi, ontem, do Banco do Estado do Piauí. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Muito obri
gado a V. Ex• Sei também, como V. Ex• está confirmando, que os 
bolsões são gerais em relação à região. Embora o Estado de V. Ex• 
seja daqueles mais protegidos pelas chuvas, com setor de produção 
já assegurado, ele, como V. Ex• í: testemunha, também está alcan
çado pela estiagem. 

Mas, Sr. Presidente, continuando o meu raciocínio, o que o 
Governo deve fazer? B muito fácil criticar, é muito fácil dizer que as 
coisas estão erradas. Mas sempre, quando faço minhas críticas, 
quando aponio erros, procuro indicar aquilo que acho que í: certo, o 
razoável, o lógico e o desejável. 

Então, em vez das "Frentes de serviço", o Governo federal 
devia financiar os fazendeiros, os agricultores, não dando dinheiro, 
que se gasta, sem nenhuma possibilidade de retorno, mas financian
do os fazendeiros para que eles possam conservar em suas fazendas, 
no trabalho, no desmatamento para plantio no futuro, c noutros 
trabalhos de pequena açudagem; para que possam manter todo o 
pessoal das suas fazendas c, amanhã, quando as chuvas voltarem, 
quando no próximo ano, tivermos invernos, o Governo, então, terá 
o retorno dos juros que poderiam render esses empréstimos, terá o 
retorno do dinheiro que empregou. Fazer um planejamcnto 
semelhante ao do Projeto Sertanejo, com empréstimos a juros de 2%, 
ou por outra, a "fundo perdido"- como estll cm moda a expressão 
- emprestando o dinheiro por 20 anos os fazendeiro. para que ele 
conserve, no local, os trabalhadores que, uma vez indo para as "fren
tes de serviços'\ como tem ocorrido, não voltam mais, tornando-se 
assim, o principal fator do despovoamento da área agrícola do 
Nordeste. Realmente, o homem moço que vai pura a frente de ser
viço rammente retornu ao trabalho do cumpo. Constqílcntcmentc 
urge uma medida salvudoru pura evitur o colupso total du oconomia 
agrúria daquelu sofrida região. 

Sempre, nus minhas urgumentuções, nu minha longa vida públi~ 
cu, dedicada U minhu rcgiiio, nuncu defendi outro interesse que não 
aquele compatível com o descnvO'Ivimcnto c, sobretudo, com a 
dignidade do homem. 

O homem que recebe o dinheiro como uma compensação, como 
se fosse dado, deve sentir-se humilhado. Ao homem capaz não se 
deve dar nada, deve-se dar oportunidade, deve-se dar assistí:ncia 
para que ele possa trabalhar c, à custa do seu trabalho, dar a retribui
ção devida à Nação, que tanto precisa dos braços dos brasileiros 
para o seu desenvolvimento. 

Quantas vezes, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho-me sentido 
humilhado quando falavam tanto na indústria da seca. Era uma coi
sa que me humilhava como sertanejo. As "frentes de serviço" 
sempre foram mnlvistas, e ati: certo ponto com razão. Compravam 
os funcionários para apontar homens que não existiam, fantasmas. 
Formaram-se "frentes de serviços" com milhares e milhares de 
operários quando, na realidade, representavàm uma pequena parte 
daquilo que estava no papel. Mas nós, nordestinos, é quem pagáva
mos por isso, muitas vezes, sem nenhuma culpa ou sem nenhuma 
participação naquelas coisas. Eram funcionários, muitas vezes, que 
vinham de fora e que manuseavam os papí:is c o dinheiro, mas o 
nordestino é que pagava, perante a opinião pública do Pais, qualifi
cado como fazedor da indústria da seca. 

Isso, Sr. Presidente, Srs. Scnadore~ devia acabar. Tenho certe
za de que na hora cm que se organizar, e é fácil fazê-lo, o financia
mento a toda a área agrícola atingida pelas secas, tenho certeza de 
que daremos um grande passo cm beneficio da região uordestina. 

O homem, o fazendeiro que recebeu o financiamento para o seu 
trabalho, para a construção dos pequenos açudes, para o desmata
mento c o aproveitamento das terras, no sentido de cultivá-las, ele 
está auxiliando o Nordeste, e mais do que auxiliando, ele está 
concorrendo para que o homem do trabalho agrícola não saia do 
local indicado para continuar o seu trabalho. 

Recebi, hoje, Sr. Presidente, do Governador do Rio Grande do 
Norte, o Dr. Lavoisier Maia, um telefonema no qual manifestava a 
maior apreensão sobre a situação naquele Estado. Com o 
conhecimento que tenho, sertanejo que sou c de uma região das mais 
secas do Estado, posso dizer, daqui, aos responsáveis pelo problema, 
que deve ser imediatamente deslocada uma autoridade capaz de 
aquilatar, de verificar c de assistir às necessidades que o Nordeste 
reclama. Mas, deve-se em primeiro lugar, evitar-se que se façam, 
como no passado, as tais "frentes de serviço", tão amaldiçoadas 
para a nossa economia e ati: tão deprimentes para a história de nossa 
região. 

De uma vez por todas, Sr. Presidente, precisamos acabar com. 
essa maneira de assistir, superficial c inútil, sem uma diretriz que pos
sa, no futuro, explicar as divisas gastas sem nenhuma possibilidade 
de retribuição. 

Já declarei aqui, e repito agora, que o único setor que tínhamos, 
como uma compensação para a produção agrícola do Nordeste, era 
o São Francisco, já com um bem adiantado trabalho de irrigação. 
Mas, lá, a crise está tão grande ou maior do que a seca que nos amea
ça, pelas enchentes. Conseqüentemente, o Nordeste, hoje, tem que 
receber gêneros alimentícios da região centro-sul do País. 

Certa vez, lembro-me que, falando ao saudoso ex-Presidente 
Getúlio Vargas sobre uma das secas do Nordeste, quando todos fala
vam, fiz uma pausa c pedi para que desse um aparte sobre o que esta
va ocorrendo no meu Estado, onde o salário mínimo era a metnde 
do salário da rogiilo centro-sul do Pais e onde o homem estava 
recebendo, nas frentes de serviço, menos de dois salários mínimos, e 
sendo alimentado por aquela região, onde o salário mínimo era duns 
vezes aquele, realmente, que estava sendo dado no Nordeste. Ele 
parou um pouco, chamou o Dr. Bittencourt, que nessa época era o 
Dirctor do DNER o mandou que ele multiplicasse o salário para 
que, realmente, os operários recebessem muis alguma coisa. A 
minha intervenção deu, naquela hora, aos operários do Nordeste, 
nunca menos de 40% do que estava sendo p:~go no momento, na 
"frente de trabalho". 

Isso 6 que me impressiona, Sr. Presidcnte: na horn cm que tive
mos uma coisu ajustada, c perdoe-me o meu eminente coleg;.1 que 
cst{l aqui, presente, c que é um dos homens mab dedicudos ~.: mais 
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competentes em relação à economia do Nordeste, o nobre Senador 
José Lins, perdoe-me S. Ex• quando me refiro à desorgunizuçiio, 
ainda, de um sistema que jú devia estar, realmente, org~tnizado c 
tecnicamente consentâneo com os dias que estamos vivendo, cm rela
ção ao desenvolvimento da nossa Região. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Permite V. Ex• mais um 
aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Pois não. Ouço 
o aparte de V. Ex• 

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - Nobre Senador Dinarte 
Mariz, o tema é da maior importância - até para o Brasil. Comcn· 
tei hã pouco que o Nordeste não pode mais ser tomado de surpresa 
por uma seca. Hoje, a SUDENE tem um sistema de acompanhamen· 
to do período chuvoso da Região, que conta com mais de sois mil 
estações di: coletas de dados sobre chuvas. E dessas seis mil estações 
metercológicas, cerca de novecentas remetem dados sistemáticos de 
dez em dez dias e, quando nccessârio, até de cinco em cinco dias, 
para que se acompanhe a evolução do período chuvoso ou da seca 
do Nordeste brasileiro. De modo que, os dados referentes à situação 
do Nordeste, não só no seu todo, mas com relação a todos os seus 
bolsõcs, são completamente conhecidos. Há um plano feito, previa
mente, pura ser utilizado c pura ser desencadeado no mamemo em 
que isso se tornar necessário. De modo que, não há qualquer moti
vo de apreensão no sentido humano. A apreensão í: que Deus nos 
ajude, e, realmente, chova. Mas, se não chover, o Governo c as 
autoridades locais estão preparados para cooperar e ajudar o 
Nordeste brasileiro. V. Ex• diz bem que as frentes de serviço não só 
desajudavam, em certo sentido, os pobres agricultores nordestinos, 
porque concentravam milhares de homens e de famílias à beira das 
estradas, afastando-os dos seus próprios lares, e ainda se pagava 
mal, porque, muilas vezes, se pagava 60, 70, 80% do salário mínimo. 
E, finalmente, ainda havia os atravessadores, aqueles que se 
organizavam para vender gêneros alimentícios aos flagelados, c que 
não funcionavam senão como verdadeiros atravessadores, ficando 
com a grande parte do lucro dos beneficias que o Governo levava a 
essas famílias. 

Hoje estamos melhor organizados para assistir aos agricultores. 
O tipo de assistência também é hoje melhor. Já na última seca foi 
pago o salário mínimo total a todos os trabalhadores e, eliminou-se 
a figura do atravessador. O sistema atual elimina, totalmente, o 
fornecedor, de modo que as famílias beneficiárias recebem, real
mente, o beneficio total do salário. O único problema que permane· 
cc é o das frentes de serviço. Como V. Ex•, penso que essas frentes 
de serviço devem ser usadas ao mínimo, porque elas não satisfazem 
às reais necessidades sociais das famílias alistadas. Mas já na última 
seca, ao invés de organizar as clássicas frentes de serviço, a mão-de· 
obra foi empregada na sua própria área, construindo barragens, 
fazendo açudes, aguadas, cacimbas, ou mesmo tijolos pura venda a 
baixo custo às populações; extraindo pedras para o calçamento das 
pequenas cidades e distritos, em suma, utilizou-se um tipo de organi
zação completamente diferente. Como V. Ex•, também preconiza
mos, na medida do possível, cm vez: das frente~ de serviço ou pclo 
menos ao lado delas o emprego das populações cm obras novas do 
projeto sertanejo, para fortalecer as pequenas e médias propriedades 
privadas da região, sem deslocar as famílias de seus lares. Mui to 
obrigado a V. Ex• 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Agradeço, 
mais uma vez, o aparte de V. Ex• Vejo que V. Ex• está de acordo 
com o meu ponto de vista, mas quero lhe dizer que o que precisamos 
é que o homem fique na sua propriedade, c de que, nesta altura, em 
vez de pequenas c médias propriedades, elas agora devum ser avança
das para as grandes propriedades onde estão as grandes concentra~ 
ções rurais. Esses precisam receber os recursos, manter o seu 
pessoal, os seus trabalhadores fiscalizados pelo Governo, mus para 
retribuir o dinheiro na í:pocu oportuna, ou por outru, depois de 20 

anos, que é quanto o Projeto Sertanejo prevê para ns pequenas c 
médias propriedades. , 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho a impressão de que 
procurei fazer um reluto criterioso, tanto quanto possível, dentro 
dos conhecimentos que tenho sobre a minha região e talvez como 
um dos mais velhos representantes do Nordeste nesta Casa. Com a 
sensibilidade de quem nasceu, de quem viveu e tem vivido no meio 
do sertanejo, convivendo com a seca, eu posso realmente trazer um 
depoimento específico sobre a região. 

Recordo-me que, quando Governador do Estado, nós tivemos 
a maior seca do Nordeste, cm 1958, quando fui ao Presidente da 
República - que realmente deu trabalho a todo o Nordeste, o 
eminente e saudoso Juscelino Kubitschek de Oliveira - fiz·lhe um 
relato e mostrei a Sua Excelência que o Governo do Estado não 
pedia nada, nenhuma verba para, por seu intermédio, ser empregada 
naquela seca; mas, desejava fiscalizar, e indicava para supervisor da 
seca no Nordeste o General Manoel Joaquim Guedes, de saudosa 
memória, que comandava naquela época o setor do Exército no Rio 
Grande do Norte. 

Pois bem, na realidade, organizou-se o serviço c não houve uma 
falha sequer no Rio Grande do Norte. E quando o Presidente 
Juscelino recebeu várias denúncias em relação às coisas do Nordes
te, designou o Coronel Ramagem pura fazer uma fiscalização. 
Vieram acusações em alguns Estados, mas, no Rio Grande do 
Norte, tive a vaidade de ouvir O' "nada consta" no relatório lido pelo 
próprio Coronel Ramagem, que depois foi General e fez uma carrci· 
r a brilhante, ati: chegar ao fim da sua vida militar. 

Pois bem, estava escrito no relatório; "O Rio Grande do Norte 
representa dentro do quadro que fiscalizei um oásis entre os outros 
Estudos da Federação". Perdoem que eu acentue isto; não í: 
atacando os outros Estados, é dizendo do cuidado que houve 
durante aquela época cm que eu era responsável pelo Poder Público 
no meu Estado. 

E: o que deve ser feito agora, fiscalizar, mas dar condições para 
que o homem não se retire do seu sctor de trabalho e possa ser mais 
útil a esta Nação tão atribulada economicamente pelas enchentes, as 
greves c, agora, as secas do N ardeste. 

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Jorge Kalume - Evandro Carreira - Raimundo Parente -

Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - José Sarney -
Hclvídio Nunes - Almir Pinto - Mauro Benevides - Agcnor 
Maria- Cunha Lima- Humberto Lucena- Nilo Coelho- Luiz 
Cavalcante- Lomanto Júnior- João Calmon- Nelson Carneiro 
- Roberto Saturnino - Benedito Ferreira -·Lázaro Barboza -
Vicente Vuolo- Mendes Canale- Saldanha Derzi - Leite Chaves 
- Evelásio Vieira - Lenoir Vargas - Paulo Brossard - Pedro 
Simon -Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Está linda a hora do 
Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

. Votação, cm turno único, do Requerimento n• 76, de 
1979, do Senador Lourival Baptista, solicitando a transcri· 
çilo, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido 
pelo Ministro Angelo Calmon de Sá, no dia 15 de março de 
1979. 

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição. 
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E o .reguime o discurso cuja transcrição é solicitada: 

Quando, há pouco mais de dois anos, honrado pelo grande 
estadista o eminente brasileiro, o Presidente Ernesto Geisel, fui, 
convidado para as elevadas funções de Ministro da Indústria c do 
Comércio, encarei as novas responsabilidades como um grande 
desalio a enfrentar, seja pela enorme complexidade das atribuições 
deste Ministério, seja porque assumia o cargo u menos da metade do 
término de um Governo marcado por tremendas dificuldades no 
campo económico, impostas pela crise do petróleo. 

Tive, contudo, a felicidade de guiar minha gestão por um 
conjunto claro e objetivo de diretrizes, lançadas por Sua Excelência 
na primeira reunião ministerial, a 19 de março de 1974, de modo a 
ajustar a economia brasileira à nova ordem internacional. Assim, 
com o irrestrito apoio do Presidente foi-me possível dar continuida
de aos programas em curso, promover o seu aperfeiçoamento e agi
lizar sua execução. 

Na área da política industrial inúmeras providências foram 
adotadas, particularmente as destinadas a acentuar sua contribuição 
aos propósitos de substituição de importações de bens de capital e 
insumos básicos, de apoio ao empresário privado nacional e de indu
ção à descentralização do desenvolvimento industrial. 

Nesse contexto, não poderia deixar de mencionar as Resoluções 
n9s 9 a 14 do CDE, ambas de 1977, as quais, estou certo, estão 
fadadas a provocar efeitos altamente benéficos no perfil da indústria 
brasileira, no mais rápido alcance de nossa maioridade industrial -
inclusive na área tecnológica- com melhor distribuição espacial do 
desenvolvimento e da renda. 

Alguns indicadores demonstram, sem dúvida, o sucesso das 
ações empreendidas pelo Governo Geisel. Em 1978, 89,7% dos in
vestimentos em projetas aprovados pelo COI se referiram a 
indústrias de bens de capital e insumos bâsicos, quase o dobro da 
participação em 1973 (48,6%). No mesmo ano, 79,7% das máquinas 
e equipamentos demandados por aqueles projetas foram fornecidos 
pela indústria nacional, contra 36,3% em 1973. 

Especificamente quanto a insumos básicos, consolidou-se o Pó
lo Petroquímico de São Paulo, inaugurou-se o da Bahia e deu-se 
início à implantação do Pólo do Rio Grande do Sul. Importantes 
medidas foram adotadas com o propósito de se obter a auto-suficiên
cia em fertilizantes, defensivos, papel e celulose, metais não ferrosos 
e outros insurilos. 

Por sua inegável importância para a economia nacional, 
dediquei especial atenção à agroindústria do açúcar e do álcool, 
preocupando-me particularmente cm desenvolver e consolidar o 
Programa Nacional do Álcool, hoje não apenas simples iniciativa go
vernamental mas uma esplêndida realidade, já ostentando expressi
va contribuição à redução de nossa dependência de fontes externas 
de energia. Na safra 79/80 estaremos produzindo 3,8 bilhões de li· 
tros de álcool, quase seis vezes o volume obtido no período 76/77, de 
660 milhões de litros. 

Em termos sociais c económicos, cabe assinalar, também, a 
inegável contribuição do PROÃLCOOL para viabilizar o aproveita
mento de matéria-prima que, diante da necessidade de contingenciar 
a produção de açúcar, em face das dificuldades do mercado interna
cional, teria permanecido no campo. Imagine-se a situação a que 
teria chegado a agroindústria cnnavieira - c por extensão os tra
balhadores a ela vinculados - não fora a utilização crescente de vo
lumes de cana para a produção diretu de álcool. Iniciado esse pro
cesso na safra 77/78, com a transformação cm álcool do equivalente 
a 15 milhões de sacos de açúcar, já na safra cm curso esse volume 
será de 44 milhões de sacos, devendo alcançar 75 milhões no período 
79/80, quando• estaremos empregando nu produção de álcool 40% 
das disponibilidades de cana. 

Todavia, esses números não expressam o real signilicudo do 
avanço que conseguimos em tão pouco tempo. Com efeito, na árcu 
ugronômicu, nu de tecnologia, no manejo e nu distribuiçilo do pro
duto obtivemos valiosas informuçõc:s c c1'íperiêncius que tomarilo 

menos difícil a execução das próximas etapas do Programa, par 
culurmentc a de utilização exclusiva do álcool em veículos autom 
tores, cm larga escala. 

Contudo, mais importante foi a determinação do Presiden 
Geisel cm apoiar decisivamente o início c o desenvolvimento de Pr 
grama de tamanha relevância para o desenvolvimento do País. Su' 
firmes posições em defesa do PROÃLCOOL e sua fi: na viabilida< 
da ampla utilização dessa fonte energética renovável constituírar 
sem dúvida, a mais forte motivação que tivemos pura trabalhar co• 
afinco e ver alcançada c ultrapassada, com um ano de antecedênci 
a meta de 3 bilhões de litros, antes fixada para a safra 80/81. 

Outro programa a que dediquei especial atenção foi o siderú 
gico, por considerar ser impossível promover um dcsenvolviment 
auto-sustentado sem um moderno parque produtor de aço, con 
pctitivo, sobretudo cm condições de atender às crescentes neccss 
dades da indústria nacional. 

No ano passado atingimos a marca de 12,1 milhões de ton• 
!adas de aço, mais do que o dobro da produção de uma década atrá 
alcançado, pela primeira vez, a auto-suficiência ein termos físico· 
Colocamo-nos em 13% lugar entre os maiores produtores de aço d 
mundo, situando o déficit da balança comercial em apenr 
USS 158,5 milhões, bem distanciado pois do saldo negativo regi: 
trado em 1974, que foi de USS 1.4 bilhão. 

Merece registro também a infra-estrutura institucional consc 
lidada pelo Governo que ora termina, representada pel 
CONSIDERe pela SIDERBRÃS, em que se apoiaram as profunda 
transformações ocorridas, especialmente no campo do planejament 
siderúrgico e na formação de recursos humanos. Nos últimos doi 
anos assistimos à extraordinária recuperação da COSIPA- que j 
se ombreia com a USIMINAS, a maior siderúrgica brasileira -
também ao início da implantação da AÇOMINAS e da Usina Si 
derúrgica de Tubarão. 

Na área do cafê, além da continuidade dos programas d 
recuperação das lavouras e de renovação do parque cafeeiro, cm 
penhei-mc em ações voltadas para a defesa dos preços no mercad• 
internacional, as quais permitiram, de um lado, a obtenção d 
expressivos volumes de divisas e, de outro, a transferência dos bene 
fiei os das altas cotações para os nossos produtores. 

A média anual das exportações dos dois últimos anos foi d· 
quase USS 2,5 bilhões, receita sem precedentes na história do café 
Os preços médios recebidos pelos produtores, em termos reais, du 
plicaram entre 1976 e 1978, enquanto o de garantia praticamente tri 
plicou no período, beneficio nem de longe obtido por qualquer do· 
demais produtores amparados pela polltica de preços mínimos d• 
governo. 

Poderia, Senhor Ministro João Camilo Penna, meus senhores 
minhas senhoras, destacar outros setores da administração do MIC 
discorrer sobre os resultados da área de tecnologia industrial; do for 
talecimento no INPI; da reestruturação do CDI e de tantos outro: 
trabalhos na área institucional. Mas, não é esse o momento pan 
fazer amplo balanço do Governo na área da indústira e do comércio 
que a história realize o julgamento mais adequado das. ações qu• 
empreendemos. 

Deixo o Ministério da Indústria e do Comércio com o sen 
timento do dever cumprido. Nilo fiz tudo a que me propus realiza, 
em tão curto período de tempo, mas esforcei-me para dar o melho, 
de minha capacidade no desempenho do honroso cargo, procurandc 
levar a todos os brasileiros maiores padrões de bcm-estar e de justiça 
social. 

Contudo, tenho a convicção inarredâvel de que contribuí nu 
busca inceliSantc de melhores caminhos para o nosso desenvolvi
mento; influí, com o melhor dos propósitos, para a a doação de medi
das com esse objetivo c para o debute no campo das idéias; abordei 
temas que, mal compreendidos no início, sobretudo por meus 
companheiros do setor privado, hoje são aceitos por amplos seg· 
mentes, tanto no sctor público, quanto nu iniciativa particular. 
Exemplos marcantes são os ussuntos relucionudos com u similidude, 
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a forma de proteção à indústria nacional, a redução dos incentivo;· 
fiscais e financeiros, e, já como realidade, a próxima concretização 
do legítimo anseio da polftica industrial: a transferência do BNDE 
para a jurisdição do MI C. 

Senhor Ministro João Camilo Penna, 
Não deixo a Vossa Excelência um Ministério sem problemas. 

Do universo enorme de suas dificuldades, pude apenas resolver os 
mais angustiantes e deixar outros equacionados. 

VossaExcelência tem um grande campo de trabalho pela frente 
a assume o cargo sob novo cenário, numa hora cm que a Nação, 
saindo de uma fase a que não pode fugir, se reencontra com a demo
cracia. 

O Brasil vê iniciar novo Governo sob o signo das esperanças 
mais fundadas. Todos aguardamos melhores dias e realizações ainda 
maiores no campo político, econômico c social e haveremos de 
pugnar para a construção de uma Pátria livre, justa e democrática, 
com harmônica distribuição dos frutos do desenvolvimento e 
elevado nfvcl de justiça social. 

Estou certo de que Vossa Excelência se encontra preparado 
para enfrentar esses desafios. Conhecendo-o de longe tempo, sei da 
sua capacidade de trabalho, disposição para o diálogo e dedicação à 
coisa pública, méritos que nos dilo a tranqUila confiança de que o 
MIC está em boas mãos. Foi, sem dúvida, uma feliz escolha do Presi
dente João Baptista Figueiredo. 

Senhores, 
Agradeço ao Presidente Ernesto Gcisel a confiança em mim 

depositada c o apoio com que distinguiu o meu trabalho. Guardarei 
de Sua Excelência as lições de patriotismo, o alto sentido do dever, o 
exemplo de liderança autêntica e a inabalâvcl disposição de servir ao 
nosso povo. 

Aos meus colegas de Ministério apresento a gratidão de quem 
sabe avaliar os benefícios da colaboração e do trabalho cm equipe. 
Destaco, por dever de justiça, o apoio, a compreensão e o incentivo 
que recebi do Ministro Mário Henrique Simonsen, com quem muito 
aprendi durante os três anos cm que estive, sob seu comando, à 
frente do Banco do Brasil c a quem muito devo pelas realizações no 
Ministério da Indústria c do Comércio. Ao futuro Ministro da Fa
zenda, Doutor Karlos Rischbicter, cabe ainda o meu reconheci
mento pelo auxOio que, como Presidente do Banco do Brasil, 
prestou ao MIC nestes últimos dois anos, seja pela cessão de 
elementos do seu selcto e qualificado corpo de pessoal, seja pela efi
caz participação em muitas das açõcs que empreendemos em prol do 
desenvolvimento do Pais. 

Aos empresários, desejo reafirmar o quanto me esforcei para 
ouvi-los e debatermos juntos questões de elevada importância para o 
futuro da indústria e do comércio. Agradeço sua valiosa parti
cipação nos estudos que empreendemos c a colaboração inestimável 
atravcs de seu engajamento aos programas do Governo. Se muitas 
vezes divergimos, c se nem sempre decidi segundo seus pontos de 
vista, almejo apenas que compreendam minhas posições e tenham 
em conta que procurei agir segundo os superiores interesses do 
Brasil. 

Presto também o merecido tributo à imprensa, especialmente 
aos jornalistas credenciados junto ao MIC. Seu trabalho eficiente e 
dinâmico foi sem dúvida dos mais importantes para que o 
Ministério fizesse chegar à opinião pública as informações sobre 
seus atas c realizações. Aluando com independência e combati· 
vidade, a imprensa foi também, na área sob minha responsabilidade, 
veículo da maior relevância pura o grande debate sobre temas do 
maior interesse nacional. 

A todos os funcionários deste Ministério, dos mais humildes 
aos mais graduados, fiéis colaboradores de todos os momentos, cum
pre-me apresentar os sinceros agradecimentos, pois nada teria reali
zado sem a ajuda de sua inteligência, de seu trabalho c dedicaçuo. 

Embora correndo o risco de cometer omissões, ao homenagear 
todos aqueles que comigo empreenderam um trabalho com lutas c 
sacrifícios, externo minha grutiduo aos lideres e chefes de equipes 

nas pessoas de Lycio de Faria, Mailson, Dreno, Fischer, Laura, 
Rogério, Almany, Edilson, Hatab, Marins, Bautista, Ubirajara, Ca
milo Caluzans, General Carmo, Henrique Cavalcanti, General 
Américo, Said Famh, José Lopes, Alpheu Amurai, Cesário c tantos 
outros que comigo conviveram nesse período. O sucesso de minha 
gestão, por modesto que seja, é corolário da qualidade dessa equipe, 
que por isso será aproveitada em sua quase totalidade pelo novo Go
verno em posições destacadas, muitas de maior responsabilidade c 
relevo. 

Aos que permanecem no MIC, integrando a nova 
administração, peço que dispensem ao meu sucessor o melhor dos 
seus esforços, auxiliando-o a realizar o mais proficuo trabalho cm 
proveito do desenvolvimento sócio-econômico do País. 

Agradeço, por último, a compreensão e o estímulo que recebi 
de minha família c, de modo especial, de minha esposa. Ela suportou 
comigo os sacrifícios que o cargo impõe, com altivez c paciência. 
Soube dar-me energia e novas forças para enfrentar as horas de tris
teza, serenidade para encarar os desafios, também participando, 
com alegria, dos momentos de felicidade. 

Ao final, tenho a honra e a satisfação de transmitir, neste mo
mento, o cargo de Ministro de Estado da Indústria e do Comércio 
ao ilustre brasileiro Dr. João Camilo de Oliveira Penna, a quem 
desejo pleno êxito, certo de que conduzirá a Pasta com zelo, com
petência, dedicação e elevado espírito público. 

Ao caro amigo João Camilo c à sua Excelentíssima Família os 
meus mais efusivos votos de felicidade pessoal. 

Muito obrigado." 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 77, de 
1979, do Senador Lourival Baptista, solicitando a transcri
ção, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido 
pelo Embaixador Antônio Francisco Azeredo da Silveira, 
no dia 15 de março de 1979. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se 

acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição. 

E o seguinte o discurso cuja transcrição é solicitada: 

"Senhor Ministro de Estado, Senhoras e Senhores, 
Peço a Vossa Excelência me permita que as minhas primeiras 

palavras se dirijam ao Presidente Ernesto Geisel, para renovar-lhe a 
minha gratidão pela escolha de meu nome, e pela forma como o fez, 
para Ministro de Estado das Relações Exteriores de seu Governo, c 
pelo apoio que emprestou, a mim e ao Itamarati, nesse largo perío
do de cinco anos. Creio que nada poderia ter-me sensibilizado mais 
do que haver sido sclccionado em razilo de diretrizes de política ex
terna e o fato de Sua Excelência ter dado sempre consideração aten
ta aos planos e projetas que lhe foram submetidos pelo ltamarati. 

Hã dois dias atrás, na última reunião de seu Gabinete, tive a 
oportunidade de indicar a Sua Excelência a expressão de minha 
admiração por sua obra de Governo, bem como de assinalar aos 
meus colegas de Ministério c aos seus colaboradores dirctos o meu 
reconhecimento pessoal. 

Desejo, agora, manifestar, e o faço com u maior satisfação, os 
meus agradecimentos aos membros do Congresso Nacional, pela 
receptividade e pula generosidade com que consideraram o plancju
mento e a execução da politica externa deste período que termina. 
Não me esquecerei, jamais, das vezes cm que souberam estimular, 
sem distinções purtidárias, os debutes que comigo manlivcrum nas 
ocusiões cm que tive a honra de ser ouvido pelo Parlamento bmsilei
ro. Nilo poderiam, do mesmo modo, ter sido muis corretas as rela
ções entre o Poder Judiciúrio c o ltumuruti, nem muis nitido o cscrú-
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pulo que leve sempre o Ministério das Relações Exteriores cm dar 
curso às decisões soberanas dos Tribunais. 

Aos jornalistas o que devo dizer- creio - é que, no elogio ou 
na crítica, cada qual acreditou estar cumprindo sua missão. Sinto
me, ademais, no dever de: agradecer aos que me ajudaram, com luci
dez c propriedade, nas mais diversas circunstâncias e momentos. 
Porque conheço o que representa para eles a notícia, até em termos 
de realização de suas personalidades, quero acrescentar que existe 
um dever paralelo ao deles, por parte das autoridades responsáveis, 
que é o de informar a opinião pública. Não lhes faltei com esse de
ver, mas confesso que tal atitude exigiu de mim, muitas vezes, plena 
convicção em manter-me fiel a essa posição de princípio. 

De qualquer modo, esta é a minha última fula, pois, nesta Casa, 
tudo o que se diz sobre política externa é da competéncia exclusiva 
do Ministro de Estado c dos que sejam por ele designados para falar 
em seu nome. Não sou mais notícia a partir deste discurso. 

No lustro que passou, uma das preocupações básicas no manejo 
das questões externas foi a de que a política, nesse sctor, representas
se o mais amplo consenso nacional possível, se bem que as decisões 
coubesse ao Governo. Para que isso pudesse ocorrer, era preciso ter 
presentes os propósitos do Chefe de Estado de promover a distensão 
política c de proceder à normalização institucional do País. 

Nesse contexto, era necessário imaginar um desenho de compor
tamento político geral, que levasse em conta as diferenças de tempo 
entre a política interna e a externa, c o fato de que, nesta última, os 
interesses nacionais são mais permanentes, embora não imutáveis. 
Para tanto, partiu-se de duas hipóteses principais de forma de agir, 
ambas baseadas na convicção de que o Governo deveria, mais do 
que em períodos anteriores, ser capaz de reOctir, na condução dos as
suntos estatais, as aspirações da comunidade nacional. 

A primeira hipótese poderia ser a de que o Governo caminhasse 
na crista dos sentimentos c desejos dos vários sctores que compõem 
a Nação, o que, a meu juízo, além de sujeitar o Estado às oscilações 
desses desejos e sentimentos, retiraria do Governo o seu dever de 
ponderar as várias tendências, pressões ou apetites de tais setores. 
Seria um modelo nitidamente concessivo e levaria, possivelmente, a 
uma falsa avaliação da inOuéncia dos diferentes ramos da sociedade. 

A segunda hipótese - que se confunde, dentro de matizes 
nacionais, com o conceito de democracia no Ocidente- partiria da 
premissa de que o Governo, como um todo, através de seus poderes 
constitucionais, inclusive o Legislativo c o Judiciário, deveria esfor
çar-se por interpretar, na medida do possível, as aspirações das diver
sas camadas da população. Tais aspirações, naturalmente, seriam 
mais facilmente aglutináveis através da promoçiio de formas har
mónicas de convivência, tais como, a melhoria da qualidade de vida 
e das condições de bem-estar do povo; o estímulo ao comporta· 
mcnto socialmente válido; o respeito ao cidadão, tanto em seus 
direitos quanto cm seus deveres; e, também, pela conscicntização de 
que o Brasil tem destino próprio, em cuja construção todos devem e 
podem participar. 

Escolhida essa segunda hipótese - sem rigidez, de modo a 
que o modelo pudesse adaptar-se às circunstâncias mundiais que 
fossem surgindo- procurou-se fixar a ótica do·que se poderia cha
mar de panorama internacional. Este se caracterizava, então, como 
continua a ocorrer, cm grande parte, por um notável jogo de pres
sões e contrapressõcs nos eixos Leste-Oeste e Norte-Sul e, também, 
dentro de cada uma dessas áreas. 

As relações político-militares revelavam sensível fluidez e se 
caracterizavam pela busca de novos equilíbrios, enquanto, no plano 
econômico, eram claros os sintomas de uma rápida e forçada 
redistribuição da riqueza universul. 

No pluno estrutégico, o dado fundamental continuava u ser u 
existência dos arsenais nucleares, suu cxtraordinúriu capucidadt: de 
incincnação e a conseqílentc inviubilidudc de um dcsurmumcnto gc
rul ou - felitmentc - de uma confrontaçfio h~lica global. Desse 
impasse nuclear decorriam fenômenos político-militares qui! nf1o 
poderiam ser ignorados, sendo o primeiro deles o rcconhccirncntu de 

que nenhum país, nem sequer uma superpotência, i: capaz de modifi· 
car radicalmente, por sua exclusiva ação, a realidade internacional. 

Outro fenômeno includível era o de que, enquanto a dererrenCl' 
permanecia como chave da equação estratégica, a détente assumia us 
cores de um processo sem solução no tempo e no espaço. Ao lado 
disso, pela incapacidade de transferência do poder nuclear, as alian
ças haviam passado a significar menos, ao mesmo tempo em que sur
gia e crescia um novo isolacionismo, apenas temperado por uma 
solidariedade económica incapaz de compensar a frustração criada 
pelos grandes espaços táticos. · 

Nesse quadro estratégico persistia, no entanto, a elasticidade 
das zonas de inOuência e, conseqUentemente, o perigo de guerras no 
mundo periférico, pressionado por condicionantes externos. Dada a 
fragilidade dos mecanismos de segurança colctiva, incapazes de 
enfrentar o desafio nuclear no plano global, e o comportamento 
prepotente, no campo regional, tornava-se clara a necessidade de 
que os países tivessem sua atenção redobrada para sua defesa e 
segurança, a fim de garantir a sua presença regional, segundo as suas 
caractcrístícas e seu peso no plano internacional. 

Não parecia haver dúvida de que os conflitos locais passariam a 
ter importância decisiva dentro de cada região e que as tenlativas de 
extravasamento regional tenderiam a diluir-se, graças ao instinto de 
conservação das superpotências. Acontecimentos recentes parecem 
ter demonstrado ser correta essa visão estratégica. 

No plano ideológico, começava a vislurnbrur-se que o principal 
embate se daria entre as doutrinas, apenas aparentemente univer
sais, dos sistemas fechados e as idéias mais permeáveis do Ocidente, 
baseadas no encadeamento das economias de mercado e que 
procuravam consubstanciar-se na temática dos direitos e deveres do 
Homem, direitos e deveres estes que, para a maioria da comunidade 
internacional, deveriam ser considerados sob os vários aspectos da 
realização da pessoa humana cm cada sociedade nacional. 

No contexto dos vários matizes dos sistemas fechados, seria 
necessário individualizar c tratar de forma diferente as suas várias 
manifestações, levando em conta os seus graus de profundidade e 
eficácia e a sua adaptação, às vezes temporária, ii condição dos 
países mais pobres, frente a estruturas coloniais. 

Nesse desenho global, era necessário reconhecer que as çrandes 
potências, com o seu vigor económico e a sua capacidade de digerir 
crises sociais, constituíam-se em redutos aparentemente inexpugná
veis aos impulsos de radicalização e que, no caso da América Latina, 
pelo fato de os pulses da região terem realizado sua independência 
sob o signo liberal, tenderiam eles a voltar aos modelos democráti· 
cos próprios à tradição de cada país. 

Como arremate às premissas do planejamento da política exter
na do Governo Geisel, desejo dizer algumas palavras sobre a forma 
pela qual foi considerada, nestes últimos anos, a solidariedade 
ocidental. Em primeiro lugar, era necessário tornar consciente o fato 
de que o Ocidente não ê mais uma concepção cartográfica, e nem 
mesmo cultural, em termos de tradição. Constitui-se, sim, em um 
universo económico e numa forma de cooperação entre desiguais, 
em peso e motivàçõcs diretns. Nele coexistem - cm posições às ve
zes assimétricas, ê verdade - os Estados Unidos, a Europa 
Ocidental, a América Latina, o Japão e parte do Oriente, u Ãfricu e 
o universo árabe-islâmico. A curto prazo, suu vulnerabilidade dú a 
impressão de ser óbvia, mas o equilfbrio de suas contradições é a se
gurança de sua preservação. Não i: monolitico, mas é vitul e suus 
águas se espalham e penetram nos lugares mais recônditos. Temos 
que aceit{!-lo como é, pois, se procurnrmos discipliná-lo, nos excluí
mos de sua participação. O respeito à opinião alheia, quer se trate de 
um indivíduo, quer de um povo, é n sua chave. Foi dentro dessa 
visão que o Governo procurou dur uma contribuiçilo v{!lida, c com 
ótica própria, aos problemas que o mundo ocidental enfrenta. 

Examinudo o quadro histórico em que foi plancjada a política 
externa do (inverno c o punoranm intcrnucionul sobre o qual devia 
ela projl'IM·SC, cumprt: destacar as bases éticas de tal política. 
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A política externa do Governo Geisel esteve a serviço dos gran· 
des objetivos permanentes do Brasil, isto é, da preservação da 
soberania nacional e do respeito ao pactuado, da promoção do 
desenvolvimento econõmico c social do. País e do homem brasileiro c 
da segurança nacional. Dentro desses objetivos amplos, moveu-se 
ela com sentido ecumênico e pragmático, procurando afinar-se com 
o pensamento e aspirações do povo brasileiro. 

Quanto ao primeiro objetivo, nenhum arranhão ou vulneração 
dessa soberania nacional foi aceito pelo Brasil. Preservamo-la nos 
foros internacionais, quando sustentamos o principio constitucional 
da solução dos connitos por meios pacíficos; quando combatemos a 
prepotência nas relações internacionais e quando lutamos contra a 
cristalização do poder, que impede a ascensão de um número cres
cente de países aos mecanismos decisórios globais; quando defende
mos o direito de o Brasil dispor de seus recursos naturais, sem acei· 
tar imposições na gerência do que i: nosso. 

Nesse espírito, o Governo não reconheceu alinhamentos auto· 
máticos no quadro de nossas alianças; procuramos, soberanamente, 
distinguir os interesses legítimos e comuns dessas alianças dos que 
são próprios a cada potência. 

Desse poder de julgar, de decidir e de agir em conseqUência 
nunca abrimos mão. 

Também preservamos a nossa independência quando buscamos 
termos equitativos em nosso relacionamento bilateral. De outra 
parte c de modo especial, estendemos as mãos aos nossos numerosos 
vizinhos do aquém e do além-mar e injetamos o conseqUente dina
mismo na cooperação com o Terceiro Mundo. A todos procuramos 
compreender, mas sem pretender julgá-los. 

Quanto à promoção do desenvolvimento, o ltamarati pecaria 
contra seu dever e a modernidade de suas funções se não estivesse a 
serviço da política do progresso nacional. Cumpriu, assim, a Casa de 
Rio Branco com o papel que tem a política externa no campo 
económico c comercial, na busca de novos mercados para os nossos 
produtos e na expansão de nossas vendas a mercados tradicionais, 
na captação de tecnologia e na promoção da exportação de serviços, 
em qualquer país do mundo, vizinho ou distante. 

Do mesmo modo, esteve o ltamarati a serviço da segurança 
externa do Brasil. Além do campo próprio de atuação das Forças 
Armadas, esteio da segurança nacional, esta repousa também no 
quadro dos dois sistemas coletivos, da ONU c da OEA. O Brasil tra
balhou a favor da paz, sempre que a viu ameaçada por situações di· 
versas e participou, escrupulosamente, das negociações e debates na
queles foros. 

Preservamos, ainda, a segurança do Brasil ao defendermos a 
intangibilidade dos acordos e tratados contra pressões estrangeiras. 
Na América do Sul, cm face de riscos concretos, o Brasil concitou à 
paz, no interesse da boa convivência entre a família americana. 

Eis o pano de fundo e os condicionantes em que se desenvolveu 
a política externa do Governo que acaba de findar. Propositada
mente, niio me quis referir, nestas palavras, que se dirigem principal
mente à nossa Casa e aos seus integrantes, aos fatos que marcaram, 
muitas vezes, de forma incisiva, o desdobramento e as correções 
ocorridas na política externa brasileira. 

De fato, a Mensagem presidencial que acaba de ser lida no 
Congresso me dispensa de dizer o" que se fez no ltamarati, nos 
últimos cinco anos. Daí a minha preocupaçilo exclusiva em expli
citar, aqui, o quadro e as motivações das medidas concretas toma
das, pelo Governo, no campo externo. 

Nosso País é necessariamente complexo e se caructerizu por 
uma pluralidade de dimensões. De expressão portuguesa, com tudo 
o que isso implica, pertence simultaneamente ao Ocidente e ao 
Terceiro Mundo; tem o Brasil influência primordial na regiiio em 
que está situado; possui notável diversidade étnica e é de convivência 
interna harmoniosa, o que o estimula u umu participação utivu e 
diversificada; faz parte dus comunidades latino~umcricana c america
na e ê também de influ~nciu africunu, o que lhe abre importuntc 
faixu de oportunidades de relucionumcnto. 

--··--------

Por r.m - o que certamente deve ser destacado - é o Brasil a 
maior Nação cutólica do mundo, e Deus- qualquer qu~ seja a ima· 
gem que dele se projete em outras partes do universo - há de ter o 
Brasil em seus cuidados e em suas bênçãos. 

Seria incorreto definir o Brasil como parte de uma esfera de 
influência. Sua originalidade não permite mimetismos nem soluções 
de dependência; continuará a crescer e tem o direito de dizer o que 
pensa e de dar contribuição autêntica aos diversos mundos com os 
quais mantém vínculos. Seu destino i: o da convivência e o seu 
relacionamento com os demais países será cada vez mais dinâmico, 
independentemente do modo de organização, estágio de desenvolvi
mento, localização ou poder internacional de seus interlocutores. 

A política externa brasileira não se submete à simplir.caçüo de 
que ela representa, simplesmente, a projcção inventariai de seu po· 
der económico e militar no campo externo. O poder projetado vai, a 
meu ver, além disso, pois arrasta as âreas- ou o poder das ârcas -
que podemos motivar. 

Daí as corrcçõcs sctoriais e de planejamento inseridas na políti· 
ca exterior do Governo, do pragmatismo aliado às tradições éticas 
brasileiras. 

A partir desse modelo, foram lançados, de forma gradual. no
vos conceitos, tendÓ como pontos de partida o reconhecimento de 
que os condicionantes externos do subdesenvolvimento são até mais 
determinantes que suas estruturas internas - quase sempre econo~ 
micamente mistas e flexíveis .:.._ e podem levar certos países a posi~ 
ções de desespero, através de irrecorrívcis reformas políticas. 

Paralelamente, foram feitas correções setoriais nos mecanismos 
operativos de relacionamento externo, em várias áreas. lnscreve~se 
nesse quadro, por exemplo, todo o esforço no sentido de assegurar 
ao Brasil amplo e irrestrito acesso ao processo de transferência 
internacional de tecnologia. 

Em cada uma dessas fases, críticas foram feitas à política ex ter· 
na, apesar de estar o Brasil adquirindo, a cada passo, maior agilida· 
de internacional e capacidade de influir e, inclusive, a de ganhar, 
pelo voto, nos organismos internacionais, questões ligadas a seus 
interesses permanentes. 

À medida que o quadro global da política externa se ia delinean· 
do, passava ela a ser compreendida, não se tendo constituído - i: lí· 
cito dizê-lo - em matéria polêmica nas campanhas eleitorais. Creio 
que se pode concluir, portanto, que, se a política externa do Gover· 
no Geisel sofre ainda ataques de determinados setores, conseguiu ela 
sensibilizar a consciência nacional para a defesa dos interesses e da 
independência do País. 

Senhor Ministro de Estado, 
Entre os agradecimentos deve aparecer, como último, ainda que 

seja o mais profundo, o que agora faço ao Jtamarati, aos seus 
funcionários, cuja contribuição inteligente, o apoio e a dedicação 
sempre me animaram nos momentos difíceis por que tive necessaria· 
mente que passar à frente desta Casa. Também de minha parte 
procurei compreendê-los e apoiá-los, cm tudo que me foi possível. 

Tenho aqui, ao meu lado, o Ministro de Estado que se empossa, 
Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro, meu caro e eminente amigo 
e companheiro de muitos anos, cuja colaboração lúcida e cujos 
conselhos me foram indispensáveis nos quatro primeiros anos de 
minha gestão. Devo dizer que nada me alegrou mais do que saber 
Vossa Excelência escolhido para suceder-me. A partir de hoje, o 
Jtamarati estará entregue à inteligência lúcida e a competência de 
Vossa Excelência. Aqui, junto de nós dois, e de May, está Glória 
Guerreiro. Glória foi, para May e pura mim, ao longo de nossas vi· 
das, a amiga sempre presente, cujo convívio nos foi apoio constante, 
porque fundado na amizade. 

Também aqui estão, como sempre muito próximos u mim, os 
Embaixadores Dá rio Castro Alves e Joi!o Clemente Baemo Soares
ambos funcionários extraordinúrios - o primeiro que, como cu, se 
despede, c o segundo que ussumirú ns funções de Sccretúrio-Gcrnl, u 
segunda pessoa da Casa. A eles se somam os Chefes de Departa· 
menta, todos com invulgares atributos profissionais c pessoais ~.:, dr.: 
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forma comovente, os que lrabalharam no meu Gabinele, os que 
partiram e aqueles que comigo permaneceram ató o fim. Seria ex
tremamente difícil poder expressar, na medida do que merecem. 
tudo o que a eles devo, Mas cada qual sabe que leva, dentro de si, a 
mensagem da minha admiração, do meu afeto e do meu agradeci
mento. Quando me refiro aos funcionários da Casa, falo de todos, 
sem exclusões, dos diplomatas, dos administrativos, do pessoal de 
apoio e dos mais humildes, que jamais me falharam. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 3: 
Votação, em turno único, do Requerimento n• 83, de 

1979, do Senador Lázaro Barboza, solicitando o 
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 299, de 
1977, de sua autoria, que dá nova redução ao art. 246 do 
Decreto-lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 
Penal). 

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria será desarquivada. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 4: 
Votação, em turno único, do Requerimento n• 84, de 

1979, do Senador Dirceu Cardoso, solicitando o 
desarquivamento do Projeto de Resolução n• 50, de 1978, 
de autoria do Senador Alexandre Costa, que extingue o 
Quadro de Pessoal CLT, aprovado pelo ato da Comissão 
Diretora n• 8, de 1976, e dá outras providências. 

Em votação, 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se 

acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto a que se refere o requerimento que acaba de ser apro

vado prosseguirá em sua tramitação normal. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 5: 

MA TERIA INCLUIDA EM ORDEM DO DIA 
PARA QUEO PLENÁRIO DELIBERE 
, SE DEVE TER PROSSEGUIMENTO 

(§ I• do art. 368 do Regimento Interno) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 20, DE 1968 
(de autoria do Senador Ney Braga) 

Altera a redução do§ 4• do art. 9• da Lei n• 5.292, de 8 
de junho de 1967. 

Andamenlo: 
22-2-68 - Lido em Plenário e despachado às Comis

sões de Constituição e Justiça, de Segurança Nacional e de 
Educação c Cultura. 

30-4-70 - Lidos os Pareceres n•s 97-CCJ, pela 
constitucionalidade c juridicidade; 98-CSN, favorável e 99-
CEC, favorável. · 

19-5-70- Aprovado cm 1• turno. 
30-6-70- lnclufdo cm Ordem do Dia para discussão 

em segundo turno. Apresentada emenda, de autoria do 
Senador Eurico Rezcnde. A matéria volta às Comissões. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o prosseguimento da tramita-

ção da matéria, queiram permanecer sentados.[Pausa.) 
Rejeitada. 
Negada u tramitação, o projeto vai uo Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Esgotada a mutóriu 
constante da Ordem do Dia. 

Ainda hll oradores inscritos. Concedo a palavra ao nobre 
Senador llamur Frunco. 

O SR. ITAMAR fRANCO (MDB- MG. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ocupamos hoje esta tribuna para falar de injustiças praticadas 
neste Pafs contra ilustres homens públicos mineiros, merecedores 
todos eles da admiração, do respeito c da compreensão do povo 
brasileiro. E é: claro que, hoje, analisaremos, apenas, alguns deles. 

Permito-me antes, Sr. Presidente, ler um trecho do livro de 
Fernando Pessoa, uma de suas poesias, antes de iniciar a falar desses 
homens públicos de Minas Gerais. 

O sino da minha aldeia, 
Doi ente na tarde calma, 
Cada tua badalada 
Soa dentro da minha alma. 

E é tão lento o teu soar, 
Tão como triste da vida, 
Que já a primeira pancada 
Tem o som de repetida. 

Por mais que me tanjas perto 
Quando passo, sempre errante, 
f:s para mim como um sonho, 
Soas-me na alma distante. 

A cada pancada tua, 
Vibrante no céu aberto, 
Sinto mais longe o passado, 
Sinto a saudade mais perto. 

Comecemos pelo lamentável caso que envolveu o eminente 
prof. Gerson Britto Mello Boson, ex-Reitor da Universidade Fe
deral de Minas Gerais, compulsoriamente aposentado pelo autocrá
tico Al-5, em 1969. 

E qual foi a justificativa para a sua punição, sob todos os pon
tos de vista execrável? 

Simplesmente "a de pretender exercer o cargo com um mínimo 
de dignidade", como ele mesmo diz, ou seja, tentar evitar que profes
sores daquela Universidade- homens dignos, honestos e inocentes 
de quaisquer acusações- fossem punidos pelo Al-5. 

Mas seu injustiça, tão palpável e ostensiva nesta ação, caracteri
zou e, mais do que isso, estigmatizou a sua exoneração sumária, o 
m~todo como ela foi procedida atingiu as raias do absurdo. 

Senão, vejamos: o ato que cassou o cargo do prof. Boson, basea· 
do ano Al-5, não foi referendado pelo então Ministro da Educação 
e Cultura, Sr. Tarso Outra. Quem o afirma, Srs. Senadores, ó o pró
prio ex-Ministro, hoje Senador Tarso Outra, em carta ao prof. 
Gerson Boson,já inclusive publicada pela imprensa. 

Proposto, pelo então Ministro Tarso Outra, o arquivamento de 
investigações procedidas por Comissão Especial, conclusivas do 
afastamento compulsório do titulado, que era professor e Reitor da 
Universidade Federal de Minas Gerais: 

"A Junta Militar (Ministros do Exército, da Marinha e da Aero
náutica) não aceitou a iniciativa ministerial e, com base no Al-5, 
aposentou o titulado em suas funções de professor, e conseqUente
mente, cassou seu mandato reitoral. 

O Ministro recusou-se a assinar o ato, que foi publicado, inobs
tante, com sua assinatura (datilografada) no Diário Oficial. 

E af é que eu chamo a atenção da Casa, Sr. Presidente: o ato foi 
publicado com a sua assinatura datilografada no Diário Oficial. 

O Ministro endereçou exposição de motivos à Junta Militar, so
licitando a republicação do ato sem a sua assinatura. 

Não consta que, até a cessação das funções da Junta e, mesmo 
depois, haja sido feita a retificaçilo proposta." 

A atitude do Ministro Tarso Outra foi, no caso, motivada pela 
ausência de razões que justificassem a punição de um Reitor alta
mente credenciado pela sua honorabilidudc c e;;cmplur conduta no 
cumprimento de seus devcrl."s. 
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Os termos desta esclarecedora carta e a relevância do nome de 
seu signatário, por si só, sem necessitar mais de nenhuma outra argu
mentação, explicitam cabalmente como um homem inocente e um ci
dadão respeitável pode ser punido discricionariamente e até que pon
to chega, num País dito civilizado, o poder ilimitado e draconiano de 
um regime. 

Cassa-se o mais elementar direito de um cidadão, inocente aci
ma de tudo, e mesmo esse ato cassatório, imoral e injusto, diga-se de 
passagem, mas que deveria, pelo menos, revestir-se de um mínimo 
resquício de legalidade- é forjado não se sabe por que mãos, vinga
tivas por certo, não atendendo nem mesmo ao mais comezinho dos 
requisitos: a assinatura do Ministro titular, a que estava hierárquica 
e administrativamente subordinado o cassado. E verdade, Srs., isto 
de fato aconteceu! 

Este é um dos mais intrincados e incríveis casos ocorridos neste 
País, atingindo um ilustre e competente professor c, à luz de qual
quer bom senso c mesmo até do senso comum, só pode ser explicado 
se levarmos cm conta a atmosfera de opressão que, naqueles som
brios e tristes dias, envolvia a Nação. 

De toda essa monstruosa trama, tecida misteriosamente não se 
sabe cm que câmara escura, contra um honrado c cmérito mestre do 
saber c da cultura, dos mais brilhantes c conceituados de Minas, fica 
a lição - amarga, na verdade - de que os regimes totalitários ge
ram, por sua própria dinâmica, as injustiças mais brutais e os erros 
mais bárbaros. 

Mas não podemos, como homens civilizados c conscientes, acei
tar esta abominável farsa, que destruiu um homem de bem, ruinou
lhc a vida moral e profissional c inflingiu-lhc ingentes sacrificios fi
nanceiros. 

Exigimos das autoridades deste País a reparação de seus direi
tos, lesados por um ato execrável que tanto mal causou àquele educa
dor c, muito mais ainda, ao ensino c à cultura. 

Falemos, agora de outros não menos ilustres mineiros, proscri
tos e injustiçados também pelos a tos de cxccção que pagaram as suas 
upcnas", sem nada dever c novamente se reintegraram ao seio da 
classe política, nesses tempos cm que- esperamos - uma nova au
rora parece prenunciar o renascer do Brasil, deixando para trás o 
negrume do obscurantismo, tempos estes que estão sendo conquista
dos, não como dádivas dos detentores do poder, mas pela vontade 
autêntica e expressa do povo brasileiro. 

Falamos, Srs. Senadores, de democratas convictos, os quais 
contribuíram com seu esforço, trabalho e talento, para o desenvolvi
mento e os interesses superiores de nosso Estado e que foram cassa
dos, sumariamente, cm seus direitos politicas. 

E Sr. Presidente c Srs. Senadores, na minha fala não quero 
nem me referir ao então Vicc-Prcsidcnte da República, Dr. Pedro 
Aleixo, que o Ato Adicional n• 12, impediu qÚc assumisse a Presi
dência da República. 

Hã poucos dias, em memorável solenidade realizada cm Belo 
Horizonte, à qual não pudemos comparecer, por estarmos em Juiz 
de Fora, diligenciando gestões junto às autoridades visando libertar 
estudantes universitârios presos, o MDB mineiro filiou a seus qua
dros, numa comovente confraternização, personalidades como: Si
mão da Cunha, Edgard da Mata Machado, Celso Passos, Milton 
Reis, Wilson Modesto c Jorge Caronc Filho. 

Num elo telúrico entre o homem c o meio, também Minas "ga
rimpa" os seus homens públicos, lapidando-os, selecionando-os, 
com o devido esmero, como na batcia, o garimpeiro intrê:pido, no 
sol a pino c em sua árdua e diária faina, procura as pedras preciosas. 

Aí estão eles de volta à convivência e ao meio dos democratas 
sinceros, a esta trincheira democrática que é o MDB. 

O Sr, Humberto Lucena (MDB - PB) - Permite um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com muito pra
zer, nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- O discurso de V. Ex•, 
com muito desassombro, reflete o obscurantismo de uma época c me 
faz lembrar a punição, por Ato Institucional, por conseguinte, tam
bém, inteiramente sumária, sem direito de defesa, de vários cientis· 
tas do "Instituto Osvaldo Cruz", que foram afastados daquele nú
cleo ):!e alta pesquisa cientifica, causando imenso prejuízo à cultura 
brasileira. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado, 
nobre Senador Humberto Lucena. E exatamento o que trago, hoje, à 
Tribuna, lembrando inicialmente, como disse, o problema do ex-Rei
tor da Universidade Federal de Minas Gerais, Professor Gerson Bo
son. E trazendo agora, ao Senado Federal, esta festa de confraterni
zação que o MDB mineiro realizou hâ poucos dias cm Belo Horizon
te. Muito obrigado a V. Ex• pela sua intervenção. 

O Sr. Adalberto Sena (MDB - AC) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Ouço, com mui
to prazer, o nobre Senador Adalberto Sena. 

O Sr. Adalberto Sena (MDB- A C)- O aparte do nobre Sena
dor Humberto Luci:na, referindo-se particularmente ao caso dos 
nossos cientistas, brutalmente afastados até de suas cátedras, por 
atas injustos e até. muitas vezes cm conseqUência de intrigas soezes, 
fez-me lembrar um discurso aqui pronunciado pelo Senador Franco 
Montara, em que ele reclamava contra um caso de um cientista 
brasileiro que, afastado de sua câtcdra, tinha sido quase que imedia
tamente aproveitado por ato do governo francês, - que, aliás, 
naquela época nem era um governo socialista, pelo contrário, tinha 
tido uma vitória sobre o socialismo, - aproveitado numa das 
universidades da França. E faz-me lembrar, também, uma proposta 
feita na Comissão de Educação c Cultura, pelo mesmo Senador 
Franco Montara, no sentido de que essa Comissão se empenhasse 
por averiguar todos esses casos dos cientistas afastados c de promo
ver medidas ou lembrar ao Governo providências para que essa 
situação não perdurasse mais. V. Ex• deve se lembrar que essa inicia
tiva ficou parada na Comissão de Educação c Cultura, na última 
vez, e cheguei até a dar um voto contrário ao parecer do Senador Jar
bas Passarinho, que achava que a Comissão não tinha meios, embo
ra considerasse simpática a idéia, de tomar as providências alvitra
das pelo Senador Franco Montara. Cheguei a dar um voto contrá
rio, entendendo que a Comissão tinha meios, e, modestamente, 
expus os meus argumentos. Espero que agora, nesta época, em que 
se fala em anistia de um modo geral e que se deseja, corno deseja
mos, uma anistia ampla, não se deixe de dar ênfase a esse caso dos 
cientistas que foram afastados, porque o problema deles não é so
mente um problema político- como disse o nosso colega Humber
to Lucena - mas sim um problema que traz prejuízos enormes às 
nossas universidades, a ponto de perdermos, como naquele caso, 
que não é o único, professores que estão dando a sua contri~uição a 
outros países, como se fôssemos- e aqui quero relembrar, também, 
um aparte do Senador Paulo Brossard, lembrando o que havia dito 
Rcnan, na França, a respeito da expulsão do Brasil do Sr. Silveira 
Martins, em que ele disse que o Brasil ou era um País de gênios, para 
dispensar um homem como aquele, ou, então, era um país de nés
cios, para chegar a uma atitude daquele quilate. Mui to obrigado a 
V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado 
pela intervenção de V. Ex•, nobre Senador Adalberto Sena e pela a 
referência de V, Ex•, nobre Senador Humberto Lucena acerca dos 
cientistas brasileiros. Num País carente de cérebros, recordo-me, 
também, que na Comissão de Educação c Cultura, no lado de 
V. Ex•, do Senador Evelásio Vieira e do Senador Frnnco Montara, 
nós defendíamos, realmente, um recxamc da situação desses cientis
tas brasileiros, que foram cassados pelo famigerudo Ato Institucio
nal n• S. 
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Muito obrigado a V. Ex•s, Senadores Adalberto Sena e Hum
berto Lucena. 

E continuando, Sr. Presidente: 
Ai estão eles de volta à convivência, ao meio dos democratas 

sinceros a esta trincheira democrática que é o MDB. 
Retornam de uma longa c penosa hibernação - a que o arbi

trio c a prepotência, consolidados nos atas de exceçào, os atiraram. 
E com eles, muitos outros também, como Clodsmidt Riani, 

Deputado e lfder sindical, no "tortuoso e difícil caminho da demo
cracia''. nesses longos IS anos de opressão, quedaram-se em suas 
jornadas. 

E aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quundo menciono este 
grande Líder Sindical, Clodsmidl Riani, da minha terra, em Juiz de 
Fora, para dizer do caril ter desse moço que procurado na época pela 
Revolução lá se apresentou c, durante seis anos ficou preso, só na 
Ilha Grande permaneceu quase dois anos. Grande lfdcr sindical, ho
mem de bem, que após a sua prisão retornou às suas atividadcs na 
Companhia Mineira de Eletricidade c foi, por incrível que pareça, 
Sr, Presidente, defendido por aqueles di retores que jamais viram no 
grande lider sindical Ciodsmidt Riani, um homem de extrema
esquerda, mas um homem que sonhava também nesta Pátria com o 
sindicalismo livre, fora da intervenção do Ministério do Trabalho. 

Deixo aqui, também, consignado a Clodsmidt Riani, homem de 
Juiz de Fora, as nossas homenagens por tanto que sofreu nas prisões 
deste Pais c que hoje lã, na nossa Cidade, labuta ao lado de sua famí
lia, com a cabeça crquida, cheio de fé c de esperança neste Pais. 

Pagaram por isso. 
Sofreram. E nem por isso descreram da paz c do pacifismo do 

povo. 
Edgar da Mata Machado nos diz: "A paz é isto: o povo quer 

viver numa ordem tranqUila c justa. Isto é paz." 
Foram perseguidos. Nem assim a sua crença na justiça desvane

ceu. Bem ao contrário, recrudesceu cm seus corações o conceito de 
justr.a, guc, momentaneamente, pôde ser perturbado, porém jamais 
amordaçado. 

O arbítrio os calou, na verdade, Mas não a consciência 
democrática que os anima c que ecoa- como sempre ecoou, desde 
Tiradcntes- das montanhas de Minas para toda a nacionalidade. 

Agora, o MDB, que enfatiza a sua luta e suas preocupações na 
anistia, condição da pacificação da famllia brasileira, os acolhe e os 
abriga de braços abertos, fraternalmente, 

E os recebemos com aquela efusão de irmãos a longo tempo 
separados, mas nem por isso menos saudosos do seu convívio 
cordial c da sua presença imprescindível. 

Não imporia saber de onde vêm, a que Partido, no passado, 
pertenceram. Alguns talvez não perfilaram nos quadros do Movi
mento Democrático Brasileiro. 

Não importa! A casa é deles. O que importa i: saber que comun
gamos os mesmos ideais cívicos. 

Defendemos, intrunsigentcmcnte, a liberdade, a democracia, a 
justiça social, a redistribuição equânime da riqueza nacional, o 
combate à misi:riu c ao subdesenvolvimento, os sagrados direitos 
dos trabalhadores. 

Importa dizer- repetimos- que a casa é deles, porque o filho 
pródigo ii cnsa torna, que a nossa democracia precisa deles, de suas 
experiências, de suas vivências políticas. 

O Sr. Henrique Santlllo (MDB- 00)- Permite V. Ex• um 
apurto? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Ouço V. Ex•, 
com muito prazer. 

O Sr. Ht•nrlquc Suntlllo (MDB - GO) - Nohrc Senador 
ltumar Fruncn, congratulo-me com V. Ex' c associo-me fi sua, 
tamhCm minha modesta solidariedade a todos aqu~:lc"i brasileiros 
que foram .-t:writil:udos sob l) guantc do arhítrio. t\travc'isamm, 
neste'! anos todos, um túnel Uc trevas c ;tnscia-~c rDr uma fresta di! 

luz, ao menos. Ao mesmo tempo cm que o MDB do seu Estado, do 
grande Estado de Minas Gerais, recebe, de braços abertos, cm uma 
festa cívica, os cassados, os sacrificados arbitrariamente, também o 
MDB do meu Estado prepara-se para receber eminentes brasileiros 
que também foram submetidos a um processo de injustiça c que inte
grados conosco nesta lula pela democracia, sem dúvida nenhuma, 
estaremos juntos de braços dados, passo a passo, buscando-a. Permi
ta-me V. Ex• que, rapidamente, cite apenas alguns nomes do meu 
Estado que estão sendo, agora, recebidos cm festa, também, pelo 
MDB. Silo eles: o ex-Senador Pedro Ludovico Teixeira; o ex-Gover
nador Mauro Borges Teixeira; o ex-Prefeito pe Goiânia !ris Resende 
Machado; o ex-Senador João Abraão; ex-Deputados Federais: Pe
dro Celestino, Paulo Campos; Antônio Magalhães; Almir Turisco; 
ex-Deputados Estaduais: Eurico Barbosa; Manocl Brandão; Valte
no Cunha; Olinda Meireles; Cristóvão do Espírito Santo; Bianor 
Barbosa; do ex-Prefeito de Anápolis José Batista Jr.; ex-Secretário 
de Estado Ari Dcmóstenes; o ex-Desembargador Hamilton Vclasco. 
E me permita V. Ex• que cu cite aqui, fazendo coro às palavras do 
ilustre Senador Humberto Lucena, o nome de Juscelino Kubitschck 
de Oliveira, do seu grande Estado c também cassado arbitrariamcn· 
te, como representante do meu Estado, nesta Casa. Muito obrigado. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado, 
Senador Henrique Santillo. Ontem, cm Minas Gerais; hoje, no seu 
grande Estado de Goiás, essa festa de confraternização. A nossa 
esperança, Senador Henrique Santillo, i: que um dia, que não há de 
tardar, neste País se faça a festa dos ressentimentos esquecidos e 
haja, através da anistia, o perdão e, através da anistia. a Nação pos
sa conciliar-se. Muito obrigado a V. Ex•, pela sua intervenção. 

O Sr. E•elíslo Vieira (MDB - SC) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Ouço, com 
muito prazer, V. Ex•, Senador Evelásio Vieira, 

O Sr. E•elíslo Vieira (MDB- SC)- Senador Itamar Franco, 
quantos equívocos, quantas injustiças! f: por isso que o MDB, per· 
manentcmenlc, clama por anistia, por perdão, 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado, 
Senador Evclâsio Vieira. E a esperança, Senador Evelãsio Vieira, de 
que, realmente, a anistia não pode mais tardar. Hã pouco, o Senador 
Henrique Santillo lembrava o Senador Juscelino Kubitschek de 
Oliveira. Não precisamos buscar exemplos muito longe da nossa 
História, para lembrar apenas o exemplo de Juscelino Kubitschck de 
Oliveira, que, mesmo com a Revolta de Aragarças c de Jacaréa
canga, soubo, imediatamente, perdoar aqueles oficiais, e muitos 
deles puderam atingir ao topo da sua vida militar. Juscelino Kubits· 
chok de Oliveira foi o homem que soube perdoar. E estamos certos 
também que o atual Presidente da República - ainda me recordo 
uma passagem descrita pelo grande Otávio Magabeira, quando dizia 
que encontrou numa das fusões do Rio de Janeiro quando para lá 
foi conduzido o então Coronel Figueiredo, pui do ilustre Presiden
te da República João Baptista Figueiredo. Então Sua Excelência o 
Senhor Presidente da República tem, no próprio lar, o exemplo da 
necessidade de dar a esse Pais com a maior urgência a anistia, o per· 
dão para que a Nação possa se reconciliar. 

O Sr. Luiz Ca•alcante (ARENA - AL)- Permite V. Ex• um 
upurte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com muito pra
zer, nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Lulz Cuvulcanle (ARENA- AL)- Quero confessar ao 
~minentc amigo que, desta vez, é upenus a ponte, porque eu quero 
me dirigir mesmo uo nobre colega por Goiús, Senador Henrique San
tillo. E que de fez rcfcrêncitl ao ex-Governador Muuro Borges, c cu 
~ou muito ligudo a Mauro Borges, primeiro, pela no ... sa origem mi
litar; sl!gundo, porque fomos Govt:rnrtdorcs na mc~ma épuc~1: c. 
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terceiro, por um motivo muito maior: !'!. que cu mal iniciava o Go
verno no meu Estado, quando houve uma enchente particular de 
Alugous, não como essa agora- uma enchente brasileira, roi somen
te alngoana, mas os nossos dois maiores rios inundaram e trouxeram 
dificuldades enormes ao Governo pura abrigar, prover subsistência 
a milhares de desabrigados rumintos. Apelei para as autoridades, 
mas antes que chegasse qualquer socorro, para surpresa minha, veio 
um avião de Goiás, um DC-3, enviado pelo então Governador Mau
ro Borges, lotado de alimentos, medicamentos e até um médico pura 
socorrer o seu colega de Alagoas que, no momento, lhe aparteia. 
Portanto, nesta oportunidade, não posso deixar de dizer da minha 
grande alegria por ver restituído aos seus direitos políticos o grande 
Governador, o grande patriota, o grande coração que i: Mauro Bor
ges. Muito obrigado. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado, 
Senador Luiz Cavalcante, quando se rererc ao grande Governador 
que roi Mauro Borges. Como servi apenas de ponte para V. Ex•, 
consultaria o Senador Henrique Santillo se gostaria de, utilizando-se 
dessa ponte, transmitir, por certo, a sua palavra. 

O Sr. Henrique Santlllo (MDB - GO) - Para, também 
desculpando-me, ilustre Senador Itamar Franco, c agradecendo ao 
nobre Senador Luiz Cavalcante, afirmar que, para honra nossa, o ex
Governador Mauro Borges Teixeira, por este motivo c outros, há de 
ser, a partir de julho deste ano, Presidente do nosso Partido, cm 
Goiás. 

O SR. Leite Chaves (MDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte? 

OSR. ITAMAR FRANCO (MDB-MG)-Com prazer. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Como os demais com
panheiros seus, congratulo-me com V. Ex• Realmente estamos 
assistindo à volta ao nosso Partido, de companheiros que já estavam 
no Brasil, mas que não estavam, ainda, cm condições de: realizar 
suas vocações no exercício de cargos cletivos. Quatro deles, que 
eram Deputados, no Paraná reingressaram no MDB recentemente. 
Um deles roi o ex-Deputado Leo de Almeida Neves, outro ex-Depu· 
tado Renato Cclidônio, o ex-Deputado Jacinto Simões c o ex-Depu
tado Walter Pecoits. Todos voltam sem mandato, um pouco mais en
velhecidos. O último deles, o Deputado Walter Pccoits, além de vol
tar sem o mandato, volta sem um dos olhos; perdeu-o na violência. 
Mesmo Deputado, preso pela Polícia do Paraná, na época cm que 
era Governador o atual Governador Ney Braga, roi vítima de uma 
das violências inomináveis no meu Estado. Preso, indereso, sem 
qualquer protcçilo, teve o olho violentado pelo cano de um revólver 
de um policial. Estão voltando, sem mágoas, sem amargura, mas 
com a grande consciência do instante em que vivem, e com re .. 
dobrado desejo de servir, de servir ao seu Estado c de servir ao País 
e, sobretudo, de servir a um regime que não seja o regime dn 
excepcionalidade. No instante em que V. Ex• trús à baila esse assun· 
to, não podemos nos esquecer dos exilados, são cinco mil que estão 
sorrcndo angústias e alguns deles morrendo no exterior. Uns, pelo 
suicídio como já tivemos oportunidade de dizer aqui no Senado, 
citando publicação recente de uma jornalista, que não roi con· 
testada pelo Governo. Cinco mil exilados, segundo o livro, vivem as 
mais duras penas na amargura do exílio. Ontem quando intcrpclúva. 
mos o ex-Ministro das Relações Exteriores c nós nos alinhamos a 
um ponto da sua descrição histórica sobre a origem dos Estados Uni· 
dos, nós concordávamos com ele que os Estados Unidos têm sido ao 
longo dos anos um país violento cm determinados problemas. Mas 
cu razia questão de observar que era um povo ilimitado na sua 
capacidade de perdão c de rcidcntilicaçào. Lembrava-me que 
mesmo depois da Guerra de Secessão- uma das mais violentas dos 
Estados Unidos- quando u paz se rcz, quando a paz roi selada, os 
vencedores admitiram que os vencidos ficassem com os rilles, com as 
suas próprias armas. Mostramos que mesmo depois de uma guerra 
violenta com o JupUo, reidcnlilicuram-se com esse puís, do qual silo 
grandes amigos hoje. Até mesmo com il Rússia c com u Chi nu de que 

eram inimigos inconciliáveis, até recentemente, hoje negociam, co
merciam c realizam experiências conjuntas, inclusive no espaço. Pois 
aqui no Brasil, onde houve uma revolução desta natureza, ,de caril ter 
discutível,- que, aliás, nós negamos que seja revolução, porque roi 
um movimento de concentração de privilégios - pois veja V. Ex•, 
quando isso ocorre, a despeito dos tempos, dos sacrilicios, das con
tingências determinarem nova realidade, continuamos a assistir a 
esse drama dos exilados c dos cassados. E neste momento o Presiden
te da República, o atual Presidente da República, na maior demons
tração de demagogia jú vista em todos os tempos convoca todos os 
Ministros e segue para o Maracanã, para um jogo, sob o pretexto de 
atender às vítimas de Minas Gerais. O Governo teria outras condi
ções para o atendimento. A finalidade daquela presença i: realmente 
uma demagogia dcscnrreada, quando realmente o que se carece é o 
apaziguamento da Nação, com a rerormulação imediata desses atos 
de excepcionalidade. Congratulo-me com V. Ex• por seu pronun
ciamento na tarde de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Peço ao nobre 
Senador Itamar Franco não permita mais apartes, uma vez que 
S. Ex• tem apenas 3 minutos para concluir o seu discurso. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Pediria licença à 
Presidência apenas para conceder aparte aos Senadores Evelásio 
Vieira e Saldanha Derzi, c, cm menos de 5 minutos, estarei encerran
do a minha rala, com a autorização de V. Ex• 

Concedo o aparte ao nobre Senador Evelúsio Vieira. 

O Sr. Enláslo Vieira (MDB- SC)- Senador Itamar Franco, 
V. Ex• tem sido muito reliz, alcançado grande rendimento nas suas 
abordagens nesta Casa. A manirestaçào de V. Ex•, nesta tarde, 
provoca uma ponte entre o Senador Luiz Cavalcante c o Senador 
Henrique Santillo, a ponte da solidariedade c da compreensão. Essa 
ponte poderá c deve ser aumentada. Que o Senador Luiz Cavalcante 
não seja, na outra margem, apenas um pilar, mas que tenha, na 
outra margem, em cada Senador arenista, cm cada Deputado arenis· 
ta um pilar para a grande ponte que vai possibilitar a passagem para 
que todos aqueles que foram injustiçados pelo regime da r orça pos
sam reintegrar-se na sociedade brasileira. Era o registro que tinha· 
mos a razcr, diante dessa ponte constituída e que precisa ser amplia
da, para o próprio interesse do Brasil, a fim de alcançarmos a re· 
conciliação que desejamos, que queremos e que o Brasil precisa. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado, 
nobre Senador Evclásio Vieira, por esta intervenção de V. Ex• 

Ouço o Senador Saldanha Derti. 

O Sr. Saldanha Dcrzi (ARENA - MS) - Senador Itamar 
Franco, os discursos de V. Ex•, como sempre, são brilhantes, dlldo il 
sua inteligência. Lamentavelmente raça pequeno reparo, 
c V. Ex• vai servir de ponte novamente. Lamento o exagero do 
eminente e nobre Senador Leite Chaves. Exagerado nas acusações e 
exagerado nos elogios. Exagerado nas acusações, quando diz que 
temos mais de S mil exilados. Ora, a Nação inteira sabe, absoluta· 
mente, que isso não é verdade. Se S. Ex• tirasse dois zr.:ros dcsscs 5 
mil, acredito que se aproximasse, mais ou menos, da realidade. E 
novumcntc exagerado, quando, embora fosse uma sessão sccrcl41, 
ontem com o Ministro Aze:rcdo da Silveira, o rcprescntuntc 
paramu:nse teceu muitos elogio~ às benesses, ao comçito, i1 bondade 
do americano, dizendo que, nn Guerra de Secessão, o nortista tinhn 
realmente atendido bem uo sulistu, o que niio i: verdade, c respondi
do brilhantemente o Ministro Azercdo da Silveira, asseverando que 
niio houvera maior crueldade, maior exagero nu repressão por ser 
um sulista, do que aquela praticada pelo nortista americano. 
Realmente, o nortista massucrou o sulista americano, embora 
alguns pudessem permanecer com suu arma. Foi realmente uma 
crueldade o que o americano do norte cometeu, ll{lquclu ocusiüo, 
contra os seus irmãos sulistas. Quanto a esse gesto llc generosidade 
do cmincntc Presidente João Baptista Figueiredo, ele não estú sendo 
bem interpretudo pdo Senador Leite Chaves. O eminente Prcsidcntt: 
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da República quis demonstrar ao Brasil que havia necessidade de o 
povo brasileiro dar uma demonstração de solidariedade àqueles 
patrícios nossos que estão sofrendo com efeitos da vasta enchente 
que assolou Minas Gerais, Estado do Rio, Espírito Santo, Bahia e 
Sergipe. A presença do Chefe do Governo nessa festa de solidarieda
de ao povo brasileiro, aos brasileiros atingidos, vítimas dessa catás
trofe, a presença do Chefe do Governo no Maracanã nesse jogo 
beneficente tem o sentido de solidariedade. Portanto, i: um gesto 
nobre do eminente Presidente da República que, realmente, por 
instinto, é um homem popular, é um homem simples, humano como 
nós, um homem que sentiu, desde moço as agruras de ter seu pai cm 
desterro, no cxflio, pois sofreu as conseqUências de um regime de 
força. Por isso o Senhor Presidente João Baptista de Oliveira 
Figueiredo quer fazer deste País uma verdadeira democracia. Por 
conseguinte, gestos como este do Presidente da República deviam 
ser elogiados por todos os brasileiros, por todos os políticos c por 
todos os homens públicos, porquanto Sua Excelência está dando um 
exemplo de solidariedade aos patrícios necessitados neste momento. 

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

_ O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Peço ao nobre 
Senador Leite Chaves que acate a decisão da Mesa, porquanto há 
seis oradores inscritos, e V. Ex• é um deles. 

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Serei breve, Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo ao Sena
dor Itamar Franco cinco minutos para concluir o seu discurso. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Sr. Presidente, 
dou um minuto ao Senador Leite Chaves para o seu aparte, c termi
narei meu discurso prontamente. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Senador Itamar Franco, 
quando digo que há cinco mil exilados é porque um livro recente, 
divulgado no Pais o diz. O livro se chama "Os Exilados". Foi edi
tado recentemente, c está à venda cm todas as livrarias. A sua autora 
chama-se Cristina Pinheiro. Trouxe esse livro a Plcnãrio c sobre ele 
fiz um pronunciamento nesta Casa, e não houve contestação de 
quem quer que seja. Muito obrigàdo a V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- e preciso, mais 
do que nunca, nesta hora, ucolhcr a rosa sem matar a roseira'\ como 
dizia o grande Otávio Mangabeira. 

E porque sabemos, como Mata Machado, que "nossos pen
samentos estão com os que deram sua confiança à fraqueza de uma 
causa justa c recusaram ~~brar-se à evidência da força vitoriosa", 
prestamos a eles c a todos os que sofreram as mais terríveis injus
tiças, as nossas homenagens, peregrinos que silo de uma nova jor
nada. A jornada, como dizia o saudoso Milton Campos, que haverã 
de deixar "livre a consciência dos cidadãos, porque na bela definição 
de um pensador francês, a democracia é o reino das consciências". 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas. O orador 
é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Evandro Carreira. 

O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA· 
DOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Leite Chaves. 

U SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE il REVISÃO DO ORADOR, SERÃ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. PRESIDENTE (João Bosco) - Concedo u palavra uo 
nobre Senador José Lins, como Líder da Maioria. 

O SR. JOSR LINS (ARENA- CE. Como Líder, pronuncia o 
seguinte discurso.}- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O objctivo que viso, neste momento, é apenas trazer aos colegas 
do Senado o meu pedido de desculpas pelo que ocorreu hoje, pàr 
ocasião da fala do nobre Senador Evandro Carreira. 

De modo nenhum houve, de minha parte, a intenção de prejudi
car a exposição de S. Ex' Muito pelo contrário, o meu objctivo foi o 
de cooperar para esclarecer os importantes assuntos que estavam 
sendo levantados, no momento, por S. Ex• 

Estou convencido de que as diretrizcs emanadas da Presidência 
da República, complementadas pelos conceitos relativos à política 
de desenvolvimento regional do Ministério do. Interior, são absoluta
mente consentâneas com as aspirações das populações, tanto do 
N ardeste como do Centro-Oeste e da Amazônia. No que concerne à 
Amaiônia estou certo de que aquelas diretrizes, conquanto ainda ge
rais, são de grande alcance. O que S. Ex• o Sr. Ministro do Interior 
de início preconiza é a criação de uma empresa governamental que 
possa, sem a innuência naturalmente mais imediatista, seja de empre
sas nacionais ou de empresas estrangeiras, estabelecer um modus fa· 
ciende de ocupação da Amazônia, de modo a reduzir. as nossas preo
cupações c a satisfazer as aspirações não só da população amazonen
se mas de todo o País. 

Áreas foram escolhidas pelo processo RADAM, contra ,o qual 
S. Ex• se rebela, sem razão, porque se trata apenas de um método, 
de uma técnica de levantamento. A sugestão do Ministério do Inte
rior é que essas áreas sejam submetidas a experiências, porque, na 
realidade, não há entre nós, nem no mundo, experiência de ocupa
ção de um espaço tão amplo, tão extenso e importante, como aquele, 
que possa nos orientar para a definição a priori dos caminhos a se
guir. Essa é a verdade. 

Por outro lado, penso que os apartes solicitados pelos colegas 
são instrumentos importantes para compor o diálogo que esclarece. 
S. Ex• fala sobre o debate de idéias; tenho a impressão de que o cam
po natural do debate é este plenário. E jamais poderemos debater 
idéias se não nos acostumarmos ao diálogo. S. Ex• poderia também 
lembrar-se de que hã um direito que lhe assiste: o de a qualquer mo
mento, solicitar a presença de Ministros nesta Casa. Tenho a certeza 
de que os Ministros atenderão com satisfação a esses pedidos, por
que ê intenção do Governo e, portanto, dos seus auxiliares diretos, 
ouvir e servir ao povo brasileiro. 

Tenho absoluta certeza de que sendo esta uma casa de debates, 
dela aprenderei a lição do diálogo, do entendimento c da cooperação 
c, sobretudo, do respeito, no mais alto nível, no nlvcl compatível 
com a dignidade do Senado Federal. Obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (João Bosco) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senado-
res: 

Cumprindo o programa de atividades que traçou, a Comissão 
Parlamentar de Inquérito, que trata do Acordo Nuclear Brasil-Ale
manha, se deslocará de Brasflia com destino a Angra dos Reis, se
gunda-feira, dia 9, devendo viajar no avião das 7:30 da manhil da
quele dia c visitar, segunda-feira mesmo, a grande fábrica de compo
nentes nucleares de Itagual; no dia seguinte, visitaremos o complexo 
nuclear de Angra dos Reis; e na quarta-feira, as obras da futura usi
na de enriquecimento e reprocessamento de urânio. 

Sr. Presidente, quero registrar que a nossa Comissão se desloca
rá com a seguinte constituição: na Presidência o nobre Senador Ita
mar Franco; Relator, o nobre Senador Milton Cabral, seus mem· 
bros: os nobres Senadores, Passos Pôrto, Jarbas Passarinho, Joilo 
Bosco, Evandro Carreira, Franco Montoro, Joilo Calmon, c o Sena
dor que cru lê u comunicaçilo, e o Deputado Horácio Ortiz; como 
Sccrctllrio: Ary Feliciano de Araújo; Convidados: os Professores e 
Cientistas Nucleares: José Goldemberg, Luiz Pinguclc Rosa, Profes
sor da Universidade do Brasil do Rio de Janeiro, Dr. Paulo Alcânta-
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ra Gomes, da Comissiio de Pós-Graduaçiío da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, Dr. Luiz Fernando Oliveira, Engenheiro Nu· 
clear, na especialidade de segurança de reatares; Dr. Luiz Roberto 
Miranda, especialista cm corrosão de metais; Dr. Anselmo Púscna. 
especialista em efeitos de irradiação, sendo que cinco são do Rio de 
Janeiro e o Dr. José Goldcmberg, ilustre cientista nuclear, da Uni· 
versidade de Siio Paulo, que se deslocará daquela Capital c encon· 
trar-se-â conosco no Rio de Janeiro para a vista ao Complexo de An· 
gra. Também integrarão a Comissão, oito jornalistas de todos os 
jornais que der~m cobertura aos trabalhos da Comissão, desde que 
ela se iniciou; um técnico do Serviço de Rádio e Som do Senado. E, 
Sr. Presidente, convidado por FURNAS, o Subchefe da Casa Ci· 
vil, Dr. Alberto Cunha, também integrará a Comissão em visita à 
Usina Nuclear, como um representante do Poder Executivo. 

Assim, Sr. Presidente, não quero mais me alongar. 
Segunda-feira próxima o Senado, através da nossa Comissüo. 

vai tomar parte numa visita que é o descortinamento do mundo de 
amanhã. Com a visita que faremos, sob a Presidência do ilustre Sena· 
dor Itamar Franco, ao dcscortinamcnto de uma nova época, começa
remos a ser contemporâneos do futuro deste País. 

Sr. Presidente, outra comunicação que desejava fazer, rapida· 
mente, era a de que, hoje, tomei parte numa cerimônia de condecora
ção, com a Ordem do Mérito Militar, ao ilustre Desembargador Car· 
los Fernandes Aboudib, do Tribunal de Justiça do meu Estado, o Es· 
tado do Espírito Santo, que foi honrado com uma comenda atribuí· 
da pelo Superior Tribunal Militar, que honra a Justiça do meu Esta· 
do naquela pessoa do Desembargador, que tem, também, sido um 
dos vultos eminentes da judicatura c da magistratura do meu Estado. 

Eram essas as comunicações que desejava fazer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (João Basco) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB. Pronuncia o se· 
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se· 
nadares: 

Estamos seguramente informados de que a Zona do Curima· 
taú, na Paraíba, constituída, no todo ou cm parte, dos Municípios 
de Cuité, Barra de Santa Rosa, Picuí, Frei Martinho, Pedro Lavra· 
da, Cubati, Solânca, D. Inês, Cacimba de Dentro, Araruna, Ta· 
cima, Caiçara, Belém, Duas Estradas, Lagoa de Dentro e Serra da 
Raiz, está sofrendo os efeitos da seca, diante da prolongada estia· 
gem, numa época do ano que normalmente é de chuva. 

O Curimataú é, ao meu ver, a ârea mais seca da zona semi-ârida 
do meu Estado. Há locais em que não se encontra âgua num raio de 
setenta a cem quilômctros quadrados. 
· O Governo tem procurado, num esforço descontínuo, sem aten· 

der a qualquer planejamento racional, construir, ali, algumas obras 
de pequeno porte, relacionadas com desobstrução de tanques c pc· 
quenos açudes públicos e até particulares. 

Enquanto isso, alguns projetes, hã muito definidos, são margi· 
nalizados, com o constante adiamento de sua execução. 

E; o caso por exemplo, do açude público "Cacimba da Várzea", 
no Vale do Rio Curimataú, cuja árctt de terra neccssftria à sua cons
trução, foi declarada de utilidade pública, para fins de desapropria· 
ção, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, numa 
extensão de trê:s milhões, novecentos c noventa e seis mil e oitocen
tos metros quadrados (3.996,800 m'). pelo Decreto n• 1.466, de i' 
de outubro de 1962. 

Os seus projetas c orçamentos tinham sido aprovados pela Por· 
taria n• 400 de 20 de junho de 1962. 

O interesse das populações locais, pela sua construção, í: de tal 
porte, que os proprietários da referida ârea decidiram fazer a suu 
doação ao Governo, por escritura pública, cm 1959. 

Apesar disso, porém, aquela obra não foi realizada. Diante dos 
nossos sucessivos apelos às autoridades, o DNOCS tomou algumas 
providências visando il sua execução, como por exemplo o roço do 

terreno, a abertura de uma estrada de acesso à Bacia Hidrogr{dj(.;a c, 
bem assim, a edificação de alguns prédios destinados à inst~laçüo do 
escritório, do almoxarifado c i1 rl!sidéncia do pessoal de obra. 

De repente, porém, sem uma explicação plau:"~ivcl, ii obra foi 
suspcnsu. 

J:i em !965, diante da morosidade das providências governa
mentais, dirigimo-nos ao então Diretor-Geral do DNOCS, Enge
nehiro Stanley Fortes Baptista que, em resposta, encaminhou-nos a 
seguinte carta: 

"Em atenção à solicitação verbal de V. Ex•, no que diz 
respeito ao Açude Cacimba da Várzea, informo: 

a) O Programa de trabalho previsto para o Açude Ca
cimba da Várzea, i: o constante do quadro anexo; 

b) Como se pode ver, ainda não será atacada a barra
gem propriamente dita, de vez que, presentemente, os esfor
ços estão concentrados nos trabalhos de conclusão dos açu
des Serra Branca e Jatobá II; 

c) Entretanto, com o recebimento do equipamento pe
sado recém adquirido nos Estados Unidos da América, o 
2• Distrito d.e Obras (Paraíba), terá condições, cm 1966. de 
atacar com maior intensidade os outros três açudes oru em 
andamento: Cacimba da Várzea, Cruz de Pocinhas c Ria
cho de Santo Antônio. 

Espero ter satisfeito o pedido de informações de 
V. Ex•." 

Posteriormente, decorridos mais onze anos, atendendo a nossa 
reivindicação da Tribuna da Câmara, por ocasião da seca que em 
1976 se abateu sobre o Curimataú paraibano, o Sr. Ministro Rangel 
Reis, autorizou o reinício dos trabalhos de construção do açude 
.. Cacimba da Vârzea", providência administrativa que não chegou a 
surtir maiores efeitos, pois, por razões atê hoje inexplicadas, a obra 
foi mais uma vez paralisada. Após reclamação que lhe fizemos, aque
le titular do Ministério do Interior informou-nos que mandou in
cluir o mencionado açude público no orçamento específico do 
DNOCS, para 1979. 

O Sr. José Líns (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Com prazer, 
ouço V. Ex• 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador Humberto 
Lucena, desejo solidarizar-me com V. Ex• pelo pronunciamento que 
faz em benefício da Zona do Curimataú. Dou o meu testemunho de 
que aquela i: uma das zonas mais sofridas do nosso sertão, por isso 
urge, que esses açudes seja, construídos, principalmente o da 
Cacimba da Várzea, pois ele i:, realmente, uma necessidade para 
aquela região. V. Ex• bem sabe que a âgua representa a esperança e 
a única solução dos problemas naquele sofrido sertão. Parabéns n 
V, Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - Agradeço a 
valiosa contribuição de V. Ex• a este meu rápido pronunciamento c 
espero que, V. Ex• com o prestígio que desfruta, junto ils altas auto
ridades do sctor competente, possa ajudar-me nessa tarefa de conse
guir abreviar o início da construção dessa obra de uçudagem. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- V. Ex• i: muito bondoso. E 
claro que meu prestígio é igual ao de V. Ex•. mas pode contar com 
minha cooperação nessa nobrt: missão de ajudar o sertão nordesti
no, o sertão de V. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- V. Ex• terá, 
então, o reconhecimento de uma numerosa populuçUo que aguarda 
há tanto tempo, a execução dessa obra. 

Diante disso, Sr. Presidente, vimos solicitar ao Sr. Ministro dn 
Interior que, ao ludo de outrus medidas destinadas a amparar as 
populações atingidas pela seca nos municípios que integram o Cu ri· 
mutaú, nu Paraíba, determine a imediata construçiio do açude públi· 
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;;o C.u::mh<l cl<.l V~rzc:1, po:~ •• ~o rnt·:;nw tt:mpo que a~.~a:6ur:tr:í trah:t· 
lho a l.:cnti!IJas de pc~~oa!'! dcscntrn;g:uJas pela sc;~a. o..:umer;.tJÚ a .~c: 

concretizar um plano cie aproveitamento int.:grado Uo vale do Rio 
Curimataú. 

Era o 4ue tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (João Basco)- Não há mais oradores 
inscritos. 

A Presidência, nos termos do art. 197, alfnea "b", do Regimen
to Interno, de5igna para segunda-feira próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 
TRABALHOS DAS COMISSOES 

O SR. PRESIDENTE (João Basco)- Está encerrada a sessão. 

( Lel'anta-sea sessão às 18 horas e 25 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÁ· 
SIO VIEIRA NA SESSÃO DE S-4-79 E QUE, ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

t:: difícil negar a importância do desenvolvimento económico c 
social. Acreditamos mesmo que ninguém, em sã consciência, duvida 
que este seja um objetivo nacional permanente c insof!Smâvel. Quer 
dizer, ati: :ii todos estamos de acordo. 

No entanto, quando é chegado o momento de estabelecer o esti
lo desse desenvolvimento, ou seja, na hora de definir prioridades, é 
que surgem as diferenças. 

Nos últimos anos, em nosso País, a prioridade foi no sentido de 
privilegiar o consumo de bens duráveis, em atendimento a uma 
distribuição de rendas bastante concentrada em reduzidas camadas 
da população. 

O resultado disso, como não podia deixar de ser, foi um 
desenvolvimento económico c social profundamente elitista. 

A crise desse modelo ganhou cores vivas a partir de 1973, muito 
embora tenha sido um tanto quanto dissimulada pelo realinhamento 
internacional dos preços do petróleo. 

Muitas, Sr. Presidente, foram as fórmulas postas em prâtica 
para superar o impasse. Todas, porém, sem cx.ceçào, até mesmo 
aquelas voltadas para o desaquccimcnto da economia, padeceram 
sempre do mesmo mal, de querer saltar por cima do problema, 
garantindo assim a continuidade do modelo. 

Faltou, porém, a necessária revisão de todo o aparato de apoio 
à produção industrial sofisticada, aparato esse alicerçado em incenti
vos os mais diversos- fiscais, crc:ditícios, de reserva de mercado, de 
contingeneiamento da produção, de transporte subsidiado, de 
dispêndios públicos com infra-estrutura, para só citar aqueles que, 
no momento, nos ocorrem. 

O exemplo da indústria uutomobiHstica é bastante ilustrativo. 
A implantação do referido segmento industrial foi cumulado dos 
mais diversos benefícios. No inicio da década dos sessenta, segundo 
publicação do Sindicato da Indústria de Tratares, Caminhões, 
Automóveis e Veículos Similares no Estado de São Paulo e também 
da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, 
os programas cm execução pelo setor, desde 1956, compre
endiam investimentos cm moeda estrangeira num total de 323 mi
lhões de dólares. No entanto, desse valor, 233 milhões de dólares, ou 
seja, 73 por cento, foram importações de equipamentos, sem 
cobertura cambial, que foram considerados investimentos diretos. A 
mesma indústria gozava também de um outro favor, importações u 
c:imbio fi<o, que totulizurum, entre 1956 a 1960,425 milhões de dóla-
res. 

Afora isso, a Lei n• 2.993, de 6 de dezembro de 1956, concedeu, 
pcln pr:J/ll de 30 mc~cs, isenção de direitos, tnxus, udicionais. impos· 

'•l~ de C'OO"iUmo t: !UX~IS ac\Uar.eir;p;, ·~'<('!;!() a d~ rr~vidéncia ~tll.'iaJ 

para importação de material nutomobilístico. 
Por outro lado, significativo foi também o rcforçamcnlo do 

rodoviarismo em nosso País, uo longo dos anos, no sentido de p()ssi
bilitar a expansão do citado ramo industrial. E mais do que isso, o 
alto custo da transformação das grandes cidades brasileiras, que, de 
um momento para outro, tornaram·se acanhadas para receber 
volumes crescentes de veículos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, chegamos a uma situação em 
que os Prefeitos de cidades de porte médio e mesmo de porte maior 
não dispõem de recursos para, pelo menos, abrandar os sérios 
problemas que se avolumam a cada mês, a cada semana e a cada dia. 

Um outro dado é importante, Senhor Presidente, e merece ser 
meditado. Rapidamente tem crescido a dependência externa brasi
leira cm petróleo. Verificamos, a partir do confronto de dois rela
tórios do Banco Central do Brasil, respectivamente de 1965 e 1977, 
que estávamos, no meado da década dos sessenta, bem mais 
próximos da auto-suficiência de petróleo. Em 1967, por exemplo, a 
produção nacional estava em torno dos 69,3%, enquanto, em 1977, 
niio ia além de 19,7%. 

Vale a pena prosseguir a nossa análise, e dentro ainda de campo 
próximo ao petróleo, abordando a matéria da petroquímica. Esta 
área permite avaliar aspectos bastante interessantes da História 
recente do nosso País, especialmente no que se refere à criação de 
uma estrutura de produção sofisticada, distante do quadro geral de 
recursos, tanto humanos quanto naturais, existentes no nosso terri
tório. 

A revista Conjuntura Económica, da Fundação Getúlio Vargas, 
de dezembro de 1977, abordando cm estudo especial a produção de 
matérias-primas destinadas à indústria de laminados plásticos fle
xíveis, observou que foi a Segunda Grande Guerra o estopim para a 
pesquisa intensiva de substitutos sintéticos para as indústrias de 
plásticos, tintas e vernizes. 

Um trecho do estudo, apesar de longo, não será ocioso citar. I:: 
o seguinte: 

"No Brasil as iniciativas voltadas para a produção de 
plásticos surgiram alguns anos após o término da li Guerra 
Mundial, tendo-se generalizado o uso de artigos sintéticos 
-com a colocação, no mercado interno, de excedentes ori
ginários dos países beligerantes. Se, no início, o uso de tais 
produtos era condicionado por razão inais de status do 
que por vantagem cconõmica sobre matérias-primas dis
poníveis no Pais (como madeira, metais e vidro), com a 
expansão do mercado, e em face dos baixos preços do 
petróleo, a produção de materiais plásticos tornou-se com
petitiva." 

Qual seria a situação atual da petroquímica? Chegamos ao 
ponto de ter um setor altamente diversificado, e que, no entanto, 
depende ainda basicamente do exterior, cm termos de tecnologia. 

Assim, ali:m de termos substituído, nem sempre com vantagens, 
produtos tradicionais, criamos a dependência tecnológica, cujo 
preço i: bastante elevado. 

Estamos colocados, portanto, numa situação sui generis. Em 
primeiro lugar, ao adotarmos produtos derivados da tecnologia pe
troquímica, impedimos o desenvolvimento de atividades voltadas 
pura o emprego de inúmeras matérias-primas produzidas no Pais. 
As fibras sintéticas substitulram o algodão, o linho e a Iii. 

Em razão disso, avanços tecnológicos possíveis de serem reali
zados, portanto potenciais, deixam de ocorrer em nosso País, com 
prejuízos dificilmente quantificáveis, mas fáceis de serem 
apreendidos pela análise da realidade do Pals. 

Na verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, somos um País 
importador de empregos, quandl' dispomos de um contingcntl! 
nprcci{tvel de miio·dc·obru, que, tendo oportunidade, ê criativo c cri·· 
ciente. 
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De igual modo, dispomos de um vasto território, cujas riquez:ts 
naturais ainda não foram suficientemente uproveiwdas. 

Enquanto isso, ao adotarmos, por exemplo, phístico:: com~' 
matéria-prima, abandonamos o emprego de: madeiras, papel, vidro:; 
e metais, para a produção de diversos bens. Na medida em que 
aceitamos utilizar detergentes sintéticos, abandonamos o hábito de 
usar sabões. Enquanto uma atitude assim representa um prejuízo 
para o País, já o dissemos, é difícil quantificar, pois nem mesmo 
estamos capacitados para desenvolver processos petroquímicos que 
utilizem matérias-primas eminentemente nacionais. E certo que 
neste campo hã um largo caminho a percorrer. 

Daí a razão de trazermos a matéria a debute, pois os investi
mentos no ramo petroquímica, até então elevados, tendem a con~ 
tinuar com uma demanda alta. A par disso, outros ramos ou setorcs 
permanecem carentes de recursos. 

E não só, pois outros problemas existem e merecem uma cui
dadosa atenção. A tendência, que já detectamos no ramo siderúr
gico, de ser básico para a produção voltada para o consumo de 
camadas de altas rendas, tem sido tambi:m proposta para a ação go
vernamental no ramo pctroquímico. Dentro desta perspectiva, 
caberia à PETROQUISA a produção de produtos petroquimicos bá
sicos e alguns produtos de segunda geração. A parte do leão caberia 
a grupos privados nacionais e estrangeiros especialmente. Não 
somos contrários à iniciativa privada, mas não podemos ser també:m 
favoráveis a que o setor público subsidie a produção destinada a se
tores restritos com recursos de toda a comunidade, quando esses 
recursos poderiam ter aproveitamentos alternativos de maior renta
bilidade social. 

São bastante acentuadas, sem dúvida alguma, us distorções do 
modelo brasileiro de crescimento. Até mesmo ramos tradicionais da 
nossa indústria estão em dificuldades, devido a terem aceito suges
tões no sentido de iniciarem processos modcrnizadores. 

O ramo têxtil i: um exemplo. 
A princípio, para a modernização, foram aparecendo propostas 

de financiamento a um custo baixo, sem dúvida atrativas. Mas uma 
das exigé:ncias era a de transformar em sucata conjuntos industriais 
que ati: então estavam produzindo e poderiam continuar ainda a 
nroduzir. 

Entrar num tal esquema ê fácil, mas o difícil ó acompanhar a 
marcha da inovação, pois a tecnologia é dinâmica e oferece, a cudu 
momento, novas opções para o aumento da produtividade. Portan
to, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o aspecto de reposição, no caso, 
nada mais significa do que o acúmulo de compromissos financeiros. 
que vão crescendo até: tornar praticamente impossível a sobrevivên
cia da empresa. 

Importar máquinas do exterior para uma indústria solisticuda 
não é o grande problema. O grande problema para o empresário 
brasileiro, o grande problema para a sociedade brasileira i: a reposi
ção, é a dependência, sempre maior, do Brasil à tecnologia externa. 

Dentro de toda esta visão de conjunto que estamos compondo, 
Sr. Presidente, ressaltam o avanço da dependência externa- repeti
mos- e a colocação à margem de formas de desenvolvimento nacio
nais, autônomas, de maior alcance social c melhores resultados 
cconômicos para o País. 

Aliado a isso, na medida cm que somo~ obrigados a respeitar 
compromissos financeiros assumidos no exterior, admitimos a neces
sidade de ampliar exportações, enfrentando uma concorrência inter
nacional acirrada, protecionismos, com fortes reflexos internos. 

Ainda agora, no encontro do Senhor Presidente da República 
com o Chanceler Helmut Schmidt, o primeiro reclamou, "chorou", 
do protccionismo no Mercado Comum Europeu. 

Já tivemos a oportunidade de mencionar, cm di versus oportuni
dades, os fortes mecanismos de subsídios postos ii disposição do 
seta r industrial pura u exportação. 

Para o setor de minérios temos também adotado uma postura 
favorf1vel aos nossos concorrentes externos. Vendemos u matériu-pri
mn no exterior com diversos subsídios. reduzindo, assim, os custos 

das indúslrias de outros países, que, dcstu forma, Jicam cm posi~ão 
Jc l.':oncorrer com vantagem no nosso próprio mercado. 

Tanto o ferro quanto o manganés estão obrigados, nas vendas 
pam o mercado interno brasileiro, a uma alíquot:J de 15%. Enquanlll 
isso, para a exportação a alíquota cui para 7,5%. Uma rcduçUo de 
50%, Sr. Presidente! 

AS demais substâncias minerais, que não o ferro c o manganês, 
gozam de um privilégio ainda maior. A ulíquota interna é de 15%, 
enquanto a exigida na exportação é de apenas 4%, havendo o c:tsu 
extremo do sal marinho que, de dezembro de 1971 ao final de 1978, 
esteve isento de tributo pura a exportação. 

No entanto, existe uma outra forma de subsídio, desta vez cm 
termos de transporte, para exportação de mini:rio de ferro. Matéria 
publicada pelo jornal Folha de S. Paulo, de 4 de março de 1979, as
sinada pelo Jornalista Gabriel J. de Carvalho, afirma que a Minera
ções Brasileiras Reunidas goza de um subsídio que corresponde à 
metade do custo de transporte efctivamentc calculado. 

Segundo a matéria citada, em meados de 1977 a M B R pagava 
USS 4,20 por tonelada transportada, enquanto um estudo reser
vado da Rede Ferroviária Federal, encaminhado ao Banco Nacional 
do Desenvolvimento Econômico, apontava, com detalhes, um custo 
total de USS 8,54 por tonelada, na mesma Ferrovia, u denominada 
Linha Centro. 

O Sr. Agenor Maria (MDB ..:._ RN) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC) - Ouço o Senador 
Agcnor Maria com a maior alegria. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN)- Senador Evelásio Vieiru, 
.; um paradoxo o problema dos tributos sobre minérios. O 
tungsténio, arrancado do subsolo do Rio Grande do Norte, que é o 
maior produtor do País, apresenta uma alta rentabilidade. O teor de 
tungsténio da schcclita é excepcional. Pois bem, a WACHANG, us 
emnresas americana e inglesa que: extraem esse produto em Currais 
Nqvos, no Rio Grande do Norte, apesar da alta rentabilidade desse 
produto, pagam um tributo apenas de 4%, enquanto que o algodão, 
o sisai, a mamona, que é um produto altamente deficitário para o 
agricu"Jtor, pagam 15%. V. Ex• veja o contra-senso deste Governo, 
que organiza uma política tributária beneficiando us multinacionais, 
que arrancam do subsolo o nosso precioso minério c o que fica lá, in
dependente do buraco, i: um salário de fome pago ao nosso operário, 
pois o salário pago por essa mina é de um mil, cento e onze cruzeiros 
e vinte centavos, dos quais, descontados os oito por cento do INPS 
desse ínfimo salúrio, o que fica são um mil e vinte e dois cruzeiros. 

Pois bem, essas minas estão arrancando as nossas riquezas, 
transportando a rentabilidade desse minério que é nosso paru o exte
rior e o que fica é o salário e esse imposto insignificante. Muito 
obrigado u V. Ex• 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC)- Externo o meu 
agradecimento pela cspli:ndida contribuição que presta, com dados 
objctivos, no pronunciamento que estamos a fazer, na defesa de umu 
reorientação da política econômica deste País. E aproveitaria ainda 
para fazer considerações paralelas. O Brasil tem, especialmente o 
Nordeste, uma produção de excelente algodão. O Nordeste, embora 
não apresentando índices de produtividade a oferecer um produto 
cm condições de preços competitivos no mercado internacional, 
uma qualidade excelente pura possibilitar a fabricação da cambruiu 
c outros tecidos da melhor qualidade. 

Mas o Governo, em vez de privilegiar essa úreu pura coluborur 
com o seu desenvolvimento, preferiu privilegiar a úreu do sintético. 
t um dentre muitos componentes que, nós colocando sobre a mesa 
puru examiná-los. nos conduz, a cndu diu, a vir a cslu tribuna pura fa
zer ver ao Governo da necessidade de reorientar essa polílica eco
nômica que cstú sendo dunosa, prejudicial nos interesses do 
desenvolvimento da sociedade brasileira. 
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O Sr. Agcnor Morlo (MDB- RN)- Permite-me V. Ex• um 
outro aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC)- Ouço mais uma 
vczV. Ex• 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Evclásio Vieira, 
o algodão produzido nessa área do Nordeste, Paraíba, Rio Grande 
do Norte e Ceará, que aliás são os únicos três Estados do Brasil que 
produzem o algodão de fibra longa, sendo que o Rio Grande do 
Norte e a Paraíba produzem um algodão melhor ainda do que o 
Ceará, porque o Rio Grande do Norte é o berço do algodão mocó, 
da região Seridó, este algodão já foi, antes dos pacotes tecnológicos, 
o melhor algodão do mundo. Quando lá chegou, no Rio Grande do 
Norte, a SANBRA, nos idos de 34, 35, junto com a Machinc 
Cotton, que é: uma firma inglesai eles começaram com as usinas a 
comprar algodão cm todas as regiões. O algodão fibroso é pro
duzido cm uma área denominada Seridó. Nesse área produz-se só 
esse algodão, com características de rendimento e comprimento de 
fibra que vai até 38 milímetros por 40 milímetros de comprimento. 
Pois bem, quando eles chegaram, começaram a comprar algodão de 
várias regiões, ou seja, do Trai ui, onde se produz algodão de fibra 
média, o algodão que vai de fibra 32 até fibra 34, de 28/30, 32/34, 
que é denominado algodão de fibra intermediária; compraram 
algodão do Agreste, que é onde se produz algodão herbáceo, de 
fibra curta, que vai de 22/24 até 26/28. Eles começaram a comprá
lo, a descaroçá-lo junto e o algodão perdeu a uniformidade. O nosso 
algodão deixou de ser melhor do que o do Egito, porque perdeu a 
uniformidade. Quando o algodão do Seridó vai para as carretilhas 
da indústria da França, da Inglaterra, da própria Alemanha, ele tem 
uma perda, porque as fibras não são uniformes porque foram des
caroçados vários tipos de algodão e misturados. Então, o nosso al
godão passou a perder no comércio internacional para o algodão do 
Egito, porque falta-lhe uma qualidade que foi tirada por esses 
trustes internacionais, que se locupletam da fibra em beneficio deles 
e em detrimento do próprio ruralista. O Governo brasileiro, ati: 
hoje, não fez nenhum experimento no Nordeste para beneficiar o 
agricultor, dando-lhe a qualidade que ele tinha antes. Os únicos 
experimentos no Nordeste foram feitos pela Machine Cotton, que 
buscava um experimento para encontrar um tipo de algodão que ti
vesse a coloração ·e a sedosidade que eles precisavam para a sua 
linha, a linha Machinc Cotton. Depois de lO ou 12 anos de estudo, 
de testes, eles realmente encontraram esse algodão que 
denominaram algodão Farias. Esse algodão, que está beneficiando a 
Machine Cotton, no fabrico de suas linhas, prejudicou o agricultor, 
porque o algodão perdeu a produtividade, perdeu a característica de 
peren;dade. Para que V. Ex• tenha uma idi:ia, há 40 anos passados, 
o filho perguntava ao pai se ele tinha plantado aquele pé de algodão 
e o pai respondia: não fui cu, foi seu avô. E o algodão era perene, 
na realidade o algodão dessa área era tão perene que durava 40, 50, 
60 anos. Com esses experimentos da Machinc Cotton, o algodão 
perdeu a perenidade, perdeu a produtividade e, o que i: pior, perdeu 
tambi:m a característica de uniformidade, Resultado: essa área, hoje, 
produz algodão, que ainda é um algodão de alta qualidade, mas sem 
a qualidade de uniformidade. De forma que quero dizer a V. Ex• o 
seguinte: o Governo não fez ainda, objetivamente, no Nordeste, 
nenhum experimento, nessa área, que desse de volta a uniformidade, 
a perenidade, que o nosso algodão precisa. Mas, posso afirmar a 
V. Ex• que essa área, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, está al
tamente prejudicada com essa produção de fibras naturais, porque 
esses Estados são produtores de mati:rius-primus. O algodão expor
tudo, in nattlra, para o Sudeste deixa no Estudo produtor li% do 
produto. Acontece que no Sudeste transformam o produto bruto cm 
munufntura de linha e nós no Nordeste compramos de volta u linhu 
feita com esse algodão u trezentos cruzeiros o quilo. Nós vendemos 
o tllgodUo por dez cruzeiros c o comprumos de volta, transrormado 
cm Iinhu, por trezentos cruzeiros, u linhu bcncfíciada. Entiw, esta
mos importando mais tributo do que cxportundo, dní porque o cm· 

pobrccimento dessa área, que produz matéria-prima. Enfim, o' 
Estados do Brasil produtores de mati:ria-prima estão para o Sudeste 
como o Brasil está para os países desenvolvidos da Europa. De 
forma que eu me parabenizo com o discurso de V. Ex• e acredito 
que essa temática de V. Ex• i: de alta significação e precisa ser 
debatida nesta Casa com a profundidade que o assunto requer. 
Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Eu agradeço 
novamente a V. Ex• 

O Sr. Bernardino Viana (ARENA- PI)...:. Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. EVELASIO VIEIRA (MDB - SC) - Com muito 
prazer. 

O Sr. Bernardino Viana (ARENA- PI)- Gostaria de esclare
cer, segundo os entendimentos que colhi na minha vida profissional 
no Banco do Brasil, que a política de exportação do Brasil é orien· 
tada no seguinte sentido: o Pais tem determinada produção, vamos 
verificar qual o consumo, não só o consumo humano, como o consu
mo das fábricas c, então, procuramos exportar o excedente no .mer
cado internacional. Se o preço no mercado internacional é superior 
ao preço de mercado brasileiro, então não há necessidade de incenti· 
vo. Mas se o preço nosso t: inferior ao preço do mercado internacio
nal, então é justo que o Governo brasileiro reajuste esse preço para 
que o produtor brasileiro não tenha prejuízo. Por exemplo, no caso 
do sal marinho, nós haveríamos, por exemplo, de jogá-lo no mar? 
Ou queimar o sal marinho, como se queimou o café, em tempos 
passados? Não, nós procuramos exportar, dando um subsidio ao 
nosso produtor, para que o seu custo de produção tenha uma 
margem necessária de lucros e possa oferecer competição no mer· 
cado internacional. Agora, outro problema a que eu queria referir· 
me i: problema do algodão. Temos um parque industrial que utiliza 
fibras 28(30, 30(32, 32/34, 34/36 e 36/38. Então, temos que pro
duzir, no Brasil, diversos tipos de fibra de algodão, para que o nosso 
parque industrial possa funcionar, principalmente o parque indus· 
trial nordestino de fiação c tecelagem, que já foi montado para a uti· 
lização de diversos tipos de fibra de algodão. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - No inicio das 
considerações V. Ex• está certo. 

Realmente um Pais que se prepara para produzir para os seus 
habitantes procura tambi:m produzir excedentes para vender no 
mercado externo. Agora, acontece que no Brasil não temos realiza· 
do uma politica económica planejada e inteligente, dando preferi:n· 
cia à exploração de nossas matérias-primas. Nós temos, inclusive, 
trazido, implantado cm nosso País indústrias para transformá-las 
em bens úteis, com matérias-primas de outros países, quando 
devemos dar preferência às nossas matérias-primas. 

O Nordeste, por exemplo, tem algodão de alta qualidade e pode 
aumentar a sua produção, desde que o Governo ampare o agri
cultor, o produtor nordestino. 

O certo, o inteligente, aquilo que V. Ex• faria, nós do MDB to
dos faríamos, seria incentivar a instalação de indústrias têxteis no 
Nordeste, para evitar o passeio do algodão ao centro-sul, ao meu 
Estudo, para onde o nlgodiio i: transportado, do Ceará, cm cami
nhões queimando óleo, queimando gasolina, ati: Santa Catarina; lá i: 
transformado, em nossos teares, em camisas, toalhas e outros arti .. 
gos, retornando ao consumo do nordestino. 

Por que niio vumos instalar lá as indústrias têxteis, para explo
rar aquela matéria-prima? Mas niio, o Governo brasileiro prefere 
industrializar o sintético, cm detrimento da nossa economia. E por 
isso que venho, há quatro unos, batendo nessa mesma tecla da neces
sidade de uma reorientação du politica econômica brasileira, mais 
voltada no aproveitamento das nossas riquezas nnturais. 

Eu ouviu falar sempre no Nordeste, du suu seca, do seu povo 
que era pobre, c tinha uma imagem de que todo o Nordeste era po· 



744 Sábado 7 DIÁRIO l>O CONGR~:....,So NACIONAL (S~·çliull l ,\brll de 1979 

bre, apenas com uma reduzida elite privilegiada. Fui ao Nordeste, 
percorri vários Estudos, e saí de lú com uma outra imagem: um Nor· 
deste com riquezas naturais extraordinárias, um povo bom. Agora, 
o que precisa é instrumentar o Nordeste, dar-lhe os recursos neccssú· 
rios ao seu próprio desenvolvimento. O Nordeste apoiado inte
ligentemente dará uma grande contribuição ao Brasil, mas não com 
esse modelo politico económico, voltado a privilegiar as grandes em
presas nacionais, voltado a privilegiar as grandes empresas trans· 
nacionais, que recebem subsídios nas matérias·primas c nas 
manufaturas para exportação. E contra isso que nos opomos, quere
mos o aproveitamento das nossas riquezas naturais, que são 
abundantes. 

O Sr. Bernardino Viana (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

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

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço novamente 
V. Ex•, nobre Senador Bernardino Viana, para, na seqUência, ouvir 
a voz do Ceará. 

O Sr. Bernardino Viana (ARENA - Pi) - Fico-lhe muito 
grato. Ocorre o seguinte: queria esclarecer, tumbêm, um ponto de 
vista. No Nordeste as fábricas que temos montado na indústria têxtil 
e confecções, exatamente aquelas que a nossa capacidade de poupan
ça nos permite oferecer, em contrapartida, aos empréstimos 
bancários e à SUDENE, são suficientes. Por exemplo, no meu Esta
do, o Piauí, uma das maiores dificuldades que temos de implantar 
indústrias é, exatamente, porque não encontramos capitalistas. As 
pessoas que ali estão não têm a contrapartida necessária para 
completar com os recursos que o crédito bancário lhes oferece os 
incentivos da SUDENE. Tanto assim que há pouco tempo o Estado 
do Piauí criou o Fundo de Apoio à industrialização, exatamcnte 
para dividir com o empresário a contrapartida que ele é obrigado a 
oferecer para montar a sua indústria. Então, numa zona descapita
lizada como é o Nordeste, ainda- e todos nós brasileiros sabemos 
disso-, a dificuldade que encontramos é exatumente a de oferecer a 
contrapartida para montar um maior número de equipamentos c 
unidades industriais. 

O SR. EVELASIO VIEIRA (MDB - SC) - Nós, inclusivo, 
nos identificamos muito, porque sou de um Estado que é o Piauí do 
Sul, economicamente falando, que é Santa Catarina, que também 
tem um capital financeiro muito reduzido. Mas o Estado de V. Ex•, 
como o Nordeste, não tem atingido estágios melhores e de maior 
desenvolvimento, porque o Governo não tem tido sensibilidade paru 
os Estados nordestinos, como de resto para o Brasil. 

Veja V. Ex•: o Piauí tem o algodão, tem a matí:ria-prima, mas 
falta-lhe o capital. Ao invés de drenar recursos para essas financeiras 
que faliram, vamos alocar esses recursos pura o Piauí! Vamos suprir 
o Piauí de capital. Vamos levar para o Piauí escolus tí:cnicas indus
triais para preparar o tí:cnico de nív.el médio. Vamos levar pura o 
Piauí centros de treinamento para preparar o homem do Piauí, que i: 
um homem dedicado, um homem trabalhador, um homem inteligen
te, que (: um homem que tem alta capacidade de assimilação, mas 
que precisa ser instruído, precisa de um aprendizado. Vamos criar 
condições no Piauí e teremos excelentes resultados. 

Agora mesmo, o Grupo Artex, da minha cidude, Blumenau, vai 
transferir para o Ceará uma indústria localizada em São Paulo, 
porqut: lá no Ceará tem o que eles mais precisam, a matéria-prima, o 
algodão. E eles vão preparar os tí:cnicos no Ceará pura a sua indús
tria, quando cabia ao Governo preparar a miio-dc-obra qualilicada. 
Mus, infelizmente, o Governo não tem sensibilidade, não tem visiao, 
não tem inteligência, pura entender aquilo que V. Ex• c todos nós 
entendemos. Eis a ruziio por que estamos insistindo nessa tese da 
reorientação cconômicu neste País. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Permite V. E.<' um 
aparte? ' 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Ouço o nohrc 
Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Nobre Senador Eveli•
sio Vieira, no curso do pronunciamento de V. Ex• foi dada ênfase 
especial a essa carí:ncia de recursos com que se defronta o Nordeste 
para expandir-se e desenvolver-se. No que se relaciona com a 
SUDENE, que(: uma das duas grandes agências dcsenvolvimcntis
tas- a outra é o Banco do Nordeste-, permite V. Ex• que cu faça 
o destaque de que, criada a política de incentivos fiscais- graças à 
inspiração de um representante nordestino, o então Deputado 
pernambucano Gileno de Carli -, incentivos esses que, cm 1962, se 
concentravam, totalmente, na região nordestina- 100% para a re
gião nordestina, em 1977, esses percentuais foram reduzidos a 21% 
para beneficiar aquela região. Foram destacados percentuais para a 
SUDAM, para a pesca, parn o turismo, para o llorestamcnto c rcllo
restamento. No que tange ao Banco do Nordeste existia e resistia 
aquele fundo das secas, que era exatamente um percentual tributário 
de 0,8% que, movimentado pelo Banco do Nordeste, oferecia um 
suporte de recursos apreciável para o atendimento aos anseios de 
crescimento da região. Pois bem, há pouco tempo o que se viu foi o 
ex-Presidente do Banco do Nordeste, o economista Nilson Holanda, 
fazer uma patí:tica proclamação ao País, reclamando recursos cstú
veis e duradouros para que o BNB pudesse cumprir seus objctivos 
institucionais. Veja V. Ex• que, realmente, nós encontramos os rc· 
cursos, começamos a desfrutar daquela euforia representada pda 
perspectiva de utilização de importâncias vultosas c gradativamente 
se subtrai do Nordeste aquilo que era essencial para a aceleração do 
seu desenvolvimento. Era esta a intervenção que desejava fazer no 
brilhante e oportuno discurso de V. Ex• 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Agradeço o 
aparte de V. Ex• e quero deixar bem claro que não sou contra incen
tivos fiscais, contra incentivos econômicos; não, a minha posição de 
oposição é contra os excessos, contra os incentivos excessivos, aque· 
les incentivos não para áreas prioritárias. Quando Prefeito de Blumc
nau, fui buscar indústrias no exterior, não empresas transnacionais; 
empresas com 100 empregados, com 200 empregados, as empresas 
sem os vicias das multinacionais, e levei muitas empresas pura a 
Cidade de Blumenau, porque havia uma carência do empregos e 
oferecemos incentivos econômicos e liscuis. Sou a favur, mas tem 
que ser bem selecionado, tem que ser aplicado em selar reprodutivo, 
p•ra dar rendimento, rentabilidade a curto e a mí:dio prazo. 

Quero deixar esta posição bem definida, porque sou a favor; 
sou contra os privilégios; em relação à SUDENE, que V. Ex• citou 
- e lamento niio estar presente o Sr. Senador Jose Lins. A 
SUDENE foi criada parasor um grande agente de desenvolvimento 
do Nordeste, mas foi um órgão que pecou, nu vigilância da aplica
ção desses incentivos na área do Nordeste. O Nordeste foi engana
do, foi ludibriado, foi roubado por alguns maus empresários do 
centro-sul. Cabia a SUDENE, se não tivesse condições, se habilitar 
para tal, se instrumentar para vigiar a aplicação desses incentivos; c, 
hoje, o Nordeste estaria numa situação muito melhor. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB -CE)- Em relação à sistemúti
ca 34/18 V. Ex• sabe o que ocorria: os escritórios cobravam comis
são exorbitante, até de 30%, onerando substunciulmentc us empresas 
que iam se instalar no Nordeste. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Parto substancial 
desses incc:ntivos roi desviada. Foi apenas contabilizada. Inclusive 
iniciaram u construçi1o de prédios, mas nem precisava terminar, por· 
que o lucro foi de tal ordem que aqueles prêdios inacabados c 
abandonados nüo representam prejuízo nenhum pura c\cs: pelo con· 
trúrio, foi umu mectmicu até puru gunhur mais. 

Ouço o nobre Senador Agcnor Murin. 
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O Sr. Agcr.or Mnria (MDB- RN)- Senador Evclilsio Vieira, 
se o Governo Federal quisesse, seria fácil, porque esse tipo de algo
dão seridó só se produz nessa área do Nordeste. São Paulo vem, há 
40 anos, fazendo experiência e nunca conseguiu produzir esse tipo 
de algodão, porque o algodão só se produz em terras frias, cm luga
res frios. Quer dizer, o agreste, seja do Rio Grande do Norte, do Cea
rá ou da Paraíba, não produz esse tipo de algodüo. Não produz, mes
mo. O algodão é especial dessa área a que V. Ex• se refere. Então, o 
que o Governo Federal deveria fazer seria com que as fábricas de 
fios finos que trabalham com esse tipo de algodão fossem implanta
das naquela área da Paraíba, do Ceará, do Rio Grande do Nort<;. ~,. 
ria muito simples. V. Ex• tem toda a razão. Levar o algodüo do Cea· 
rá. e da Paraíba para Santa Catarina, transformá-lo em fios finos, 
manufaturá-lo c levá-lo de volta é: realmente um absurdo. Muito 
obrigado a V. Ex• 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço o nobre Se
nador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena (MDB - PB) - Congratulando-me 
com o discurso de V. Ex•, versando temas cconômicos da maior 
atualidade, gostaria de me fixar num ponto que me parece muito 
oportuno: quando V. Ex• refere que a ARTEX, que é uma indústria 
de Santa Catarina, estaria pensando cm transferir uma de suas em
presas que operam no ramo têxtil para Fortaleza, no Ceará, justa· 
mente para ficar mais próxima da matéria-prima que é fundamental 
para a sua manutenção. Acho que o que o Governo Federal deveria 
fazer, nobre Senador, seria dar maiores estímulos para que outras 
transferências desse tipo fossem feitas no sctor industrial brasileiro, 
com vistas a uma maior adequação das fábricas com matérias-pri
mas locais. No caso do Nordeste há ainda mais um aspecto, de natu
reza social, a salientar: é que o equipamento dessas fábricas que es
tão se transferindo deve ser um pouco antigo e, por conseguinte, pre
cisa de uma maior absorção de mão de obra ... 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- E verdade. 

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- ... que é o nosso gran
de drama, pois a SUDENE implanta indústrias, na região, altamen· 
te solisticadas- porque automatizadas- para competir no terreno 
da produtividade, deixando-nos com o problema do desemprego, 
que se agrava a cada dia que passa. Acredito que uma política desse 
tipo poderá pelo menos minorar o problema. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - A intuição de 
V. Ex• funcionou. A ARTEX vai transferir de São Paulo uma de 
suas indústrias, cujas máquinas não são modernas. Ela poderia, lá, 
implantar uma indústria moderna, mas preferiu levar as máquinas já 
com alguns anos de uso para absorver um número maior de mão-de· 
obra, q~e é o interesse do Nordeste, V, Ex•, exatamcntc por intuÍ· 
ção, sem saber dos fatos, acertou. Mas, veja V. Ex•: no Nordeste, 
com as matérias-primas que tem Já, excelentes, se o nosso Governo ti· 
vessc inteligência, visão, faria uma associação com os Governadores 
do Nordeste, com os órgãos de desenvolvimento da área e mandaria 
Comissões para a Europa, para o próprio Estados Unidos, a fim de 
trazer pequenas empresas, com maquinas que para nós são moder· 
nus c paru lá são obsoletas. Eles têm interesse. Eu tenho já visitado u 
Europu, estive com empresários lá. Eles têm interesse, porque eles lá 
não têm perspectivas de maior desenvolvimento, mas, aqui, eles têm: 
o que falta é a iniciativa do Governo para ir ao encontro e criar as fa· 
cilidudes para eles se instalarem. Se nós, no Centro-Sul, tivemos um 
desenvolvimento maior do que os senhores, no Nordeste, foi graças 
a pequenos empresários que vieram da Alemanha, da Polónia, da 
Itália e de outros países- esta i: uma grande verdade- que trouxe· 
rum, além de pequeno capital, o grande capital do conhecimento, da 
trudiçilo. 

O Sr. Cunha Lima (MDB- PB)- V, Ex• me permite? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço V, Ex• 

O Sr. Cunha Lima (MDB- PB) - Nobre Senador Evelásio 
Vieira, os conceitos expendidos por V. Ex• recebem e merecem o 
apoio de nossa Bancada nordestina, como ocorreu através dos upar
tes de vários Srs. Senadores que participaram do discurso de V. Ex• 
Na verdade, posso dar um testemunho. As indústrias mais próspe· 
ras, que obtém menor í:xito na nossa região, são aquelas que explo
ram os produtos regionais como o algodão, o sisai, minérios e tantos 
outros produtos vegetais ou minerais da nossa pobre, mas potencial 
área, que pode ser aproveitada em função do desenvolvimento dela 
própria, da Nação e pura trazer divisas para o nosso País. Congratu· 
lo-me com o discurso de V, Ex•, porque neste instante transmite um 
pensamento que é nosso, i: uma aspiração qui: defendemos em todos 
os instantes pensando no progresso do Nordeste, Muito obrigado a 
V. Ex• 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado a 
V. Ex• pela solidariedade que empresta às minhas palavras. 

Vemos portanto que o modelo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
tem mantido um estilo que cm muito pouco interessa à maioria da 
população do País, colocada à margem de um real consumo e tendo, 
ao mesmo tempo, que responder a compromissos pesados e cresccn· 
tcs. 

Por tudo isso, cada vez mais fica evidente que um modcl.o assim 
estruturado representa muito mais cm sacrifícios do que em reais 
vantagens. Cabe, portanto, fazer a sua análise, de forma exaustiva, e 
partir para um estilo de desenvolvimento apoiado nos recursos 
humanos e naturais do País c sobretudo voltado ao atendimento das 
necessidades dos habitantes do território brasileiro. (Muito bem! 
Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HENRI· 
QUE SANTILLO NA SESSÃO DE 5-4-79 E QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLI· 
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Esta Casa, ontem, ouviu o Sr. Ministro da Agricultura, Dr. 
Delfim Neno, que aqui veio a convite do ilustre Presidente da 
Comissão de Agricultura, o nobre Senador Evelásio Vieira. O Minis
tro deixou, na Casa, registradas as dirctrizcs para sua atuação à 
frente daquele Ministério. lO justo, portanto, Sr. Presidente, que esta 
Casa, também oficialmente, tome conhecimento da palavra dos tra
balhadores da agricultura no País. E como ponto inicial do meu 
discurso, nesta tarde, passo a ler uma nota oficial da CONTAG, 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, assinada 
no dia trinta e um de março de mil novecentos e setenta e nove e 
publicada no dia primeiro de abril do corrente ano, em todos os ór
gãos da imprensa nacional. 

O Sr. Eveláslo Vieira (MDB- SC)- V. Ex• me concede um 
aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Pois não. 

O Sr. Evehislo VIeira (MDB- SC) - Antes de V, Ex• entrar 
na leitura do texto, quero dizer que a Comissão de Agricultura do 
Senado da República pensa da mesma forma que V. Ex• e já decidiu 
não apenas convidar o Ministro da Agricultura, mas toda aquelas 
pessoas com responsabilidade na atividadc agropecuáriu, 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO) - Sempre 
estive certo, meu ilustre companheiro, Senador Evelásio Vieira, de 
que a atitude de V. Ex• seria e há de ser sempre esta. 

Vou ler, Sr. Presidente, a nota oficial da CONTAG. 

CONTAG 
Confederação Nacional dos Trabalhadores nu Agricultura 

"A Confederação Nacional dos Trubulhudores nu 
Agriculturu- CONTAG, e suus 21 Federações filiudus, 
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reunidas hoje nesta Capital, vêm de público reafirmar a 
posição du Classe Trubulhudora Rural sobre a Reforma 
Agrária, diante das recentes declarações do Ministro da 
Agricultura, Professor Antônio Delfim Nctto: 

I. O Presidente Figueiredo, em diversos pro· 
nunciamentos à Nação, tem afirmado ser a Agricultura a 
meta prioritária da sua administração. Nas diretrizes bási
cas de seu Governo, o Presidente enfatizou que "a questão 
fundiária deverá receber atenção imediata para seu cqua
cionijmcnto e solução programada" e que "o desenvol· 
vimento tem o homem como objcto. Em toda a sua inteire· 
za, espiritual, moral, ética, social, cultural e material." 

2. Criou-se, assim, nova expectativa no seio da Classe, 
sobre a possível deflagração de um processo de Reforma 
Agrária ampla c massiva, nos termos do Estatuto da Terra, 
tendo cm vista que o desequilíbrio de nossa estrutura agrá
ria é bem conhecido, situando-se o Brasil, atualmcnte, na 
faixa dos países com maiores índices mundiais de con
centração da propriedade da terra. 

Os latifúndios controlam mais de 70% das terras e ca· 
nalizam a maior parte do crédito c dos incentivos go
vernamentais. Apesar .disso, o bom desempenho de nossa 
pequena agricultura é insófismável: os pequenos proprictá· 
rios posseiros, parceiros c arrendatários, trabalhando cm 
apenas 20% da área explorada, são responsáveis por mais 
de 40% de nossa produção agropccuária e por mais de 50% 
da produção de alimentos. 

e de ser ressaltado, por outro lado, que o restante da 
produção brasileira decorrente do trabalho na terra, é fruto 
do esforço c do suor dos trabalhadores rurais assalariados. 

3. No dia 30 de março deste ano, no "Informe JB", o 
Jornal do Brasil, publicou declarações do Ministro da 
Agricultura, reiterando seu desprezo pelo tema Reforma 
Agrária, afirmando que poderá fazê-la a partir do dia 
seguinte, mas que a mesma não daria certo, pois em cada 
pedaço de terra distribuído a um brasileiro teriam de ser co
locados dois japoneses e não havia onde arranjar 220 mi· 
lhões de japoneses. Vale salientar que, antes de empossado, 
o Professor Antônio Delfim Netto já afirmara, para 
estarrecimento geral, que a Reforma Agrária era "assunto 
para economista desocupado". 

4. Reconhecem os trabalhadores rurais ao Senhor An· 
tônio Delfim Netto o direito de ter e emitir opiniões sobre 
qualquer assunto, inclusive sobre Agricultura. Não acei
tam, entretanto, que um Ministro de Estado, colaborador 
imediato do Presidente da República, venha de público me
nosprezar os que trabalham na terra e que deveriam receber 
do Ministro da Agricultura, pelo menos, o respeito que me· 
reccm. 

5. Se ironia não é linha de argumentação convincente 
nem construtiva, a nível di: posicionamento ministerial, no 
caso presente ela foi usada, ao mesmo tempo, contra uma 
classe trabalhadora que tem o justo orgulho de ser respon
sável por parte ponderável do crescimento do Pais c que 
está marginalizada dos frutos desse crescimento, e também 
contra a maior c mais legitima aspiração dessa Classe: n 
Reforma Agrária, entendida como "o conjunto de medidas 
que visem a promover melhor distribuição da terra, median
te modificações no regime de sua posse e uso, a fim de aten· 
der aos princípios de Justiça social e ao aumento da produ· 
tividudc." 

Seguem-se us ussinaturus dos representantes da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agriculturu, CONTAG, c de vinte c 
uma federuçõcs de trabalhadores nu agricultura, de todos os Estudos 
brasileiros, filiados a cstu mesma CONTAG. 

Sr. Presidente, sem dúvida, não se pode desconhecer a ~bsoluta 
premênciu de se acudir o problcmu ngrícolu no Puís. A mim me pare
ce, todavia, que o problema ugrícola não se dissocia, cm hipótese 
alguma, no Brasil da atualidade, do problema fundiário. E este 
problema í: tão grave a condicionar uma série de outros problemas 
na ugropecuária brasileira que, segundo dados oficiais da 
Fundação do IBGE, entre os anos de 1970/75, no País, houve a 
incorporação, como novas fronteiras às áreas aproveitadas pclu 
agropecuária brasileira, de cerca de 28 milhões de hectares. Vinte c 
oito milhões de hectares se incorporaram, Srs. Senadores, às áreas 
aproveitadas, neste Brasil inteiro, constituindo-se novas fronteiras 
de produção agropecuária. 

O que se lamenta, no entanto, é que, nesse mesmo período, 
desses 28 milhões de hectares, segundo o próprio IBGE, 21 milhões, 
ou seja, 75% da área incorporada, se fizeram em propriedades acima 
de mil hc9tarcs, e, portanto, em grandes propriedades rurais. 
Grandes propriedades rurais estas que acabaram por receber do 
Governo os necessários incentivos para a sua definitiva implanta
ção, já que dados oficiais estão, ai a demonstrar-nos que cerca de 
60% dos incentivos conçcdidos à agricultura brasileira se fi7cram, 
nos anos de 1977/1978, às propriedades de mais de mil hectaros. 

Sem dúvida, creio que de propósito, estimulou-se a implantação 
do latifúndio, do latifúndio improdutivo, muitas vezes, como reser
vas para especulação e, ao lado deste latifúndio improdutivo, ames
ma politica esteve a condicionar o aumento do minifúndio exausto 
economicamente. 

Assim é que dados ainda do IBGE- portanto, insuspeitos
indicam-nos que, de 70 a 75, as propriedades rurais do País, com 
menos de 2 hectares, aumentaram de 884 mil para I milhão, com um 
aumento de 13%. 

Por outro lado, esta mesma fonte nos indica que as proprieda
des com mais de mil hectares que, em 1970, estavam na ordem de 36 
mil, em 1975, ascenderam à casa de 48 mil, em aumento relativo de 
cerca de 16%. 

Na faixa intermediária da pequena c média propriedades rurais, 
ocorreu o contrário. E, neste mesmo período, as propriedades rurais 
entre 10 e 100 hectares, passaram a I milhão e 934 mil para I milhão 
c897mil. 

Sem dúvida alguma, considero infelizes as palavras do insigne 
Ministro da Agricultura, Professor Antônio Delfim Nctto, quando 
outem -e, portanto, há poucas horas -disse a esta Casa que "a 
reforma agrária generalizada causa muito mais problemas do que 
resolve", 

"Nilo conheço um exemplo de reforma agrária que, num prazo 
de lO a 15 anos, tenha produzido resultados razoáveis, quanto ao 
desenvolvimcr•to do sctor agrícola." 

A reforma agrária, é claro, não é apenas um instrumento de 
solução econômicu, mas um instrumento basicamente de solução 
social. 

Vejam, Srs. Senadores, que leio, aqui, trabalho realizado por 
pessoas insuspeitas, coordenadas pela revista Veja. São eminentes 
homens brasileiros, pesquisadores, estudiosos dos problemas da 
terra. E estes homens, neste trabalho de novembro de 1978, cm edi
torial, ao se referirem aos incentivos instrumentalizados pelo Gover
no, como condicionantes de uma reforma agrária as avessas, dizem: 

Mas a tal ponto as aplicações têm sido feitas de manei
ra a privilegiar as grnndes propriedades - elas absorvem 
40% do total distribuído- que já se observa uma tendência 
decrescente do rendimento rural. Hoje, para cada cruzeiro 
investido pelo governo no sctor, h!1 um retorno de upcnas 
92 centavos em produção. E não é só. Se houve ganhos de 
produtividade, restritos em sua muioria às culturas destina
das à cxportução, nos dcmuis casos, como no do feijão, da 
mandioca c do arroz - alimentos típicos da pequena 
produção c consumidos internamente -, assiste-se a uma 
qucdu seosivcl da produtividade. As recentes crises de 
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:1hU.slt;CÍrnento de produlos c:sscnciais à dictu popular. ~;m 
bou parte, podem ser atribuídas ao desestimulo gerado por 
essa política de crédito rural, cujos bnefícios atingem 
apenus 0,5% dos pequenos agricultores. 

Ess~ts distorções talvez não merecessem participação 
da pequena propriedude na l'ormuçào do produto ugricolu 
brusileiro. De acordo com os dudos do recudustrumento de 
1972, realizudo pelo Instituto Nacional de Colonização c 
Reforma Agrliria (INCRA), os imóveis com menos de JOfJ 
hectares - que rcpresentum mais de 80% dos imóvds do 
País e detém menos de 20% da ún:a total cadastrada - s~o 
responsáveis por mais de 50% du colheita dos produtos b>isi
eos de ulimentação, bem como dos produtos de transfor
mação industriul e dos hortifrutículus. A rigor, de acordo 
com o levantamento do INCRA, os imóveis com muis de 
2.000 hectares, embora possuam 40% da área rurul, contri· 
buem com menos de I 0% do total colhido, destacando-se 
:1penus nas atividadcs canavieiras, de extraçào vegetal e 
norestal. 

Apesar disso, a ênfase na colonização das novas fronw 
tt:iras, adotada como uma alternativa à reforma agrúria. 
principalmente a partir de 1973, tem contribuído não 
apenas para deixar inalterado o quadro da concentração dn 
propriedade da terra. Mas também para ugravá-lo. De 
acordo com o censo agrícola de 1975, em relação a 1970, 
foram incorporados 28 milhões de hectares de novas terras 
à produção rural. Desse total, 21 milhões foram trans
formados em propriedades com mais de 1.000 hectares, em 
projetas predominantemente pecuários, estimulados pela 
política de incentivos fiscais do governo. A apropriação de 
imensas glebas com esse objetivo, somada à «isténcia de 
aproximadamente 40 milhões de hectares de terras impro
dutivas, transformadas em simples reserva de valor, fecha 
assim o cinturão que impede a expansão da pequena pro
priedade - contribuindo para o agravamento da tensão 
social e dos connitos no campo. 

São levas de imigrantes aos milhões a se transferirem de suas 
pequenas propriedades de subsisténcia, quer como pequenos pro
prietários, quer como arrendatários, para as cidades grandes, a lo
calizarem·se nas favelas, a criarem problemas sociais, ou então, a se 
transferirem para centors urbanos mais próximos da produção 
agrícola e se transformarem em trabalhadores temporários, cm 
homens da zona rural, "bóias frias". E vejam bem! Costumam con
tribuir para a maioria das estatísticas do próprio Governo quanto ii 
distribuição das rendas monetárias no Pais, porque é lógico, o 
pequeno agricultor, de cultura de subsisténcia, não recebe moeda, 
mas transfere-se para o pequeno centro urbano e, a partir dai, 
começa a receber em moeda, começa a auferir renda monctúria, 
começa a participar das estatfsticas. 

Daí então, Srs. Senadores, o fato de eu mesmo poder concordar 
com os dados apresentados polo ex-Presidente da República, na 
Mensagem Presidencial enviada a esta Casa no corrente ano, onde se 
afirma que os 10% da população mais pobre teve um aumento de 
rendimentos monetários proporcionalmente maior do que os 10% 
mais privilegiados da pirümide social brasileira. 

São os problemas sociais que se criam e se avolumam. é a fome, 
é u misériu ... 

O Sr. Evehísio Vieira (MDB - SC) - Permite V. Ex• um 
aparte'/ 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO) - ... c a 
solução deste problema, Sr. Presidente, não estú em apenas 
estimular a implantação dus empresas rurais: niio está apenus em 
estimular a aplicaçi'ío de recursos linnncciros no campo, através de 
emprest1rios ruruis. A soluçl1o desse problema, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, que nn0 é apenas de ordem cconômh:a, mas que é 

sobn:tudo de urdem ~;ociul- e eu citei as p~lavra~; do Ministro pro~ 
positamente, é um problema de busca de um objetivo maior, que é u 
da justiça social- a solução desse problema está na solução do pro
blema du. posse da terra e de seu uso. 

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Permito V, Ex• um 
aparte'! 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Vou con
ceder, inicialmente, o aparte ao ilustre Senador Evelásio Vieira c, cm 
seguida, a V. Ex• 

O Sr. E•elásío Vieira (MDB - SC) _:. Nobre Senador Hen· 
rique Santillo, a estratégia econômica estabelecida e vigente até o 
momento provou que não temos condições de eliminar a nossa 
grande dívida externa e só o poderemos com o desenvolvimento da 
agroindústria brasileira. 1!. o único caminho para podermos eliminar 
a nossa dívida externa, e alcançarmos supera~·ir na balança 
comercial, buscando divisas para o nosso desenvolvimento. Está pro· 
vado também que, com a política agrícola desenvolvida até o 
momento, não temos condições de adquirirmos internamente o 
necessário à subsistência de todos os brasileiros. Ora, temos oue 
partir, agressivamente, para o aumento da produção. -A curto pra~o. 
não poderemos aumentar essa produção, através da produtividade. 
Teremos que, obrigatoriamente, atacar o problt:ma fundiário 
criando e ampliando as fronteiras. Então, isto é um fato irreversível 
- queria o Ministro da Agricultura ou o Presidente da República 
proceder de forma diferente, porque terá que ser atacado esse pro
blema. Este é um ponto prioritário, fundamental. Fora disso, não 
teremos condições de dar o desenvolvimento à produção de que 
necessitamos, para alimentar os brasileiros e conseguirmos os 
excedentes para as exportações. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO) - Assiste 
inteira razão a V. Ex• e agradeço o seu aparte. 

Sem dúvida alguma, o problema da Reforma Agrária, enten· 
dido como a solução da posse da terra e do seu uso, pelo próprio 
trabalhador rural, não é, também, apenas um problema de ordem 
social, é, também, um problema de ordem económica. Os dados esta· 
tísticos, fornecidos pelo próprio Governo, estão, aí, a nos demons
trar que a produtividade agrícola é c continua sendo maior no 
Brasil, nas pequenas e médias propriedades rurais, de trabalhdores 
familiares, propriedades transformadas em uso familiar. Isso que 
pode e deve ser estimulado no País, niio será nenhuma novidade, 
não se constituirá em nenhuma coisa diferente, porque, tantos os 
países da Europa Ocidental, quanto vários Estados norte-ameri
canos e o próprio Japão, desenvolveram a sua agricultura econó
mica c tccnologicainente, deste modo. 

Ouço, com prazer, o ilustre Senador Lomanto Júnior. 

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) - Nobre Senador 
Henrique Santillo, V. Ex• c:;tá abordando, na tarde de hoje, um 
problema de transcendental importância para o desenvolvimento 
económico c social do nosso Pafs, que é, sem dúvida alguma, o 
desenvolvimento da sua agricultura. Em vários setores, concordo 
com V, Ex•: o problema de uma nova estrutura agrária para o País 
não é apenas um problema social, mas é, também, um problema 
económico. E temos que marchar para a sua solução o quanto antes. 
O Governo chefiado pelo atual Presidente Figueiredo, em vários 
pronunciamentos, tem dado ênfase e alirmando mesmo que é a ml.!ta 
prioritária do Governo. E V. Ex• fez uma afirmação, com que 
concordo inteiramente: o problema agrícola está, sobretudo, 
intimamente ligado ao problcmu fundiário. Esse é um problema que 
temos que resolver, para melhorar as condições da produção c da 
própria produtividade c puru dur tranqUilidade no campo, Este 
probh:ma fundiúrio tem que ser encarado com a maior seriedade c 
com certu urgência, porque ele tem sido futor de desavenças, tem 
sitio fatM de injustiçns que, constantemente, estamos a presenciar, a 
ler, atravé!'l du lmpren~a. c a tomar conhecimento ntrnvés elos nrgàos 
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de informação. Quero me congratular com \'. b;~ pd:~ ~:~u prn
num:iamt:nlo c dizer que o Gov(!rl\0 tem um grunUc instrumento CJUl 

rre::cisa ser JgilitJtdo que é o Estututo da Terra. Por cm fllncion~'mt:n· 
tl) c dar um sentido priontilrio a este Estutulo da Terra c o GovcrnL· 
c:starú, :;em dúvida alguma, modificando a própria estrutura rural do 
Pai~. Tc:nho uma experiência que foi muito vúlida no sctor d~ colo· 
nizacâo. Ela produziu rendimentos os mais satisfatório~. não só ~ob 
o aspe::cto cconômico, como sob o aspecto sociul, melhorando ~~ 
produçiio r;, uo mesmo tempo, aumentando o fornecimento de gênc· 
ro de primeira necessidade para alimentação do povo. f: claro, é 
evidente, que o Governo estã preocupado c vai fazer, V. Ex• pode 
ficar tranqUilo de que a estrutura agrãria do Pais serã renovada, o 
Estatuto da Terra será agilizado. O Governo marcharú para exami
nar, com a maior seriedade c ati: com rigor, o problema fundiário. E 
nós não temos a menor dúvida de que, ao lado de aumentar a produ
ção daquele setor de exportação, como vem ocorrendo com a soja, 
com o cacau da Bahia, nós devemos, sobretudo, aumentar a produ
ção daqueles gêneros de consumo interno aos quais V. Ex• se referiu 
ainda h:i pouco, porque só assim poderemos atender a esta grande 
demanda da população pobre do País. Estou de acordo com V. Ex• 
Esses agricultores que saíram de lá, tangidos, às vezes, pelas dificul
dades porque não podiam continuar o seu trabalho na terra, por 
várias circunstâncias, e que vieram formar este cinturão de miséria 
nas capitais, na periferia das grandes cidades, estes homens precisam 
retornar. E se V. Ex• consultar esta gente - e cu tenho já tido 
alguns contactos neste setor com velhos amigos que vieram da 
minha Região- eles estão desejosos de voltar. Assegurem-lhes a ter
ra para trabalhar, dêem-lhes condições mini mas para que eles pos
sam desenvolver a sua especialidade. Eles que não têm outra 
especialidade senão o trabalho da terra estão aqui sem realmente po
der atender, poder exercitar a sua atividade. Eles voltarão, cm vez de 
ser uma boca consumindo, voltarão para ser um braço produzindo. 
Concordo com V. Ex•; uma nova estrutura agrária no 'País 6 
imprescindível c deve ser imediato. Tenho a convicção de que esta é 
a grande prc:ocupaçào do Governo que vai atacar, repito, não só o 
problema fundiário como também o de colonização, que tem dado 
excelentes resultados. Tenho uma experiência realizada nesse sctor; 
quando tive a honra de governar o meu Estado, pude fazer mais de 
seis mil famílias baianas proprietárias de terras. Minhas congratula
ções a V. Ex•, -desculpe tomar o seu precioso tempo- pois o seu 
discurso me impressionou, sobremodo, c suas palavras vêm ao 
encontro do meu pensamento; daí, manifestar-lhe a minha concor
dância e continuar debatendo com V. Ex• este problema que é, sem 
dúvida alguma, dos mais importantes para o povo brasileiro. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO) - Sou cu 
quem agradece a V, Ex•, altamente sensibilizado por verificar que a 
Liderança do Partido Majoritário concorda, pelo menos cm parte, 
com o que estou dizendo. 

Isto me dâ condições de concordar também apenas cm parte 
com o que V, Ex• disse. Na verdade, segundo consta, e foi publica
do por toda a imprensa, tais preocupações não são as do Sr. Minis
tro da Agricultura, Professor Delfim Nctto, 

Lamento também dizer que, hã poucos dias, a imprens~ nacio
nal toda publicou declarações de uma autoridade do INCRA sobre 
o problema da colonização, quando disse lamentar mas que era 
necessário estimular as grandes propriedades, jú que o processo de 
colonização, orientado pelo INCRA, havia fracassado. Mas, de 
qualquer modo, tem razão V. Ex• quando diz que o Governo está 
juridicamente instrumentado para realizar a reforma, porque ele niio 
tem apenas o Arl. 161 da Constituição, que veio obviar aquele 
grande problema que tínhamos antes de 1964, que se constituiu na lu
ta de vãrios segmentos da sociedade brusileiru pura incluir, na Carta 
Magna, um dispositivo que permitisse ao Governo desapropriar lati
fúndios, sem pagar à vista, mas com tltulos especiais da divida públi
ca; ele tem tmnbt:rn o Estatuto da Tcrru que, lumcntnvclmcnlc, até 

---------
.u!,ur<~ l'lli lllll instrumento morto, cnt~rrado na~ gav~.:ta~ J,:. ~~liilist~· 
n~o da.Agricultuw t: de outn-~s mlmStctios. • 

O Sr. Humht•rto Lucena (MDB- !'~)- l'ermJte V. l:x• un' 
ap3rtc? 

O SR. HENRIQUF. SANTILLO (MDB- GO)- Conr:edo u 
aparte, com pr~11cr, no ilustre Senndor Humberto Lucc~uu. 

O Sr. Humberto Lucena (MDB - PB) - Solidarizando-me 
com o pronunciamento de V. Ex• cm torno da urgência da reformo 
agrúria no Brasil, que é um velho tema em torno do qu:u se agitoll 
muitas vezes a alma brasileira, eu gostaria justamente dl· enfatizares· 
se ponto que V. Ex• acaba de salientar; uesde 1964 - uepuis dii 
queda do ex-Presidente João Goulart, que foi tão malsinada porque, 
justamente, entre outrus coisas, preconizava a reforma agrária -
que o movimento militar vitorioso, através do Governo Castello 
Branco, instrumentou o Estado brasileiro, para realizar um começo, 
pelo menos, de reforma agrária no Brasil, mas alé hoje, nobre Sena
dor, nós não temos essa reforma agrária senão no papel, quinze ano~ 
depois. Essas palavras que há pouco foram pronunciaoas pelo Soma
c.lor Lornanto Júnior, eu já as ouvi várias vezes, na Càmara dos 
Deputados c no Senado. 

O SR. HENRIQUE SAN;TJLLO (MDB- GO)- Os dados 
numéricos do próprio IBGE estão ui a comprovar; houve, ncssl! 
período, uma maior concentração da propriedade agrícola. 

O Sr. Humberto Lucena (MDB - PB) -Como bem demon>· 
trou V. Ex• ao inví:s de uma maior divisão d:~ propriedade, o que 
houve foi uma maior conccntrução. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- CiO)- Uma refor
ma agrária às avessa-s! 

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Uma reforma agrãria 
às avessas. E, por sinal, ai estâ, a meu ver, um ponto gravíssimo; na!ô 
poucas desapropriações que foram feitas pelo Governo, inclusive no 
mc:u Estado, a Parafba, que ~ um dos mais tensos nessa matéria, as 
indenizaçõcs foram pagas em dinheiro, e não cm titulo da divida 
pública, como preconiza a Constituição. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO) - Estão so
brando recursos financeiros ... 

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- fi imperdoável que o 
Governo numa situação de inflação como n que nos encontramos, 
continue utilizando dinheiro vivo para pagar indcnizações de latifún
dios improdutivos, quando deveria recorrer aos títulos da divida 
pública. Para terminar, gostaria de salientar no discurso de V. Ex•, 
já agora num plano mais de repcrçussão social, um grave incidente 
que está ocorrendo no meu estado, decorrente justamente da demo
ra com que o Governo trata dos assuntos pertinentes aos problemas 
da terra. Temos lá uma grande propriedade, numa região chamada 
Piacas, próxima a João Pessoa, onde centenas de trabalhadores ru
rais, posseiros, estilo sendo ameaçados de expulsão por um grande 
proprietário que comprou aquela gleba. O Sr. Governador do Esta· 
do foi à zona para assegurar todas as garantias aos posseiros na defe
sa dos seus direitos c apesar disso, apesar da grande assisléncia que a 
igreja vem dando àqueles oprimidos pelo latifúndio no meu estado, 
lendo à frente a figura de D. José Maria Pires, que i: o grande arce
bispo no meu estado, eles continuam inteiramente à mercê do 
grande proprietário, que tem a sua polícia particular c está cometen
do as maiores arbitrariedades, como terei oportunidade de dar 
conhecimento no Senado, dentro de poucos dias. Eu queria, através 
do discurso de V. Ex•, pedir também a atenção das autoridades fe
derais para esse problema particular do meu estado, a Paraíb:~. 

O SR. HENRJQUF. SANTILLO (MDU - GO)- Agrudcçu 
imensamente aparte de V, Ex•, que vem consubstanciar ainda mais 
nossus palavras, por se trutur, sobretudo, de um eminente jurista, 
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que vem arirmar que os instrumentos jurídicos existem, c essa refor
ma não foi feita, mesmo que paulatinamente, porque não se quis 
fazê-la. 

Eu gostaria de ler um breve trecho de um sociólogo da UnB. 
Professor Maurício Vinhas de Queiroz, que analisa bem rapidamen
te esse problema. Ele diz o seguinte: 

Para avaliar a possibilidade de uma verdadeira Refor
ma Agrária no Brasil, a qual, se vier a se realizar, podcrâ co
meçar até: antes, mas provavelmente só se expandirá na dé
cada dos 80, precisaríamos examinar, antes de mais nada, o 
pacto social que une as classes dirigentes em nosso Pais. 

Formulamos a hipótese de que esse pacto não é: estável 
e está mudando. De um lado, permanece a aliança entre os 
grandes capitalistas nativos e os representantes das multina
cionais, bem como a deles com a chamada alta classe mé:
dia, que aliás fornece a maior parte dos homens que exer
cem- em nome de todo o "bloco no Poder" -os mais im
portantes cargos políticos e administrativos. Entretanto, vá
rios indícios sugerem que a união das referidas classes ou 
frações com os grandes proprietários de terra não-capitalis
tas (os "latifundiários" ou "fazendeiros tradicionais"), está 
se enfraquecendo, se é: que já não foi rompida. 

A verdade é que essa gente já vinha perdendo força 
económica e social antes mesmo de 1964 e, depois, perdeu 
mais ainda. Se ainda mantinha ou mantém poder político 
desproporcionalmente grande a ponto de continuar dentro 
do "bloco no Poder", julgamos que isso se deve sobretudo 
ao que denominamos o mito tecnocrático da eficácia eco
nÔmlca da grande exploração rural. 

Tal mito pode ser facilmente criticado e destruído tan
to do ponto de vista histórico quanto teórico. Em primeiro 
lugar, foram os países que praticaram uma agricultura de 
reduzida escala em termos microeconômicos, com predomi
nância da mão-de-obra familiar, em propriedades pequenas 
e médias de apropriada tecnologia- o que é: perfeitamente 
possível- os que se desenvolveram mais rápido e com me
nores custos sociais. 

{;o caso dos Estados Unidos, Japão, França e outros países da 
Europa Ocidental. 

De sorte que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, mais uma vez la
mento que um problema tão grave, quanto o da estrutura fundiária 
do País, seja tratado até mesmo com ironia. 

Quero fazer coro, aqui, às 21 milhões de vozes, 21 milhões de 
brasileiros ocupados na agricultura e na pecuária, legitimamente re
presentandos pelas 21 federações de trabalhadores rurais filiados à 
CONTAG. 

{;preciso, realmente, ao se tratar do problema agrícola, não se 
ater apenas ao aspecto econômico, mas, também, e sobretudo ao 
social. 

O Sr.José Lins (ARENA- CE)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- O problema 
social criado com estírnnulo a grandes propriedades tem trazido ao 
Brasil problemas políticos de tal ordem que dificilmente toremos, 
agora, condições de resolvê-lo a contento. A hipertrofia das grandes 
cidades, dos grandes centros urbanos, gerando desemprego, o 
subemprego, :1s favelas, u miséria, u fome tem como causa principal, 
ou uma das principais, sem dUvidu alguma, o elevado êxodo ruml, 
pela falta de proteçi\o uo pequeno e médio proprietário rural, pela 
falta de assistência ao pequeno c médio proprietário rural, em ter
mos tecnológicos, para que ele pudesse sobreviver na terra que ele, 
sobretudo umu. 
1 Aliús, gostaria de cnfntizur, uqui, que o amor à terra, sobrr.:tutlo 
nu América Latina, é um amor que atinge as raius do trunsccndcntal: 
c o brasileiro, como o quulqucr lutino-umcricuno, abandonu o seu 

pedaço de terra só quando estiver esgotado o seu último recurso, só 
quando tiver atingido o fundo do poço. 

Concedo o aparte a V. Ex• com prazer. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Muito obrigado a V. Ex•, 
Senador Henrique Santillo. V. Ex• tem razão quando levanta o 
problema da influí:ncia da estrutura fundiária sobre o desenvol
vimento económico c social. V. Ex• citou muito bem que países co
rno Estados Unidos, quase todos os países da Europa, e a própria 
Inglaterra, têm urna tal estrutura de produção que cerca de 95% do 
seu produto agrícola provém de pequenos e médias empresas fa
miliares. {;verdade que as propriedades familiares de alguns países, 
corno os Estados Unidos, não são tão pequenas corno poderíamos 
imaginar. {; que a força de trabalho, bem como a produtividade de 
uma família com o desenvolvimento, vão se tornando muito grande. 
Porém, V. Ex• hã de convir que esses são, cxatamente, os países on
de a agricultura está mais desenvolvida no mundo. Alí:m do mais 
são esses mesmos, os países onde jamais foi feita qualquer Reforma 
Agrária. Por outro lado, não conheço nenhum paJs que tenha feito 
Reforma Agrária geral e que tenha resolvido, satisfatoriamente, o 
problema da sua agricultura. Estou de acordo com V. Ex• em que o 
ajustamento da estrutura fundiária ao estágio de desenvolvimento é: 
um dos problemas mais sérios a serem encarados quand0o se deseja 
acelerar o desenvolvimento econõmico. A meu ver, no momento, o 
problema da agricultura brasileira deve ser encarado pelo lado da 
capitalização, da ajuda, da cooperação c, neste sentido, quero trazer 
o meu testemunho da posição do Governo, sobretudo no que tange 
aos pequenos e médios proprietários do Nordeste brasileiro. Proje
tas como o POLONORDESTE, SERTANEJO e o de Irrigação es
tão aplicando "cursos destinados não só ao aumento da renda mas 
também ao ajustamento da infra-estrutura fundiária das pequenas e 
médias propriedades. O Projeto Sertanejo está emprestando 
recursos a 4% de juros ao ano, vinte anos para pagar e cinco de ca
rência. O POLONORDESTE está levando estradas vicinais, educa
ção, saúde, energia rural, em suma, todo um elenco de infra-estrutu
ras económicas e sociais para ajudar as populações mais pobres do 
setor rural. Por outro lado, agora mesmo, numa reunião da Comis
são de Agricultura do Senado, S. Ex•, o Ministro Delfim Netto, 
reiterou o apoio que o Governo do Presidente Figueiredo deseja dar 
à agricultura brasileira. Isso realmente, é fundamental, é importante:, 
e vai ajudar muito. Não sou daqueles que defendem a reforma 
agrária geral e indiscriminada, mas sou, também daqueles que a 
defendem corno remédio único cm pontos críticos ou em casos 
especiais, como é o caso de algumas áreas da Paraíba c de outras, do 
Nordeste brasileiro. No mais, este País tem terras cm quantidade 
para localização de suas famílias e amplas possibilidades de um gran
de desenvolvimento económico c social. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Agradeço a 
V. Ex• c também me sensibilizo, porque tarnbé:rn, em parte, V. Ex• 
concorda comigo. 

Agora, há Reforma Agrária é: Reforma Agrária. Sem dúvida 
alguma fiz questão de ler esse tópico do sociólogo Vinhas Queirós, 
porque acho que há um equívoco: a Reforma Agrária feita com 
traumas sempre é: feita quando, na estrutura de poder, está inserido 
o poder político do latifundiário. Não é o caso do Brasil, corno não 
foi dos Estados Unidos, quando a fez ou da Europa Ocidental, tarn
bí:rn, quando u fez. Sem dúvida alguma não é o caso do Brasil. 

Realmente, há mais de IS ou io anos, no País, já se poderia ter 
feito ou iniciado u Reforma Agrária sem truumas, por um motivo 
muito simples: porque, realmente, esta força política, que ainda exis
te, não está inserida no poder c não é majoritária. E esse o problema. 

A Reforma Agrária no Brasil se furá sem traumas. Não serú 
uma imposição feita pela força. B tão verdade isso que- veja V.Ex• 
- quando se fez o Estatuto da Terra no Pais, em 1964, não houve 
nenhum protesto, praticamente, porque não hnvin condições políti
cas para u protesto. 
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Quando a Emenda n' I incluiu o Art. 161 não houve protesto. 
Há trinta anos atrás, no Pais, essa era a grande bandeira de luta. E 
era um artigo como esse, o de n' 161, que foi inserido pela Emenda 
n• I. Há trinta anos, sim, haveria talvez bastante protesto, não há 15 
ou há 20 anos ou agora. 

Daí que há Reforma Agrária c há Reforma Agrária. Ninguém 
está pregando a Reforma Agrária traumãtica, violenta, conseguida 
na ponta da baioneta ou na mira do fuzil. Mas quero referir, c bem 
concretamente, é que mesmo tendo esses instrumentos durante IS 
anos, nada se fez, ou pouquíssimo se fez, agravando-se os conflitos 
sociais, c isso é evidente, no campo. Nestes 15 anos, os conflitos se 
agravaram, e os cstlmulso se fizeram para a constituição de novas 
grandes propriedades rurais nas áreas de ampliação de suas frontci· 
ras. Sou de um Estado onde essas fronteiras estilo se ampliando c se 
ampliando à custa de que? Da expulsão do posseiro, da expulsão, en· 
trc aspas, esta, da expulsão, sem aspas, do posseiro c da expulsão, en· 
trc aspas, do pequeno c médio proprietário rural. 

Então, é preciso que a Nação adquira consciência da neccssida· 
de disso, mas é sobretudo indispensável que o Sr. Ministro Delfim 
Nctto também adquira essa consciência c ele não a adquiriu até o 
momento, há de concluir-se por suas palavras, ontem, nesta Casa. 

Concordo plenamente com o meu ilustre colega, Sr. Senador 
Evelásio Vieira, e com o Governo, de que a solução está na produ
ção agrícola do Pais, que foi relegada a plano sccundãrio, durante es· 
se tempo todo. 

Não posso concordar, no entanto, quando se afirma que o 
problema da produção agrícola estã inteiramente dissociado do 
problema fundiário c é o que a maior autoridade do setor, no Go· 
verno, tem afirmado insistentemente, 

O Sr.José Lins(ARENA -CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO)- Com pra· 
z~r. ouço o nobre Senador José Lins. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Na realidade, não nos pa· 
recc que a posição do Governo seja de defender a independência 
absoluta entre estrutura fundiâria c produção agrícola, ou entre 
aquela e a produtividade. Ninguém pode negar esse vínculo. Até di· 
ria que há, para cada estágio de desenvolvimento, uma estrutura fun· 
diária mais adequada. Por outro lado, nas ãrcas de expansão de fron· 
tciras, há, decerto, o desencadeamento de um processo de ocupação 
que, por mais esforço que as autoridades façam, sempre leva uma 
forte dose de incontrolabilidade. Mas, é inegável que o Governo tem 
procurado ordenar a ocupação da Amazônia, a ocupação da pré:· 
Amazônia no Maranhão. Tanto o INCRA, como os Governadores 
dos Territórios c dos Estados de Mato Grosso do Norte c do Sul têm 
se esforçado por esse controle. O problema é porém maior do que se 
pensa. As invasões indiscriminadas são quase um problema de 
policia, em certas áreas. Isso aliás, tem se dado no mundo inteiro cm 
fases como essa nossa, de expansão de fronteiras. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Esse problc· 
ma está gerando conflitos sociais. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)'"- Exatamcntc por mais que 
se procure evitá-los. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO) - E sérios 
conflitos sociais. Nilo me refiro aqui aos invasores que, cm grande 
parte, também defendo. São homens, siio famílias à busca de tra· 
bulho cm terras inaproveitávcis ou inaprovcitadas. 

O Sr. Lomonto Júnior (ARENA- BA. Fora do microfone.)
Em favor de grilciros. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO) -'Mas, estou 
me referindo aos posseiros, fam!lias com vinte, trinta, cinqUenta ou 
mais anos em posse de um pequeno pedaço de chila, expulsas por 
grilciros, aos quais se raz uma vista grossa tremendu. 

Concordo com V. Ex• de que certa dose de aventureiros sempre 
existe. Mas a dose está muito grande, nobre Senado(, c estf1 s~: 
tornando insuportável. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Se V. Ex• me permite, dou 
o meu testemunho de um projeto conduzido pelo Governo, do qual 
participei, que é o Projeto do Alto Turi, no Estado do Maranhão, 
numa ãrca de expansão de fronteira, com cerca de 900 mil hectares c 
com um programa de instalação inicial para 5 mil famílias. Desde o 
início de sua instalação, enquanto o Governo procurava instalar 
essas 5 mil fam!Jias, cerca de 15 mil fam!lias adicionais invadiram a 
área. E o que fez o Governo? Simplesmente aceitou como fato 
consumado a invasão dessas fam!Jias, admitindo que cada uma, a 
seu modo, ocupasse também a sua gleba do melhor modo possível. 
A quantidade de fam!lias que chegou àquela área, num curto espaço 
de tempo, foi muito grande. Concordo cm muitos pontos com 
V. Ex• 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Sem dúvida 
alguma. Aliás, o ilustre Senador Lomanto Júnior abordou tema mui
to interessante, c também concordo com S. Ex• Se se fizer uma 
consulta a todos os ·marginalizados das ãrcas urbanas brasileiras, 
recém-vindos da zona rural ... 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana. Fazendo soar a campai· 
nha.) - Desejo informar ao nobre orador de que dispõe apenas de 
cinco minutos para concluir o seu pronunciamento. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO) - Obrigado, 
Sr. Presidente, c obedecerei regimentalmente. 

Todos esses marginalizados ou quase todos, sem dúvida algu. 
ma, prefeririam voltar à zona rural amparados, sendo-lhes assegura
da a posse da terra c as assistências tecnológica c financeira. E esta
riam produzindo satisfatoriamente, tanto quanto milhões de peque
nos e médios proprietários deste País, que contribuem com mais de 
50% da produção agrícola brasileira. 

Volto a dizer, portanto, que essa precisa ser uma grande 
preocupação; quando se fala em desenvolvimento agrícola, precisa
se falar, ao mesmo tempo, cm reestruturação fundiária do País, 
porque o problema não é apenas de ordem econômica, mas também, 
e sobretudo, de busca incessante da justiça social. 

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA)- V. Ex• me permite 
um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Com prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana. Fazendo soar a campai· 
nha.) - Pediria a V. Ex•, Senador Lomanto Júnior, porque cstâ 
esgotado o tempo do nobre orador, que fosse breve no seu aparte, 
como costuma ser, aliãs. 

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA)- Obedecerei a reco
mendação de V. Ex•, Sr. Presidente. Mas, o Ministro da Agricultura 
foi enfático e disse que uma das providências que iria adotar, c que o 
Governo estava realmente empenhado, era a taxação do latifúndio 
improdutivo. E, ainda, promoveria meios de estímulo à produtivida
de aquelas glcbas que produzissem mais teriam menor taxação, e 
aquelas outras, chamadas de latifúndios improdutivos, seriam taxa· 
das de tal maneira que seria uma forma de o Governo pressionar a 
exploraçilo da terra. Eu queria acrescentar que, cumprimentando 
V. Ex•, realmente esses homens voltariam, se convidados, se 
assegurassem a eles aquilo que V. Ex• já citou, porque têm sauda
des, amam a terra c, mais do que isso, é o que eles sabem fazer, é o 
que aprenderam a fazer; eles nasceram c viveram ali até serem atrai· 
dos pela miragem da grande cidade. Gostaria de dizer a V. Ex• que 
acrescente no seu brilhant~ discurso o processo de colonização, 
aliando-se a esse ·trabalho o desenvolvimento das cooperativas, das 
pequenas cooperativas, porque, assim, teremos, sem dúvida alguma, 
um trabalho ordenado; será a instalação de uma nova estrutura agrá
ria, que também acho precisa ser reformulada. Com a colonização 
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aliada 110 sistema cooperativo, poderemos obter um grande equilí
brio. 

O SR. HENRIQUE SANTJLLO (MDB - GO)- Concordo 
com V. Ex•, desde que seja cooperativa para dar amparo ao peque
no produtor. 

O Sr. LomantoJúnlor(ARENA- BA)- flclaro. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Mas, não i: 
o que tem ocorrido no Pais, é bom que se diga. 

Concluindo, Sr. Presidente, deixo, mais uma vez, registradas as 
palavras dos trabalhadores rurais brasileiros, representados pela 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, através 
de sua nota oficial de 31 de março último. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE 
LJNS NA SESSÃO DE 5-4-79 E QUE, ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSt LINS (ARENA - CE. Como Líder, pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Considero o pronunciamento do Senador Gilvan Rocha como 
altamente ofensivo às autoridades brasileiras. S. Ex• acusa o Gover
no de representar o próprio império da mentira e da falta de 
credibilidade, e assaca acusações das mais graves, indiscriminda
mente, contra todos aqueles que dele participam. Não dispensa 
nenhum dos Ministros atuais e se refere à ação do Executivo como à 
impostura e à mentira dos homens no Poder. 

A meu ver, Sr. Presidente, S. Ex• ultrapassa o limite do direito 
de critica. Já sabíamos que a Oposição nega a utilidade da crítica 
como instrumento de aconselhamento ou de reorientação das atitu
des da autoridade criticada, visando o bem comum. Ela não está 
visando a correção de falhas ou mesmo dos erros do Governo. Ela 
visa apenas um radicalismo que ultrapassa a todas as formas de 
oposição democrática conhecidas. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. JOSt LJNS (ARENA -CE)- Por obséquio, Ex•, 

permita-me continuar. J~ que V. Ex•. não me. permitiu iJ!terferir cm 
seu discurso, peço-lhe dc1xar-me termmar a mmha alocuçao. . 

Sr. Presidente, que diferença hã entre um engano que P!Jdena 
ser cometido por uma autoridade, e que S. Ex• chama de ment~ra ... 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE)- O jornal O Estado de S. 
Paulo também, Ex• 

O SR. JOSt LINS (ARENA - CE) - ... e um engano ou, 
quem sabe, uma mentira consciente ou inconsciente cometida po_r 
alguém na interpretação de dados, por exemplo, sobre o desenvolVI· 
menta nacional, sobre a economia brasileira ... 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE)- Esta é novidade, mentira 
consciente. 

O SR. JOSE LINS (ARENA - CE) - ... quando S. Ex• há 
pouco se referiu a situação do País, em relação à saúde, interpretou, 
a seu modo, dados que absolutamente não encontram confirmação 
na verdade objetiva, pois sabemos que os fndices de mortalidade 
geral passaram de mais de 110 para cerca de 80 por dez mil... 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - Desafio V. Ex• a que 
traga esses. dados. V. Ex• está entrando no meu terreno - sou 
médico. 

O SR. JOSE LINS (ARENA -CE) -Não concedi aparte a 
V. Ex•, e p~o que V. Ex• me permita terminar a minha réplica: 

Ainda ontem, Sr. Presidente, aqui, neste mesmo auditório, 
outro Senador do MDB citava cm voz alta para o País- porque o 
Senado é o palco do povo brasileiro, falava sobre as emissões da 
moeda cm 1963 c em 1968 e insinuava conclusões de todo descabidas 
em face da realidade. S. Ex• possivelmente estava enganado, mas 
insinuava ao povo uma inverdade relativa, que felizmente desfiz, 
mostrando que a emissão de 1963 representou 25% do PIB daquele 
ano, enquanto a emissão do ano passado representava apenas 2,5% .. 

Pergunto, então. a S. Ex•, a esta Casa e ao povo, o que false1a 
mais a verdade, se um engano que o Ministro Ueki ou' o Dr. Paulo 
Belloti possam ter cometido, ou um engano ou, quem sabe; a utiliza. 
ção consciente ou inconsciente de dados errôneos e a interpretação 
distorcida de números e de fatos apurados, para trazer o País preso à 
maior e mais desastrosa das forças de demagogia que já se instalou 
no Brasil em todos os tempos. 

O Sr. Gllnn Rocha (MDB -SE)- Permite um aparte agora, 

O SR. JOSt LINS (ARENA - CE) - Absolutamente. 
V. Ex•, por obséquio, deixe-me terminar. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Com toda a honra. 

O SR. JOSt LJNS (ARENA - CE)- Pergunto mais, Sr. 
Presidente, o que o povo brasileiro pode esperar da Oposição, se ela 
se mantiver neste caminho? Se, realmente, o povo brasileiro pode 
acreditar numa Oposição que faz abertamente, crítica inveraz de 
fatos de números e de dados destorcidos. 

Suspeito Sr. Presidente, que essa demagogia é o que hã de pior, 
atualmente, neste País. 

Deixo, em nome da Maioria, o meu protesto contra esse ataque 
descabido e indiscriminado às autoridades brasileiras ... 

O Sr. Henrique Santlllo (MDB- GO)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSt LINS (ARENA - CE) - ... de que são elas 
mentirosas, de que não merecem credibilidade, e de que fazem uma 
administração de mentira. fl tudo, meus Senhores. (Muito bem!} 

ATASDECOMISSOES 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parectr sobre a Proposta de 
Emenda à Constltulçilo n• 31, de 1978 (CN), "altera a 
redaçilo do parágrafo 4• e acresctnta o paragráfo 6• ao artigo 
18 e o parágrafo 3• ao artigo lS; e altera a redaçilo do artigo 
26 da Constltulçio da República Federall•a do Brasil". 

REUNIÃO DE INSTALAÇÃO REALIZADA EM 23 DE 
MARÇO DE 1979 

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de mil novecentos 
c setenla c nove, às dczcsscis horas, na Sulu Clóvis BcviU1cqua, 

presentes os Senhores Senadores Affonso Cnmnrgo, Benedito Fer· 
rcira, João Basco, Murilo Badaró, Passos Porto, Saldanha Derzi, 
José Richn, Roberto Saturnino, Tancredo Neves e os Senhores 
Deputados Carlos Santana, Luiz Bacnrini, Athiê Coury c Ruy Cô· 
do, reúne·se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre 
a Proposta de Emenda à Constituição n• 31, de 1978 (CN), que "alte
ra a redaçilo do parágrafo 4• e acrescenta o parágrafo 6• no urtigo 18 
e o parágrafo 3• no nrt. 25; e altera a rcdaçilo do artigo 26 da Consti· 
tuiçilo Federntiva do Brasil". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Jessé Freire, Agenor Maria e os Senhores Deput:Jdos 
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Ricardo Fiuza, Paulo Guerra, Josué de Souza, Alair Ferreira. 
Nogueira de Rczcndc, José Torres e Roberto Carvalho. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum. assume a 
Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Tancredo Neves, que 
declara instalada a Comissão. 

Em obediência ao dispositivo regimental, o Senhor Senador 
Tancrcdo Neves esclarece que irá proceder a eleição do Presidente c 
Vicc-Presidente. Distribuídas as cédulas, o Senhor Presidente con
vida o Senhor Deputado Luiz Bncarini para runcionar como cscruti· 
nadar. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado. 
Para Presidente: 

Deputado Ruy Códo ............................ 12 votos 
Deputado Athiê Coury ....................... · · · .. I voto 

Para Vice-Presidente: 

Deputado Paulo Guerra . . . . . . . .. . . . . .. . .. .. . . . . . li votos 
Deputado Carlos Santana ............. · · · · · · · · · · · · 2 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vice-Presi· 
dente, os Senhores Deputados Ruy Códo e Paulo Guerra. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Ruy Códo agra· 
decc, cm nome do Deputado Paulo Guerra c em seu próprio nome, a 
honra com que r oram distinguidos e designa o Senhor Senador Pas· 
so Pórto para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião, 
lavrando cu, Lcila Leivas Ferro Costa, Assistente da Comissão, a 
presente Ata que, lida c aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente c demais membros da Comissão c irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposto de 
Emenda à Constituição n• 34, de 1978 (CN), que "altera a 
redação do § Z• do artigo 13 e o artigo 41 da Constituição 
Federal, e inclui o artigo Zll e seus parágrafos no ato das 
disposições gerais e transitórias". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 27 DE 
MARÇO DE 1979 

Às dczcssctc horas e trinta minutos do dia vinte c sete de março 
do ano de mil novecentos c setenta e nove, nu Sala Clóvis 
Bevilácqua, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e pare
cor sobre a Proposta de Emenda :l Constituiçiio n• 34. de 1979 (CN), 
que "altera a redução do§ 2• do artigo 13 e o artigo 4t da Constitui· 
ção Federal, e inclui o artigo 21 I e seus parágrafos no A to das Dis
posições Gerais e Transitórias", presentes os Senhores Senadores 
Aloysio Chaves, Henrique de La Rocque, Moacyr Dalla, Passos 
Porto, Franco Montara, Humberto Lucena e Pedro Simon c os 
Deputados Daso Coimbra, Jorge Arbage, Edson lf:Jigal, Joacil 
Pereira e Lidovino Fanton. 

Deixam de comparecer, p0r rnoti·~·n justificado, os Senhores 
Senadores João Basco, Jorge Kalumc, José Lins c Marcos Freire c 
os Deputados Claudino Salcs, Paulo I:ustosa, José Camargo, Sumir 
Achóa, Jorge Uequed e Miro Teixeira. 

De acordo com o Regimento Comum, siio abertos os trabalhos 
pelo Senhor Senador Henrique de La Rocque, declarando que irú 
proceder a eleição do Presidente e do V ice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, é convidado para runcionur como escrutina· 
dor o Senhor Deputado Edson Vidigal. 

Procedida u eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Lidovino Fanton .......................... li votos 
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 voto 

Pura Vice-Prcsidence: 
Deputado Ouso Coimbra ............................ li votos 
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. . I voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vicc-Presi· 
dente da Comissão, os Senhores Deputados Lidovino Fanton c 
Ouso Coimbra. 

O Senhor Presidente eventual, Senador Henrique de La 
Rocque, convida para tomar assento à Mesa, o Senhor Deputado Li· 
dovino Fanton, Presidente eleito da Comissão. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Lidovino Fan· 
ton agradece, em seu nome e no do Senhor Deputado Daso Coim
bra, a honra com que roram distinguidos c, designa o Senhor 
Senador Passos Porto pura relatar a matéria. 

O Senhor Presidente da Comissão. concede a palavra ao autor 
da Proposta, Senador Franco Montara, que tece várias considera· 
ções a respeito da rercrida Proposta. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião e, 
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Co
missão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, serú assinada pelo 
Senhor Presidente, demais Membros da Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n' 6, 
de 1979-CN, do Senhor Presidente da República, submeten
do à deliberação do Congresso Nadonal o texto do Decreto· 
lei n• 1.646, de 18 de dezembro de 1978, que "estende até 31 
de dezembro de 1979 o prazo estabelecido no§ Z• do art. 1' do 
Decreto-lei n• 1.592, de 21 de dezembro de 1977". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 28 DE 
MARÇO DE 1979 

Aos vinte e oito dias do mês d~ março do ano de mil novecentos 
e setenta e nove, às dezc:sseis horas e quinze minutos. na sala Clóvis 
Bevilácqua, presentes os Senhores Senadores Aderbal Jurema, Aloy
sio Chaves, Henrique de La Rocque, Murilo Badaró, Passos Porto. 
Saldanha Derzi, Tarso Outra e os Senhores Deputados Emidio Pc· 
rendi, Genésio de Barros, Leornc Belém, Paulo Ferraz, Djalma 
Bessa, Benjamim Farah e Walter Silva, reúne-se a. Comissão Mista 
incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 6, de 1979-CN. 
do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do 
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.646, de 18 de 
dezembro de 1978, que "estende até 31 de dezembro de 1979 o prato 
estabelecido no § 2' do art. I• do Decreto-lei n• 1.592, de 21 de 
dezembro de 1977". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Dirceu Cardoso, Henrique Suntillo, Itamar Franco, Lá
zaro Barboza e Deputados Darcilio Ayres, José: Mauricio c Jorge 
Gama. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Se· 
nhor Presidente, Deputado Benjamim Farah, que solicita, nos 
termos regimentais, a dispensa da Jeituru dn A tu da rcuniüo de ins
talação, que, logo após, é dada como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver recebido orí· 
cio da Liderança da ARENA nu Câmara dos Deputados, indicando 
o Senhor Deputado Jorge Arbage para integrar a Comissão em subs· 
tituição ao Senhor Deputado Lcorne Belóm, tornando-o sem creito, 
tendo cm vista estar o mesmo presente. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Rela· 
tor, Senador Henrique de La Rocque, que emite parecer ravorúvel il 
Mensagem n' 6, de I 97Y-CN, nos termos do Projeto de Decreto L c· 
gislativo que oferece como conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, com voto 
cm scpurudo do Senhor Deputado Walter Silva. 

Nada mais havendo a trutur, cncerrn-sc u rcuniiio c, pura cons· 
tar. t:U, Alfeu de Oliveira, Assistente du Comissão, lavrei a prest:nla 
Ata, que, lida e aprovudu, scrú assinada pelo Senhor Presidente, 
demais membros da Comissão, c vui ;) publicaçiio. 
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Cml!sS.\0 MISTA 

1ncurnhida dP. estudo l' p!Arl•ccr ,obre n Men..;llgcm n(\ J 1, 
c!c liJ79·CN, do Senhor Presidente du RcJI~hhcl!, suhmcll·n~ 

do à dt·libt~nu;Uo rlo Cungr(•S1'JO Nacion:tl o tcXIO do nccu·ro· 
lei n' 1.651, de 21 de dc1.cmbrú de 1978, IJU< "numonto "' 
limites do Dccrcto·lci n" 1.312, de 15 dr fcvcrr•ir,, de 1974, 
a~.hcrudo!<. pelo" Dccrclu:toicb n'-'~ 1.46C, dt 22 tlc abri! de 
1976, c 1.562, de 19 de julho de 1977. c d1í outras 
pro~idências''. 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 29 DE 
MARÇO DE 1979 

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de mil novcc~.:n· 
tos c setenta e nove, às dezessetc horas c quarenta e cinco minutos, 
na sala "Clóvis Bevilacqua", presentes os Senhores Senadores 
Henrique de La Rocquc, Jorge Kalumc, Jutahy Magalhães, Luiz 
Cavalcante, Raimundo Parente, Saldanha Dcrzi e Deputados 
Edison Lobão, Jorge Arbage, Celso Carvalho, Horácio Matos, João 
Gilberto e Silvio de Abreu Júnior, reúnc·st: a Comissão Mista, 
incumhidn de estudo e parecer sobre a Mensagem n• li, de 1979-
CN, do Senhor Presidente da República, submetendo a deliberação 
do Congrmo Nacional o texto do Dccrcto-loi n'' 1.651, de 21 de 
dezembro de 197H, que "aumenta os limites do Decreto-lei n• 1.312, 
de 15 de fevereiro de 1974, alterados pelos Decretos-leis n•s 1.460, 
de 22 de abril de 1976 e 1562, de 19 de julho de 1977, c dá outras 
providências'', 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, us Senhores 
Senadores Pedro Pedrossian, Henrique Santillo, Itamar Franco, 
Pedro Simon, Roberto Saturnino e Deputados Saramago Pinheiro, 
Cardoso de Almeida, Rubem Medina, Manoel Gonçalves e Antonio 
Carlos. 

Havendo ní•mero regimental são abertos os trabalhos pelo 
Senhor Senador Raimundo Parente, V ice-Presidente no exercício da 
Presidência, que solicita, nos termos regimentais, n dispensa da 
leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, < dada como apro
vada. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver recebido o ri
cio da Liderança da ARENA na Câmara dos Deputados, indicando 
os Senhores Deputados Jorge Arbagc, Cardoso de Almeida e Horá
cio Matos, para integrarem a Comissão cm substituição aos Senho
res Deputados José Amorim, Pedro Carola e Rezendc Monteiro, 
respcctivaménte. Comunica, ainda, que irã redistribuir a matéria ao 
Senhor Deputado Edison Lobão, tendo em vista a ausência do 
Senhor Deputado Pedro Carola, anteriormente designado como 
Relator. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Relator, Deputado Edison Lobão, que emite parecer favorável à 
Mensagem n• 11, de 1979-CN, nos termos de Projeto de Decreto 
Legislativo que oferece como conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado 'com votos 
em separado dos Senhores Deputados Silvio de Abreu Júnior c João 
Gilberto. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a rc:uniüo c, pura cons
tar, cu, Alfcu de Oliveira, Assistente da Comissão, lavrei a presente 
Ata, que, lida e aprovada, será nssinadn pelo Senhor Presidente, 
demais membros da Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo c relatório sobre o veto parcial no 
Projeto de Lei da Câmara n' 120, de 1978 (Mcnsa~cm Pre
sidencial n' 43, de 1979 (CN) -que "dispõe Sllbrc a lei Lei 
Or~linlca da Magistratura". 

I' REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 2 DE 
ABRIL DE J97Q 

As dczcssc.:te horas c tnnta minutos du dia dois de.: ahril du ano 
de mil novecentos c setcntn I! nove, na Sulu Clóvis licvil:kqua, rcúnt~· 

.se a Comissão Mista incumbida de c.:studo c rdatório ~nhrc.: o Veto 
Parc.;Ja! au Projc.:to de Lei d:t Cá mar::~ nl' 12ú, de JY7fl fMt.:n:.agc:m Pre
sidcncialn" 43, de 1979 (C:"JJ, qu:: '"d;:;põ:: ~cbn: :1 Lc.:i úrr;.!11i.::; {~~~ 

!VIi.J~i~tratura", presente:-> os Scnhorc.:~ Scnaoorc.::. He!vi::iio Nuw,;:,, 
Saldanha Dcrz1 c Leite Cn:Jvc.:s c o:-~ DcpL1tado~ Gome.:!> llll Silva c 
Adhemar de Barros Filho. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o S~nhor Depu
tado Ruy Códo. 

De ucordo com o Regimento Comum, são aoc.:J'tos os trabalho:-. 
pelo Senhor Senador Helvidio Nunes, que declara instalada a Comis· 
são. 

De conformidade com o Regimento, o Senhor Pre,idcnte 
eventual, Senador Helvídio Nunes, declara que irá proceder a 
eleição do Presidente e do Vice-Prosidentc da Comissão. 
Distribuídas a!! cédulas, é convidado para funcionar como cscn.Jtina
dor o Senhor Deputado Adhemar de Barros Filho. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Leite Chuves ........................... . 
Em branco . . . . . ............................. . 

Para Vicc-Presidcnte: 
Senador Saldanha Derzi ........................ . 
Em branco ................................... . 

4 votos 
I voto 

.4 votos 
I voto 

São declarados dc:itos, respectivamente, Presidente c Vice-Pre· 
sidentc du Comissão, os Senhores Senadores Leite Chaves c Salda
nha Derzi. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Leite Chaves agra
dece em seu nome e no do Senhor Senador Saldanha Derzi, a honra 
com que foram distinguidos c, designa o Senhor Deputado Gomes 
da Silva para relatar a mati:ria. 

Nada mais havendo a tratnr, encerra-se a presente reunião e, 
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comis
são, lavrei a presente Ata que, lida c aprovada, será assinada pelo Se
nhor Presidente, demais Membros da Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mcns•gem no 13, 
de 1979 (CN), do Senhor Presidente da República submeten
do i apreciação do Congresso Nacional o texto do Decreto
lei n• 1.653, de Z7 de dezembro de 1978, que "prorroga o pra
zo de aplicação dos incentivos fiscais criados pelo artigo 4• do 
Decreto-lei n' 880, de 18 de setembro de 1969, dilatado por· 
força do Decreto-lei n' 1.345, de 19 de setembro de 1974, c dô 
outras providências'', 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 3 DE 
ABRIL DE 1979 

Às dezoito horas do dia três de abril do ano de mil novecentos e 
setenta e nove, na sala Clóvis Bcvilacqua, reúne-se a Comissão 
Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 13, de 
1979 (CN), do Senhor Presidente dn República submetendo à apre
ciação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n' 1.653, de 27 
de dezembro de 1978, que "prorroga o prazo de aplicação dos incen
tivos fiscais criados pelo artigo 4• do Decreto-lei n• 1.345, de 19 de 
setembro de 1974, e dá outras providências", presentes os Senhores 
Senadores Benedito Ferreira, Hclvidio Nunes, Passos Porto, 
Lourival Baptista, Moacyr Dalla, Murilo Bndaró e Saldanha Derzi e 
os Deputados Alcides Franciscato, Isaac Newton, Nagib Haickel, 
Ernesto de Marco e Roberto Carvalho. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Agenor Maria, Evelásio Viciru, Henrique Santillo c Jos~ 
Richa c os Deputados Hugo Napoleão, Milton Figueiredo, Jocl Ri
beiro, José Freire, Peixoto Filho e Joi•o Cunha. 
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Havendo número rt:gimcntal, são abertos os trabulhos pelo 
Senhor Senador Lourival Baptista, Vice-Presidentc da Comissão. 
propondo à Comissão a dispcnsn du leitura dn Atu da n:uniilo 
anterior c, em seguida é dada como aprovada. 

Prosseguindo, a palavra é dada ao Relator da Matéria. Depu· 
wdo Isaac Newton, que emite o seu parecer favorável nos termos de 
Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão. 

Colocado cm votação, 6 o mesmo aprovado com voto enl sc· 
parudo do Senhor Deputado Roberto Carvalho. 

Nada mais havendo u tratar, encerra-se a presente reunião c, 
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da 
Comissão, luvrc:i a presente Ata que, lida c aprovadu, é assinuda pdo 
Senhor Presidente c vai~ publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbido de estudo e parecer sobre 11 Mensa~cm n' 23. 
de 1979 ( CN ), que submete Íl deliberociio ào Congresso Na
cional o texto do Decreto-lei no 1.662, de 2 de fevereiro de 
1979, que "altero a legislocão do imposto de rendo e do im
posto o;obre produtos industrializados, nos cnsos que especifi
ca". 

REUNIÃO (INSTALAÇÃO). REALIZADA EM 2 DE 
ABRIL DE 1979 

Aos dois dias do més de abril do ano de mil novecentos c seten
ta e nove, ils dezesseis horas, na Sala Clóvis Bevilúcqua, presentes os 
Senhores Senadores Benedito Ferreira, João Calmon, José Lins. 
Lourival Baptista, Luiz Cavalcante, Moacyr Dalla, Passos Pôrto c 
os Deputados Norton Macedo, Edilson Lamartine, Nilson Gibson, 
Milton Figueiredo, Júlio Martins e Marcelo Cerqueira, reúne-se a 
Comissão Mista incumbida do estudo e parecer sobre a Mensagem 
n•23, do 1979, que submete à deliberação do Congresso Nacional o 

texto Jo Decrelo·lci n'' 1.662, de 2 de fcvcre1ro de I t)79, qul! "altera ;t 

lt:gislaçào do imposto de: renda c do imposto sobre produto:; inJus~ 
triali1.ados, nos casos que: especifica''. 

Deixam de comparecer, por motivo ju~titi~.:udo, os Senhorc ... 
Scnudorcs Cunha Lima, Roberto Saturnino, Mauro Bcncvidcs. 
Lútaro Barboza c os Deputados Paulo Guerra, Natal Gale. Roque 
Aras, Oswaldo Macedo c Jorge Cury. 

De acordo com o que preccituu o Regimento Comllm, assume ;1 

Pr.:sidê:ncia, o Senhor Senador Lui1. Cnvalcante, que declara insta· 
!ada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental. o Senhor Prcsidcnh: 
esclarece que irá proceder u eleição c.lo Presidente c Vicc-Prc.:sidcnh:. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Luiz Cavalcante conviua 
o Senhor Deputado Júlio Martins para funcionar como escrutina
dor. 

Procedida a clciçfio, vcri11ca-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Marcelo Cerqueira .................... 12 votos 
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I voto 

Para V ice· Presidente: 
Deputado Nilson Gibson ........................ I~ votO> 
Deputado Norto'n Macedo ...................... I voto 

São declarados eleitos, respectivamente, ?residente c Vice-Prcsi· 
dente, os Senhores Deputados Marcelo Corqueirn c Nilson Gibson. 

Assumindo a Prosidéncia, o Senhor Deputado Marcelo Cor
queira agradece em nome do Deputado Nilson Gibson a honra com 
que foram distinguidos c designa para relatar a matéria o Senhor 
Senador Passos Pôrto. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião, 
lavrando, eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a pre
sente Ata que, lida o aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente 
c demais membros da Comissão e irá à publicação. 
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Vic•Pre~identez 

Titular•• Suplente• 
ARENA 

1, luiz Ca'f'olcante I, AHon.a Camorgo 
2. Milton Cabral 2. Jo6o Calmon 
3. Alberto SiJyg 3. Jutahy Magalh6e1 
"'· Arnon de Metia 

MDB 
1. Oil'(eu Cordo10 1. Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Roberto Saturnino 
3. Henrique Sontillo 

Aui1tentez Ronoldo Pacheco de Oliv.ira- Romol306 
Reunióe1z Quarta1•feira1, 01 llzOO korCII 
localz Sala "Ruy Barbo10"- Anexo 11- Ramai1 621 e 716 

COMISSÀO DE REDAÇÀO- (CR) 
(5 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Pr•lidente, Dirceu CC1rdo10 
Vic•Prelidenle1 Adalberto Sena 

Titulare• 

I. Tono Outra 
2. Soldanha Cerzi 
3. Monde• Cangle 

I. Dirceu Cardo10 
2. Adalberto Sena 

Suplentt1 
ARENA 

1. Joóo Calmon 
2. Murilo Badaró 
3. JoMSomey 

MDB 
1. Hugo Ramos 

Auistentez MCiria There1a Mogalh6e1 Mona- Ramol13" 
Reunióe1z Quintal·feiros, 01 12,00 hora• 
Localz Sala "Ció'f'ÍI 8e'f'ilócqua"- Anexo 11 -Ramal 623 

COMISSÀO OE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
( 15 membro1) 

COhiPOSIÇÀO 

Pre1idlnte1 Tar10 Outra 
1 '·Vice•Pre•identez Saldanha Deni 
2'·Vice·Pre1ldente, lomanto Júnior 

Titular•• 

1. TCir.a Outro 
2. Bernardino Vlgna 
3. Saldanha Derzl 
"'· lomanto Júnior 
5. Mendo• Cang]e 
6. Teotónio Vilela 
7. Almir Pinto 
8. lenoir Vgrga• 
9, Jo•• Sarney 

Suplent11 
ARENA 

1. Alay•lo Cho .... 1 
2. Aderbal Juremo 
3. Poeira Pedra .. lan 
"'· Henrique de Lo Rotque 
5. Jo.t Gulamard 
6. Lub. Cavalcante 

I. Paulo Brouord 
2. Nel1on Carneiro 
3. Itamar Franco 
"'· Ja1e Richa 
5. Amoral Pei•oto 
6. Tancredo Neve• 

Abril de 1979 

MDB 
I. Marcai Freire 
2. Mauro Benl'f'idel 
3, leite Cha ... e• 

A11i1tentoz Antônio Cariai de Nogueira- Rgmal 675 
Reuni6111 Terça1•feira1, 0111,00 hora1 
Locolz Solo "Ruy BarbaJO"- Anexo U- Ramoi1 621 1716 

COMISSÀO DE SAÚDE - (CS) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Prllidente, Gil'f'Gn Rocha 
Vic•Prelident.z Henrique Santillo 

Titulares 

1. Lomonto Jtiniar 
2. Almir Pinta 
3. Alberto Sil'f'O 
4. JoM Guiomard 

1. Gilvon Rocha 
2. Henrique SclntiUo 
3. Joison Bart~to 

Suplente• 
ARENA 

I. Saldanhg Otni 
2. Jorge Kalume 
3, Benedito CC1nelo1 

MOB 
I. JoM Aicha 
2. Adalberto Sena 

Ani1tentez Cario• Guilherme FonMCa- Ramal676 
AeuniOelz QuintOI•feiral, a. 10z30 hora• 
Localz Sala "Ruy Barbo10"- Aneao 11 - Ramal• 621 e 716 

COMISSÀO OE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

President11 Jorge Kalume 
Vice·Pre1ident11 MCiura S.neYides 

Titulare• 

1. Jorge Kalume 
2. Lui1 Ca ... alconte 
3, Murilo Badoró 
"'· Benedito Ferreira 

1. Mauro Blne~ide1 
2. Agenor Maria 
3. Hugo Ramo• 

Suplent11 
ARENA 

I, Raimundo Parente 
2, Amoral Furlan 
3, JoM Guiomard 

MDB 
1. Cunha Lima 
2. Jai10n Barreto 

Aul1tenle1 Cario• Guilherme Fon~eco- Ramal676 
Reuni6e11 Quarta•·feirol, a, 9z30 hora• 
Laca], Solo "Ruy Barba1o"- Ane•o 11- Ramoi11 621 o 716 

COMISSÀO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Prelidentez Evandro Carreira 
Vlce•Pre•ldentez Humberto Lucena 

Titularei 

1, Raimundo Parente 
2, tienrlque de La Rocque 
3. Berngrdlno Viana 
"'· Alberto Sll'f'CI 

Suplent11 
ARENA 

I, Affon10 Camorgo 
2. Pedro Pedronlan 
3, Aderbol Jur.ma 



Abril de 197~ 

MOB 
1. EYandro Corr~lra 1. Or~st11 Ou•rcia 
2. Humb•rlo Luc.na 2. EYelo1lo Vieira 
3. Lázaro Barboza 

Anl1tlnle1 Sónla Andrade P•i•ato- Romal307 
ReuniOes1 Qulnto1·feirb1, (:U 9130 horas 
Local1 Solo "Ruy Borbo1o"- Anuo 11- Ramois621 • 716 

COMISSÃO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇCES 
E OB~AS PUBLICAS- (CT) 

(7 membro1) 

COMPOSIÇ.I.O 

Pr11ldente, Benedito Ferreiro 
Vic.·Prt1idente1 Vicente Vuolo 

DIÁRIO DO CO:-IGRF.SSO NACIONAL (Seçlo III 

Titular11 

1. Benedito ferreiro 
2. Vlcent• Vuolo 
3. Pedro Pedrou'1on 
4. Affon10 Comorgo 

1. EYondro Carrtlro 
2. lozoro Borbo1o 
3. Or11t11 Qutrcio 

Supl1nte1 

ARENA 

I, P01101 POrto 
2. Lomonto Júnior 
3. Alberto SiiYo 

MOB 

I. leite Cho1111 
2. Agenor Mario 

Ani1tente1 Ronolda Pacheco de OI'IYeiro- Romol306 
Reuni0.11 Terçot·feiros, à1 10100 horot 
local! Sola "Ruy Borbo1o"- Anuo 11- Ramoi1621 e 716 

SENADO PEDERAL 

SUBSECRETI\RI;, DE C0!1ISSÓES 

SERVIÇO DE COMISSÕES PEru11\NENTES 

Slil111du 7 757 

8) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS. 
E OE INQU!RITO 

Comh.OII Tempororiol 

Chefe1 Ruth de Souza Castro 
locoh Ane110 11- Ttrreo 
Telefone1 22.5·8.50.5- Ramol303 
I) Comiu6u Temporárias poro Projetei do Congreuo No· 
cionol 
2) Comiu6u Temporárias para Apreciaç6o de Vetoa 
3) Comiu611 Etpedoise delnqutrito, • 
4) ComiuOo Mille do Projeto de Lei Orçamenlórla (ort. 90 
do Regimento Comum). 

Aui1tenlll de Comitlll111 Haroldo Pereira Fernand11 - Ro· 
mol67oi1 Alfeu de OliYeira- Ramol67oi, Cleide Mario B. F. 
Cruz- Ramol.598, Mouro Lopu de So- Ramal 3IO,Leilo 
LeiYol Ferro Co1to- Roma131oi. 

HOAARIO DAS REUNIÕES DAS Cm1ISSÕES PER:-LANENTES DO SENADO FEDERAL 
PA~' O ANO DE 1979 

HORAS TERÇA S A L A S ASSISTE~'TE HORAS QUINTA S A L A S ASSISTENTE 

c.T. RUY 8,\RBOSA RONALDO C.F. CLOVIS BEVIlACQUI\ A!ITO~IO 

Ra:nais-621 e 716 
09:30 Ra:nal - 623 CARLOS 

10:00 

C.A.R. CLOVIS DEVIL~CQUA GUILHE:RHE c.s.P.c. RUY BARBOS/\ SONIA 
Ramal - 623 Ra:nais-621 c 716 

ll: 00 C.R.E. RUY BJ\RDOSI\ ANTONIO C.E.C. CLOVIS BEVILACQUA SONIA 
Ramais-621 e 716 CARLOS Ramal - 623 

10:00 
HORAS QUARTA S A L A s ASSISTENTE c.o.F. RUY B/,RBOSA RON/,LDO 

Ramais-621 e 716 
09:30 c.s.N. RUY 81\RBOS/\ GUILHERI-IE 

Ramais-621 e 716 10:30 c.s. RUY 81\RBOSJ\ GUILliERHE 
Rarnais-621 e 716 

c.c.J. CLOVIS BEVI~CQUA MI\ RI/\ 

Ra:nal - 623 HELEN/\ ll:OO C.L.S. CLOVIS BEVILf,CQUA DANIEL 
lO: 00 narnal - 623 

c.A. RUY 81\RBOSA SONIJ\ 
Ra:nais-621 e 716 12:00 C.R. CLOVIS BEVI~CQUA MARli\ 

Ro.mal - 623 THEREZA 

10:30 c.E. RUY BARBOSJ\ DANIEL 
RDJ':\sis .. 62l e 716 

ll:OO C.M.E. RUY BARBOSA RONALDO 
Ra:nais-621 c 716 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXIV -N•027 TERÇA-FEIRA, lO DE ABRIL DE 1979 BRASILIA- DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

l-ATA DA t• REUNIÃO, EM9DEABRILDE 1979 

1.1-ABERTURA 

1.1.1 -Comunicação da Presidência 

- Inexistência de quorum para abertura da sessão. 

1.1.2- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão. En
cerramento 

I .2- EXPEDIENTE DESPACHADO 

1.2.1- Oficio do Sr. !•-Secretário da Câmara dos Deputados 

- N• i i0/79, comunicando a rejeição do Projeto de Lei do 
Senado n• 28/74 (n• 590/75, na Câmara dos Deputados), que 
dá nova rcdação ao § 2• artigo 24, da Lei n• 3.807, de 26 de 
agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social). 

1.2.2- Pareceres 

Referentesàs seguintes matérias: 

- Projeto de Lei da Câmara n• 123/77 (n• 739-D/72. na 
Casa de origem), que transforma os débitos dos estabelecimentos 
de ensino, junto ao INPS, cm bolsas de estudo, c dá outras 
providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 113/78 (n• 3.319-B/77. na 
Casa de origem), que introduz alteração na Lei n• 91, de 28 de 
agosto de 1935, que determina regras pelas quais são as socie· 
dades declaradas de utilidade pública. 

-Projeto de Lei da Câmara n• I 16/78 (n• I .899-C/76. na 
Casa de origem), que dá nova redução ao parágrafo único do 
artigo 12 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica 
da Previdência Social). 

-Projeto de Lei da Câmara n• 142/78 (n' 5.726-B/78, na 
Casa de origem), que cria cargos cm comissão e fixa valores de 
vencimentos do Grupo-Dircção c Asscssoramento Superiores do 
Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Tra
balho da 9• Região, c dá outras providências. 

1.2.3- Projetos de lei do Senado 

- N• 60/79, de autoria do Sr. Senador Henrique Santillo. 
que concede incentivos fiscais à implantação de indústrias na 
região gcocconômica de Brasília. 

- N• 61/79, de autoria do Sr. Senador Aloysio Chaves, que 
especifica as hipóteses cm que as decisões, nos dissidios colctivos. 
poderão estabelecer normas c condições de trabalho, trata do 
exercício do direito de greve, c dá outras providências. 

1.2.4- Requerimentos 

- N•s 88 c 89/79, de dcsarquivamcnto de projetes de lei do 
Senado que especificam. 

l.l,S - Comunlcaçio 

-Do Sr. Senador Hugo Ramos, que se ausentará do País. 

2- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR 

- Do Sr. Senador Evandro Carreira, pronunciado na sessão 
dc6-4-79. 

3-ATASDECOMISSOES 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

6 - COMPOSIÇÀO DAS COMISSOES PERMANEN
TES 

ATA DA 1" REUNIÃO, EM 9 DE ABRIL DE 1979 
}!I Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura 

PRESIDENCIA DO SR. ALEXANDRE COSTA 

tfS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Senu - Jorge Knlume - Raimundo Parente -
Aloysio Chaves- Jurbus Pnssurinho- Alexandre Costa- Henri-

que de Lu Rocque - José Surney - Alberto Silva - Bernardino 
Viu na- Almir Pinto- José Lins- Agenor Maria- Aderbal Jure· 
ma- Moucyr Dullu- Roberto Suturnino - Henrique Suntillo
Gastão MUller- Mendes Canal e- Evelúsio Vieira. 
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O SR. !'RESIDENTE (Alexandre Costa)- A lista de presença 
acusa o comp:m:cirncnto de 20 Srs. Scnadorc:-.. 

Entretanto, acham-se presentes, cm plenário, apcna~ H Sr:.. 
Senadores, niío atingindo, portanto, o quorum mínimo necessário 
para a abertura da sessão, nos termos do art. 180, § 111, do Rcgimcnto 
Interno. 

Nestas condições, vou encerrar a presente n:união, designando, 
nos termos dn alínea a do art. 197 do Regimento Interno, para a 
Ordem do Dia da sessão ordinária de amanhã 

TRABALHO DAS COMISSOES 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Está encerrada a 
reunião. 

( Levanta·se a reunião àJ /4 horas t! 37 minutos. J 

Expediente despachado nos lermos do ar!. 180, § 19, do Rc
~imento Interno: 

OFICIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N• 110/79, de 6 do corrente, comunicando a rejeição do Projeto 
de Lei do Senado n• 28, de 1974 (n' 590/75, na Câmara dos Depu
tados), que dá nova redução ao§ 2• do art. 24. da Lei n• 3.807, de 26 
de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social). 

PARECERES: 

PARECERES N•S 49 E 50, DE 1979 

Sobre o Projeto de Ld da Cômara n' 123, de 1977 
(n' 739-D, de 1972, na Casa de origem), que "transforma o.s 
débi!os dos estabelecimentos de ensino, jun!o ao INI'S, cm 
bolsas de estudo, e dá outras providências". 

PARECER N•49, DE 1979 
Da Comissão de Legislação Social 

Rela!or: Senador Ruy San!os 

&: remetido ao Senado Federal, pela Câmara dos Deputado,, 
um projeto de lei que "transforma os débitos dos estabelecimentos 
deonsino,junto ao INPS, em bolsas de estudo, e dá outras providên· 
cias". E aqui tomou o n• 123, em 1977. Não há porém, no process•. 
informações quanto à autoria da proposição, bem como dos pare· 
cerc:s aprovados na outra Casa do Congresso. 

Há a melhor intenção na iniciativa. Há, de fato, por este Brasil 
afora, inúmeros estabelecimentos de ensino executados pelo INI'S: 
tenho noticias de que alguns foram obrigados a cerrar suas portas. 

A lei porém, não é exeqUível. O colégio pode oferecer bolsa de 
estudo para cobrir setenta por cento de sua dívida; e se não existirt:m 
bolsistas dentro das normas das bolsas concedidas pelo Ministério 
do Trabalho? Nada feito, ou pagamenro sem pagamemo. 

Assim sendo, o nosso parecer ~ contrário ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 123, de 1977. 

Sala das Comissões, 6 de abril de 1978. - Jessô Freire, Presi
dente- Ruy San los, Relator- Lourival Bap!is!u- Osires Tcixciru 
-Orestes Quôrciu- J arbas Passarinho. 

PARECER N• 50, DE 1979 
Da Comissiio de Financus 

Relu ror: Senador Su1danha Derzi 

Sob o exame o Projeto de Lei du Câmara n' 123, de 1977, que 
"transform~1 os débitos dos estabdccimcntos de cnsino, junto ao 
INPS, cm bolsas de estudo, c dá outras providências". 

A proposição é de iniciativa do eminente Dcpul:ldo Adhcmar 
Ghisi c obictiva permitir que os estabelecimentos particularl!s de cn· 
sino liquidem setenta por cento de seus débitos prcvidcnciúrios, atra· 
vês dt: oferta de bolsas de estudo ao l,rograma Especial dt: Bolsas d~: 
Estudo (PEHE) do Ministério do Trabalho, desde que recolham 
prcvi:uncntc ao INPS trinta por cento da dívida. 

Vai~: ress:dtar, desde lo~u. que o PEl3E jú rossui UllJon;:mlt:lll!l 

plurianunl, prevendo o número de boba!<. a ~crern L:on~,;cüiJ.t~ c St:l~'> 
valorc~. 

Pelo Decreto n• 68.592, de maio de 1971, foi cstahclccida a 
transfcrência dc rccur!'tos do Salúrio-Educaç[IO para o Fundo N<t~io· 
nnl de Desenvolvimento da Educação c atribuído 010 Banco do Hras!l 
a runçào de proceder ils transrerências autom(tticas, cm duodél'imo!'t, 
das quantias estimudas cm c:1da ano. 

Com rclaç~o oos débitos previdcnciários dos estabclecimcntm 
particularcs de ensino, o Governo Federal tem buscado a soluç<'to 
pela via administrativa, através de convénio!'t entre o Ministério da 
Educação e Cultura c a Previdência Social. 

Tendo presente a soluçUo exercitada na esfera administrutiv~l. 
t:ntcnd~.:mos dt:snecessúrio o estabelecimento de norma le~al l!spe~.;i
fica para o problema, que já está equacionado. 

A vista do exposto, concluímos pela rejeição do Projeto de Lei 
da Câmara n' 123, de 1977. 

Sala das Comissões, 5 de abril de 1979. - Cunhu l.inuo, 
!'residente- Saldanha Derzi, Relator- Jutahy MagalhàL'S- .Jorge 
Kalume- Raimundo-Puren!e- Mauro Benevides- Affonso Cum:or
go- Amaral Peixoto- Pedro Simon- Tuncredo Neves, wncido. 

PARECER N• 51, DE 1979 

Da Comissão de Finanças, sobre o Projelo de LL-i du C:i
mara n• 113, de 1978 (n' 3.319-8, de 1977, na Casa de ori
gem), que introduz al!eração na Lei n' 91, de 28 de agosto de 
1935, que "determina regras pelas quais são us socicdudc!ot 
declaradas de u!ilidade pública". 

Rela!or: Senador Mauro Benevides 
Sob exame o Projeto de Lei da Câmara n' 113, de 197M, de 

iniciativa do nobre Deputado Pacheco Chaves, que introduz altera
ção na Lei n• 91, de 28 de agosto de 1935, que "determina regras pc
las quais são as sociedades declaradas de utilidade pública", 

A proposição i: justificada, por seu autor, sob o fundamento da 
necessidade de se ampliar us exigências para o reconhecimento de 
utilidade pública das sociedades, por parte do poder público. 

Na Câmara dos Deputados, o projeto mereceu uprovuc:w do 
Plenário, depois de tramitar pelas Comissões de Constituiç:io c 
Justiça c de Finanças. 

Ao disciplinar e ampliar as exigências para declaração de utili
dade pública das entidades, o projeto determina acertadamente que 
só serão reconhecidas as instituições cuja Diretoria, Conselho Fis
cal, Deliberativo ou Consultivo não sejam remunerados, alargando, 
assim, a abrangência da Lei no 91, de !935, que só cogitava dcss:o 
proibição paru os cargos de diretoria. 

Sob o aspecto financeiro - competência regimental dest~t 
Com~ssào- nada temos a opor ao projeto. 

A vista do t:xposto, manifestamo-nos pela aprovaçiio do projeto 
sob exame. 

Sala das Comissões, 5 de abril de 1979.- Cunhu Limu, Prc,i
dcntc, Mauro Hcnevides, Relator, Amaral Peixoto - Jutuh1· ~la
galhàes- Saldanha Derzi- .Jorge Kulume- Raimundo Par~otc
Affonso Cumnrgo- Pedro Simon- Tancredo NfH'C!'t, 

PARECERES N's 52,53 E 54, DE 1979 

Sobre o l'roje!n de Lei da CUmurn u'' li 6, de 197M 1 n•• 
l.R89-C, de 1976, na Cusn de oriJ,:em ), que --chi nom ndn~·iiu 
ao purligrnfo 1ínico do urtigo 12 dn Lei n'·' 3.N07, dl' 2ll dl• 
a~osln de 1960 (Lei Orgiinicu dn Previdêncin Suei ui)'". 

I'ARECER N• 52, DE 1979 
Du Comissão de Con"itiluic;iin l' .Justh;:t 

Rcl1110r: Sermdur Nelson Curn~irn 

Aprovadn pt:la Cúmara dns Dcputados, vcill a cstH C:1 .. :t do 
Congresso Nar.:ional, para :1 rcvbfto prcvist:~ /lll :trti!!o 51-i da Com-
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()IÁHIO 1)0 CONGR•:sso .~~\CIO!\ r\ I. (S~ç11n IIJ 

~itu1~au Federal, o Projeto dc Lei ucirna caraclt:rii.Hdü, que: aqui 

'amou o número 116, de 197X. 
A proposiç[&o altera o h:xto do parágrí.lro l111ico Uo arl. 12 da Ld 

Organica da Previdência Social (Lei n• 3.K07, oc 26 de agosto de 
1960). 

A redução a tua! do dispositivo é a seguinte: 

"Art. 12 ..................................... . 

Parágrafo único. Mediante declaração escrita do se· 
gurado, os dependentes indicados no item lll do art. li po· 
derão concorrer com a esposa, a companheira ou marido in
válido, ou com a pessoa designada na forma do § 4• do 
mesmo artigo, salvo se existirem filhos com direito à pres· 
tação." 

A proposta aprovada pela Cámara dos Deputados imprime ao 
parágrafo único que acabamos de transcrever o seguinte texto: 

"Art.12 ..................................... . 

Parágrafo único. Mediante declaração escrita do se· 
gurado, os dependentes indicados no item III do art. 11 po· 
dcrào concorrer com a esposa, a companheira ou marido 
inválido, ou com a pessoa designada na forma do § 4• do 
mesmo artigo, salvo se existirem filhos com direito à presta· 
ção, caso em que caberá àqueles dependentes, desde que vi· 
vam na dependência econômica do segurado e não sejam fi. 
lindos a outro sistema prcvidenciário, apenas assistência 
médica." 

O cotejo das duas reduções mostra que o objetivo do projeto é o 
de proporcionar assistência médica ao pai inválido e à mãe do segu· 
rado, mesmo que existam filhos com direito à prestação. 

Sob o ponto de vista da constitucionalidade e juridicidade da 
proposição, o problema a ser examinado Ó·O que decorre da regra do 
parágrafo único do art. 165 da Lei Maior, segundo o qual "nenhuma 
prestação de serviço de assistência ou de beneficio compreendidos 
na previdência social será criada, majorada ou estendida sem a 
correspondente fonte de custeio total". 

Ora, o projeto que e<aminamos indica a fonte de custeio: é a 
prevista no art.'46 da Lei n• 3.807, de 1960. 

Temos entendido que a indicação da fonte satisfaz a exigéncia 
constitucional, O fato de se saber se a fonte indicada é ou não bas
tante i: problema estranho à competência deste órgão técnico, pai> se 
insere precisamente no âmbito da Comissão de Legislação Social. 

Por outro lado. a própria Lei Orgânica da Previdéncia Social 
dispõe que a "amplitude da assistência médica será em razão dos rc· 
cursos financeiros disponiveis, c conforme o permitirem as condi· 
ções legais". 

Tal norma atinge os próprios segurados, alí:m dos dependentes. 
Portanto, o problema da fonte de custeio, no caso, t: secundário, eis 
que a assistência médica que o projeto prevê para o pai inválido c 
para a mãe só será p'restada cm raziio da existência ou niio de rc· 
cursos financeiros disponíveis c conforme o permitirem ns condições 
locais, como está escrito no urt. 46, que transcrevemos linhas acima. 

Assim sendo, não haverá, propriamente, uma sobrecarga de ser~ 
viços de assistência para a previdência social: ela somente os propor· 
cionará na medida da existência de recursos. 

Este aspecto da qucstuo, bem como a indicação feita pelo pro· 
jeto da fonte de custeio, nos leva à conclusão da constitucionalidade 
do projeto, no que, aliás, seguimos orientação já adotada por este 
órgão técnico. 

Ademais, não podemos deixar de ressaltar o carluer profunda· 
mente humano de que se reveste o projeto uo procurar dar assistên .. 
cia módica ao pai inválido c à mãe do scgurndo. 

Nenhuma objeção, tumbêm, pode ser oposta à juridicidadc da 
rroposicflo, eis que clu se ajusta ;Is finalidades mesmas dt: todo o 
sbtcmu prcvidcnciúrio. 

Finalmente, H lécni..:<! utr!izada pclu rcdator Uo projeto for :t 

mais acnn~clh:Ivcl, quando inseriu a modificação no próprio te.'<IO 

legal a ser modificado. 
Assim sendo, eu tendem os membros da Comi!isào de Constitui· 

çcio c Justiça do Senado que o Projeto de Lei da Cámara n• 1.899-C, 
de 1976 (n• 116, de 1978, no Senado), não se ressente de qualquer 
vício de inconstitucionalidade, injuridicidade ou de falta de técnica 
legislativa, merecendo, por isso, aprovação deste órgão técnico. 

Sala das Comissões, 16 de outubro de 1978.- Daniel Kriegcr, 
Presidente - Nelson Carneiro, Relator - Wilson Gonçalves -
ltalívio Coelho - Otto Lehmann - Lázaro Barboza - Heitor Dias 
-Cunha Lima- Dirceu Cardoso. · 

PARECER N• 53, DE 1979 
Da Comi85io de Legislação Social 

Relator: Senador Lázaro Barboza 
Originário da Câmara dos Deputados, visa o presente projeto a 

alteração do parágrafo único do artigo 12 da Lei n• 3.807, de 1960 
(Lei Orgânica da Previdência Social), de modo a assegurar ao pai 
inválido c à mãe do segurado o direito à assistência médica, igualda· 
de de condições com os demais dependentes. 

Pela norma legal em vigor, os pais do segurado só fazem jus 
àquela ussistência no caso de não e.xistir~m filhos com dirdto i\ 
mesma prestação. 

O projeto nos parece justo c de elevado alcance social. como 
bem salientou o eminente Senador Nelson Carneiro, ao aprová-lo na 
Comissão de Constituição c Justiça. 

Temos acompanhado atentamente a evolução da nossa Pre· 
vidê:ncia Social, cada vez mais perto da sua universalização. Pode-se 
dizer que i: ínfima a parcela ainda não abrangida pelos beneficias 
existentes. E este é um caso que estava a merecer a atenção do Esta· 
do. 

Realmente, não sendo o pai inválido ou a mãe beneficiários ou 
segurados da Previdência Social, porque nunca se filiaram ao 
sistema, e não tendo 70 anos de idade, para se valerem da 
excepcionalidade da Lei n• 6.179 j14 (pensão vitalicia aos idosos c 
inválidos), estavam eles completamente desassistidos. 

Assim, o projeto vem de preencher uma lacuna c reparar uma 
injustiça dentro do panorama atual da Previdência Social, motivos 
que nos levam a opinar pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de !978. - Osircs 
Teixeira, Presidente eventual - Lázaro Barboza - Relator - J ar· 
bas Passarinho- Lenoir VarKas- Lourival Baptista. 

PARECER N• 54, DE 1979 
Da Comi85io de Finanças 

Relator: Senador Mendes Canale 
Na forma regimental, chega ao exame da Comissão de Finanças 

o Projeto de Lei da Câmara n• 116, de 1978, que dá nova redação ao 
pnrágrafo único do artigo 12 da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 
1960(Lei Orgânica da Previdência Social). 

A proposição é: de autoria do nobre Deputado José Carlos 
Teixeira, e, na Câmara dos Deputados, obteve aprovação do Plená· 
rio, após tramitar pelas Comissões de Constituição c Justiça, de Tra· 
bulho e Legislação Social e de Finanças. 

Objetiva o projeto modificar a redução do parágrafo único do 
artigo 12 du Lei Orgânica da Previdi:ncia Social, para que, mediante 
declaração escrita do segurado, os dependentes mencionados no 
item i II do artigo ; I da mesma Lei possam concorrer com a ••posa, 
a companheira ou o marido inválido, ou com a pessoa designada na 
formu do§ 4• do mesmo artigo, salvo se existirem filhos com direito 
à prestação, caso em que caberia àqueles dependentes, desde que 
vivam na dependência econõmicu do segurudo c não sejum filiudos" 
outro sistemu prcvidcnciário, apenas ussistê:ncia mê:dic~a. 

Sob o uspccto financeiro - cornpeti:nciu regimental desta 
Comissão - devemos destacur que o artigo 211 Uo projeto prevC 
~.:amo fonte de custeio do encargo or<~ estabelecido os recurso~ prc-
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visto:-. llll artigo 46 da Lei 11'' J.S07, d.: :!Cl o~~ ;:~gus!ll d.: 11JtJll, qLa.• 

detine ser a amplitude da assistência médicH crn nuào dos rcl.:ursos i·i. 
n;.mceiros disponíYcis c conform.:: permitirem as condições lllcais. 

Com rdaç:io u esse uspccto, nadu vemos que se possa opor <h·, 

projeto sob exame. 
Ã vista do c.:xposto, manifestamo-nos pela uprovaçào do Proj~:· 

to de Lei da Câmara n' 116, de 197S. 
Sala das Comissões, 5 de abril de 197Y. - Cunha Lima, !'re

sidente - Mendes Canale, Relator - Sai<,anha Derzi - Jutah) 
Magalhiies- Jorge Kalume- Amaral Peixoto -Mauro Bencvidcs 
- Raimundo Parente- Pedro Simon - Tancrcdo Neves. 

PARECERES N•s 55 E 56, DF. 1979 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 142, de 197R 
(n• 5.726-B/78, na Casa de origem), que "cria cargos cm 
comissão e fixa valores de vencimentos do Grupo·Direçiio c 
Assessoramento Superiores do Quadro Permanente da Secre
taria do Tribunal Regional do Trabalho da 9• Regiiio, c dá ou
tras providências''. 

PARECER N• 55, DE 1979 
Da Comissão de Serviço Público Civil 

Relator: Senador Henrique de La Rocque 

De iniciativa do Senhor Presidente da República, vem a exan" 
desta Casa projeto de lei visando a criar cargos cm comissão e a lixar 
valores de vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramento Supe
riores do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional 
do Trabalho da 9• Região, e dá outras providências. 

A matéria iniciou sua tramitação na Câmara dos Deputados, 
onde mereceu aprovação. 

A proposição pretende a criação de cargos em Comissão, no 
Quadro Permanente do Tribunal da 9• Região, do Grupo-Direção c 
Assessoramento Superiores, Código DAS- TRT-9>. 100, como se 
segue: I (um) Diretor da Secretaria Administrativa e I (um) Diretor 
da Secretaria Judiciâria, ambos, Código TRT-9•. DAS-101. 3; I 
(um) Secretário da Corregedoria e 5 (cinco) Diretor de Serviço, to-
dos Código TRT-9•. DAS-101. 2. . 

A escala proposta para os vencimentos dos referidos cargos cm 
comissão obedecerá ao parâmetro estabelecido pelo Decreto·lct 
n• 1.604, de 1978, observando-se o teta de retribuição ostabeiceidt> 
no art. 2• do Decroto-lei n• 1.529, de 1977. 

Esclarece mais, o Projeto examinado, que os cargos de Asst:ssor 
de Juiz, Código TRT-9•. DAS-102.2, são privativos de bacharéis em 
Direito e de livre indicação dos magistrados, junto aos quais forem 
servir. 

O art. 3• ó claro ao afirmar que o exercício dos cargos em 
comissão, cuja criação se pretende, é incompatívt:l com a percepçi10 
de gratificação por serviços extraordinários e de representação de 
gabinete. 

Considerando que as despesas decorrentes da aplicação do 
projeto, quando transformado em lei, serão atendidas à conta dos re· 
cursos próprios do Tribunal Regional do Trabalho da 9• Região e 
que a iniciativa do Projeto obedece às normas constitucionais, 
somos, no âmbito desta Comissão, pela.sua aprovação. 

Saiu das Comissões, 5 de abril de 1979. - Evandro Carreira, 
Presidente- Henrique de Lo Rocque, Relator- Raimundo Parente 
- Llizaro Barboza - Bernardino Viana - Affonso Camar~o -
Humberto Lucena. 

PARECER N• 56, DE 1979 
Da Comlssiio de Finanças 

Relator: Senador Affonso Camurgo 

nário do Poder Executivo, é submetido ao exame desta 
C o"'· de Finanças o projeto de lei que cria cargos em comissão c 
lixa v; .. vrcs de vc.:ncímentos do Grupo-DircçUo c Asscssoramcnto 
Sup~riorcs do Quadro Permanente da Sccrcturia do Trihunal Rcgio
uall.!,j Trabalho da 9• Região, c dú outras providências. 

A lll<ltl.:mt 11:..1 aprc~io.1Ua pcJ;.L C.Umara Uu., DcpLd<tdo.~. LCIH..l•· 
rc::~c:hllhJ parc:t:cn;s nu~ Comissões de Constitu1çi10 c Just1ç:!, d~: Scrv1 
t;O Público c de Finanças e a aprova~;ào, cm Plcn:.irio, na sc~süo C:.: 
29 de novembro último. 

Justificando a criação dos cargos, afirma o Senhor Ministro d.: 
Estado da Justiça cm sua Exposição de Motivos: 

Acolhendo proposta encaminhada pclu Tribunal Superior du 
Trabalho, tenho a honra de submeter U clcvuda considcra~fto de V o:-.· 
sa Excelência, com vistas a posterior remessa ao Congresso Na
cional, antcprojeto de lei que objctiva criar 8 (oito) cargos cn·, comi>· 
são, no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional du 
Trabalho da 9• Região, cuja jurisdição abrange os Estados du 
Paraná e Santa Catarina. 

Desde a sua criação pela Lei n• 6.241, de 22 de setembro de 
1975, o referido Tribunal se ressente da falta de uma ostrutura 
administrativa compatfvc:J com o seu crescente movimento proces
sual. 

O assunto foi objeto de acurado exame pelos órgúos técnico> 
deste Ministério, havendo recebido. também, pareceres favoritveb 
do Departamento Administrativo do Serviço Público e da Secretaria 
de Planejamento da Presidência da República, através, respectiva
mente. do Ofício n• 3.432/78 e do Parecer SOF /INOR/N• 304 ;n. 

Trata-se de providência legal, devidamente fundamentada, face 
ao grande movimento de processos no Tribunal Regional do Traha
lho da 9• Região, sediado cm Curitiba, com jurisdição no Paranét c 
Santa Catarina. 

Manifestaram-se favoravelmente à criação dos 8 (oito) cargo:. 
em Comissão do Grupo DAS-TRT-9•·100, todos os órgãos técnicos 
a que a proposta foi submetida. 

Sob o aspecto financeiro- competência regimental da Comis
são de Finanças - vale destacar que as despesas resultantes serão 
atendidas pelos recursos orçamentários próprios daquele Tribunal. 
bem assim por outros a esse fim destinados, na forma da Lei. 

À vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
da Câmara n• 142, de 1978. 

Sala das Comissões, 5 de abril de 1979. - Cunhu Lima, 
Presidente - Affonso Camargo, Relator - Mauro Bcnevidcs -
Raimundo Parente- Amaral Peixoto- Jutnhy Mngnlhiics- Salda
nha Derzi- Jorge Kalumc- Tancredo Ne•es. 

l'rojctos encaminhados ã Mesa 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 60, DE 1979 

Concede incenti\'OS fiscais ã ímplantnçào de indústria~ 
na região geneconômica de Brasili:L. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 As empresas industriais que se instulan:m na região 
geoeconómica de Brasilia poderão, durante o prazo de 5 (cinco) 
anos a contar do inicio de suas atividudes produtivus c na forma esta· 
belecidu em regulamento, converter o devido Imposto. sobre Produ· 
tos Industrializados (I PI), observados os seguintes: 

I- 50% (cinqUenta por cento) convertidos em capital de giro; 
11- 40% (quarenta por cento) convertidos na construção de 

habitações para seus trabalhadores; e 
III- 10% (dez por cento) convertidos cm bolsas de estudo para 

os trabalhadores e seus dependentes. 
Parágrafo único. O disposto neste urtigo aplica-se também its 

empresas que, pura efeito de incidência do I PI, legalmente se equi
param ús indústrias. 

Art. 2• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação. 
Art. )v Rcvogum .. se as disposições cm contrârio. 

Justlficuçilo 

Adotadu que vem sendo, hú muitos anos, u politica Uc inccn· 
tivos liscais, sobretudo visando propiciur mais rúpidu U.:senvul\'i· 
mcnto a ~.:crtus ativiU:u.lcs ou regiões, quando se fala na instituiçüo J~.: 
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um novo estimulo dcssu naturc;za, ao iegislallor, se quiser dt:t:ic.lir 
sohre sua t:ouvcniência, basta olhar o rim u que se dcstina c uv<tliú-lo 
no contc.xto econômico-social que lhe.: seja pc.:culiar. 

Na presente proposição o que se quer é a criação de um in
centivos liscal cspccilico pura as empresas industriais que qucirum 
instalar-sc na regiiio gcocconômica de Brasília, i1 custa, ou a cargo 
do !PI, que normalmente estariam obrigadas u recolher :1o crúrio. 

A escolha do tributo sobre o qual se fará o incentivo i: devida ü 
sua pertinência ou compatibilidade colimados c mesmo com os parti
cipes. 

O que se tem cm mira é a complcmentaçtio de condições para a 
auto-suliciência de uma região que, praticamente, descobriu-se •1 
partir do advento de Brasília, mas que signincau o maior passo jú 
dado no País cm termos de interiorização do desenvolvimento. Auto
sutíciência inclusive industrial. 

O beneficio nscal aqui sugerido, a par de dotar a regiiio 
gr.:occonômica de Brasília do aparuto industrial de que neccssista
c pode receber perfeitamente bcm, sem prcjuilOS de qualquer cs
péch:, inclusive no que se rdaciona com o meio ambiente-. funcio
nará ainda cama um razoável desestimulo à já t:xccssiva concen
tração industrial cm centros como Siio Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, c.:tc. 

Ademais, a criação de novos mercados de trubalho, assim como 
mc:rcados consumidores. certamente resolverá o probh:mu de uma 
população que já começa a apresentar contingente de marginali
zação, seja pelo Ouxo migratório que a própria condição de capital 
incentiva, seja pela insuficiente absorção da indústria da construção 
civil. 

Lembramos, outrossim, que a medida propiciará enormes bene· 
fi cios· a áreas como a da estrada de ferro em Goiás, às próprias 
cidades de Goiánia c Anã polis, Vale do São Patricia, Luziânia, For· 
mosa e todo o nordeste de Goiás, bem como toda a região geoeconô· 
mica de Brasília, em Minas Gerais. 

Sala das Sessões, 9 de abril de 1979.- Henrique Santillo. 

( ,)s Comissões de Constituição e Justiça, de Economia, 
do Distrito Federal e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 61, DE 1979 

Especifica as hipóteses em que as decisões, nos dissidios 
coletivos, poderão estabelecer normas e condições de traba· 
lho, trata do exercício do direito de gre•e, c dá outras pro•i· 
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Ar!. I' As decisões proferidas pelos Tribunais do Trabalho, 

cm processo de dissidio coletivo, instaurado nos termos das leis que 
regulam a mati:ria, poderão, nos limites da sua jurisdição, estabele
cer normas c condições de trabalho, inclusive para os efeitos de nxa
çiio de salários: 

a) quando a realidade econõmico-socinl do Pais ou da regiiio 
tornar injustas as atuais condições de trabalho; 

b) quando ocorrer elevação do custo de vida, de modo a se tor
nar insuficiente a remuneração contratual dos trabalhadores; 

c) quando for conveniente estabelecer justa proporcionalidade 
entre a remuneração contratual dos trabalhadores e os lucros auferi· 
dos pelo empresário; 

d) quando se: tornarem nccess(lrias normus que complementem 
a lei c: os regulamentos internos dus cmpresus; 

c) quando, cm qualquer caso, us condições de trabalho vigentes 
possam contribuir pura a perturbação da ordem social c da hurmo
ni:t entre cmpregudos c empregadores; 

f) quando ror nc:ccssúrio estabelecer s:.llúrio prolissional póira 
determinada categoria ou parte dela. 

Art. 21' A sentença normativa poder{! ultrapassar a ta.xa legal 
para o reajuste de sal{lrios, desde que ll excesso niio seja rcp;1ssaUo 
para n pn:!.;n dos produlns nu sl:rvil;os, 

Art. 31' A greve é um direito que só não podcrú ser exercido 
nos serviços públicos c atividades essenciais, definidas cm lei. 

Art. 4'·' O instrumento jurídico-processual para solucionar gre· 
vc eminente ou já deflagrada será o dissidio coletivo instaurado: 

u) pelos sindicatos representativos das categorias profissionais 
ou cconômicas interessadas no conflito; 

b) pelo ôrguo local do Ministi:rio Público junto ii Justiça do 
Trabalho; 

c) por qualquer das empresas atingidas pela greve; 
d) pelo Tribunal competente para julgar o dissidio, ex officio, 

mediante portaria de seu Presidente, 
Art. 59 O ajuizamento de dissidio colctivo, cm caso de gn:vc, 

nas hipóteses das alíneas a, b c c do artigo anterior, será ft.:ito 
independentemente de quaisquer outras formalidades. através de 
petição escrita, cm tantas vias quantas sejam us partes contrárias, 
com a descrição minuciosa dos fatos determinantes da greve, as pre
tensões dos grevistas e a solução apresentada a título conciliatório. 

Art. 611 O dissidio coletivo em caso de greve scrú processado, 
no que couber, de conformidade com o disposto no Título X, Capí
tulo IV, da Consolidação das Leis do Trabalho, e gozará de prefcri:n
cia sobre todos os demais processos de competência da Justiça do 
Trabalho. 

Art. 70 O ajuizamento de dissídio coletivo nas hipót~ses da 
alínea a do artigo 4• não dependerá de pri:via realização das assem
bléias gerais do sindicato. 

Art. 80 Quando instaurado ex officio, na forma da lainca d do 
artigo 4o, a audiência de conciliação será aberta com o exame da pro
posta de acordo, naquele ato apresentada à consideração das partes 
por iniciativa do juiz. 

Art. 9' O não-comparecimento de quaisquer das partes, nos 
casos previstos nas alíneas b e d do artigo 4•, nua impediru o pros
seguimento da instrução e o julgamento do processo. 

Art. I O. Nua havendo acordo, no caso de instauração ex 
ojjicio do dissidio coletivo ou de ter sido ele requerido pelo órgão do 
Ministi:rio Público que funciona junto à Justiça do Trabalho, será 
aberto prazo de 24 (vinte e quatro) horas para contestaçuo, suces
sivamente aos grevistas e às empresas, prosseguindo-se na forma do 
disposto no artigo 864 da Consolidaçuo das Leis do Trabalho. 

Art. 11. O juiz zelará para que o dissidio coletivo em caso de 
greve seja instruido e julgado no prazo de 10 (dez) dias, contados do 
seu ajuizamento, ressalvada a hipótese de diligêncis indispensáveis. 

Art. 12. Proferida a sentença, a greve deve cessar de imediato. 
Caso contrário, será ela considerada ilegal e não se receberá recurso 
interposto pelo sindicato dos grevistas contra a decisão proferida 
pelo Tribunal. 

Art. 13. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaçiio, 
revogadas as disposições em contrario, especialmen'.c as da Lei 
no 4.330, de lo de junho de 1964. 

J ustiflcação 

Contrariamente à Constituiçiio de 1946, que reconhecia o direi
to de greve, subordinando o seu exercício ao regulamento da lei 
(art. 158), a atual Carta Magna assegura aos trabalhadores esse 
mesmo direito (art. 165, XX), proibindo apenas que ele seja exer
cido nos serviços públicos c atividades essenciais, dennidas em lei 
(art. 162). 

Esse tratamento constitucional connita com a Lei n• 4.330, de 
I• de junho de 1964, uma vez que o exercício do direito de greve foi 
ali prc:visto, subordinado u procedimentos que restringem e nté 
mesmo cerceiam o uso dessa prerrogativa assegurada pela Constitui· 
çào aos trabalhadores. 

Qui a nccessidudc de se estabelecer uma nova abordagem para o 
assunto, que garanta o excrcicio do direito de greve sem as limita
ções atUi.IÍS, mas proporcionando, por outro lado, segurança ü 
ordem social. 

O mecanismo ideal para isso parece residir na prcvisfw lc~islati
va de tuna mat~ria trawdu pela Carta Magna c atl: agora csquci:!Ja 
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pelo legislador, qual scju, a cspcciticução das hipóteses cm que as de
cisões normativas da Justiça do Trabalho poderão cstahclcccr "nor
mas c condições de trabalho" (art. 42, * 11', da Constituição Ja 
República). 

Complementando essa cspccir.cuçiio, urge stmplilicar o procedi· 
menta dos processos de dissídio coletivo nos casos de greve, inclusi· 
ve dispensando a excessiva e rígida intervenção das asscmbléi~ts 
sindicnis para que seja instaurado o competente dissídio colctivo cm 
caso de suspensão coletivu de trabalho. 

Utilizando tentativas anteriormente ensaiadas pelo Projeto do 
Código do Trabalho, de 1951, pelo Projeto de Código Processual do 
Trabalho, de 1952, e pelo anteprojeto de Código de Processo do Tra· 
bulho, de 1963, este da luvru do eminente jurista, professor c mugis· 
trudo trabalhista, Ministro Mozart Victor Russomano, c ainda com 
subsidias proporcionados pela experiência c pela jurisprudência 
mais recente dos Tribunais do Trabalho, o presente projeto preten· 
de, justamente, enriquecer a legislação trabalhista com as técnicus 
indispensáveis para o seu uso comedido, mas sem restrições que 
conflitem com o texto constitucional. 

Assim é que se fez, de início (art. I'), uma especir.cuçào, u um 
tempo só compieta e elãstica, dos casos em que é possível à Justiça 
do Trabalho estipular normas e novas condições de trabalho, cm 
obediência à especir.cução prevista no artigo 142, * 1•, du Constitui
çiio du República. 

O artigo 2• do projeto tenta nexibilizur, por outro ludo, a 
competência da Justiça do Trabalho com relação à concessão de rca· 
justes salariais, prevendo que eles possam ultrapassar u taxa legal. 
desde que o excesso não seja repassado pelas empresas pura o preço 
dos produtos ou serviços. 

A partir do artigo 4' e depois de lembrar as únicas limitações 
impostas ao direito de greve pela Carta Magna, proibindo que ele 
seja exercido nos serviços públicos e atividades essenciais, definidas 
em lei, passa o projeto a prever o procedimento que deverá ser 
observado pela Justiça Trabalhista para solucionar greve iminente 
ou já denagrada. 

O dissídio coletivo pode ser instaurado pelos seguintes órgãos 
ou entidades: 

a) sindicatos representativos das categorias pror.ssionuis e 
económicas interessadas no connito; 

b) órgão local do Ministério Público junto à Justiça do Tru· 
balho; 

c) empresas atingidas pela greve; 
d) tribunal competente para julgar o dissídio, ex offlcio, median· 

te portaria de seu Presidente. 
Para cada caso se previu o procedimento especir.co corres· 

pondente, estabelecendo prazos exíguos para a solução do connito e 
deSobrigando os sindicatos da realização de assemblí:ias gerais para 
o ajuizamento do dissídio coletivo. 

Sujeitando-se os motivos da greve à apreciação de órgãos do 
Poder Judiciãrio, uma vez proferida a sentença normativa pelo 
Tribunal, a greve deve cessar de imediato. Persistindo u suspensão 
do trabalho, só então a greve será considerada ilegal e, nesse caso, 
como sanção, não se receberá recurso interposto pelo sindicato dos 
grevistas contra a decisão proferida pelo Orgão Judiciário. 

Passarão, assim, os connitos coletivos de trabalho, manifesta· 
dos através de greve, a ser solucionados, no Brasil, exclusivamente 
pelo Poder Judiciário, intervindo o Poder Executivo apenas através 
do órgão local do Ministério Público junto à Justiça do Trabalho, 
para instaurar o diss.ídio, quando isso se fizer necc:ssítrio. 

O desempenho da competência normativa da Justiça do Tra· 
bulho assumiria, dessa maneira, o realce que as Constituições 
sempre lhe quiseram atribuir, desde 1946, asscgurundo-lhc. real· 
mente, meios de estubch:cer normas c condições de trubalho que: 
funcionem como instrumento de harmonia entre cmprcgudos c: 
empregadores. 

A vida cconômica moderna, inteiramente nwrcad<t pclu 
divcrsilicaçfto, exige normas cspccfficus para rclaçÕt!s c:spccífil.:as de: 

trabalho, cm que se considc:rcm us atividadcs c proli!'!st'l.:~ envolvi
das, os locais ou rcgiôcs subjaccntc:s c a mutabilidade das dn.:unstún
cias históricas, tudo isso dentro de um clima de celeridade qu~.: 

diminua, ao múximo, os conflitos naturais que se estabelecem cntn.: 
o capital c o trabalho. E quem cstít cm condições de atender com 
presteza essas exigências é o Poder Judiciúrio. Por isso, llUJH.:a é 
demais repetir o que muito apropriadamente escreveu o eminente 
Ministro Mozart Victor Rus~omano na sua importante obra 
"Direito Sindical - Princípios Gerais", i\ pítgina 256 da I' edição: 
"Existe correlação estreita entre u competência dn Justiça do Tra~ 
bulho para dirimir todos os conllitos colctivos c a ampliaç(to da 
possibilidade de greve. Quanto menor for aquela competência, 
maior há de ser a margem legal pura o apelo üs formas violcntus c 
di retas de solução dos connitos coletivos". 

O que este projeto pretende é exatumcntc isso: compatibilizar a 
competência da Justiça do Trabalho com a sua destinação constitu
cional, a lim de diminuir ao máximo as formas violentas c diret<ts de 
solução dos connitos coletivos. 

Sala das Sessões, 9 de abril de 1979.- Aloysio Chaves. 

(Às Cot~lisslies de Constituição e Justiça e de Legislação 
Social.) 

Requerimentos encaminhados à Mesa: 

REQUERIMENTO N• 88, DE 1979 

Senhor Presidente, 

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, rc· 
queira o desarquivumento do Projeto de Lei do Senado n' 58, de 
1975, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que "regula· 
menta a pror.ssão de sociólogo, e dá outras providências", feita u re· 
constituição do processo, se necessária. 

Saladas Sessões, 9 de abril de 1979.- Henrique Santillo, 

REQUERIMENTO N• 89, DE 1979 

Senhor Presidente, 

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, rc· 
queira o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n' 131, de 
1975, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que "inclui a 
dona-de-casa entre os segurados facultativos da Previdência Social", 
feita a reconstituição do processo, se necessária. 

Sala das Sessões, 9 de abril de 1979.- Henrique Santillo. 

Comunicação encaminhada à Mesa: 

Em 9 de abril de 1979 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Exceli:ncia que me ausen· 
tarei do País a partir de I O do corrente, a r.m de, no desempenho de 
missão com que me distinguiu o Senado, participar da 124• Reunião 
do Conselho lnterparlumentar, a realizar-se em Praga no mês de 
abril. 

Atenciosas saudações.- Hugo Ramos. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVAN· 
.DRO CARREIRA NA SESSÃO DE 6·4-79 E QUE. EN
TREGUE À REVISÃO DO ORA DOR, SERIA PUBL/Cti· 
DO POSTERIORMENTE. 

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

Pcrrnitnrn·mc o luxo desta tribuna, porém, a intenção é mais 
nobre: é ficar de olho no relógio c ussim cvitur o constrangimcnto da 
Presidência cm advertir-me. cm pós UllHI hora de permanência nesta 
oracular trihuru1 que é a tribuna de honra do Senado. 

Mas, Sr. Presidente c Srs. Senadores, uma nuva mi~til.::1, um 
novo pensamento religioso, inlluma c sncodc u mocid:tdc hra~ilc.:ira. 
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!:. umu mística sui generis. uma mística ímpar, uma mística para o 
terceiro milénio. fl a mística ecológica. 

Só pervagundo os rincões desta Pátria c comungando com os 
moços é que se pode aquilatar o ardor, o calor, a iinsia mística que 
está impregnando esta mocidade. 

(; um fato novo que talvez nós, já ultrapassando os 40 anos, ji1 
chegando ao fim da vida, não tenhamos gustação para apreender c 
compreender o que se passa na alma da mocidade brasileira. E não 
esqueçamos que ela representa, hoje, mais de 65% da população 
deste País. 

!:. um desejo místico de encontro com a natureza, é uma iinsia, é 
um anelo de retorno às origens, é uma vontade comovida e inces~ 
sante de encontrar algo metabiológico, metamatêria que explique c 
di: razão à c~'>tência c à própria vida comunitária. 

Venho de quase cinco meses de vilegiatura por este País, do Rio 
Grande do Sul ao Amazonas e pude auscultar esse desejo, esse 
tropismo místico que a mocidade brasileira está revelando. 

Parece até que o movimento hippie fora a primeira tomada de 
posição, vindo dos arcanos de uma ânsia cibernética, de uma ânsia 
de comunicação extra-mundo, num desejo de integração no cosmos, 
cm todo universo. Já o movimento hippie revelava essa tendência 
mística, embora ele apresentasse conotações grosseiras, ainda 
indefinidas, porém agora, qualquer estudioso, num exame perfunctó
rio, pode constatar essa tendência angustiante da mocidade, essa 
tendência de encontro consigo mesmo, essa vontade de um debruçar 
sobre si mesmo, na procura de si mesmo, para o encontro, talvez, 
com o absoluto, com o total. 

O fato se torna mais notório quando o problema da Amazónia 
vem à pauta e, principalmente, quando a ameaça transparece, 
quando o insulto se insinua àquele arranjo milagroso que assoberba 
todos os estudiosos que por ali passam ou tenham oportunidade de 
admirá-lo. 

1: o grande complexo fitozoológico da Amazónia, aquela imen
sa selva resultado de um arranjo ultramilenar onde cada coisa, cada 
inseto, cada verme, cada ser, cada nuvem, cada partícula e cada poei~ 
ra foi arrumada ao sabor de uma inteligência cósmica e superior a 
todos os bestuntos juntos que a raça hominídca já produziu. E a 
mocidade, quando se vê diante de um possível insulto, de uma pos
sível agressão a esse arabesco, a esse rendilhado intrincado e indeci· 
frade ninda, c:la se comporta como se estivesse diante de um sucri· 
légio c os anátemas surgem violentos e contundentes contra tudo 
aquilo que porventura possa ameaçar o seu santuário. 

A floresta amazõnica é, hoje, para u mocidade brasileiru princi· 
palmentc, a ultima coisa que pode levú-la a acredil:lr cm Deus, 
talvez essa conscicntizução seja ecum~nica e já esteju impregnando a 
mocidade de outro$ povos: mas, o fato t: que, no Brasil, toda vez que 
o insulto sobrepaira. a mocidade se eriça e reage como se o seu 
templo, como se o seu altur estivesse sob u ameuçu de um sacrilcgo. 

Quando u Am~tzõnia tica a mercê de possíveis contratos de risco 
ou possíveis insultos, com respuldo numu explic~tçfio esotérica que 
não tem nenhum fundamento científico, mus que repousa, única c ex
clusivamente, na vontade de alguns hierofantes do Governo, que 
alegam possuir u fórmula mágica, a grande prcstidigitução, 0:1 pedra 
de toque Jilosoval, capaz de desvendar naquele emaranhado, intrin· 
cudo c indcvessúvd mistério, u mcitlnalidade para o seu aproveita· 
mcnto t:l.'onômü:o, derrubando milhões de hct:tares de llon;sta 
densa, o fogo patriótico inccnddu c crepita na ;:lima brasileira cm 
todos os rincões da Pátria. 

O Sr. Lomunto .Júnior (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um 
aparte'? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muita 
honra, nohrc Senador Lomnnto Júnior. 

O Sr. l.omuuto ,Júnior (ARENA- BA)- Nobre Senador, ni1o 
resisto au desejo de apancar V. E.'>•. mesmo cometendo a imprudên
cia de pcrturhar uma oraçfil1 brilhante, um discurso mugnilico a que 

estamos assistindo, como, aliás, soem ser os discursos de V. Ex• 
nesta Casa. V. Ex• i: bem o Representante daquele colosso admi
rável. V. Ex•, no seu entusiasmo, na sua eloqUência, revela a imcn· 
sidão daquelas selvas, e a gente percebe, logo assim nos primórdios 
do seu discurso, de que tal o seu entusiasmo se confunde com aquele 
fenómeno admirável das pororocas - as palavras vão brotando e 
analisando um problema da mais alta transcendência para este País. 
V. Ex• me terá, aqui, ao seu lado, em primeiro lugar, para que con
voquemos a mocidade para os grandes debates. Ela não pode ficar à 
margem. Nós precisamos utilizar o seu talent~. o seu arrojo, a sua 
inteligência, acompanhando os nossos trabalhos c dele participando 
-os trabalhos a que me refiro são os trabalhos que se realizam no 
País. Comecei a minha vida política nos bancos da minha universi
dade. Fui dirigente da União dos Estudantes da Bahia, dirigente do 
diretório da minha escola. Ali aprendi as primeiras lições de civismo, 
e, ali, se aguçou cm mim uma vocação irresistivel que, pouco tempo 
depois, se efetivava com o meu ingresso na vida pública. Mas devo, 
sobretudo, à minha militância na vida estudantil, .os primeiros 
sinais, o apontar dos primeiros caminhos para que eu o trilhasse, 
para que eu o palmilhasse já nessa longa vida pública, c dele não me 
arrependesse. Meu caro Senador Evandro Carreira, se alguém me 
perguntasse quais os caminhos que eu desejaria palmilhar, se retor
nasse aos primórdios da minha juventude, responderia que são os 
mesmos que me fizeram chegar atê este Senado. V. Ex• terá o meu 
apoio, participarei sempre desse debate e dessa convocação. para 
que a mocidade brasileira atue. Recordo-me, por exemplo, não fosse 
o arrojo da mocidade, não fosse realmente a sua participação, o pe
tróleo, talvez, ainda continuasse inexplorado em nosso subsolo, e o 
monopólio estatal não se fizesse neste País. Devemos i1 mocidade, 
naqueles idos de 1944, a participação do Brasil na luta contra o nazi
fascismo. Dela participei com entusiasmo e a ela levei a minha pala
vra jovem, por isso é que concordo com V. Ex• Precisamos con. 
vocar os moços, precisamos da sua participação, porque eles vão nos 
substituir dentro em pouco, queiramos ou não, e eles precisam sentir 
a realidade de um país admirável, de um pais-continente que eles vão 
administrar. Eles vão receber, sem dúvida alguma, esta herança e 
nós queremos transmitir·lhes uma herança menos ól.murga. uma 
herança de um país que já está trilhando os caminhos do desenvolvi
mento, de um pais que está construindo uma novu civilização, cal· 
cadu no amor, uma civilização que tem uma mensagem de fraternj. 
dade ao mundo. Terá, também, V. Ex•, o meu apoio, o meu entusiãs
tico apoio na preservação daquele colosso admirúvel que Deus nos 
deu, daquela reserva norestal que se constitui no grande pulmão por 
onde há de respirar sempre o mundo. V. Ex• me terá ao seu lado 
para que ela seja aproveitada racionalmente, para que ela não seja 
apenas uma floresta, mas que seja, também, uma zona de: desenvolvi
mento, seja um pólo de desenvolvimento deste Pais, mas que não se 
sucrilique a ecologiu, porque a Amazônia não pertence uo Brasil, e 
digo isso com ênfase, da é um putrimõnio du humanidade a que 
temos direito, e Deus nos deu a oportunidade de administrá-la, por 
pertencer ao nosso Territõrio, mas há de ser sempre, há de se cons. 
tituir scmpre num putrimõnio universal. Queira, V. Ex•, receber a 
minha solidariedade. Estarei ao seu lado para explorarmos a Ama
zônia racionalmente c para que conservemos, sobretudo, a tempo, u 
sua ecologia para que elu se constitua, como Vl.!m se constituindo, 
num orgulho pura nós e não numa preocupação pura o mundo. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Muito 
obrigado, nobre Senador Lomanto Junior. V. Ex• reforça o meu 
discurso com n sun participação c com a suu intcgn1çào se dispondo 
a lutar pela preservação daquele segredo ecológico que ainda não 
desvendamos c que é preciso, antes de mais nada, perquirí-Jo, invcsti
gú·lo, para se encontrur n sua rucionalidadc que uguça a l.'uriosidade 
de todos os cientistas c estudiosos que niio estão de qualquer modo a 
serviço das multinacionuis. 

Dcstuco no seu aparte, nobre Senador, a sintonia com os mo
ços, esses moços que, inegavelmente, representam a caixa de n:s. 
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son:incia dos anst:ios c das carências mais legítimas do rovo. Porqut: 
siio os moços que sentem, que ouvem, que coordenam, que vibram c 
têm aquclu independência, aquele cstusiasmo, aquela bruvura, :tque· 
la temeridade pura materializar esses anseios nas reivindicações que 
proferem. 

Aliás, um exemplo bíblico nos diz que Moisés, ao encetar a 
viagem i\ procur:1 de Canaã, de Mcnfis ao Jordiio, tinha que atraves· 
sar apenas a Península do Sinai. A Península do Sinai, desde que 
existe, pode ser atravessada cm quarenta dias, tranqUilamente, a pé. 
A pé, se vai das margens do Nilo às margens do Jordão, mas. Moisés 
teve que caminhar querenta anos, vagando pelo deserto. HoJe, sabe
se que esta demora toda foi para que o deserto acabasse com aquelas 
velharias caturras, caturras c misoncístas, que nüo podiam entender 
a mensagem nova do monoteísmo, que já estavam acostumadas, 
calejadas a adorar o bezerro de ouro. O exemplo se ajusta, quando 
uma mentalidade capitalista, puramente interesseira e imediatista, 
hipervaloriza conceitos ultrapassados, como o conceito da ocupação 
da Amazônia. 

Senhores, a Amazônia já está ocupada. Entendam isto, pelo 
amor de Deus! A Amazônia está ocupada pelo mais sublime, pelo 
mais intrincado, pelo mais sofisticado complexo biológico do 
Universo; cada árvore, cada ser tem o seu lugar devido. 

O homem, na Amazônia, tem que se comportar dentro de uma 
nova conceituação de valores, o valor de ocupação tem que ser 
revisto; não é esta ocupação que entendemos com base no 1111 passidt·· 
tis, que se ajusta à Amazônia, não é· a ocupação com a pata do 
homem e a pata do boi que garantirá a ocupação da Amazônia, há 
necessidade de novo conceito de ocupação, ocupação como usina 
protéica do Terceiro milênio. 

Amazônia está ocupada, ela precisa i: ser compreendida, 
aproveitada c racionalizada. As suas potencialidades são múltiplas, 
mas qualquer comportamento indiscriminado c irracional pode 
perturbar todo aquele arranjo. Temos que entender a Amazônia 
naquilo que ela oferece, naquilo que ela prodigaliza, naquilo que ela 
dâ, naquilo que da produz. O homem tem que ser na Amazônia um 
usufrutuário, nunca um modificador de sratus. O homem tem que se 
amazonificar na Amazônia; nüo pode improvisar com modelos 
imediatistas, sem conhecê-la e sem entendê-la, supondo que a 
Amazônia é uma floresta comum. 

A Amazônia é incomum; a Amazônia não é floresta, a Amazô
nia é água; aquelas ârvores são feitas de água, aquelas árvores não 
são feitas de terra, de li tos, não vêm do solo, elas vêm da água da 
atmosfera c de si mesmas. t: um complexo sui generis. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu lhes trago um depoimento de 
uma das criaturas mais categorizadas neste Pais. C:: o Professor 
Guida Ranzanni, aposentado da Escola Superior de Agricultura da 
Universidade de São Paulo, em Piracicaba, c que, sempre imprcs· 
slonado com a biota amazónica. resolveu oferecer seus prêstimos ao 
lNPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, c para lá foi, já 
há mais de um ano, com a sua Senhora. Ele i: um especialista de 
biologia e fisiologia de solos e acaba de me dizer que rasgou todos os 
seus tratados, todos os seus livros, onde aprendera biologia e fisiolo
gia de solos, porquanto os da Amazônia negam tudo o que temos de 
conccituação a respeito. Ele chegou a me dizer: "Senador, qualquer 
solo que possua 0,5% de alumfnio, é solo que tem de ser tratado com 
muito cuidado". Os solos amazónicos têm de 5%- niío ê 0,5%, não 
-até 28%, e nada acontece. 

Deve haver uma micromundo, deve haver uma flora e uma 
fauna microscópica que atuam anulando esta pcriculosidadc, mas 
que ninguém sabe ainda, desde que o INPA nüo tem condições, não 
tem recursos para pesquisur em profundidade. E, o que i: muis grave:: 
quando pesquisa, quando conclui nüo é ouvido nem cheirado, os 
tecnocratas, os plancjadorcs da Amazônia não pcrguntum aos 
cientistas do lNPA qual o caminho pura o planejumcnto. Nunca 
foram auscultados para coisu alguma, c quando o sUo é para ingl~s 
ver, nada se aproveita dos seus estudos, relatórios c purcccres, a 

audiênciu t: pura formalidade, u dcds[to mesmo~ tom:tc.la na galega, 
ao sabor de outros interesses. 

Ouço o ilustre Senador Aderbal Jurem a. 

O Sr. Adcrbnl Juremo (ARENA - PE) - V. Ex• está a me 
lt:mbrar o estadista Osvaldo Aranha, quando, certa vez, na Faculd:t
de de Direito de Recife, ele assinalou que cada homem carrega sobre 
os seus ombros a sua geografia. V. Ex•, como o Senador Lonwnto 
Júnior, carrega sobre os seus ombros a sua geografia. E nesta tarde, 
neste fim de tarde, ao ouvir V. Ex• dizer que a Amazônia precisa ser 
compreendida, entendida, cu pediria permissão para acrescentar: c 
amada, porquanto lembro-me de Euclides da Cunha, de G11stão 
Cruz, de Peregrino Júnior e daquele outro romancista, João Eustá· 
gio de Rivera, que descreveu em páginas imorredouras o misti:rio da 
Amazônia, no seu livro "A Voragem". Por um capricho do destino, 
depois de concluir o livro c publicá-lo, voltou para a Amazônia e 
cumpriu a profecia da última frase do seu romance, quando ele ter· 
minava A Voragem: 11

0 devorou a selva". E com o autor aconteceu: 
ele voltou à selva amazónica e nunca mais ninguém teve notici"' dos· 
te grande escritor amazonense, deste grande escritor que se colocou 
como um mistério dentro da misteriosa Amazônia. O encontro de 
hoje, do discurso de V. Ex• e do aparte do Senador Lomanto Junior, 
lembra-me duas bacias geográficas tão distantes: a Amazônia c o 
São Francisco, que se juntam nesta hora, para exaltar o Brasil. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Muito abri· 
gado, nobre Senador. V. Ex• completou o debrum do meu discurso; 
V. Ex• acaba de orná-lo com os seus conhecimentos a respdto da 
Amazônia, e com esta propositura, que bem revela o seu ardor 
moço, porque a mocidade não se mede em termos cronológicos, mas 
em termos biológicos e em termos psíquicos. V. Ex• é um jovem 
quando diz que nós devemos não apenas estudá-la c perquiri-la, mas 
amá-la, amá-la sobretudo, porque só assim poderemos entendê-la; 
sô amando í: que nós poderemos compreender a Amazônia, chegar a 
esta racionalização mística a que chegou a mocidade brasileira, que 
hoje interpreta a Amazônia como um totem, como um tabu que 
deve ser preservado. 

A última reserva florestal do Planeta tem que ficar integra, into· 
cável. Por quê? Será que essa mocidade, num toque profético, está 
adivinhando que a Amazônia será o oásis do terceiro milênio, será o 
único recanto do Globo, quando a Europa estiver pulverizada de 
arranha-céus, quando o resto do Brasil for todo ele uma selva de 
pedra, pois já se preconiza para São Paulo uma população de 26 
milhões para o ano 2000? 

A Amazônia será o grande recanto de reciclagem, o grande 
oásis para o feed-back psicossocial, onde o homem irá por semanas 
se desssendcntar e se reciclar da luta antropofágica.nas mcgalópoles. 

A Amazônia talvez seja, no futuro, nüo apenas a usina pro'têica, 
mas, também, esse oásis, essa grande câmera psíquica, esse grande 
laboratório, esse grande consultório psicanalistico do futuro, onde o 
homem não precisará se deitar numa otomana paru fazer catarse 
nem hipnose, basta ir à Amazônia, basta ficar nesse contato telúrico 
de que falava Jurema, basta sentir aquela gcogralia na sua epiderme 
e na sua psique para retornar às suas origens e se reequilibrar, para 
entender que a Amazônia será esse grande reciclador da Huma
nidade. A propósito, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o jornal de I• 
de abril traz uma entrevista do Sr. Ministro Andreazza: 

"O Ministro do Interior, Mário Andrcazza, disse on
tem, no Recife, onde esteve para purticipur de umn rcuniiio 
da SUDENE, que a viabilizuçiio económica du Rcgir10 de
pende de ampla abcrturu politica que permita um debate 
franco entre os líderes da úreu - "temos que ubrir com
pletamente o diúlogo para adquirir n con!iança de toO a~ íb 

forças, tunto políticus como empresariais", afirmou eh.: cm 
convesa inform:.tl comjornalislas," 

--
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O jornal é O Estado dt• S. Paulo, de I• do corrente, 
Aproveito essa disposição do Sr. Ministro pura que ele estenda 

(;SSU disposição de diúlogo com relação a Amazônia, para que ele 
Cranqueie uma controvérsia, um interlocutório profundo c exaustivo 
em torno do problema amazónico. f: o que lhe peço com humildade. 
~ão quero adverti-lo paru esse clamor místico qucjú inflama e incen
deia a alma da mocidade brasileira. 

Não esqueçam os exércitos, não esqueçam os estados policiais; 
~tuc o Irã possuía o quinto muior exército do mundo e uma policiu 
cujo número de alcagUetes chegava a 250 mil. E esse exército c essa 
policia foram dispersadas, desorganizadas, pulverizadas c desin
tegradas por um clamor místico, por uma vontade mística, por um 
desejo místico. 

Asseguro-lhes que essa mística ecológica que hoje impregna a 
mocidade faz jovens se reunirem aos milhares, acotovelados cm audi
tclrios insufiecientes, para ouvir os mais experimentados, aquele:-. 
, 1ue lhes possam dizer alguma coisa de mais profundo e de mais me
tafisico. 

Não quero advertir o Sr. Ministro, que deve ter acumulado uma 
-~.xperiéncia muito grande com a tolice que cometera - a Transa~ 
mazônica- pretendendo unir a aridez do Nordeste à umidade da 
.·\mazónia e que resultou, apenas, em trinta mil flagelados que 
perambulam de ltaituba a Marabá, chegando ao cúmulo do deses· 
jlt:ro, na ânsia de sobrevivência, de provocar uma gucrrilha cm Xam· 
bioá. Maltrapilhos e famintos, mercê de promessas mirabolantes 
foram para a Transamazônica e, depois, jogados ao abandono, 
porque a terra, lixiviada, não dava mais nada. 

Engano! Engano, cuja experiência histórica já nos demonstrou 
mil vezes. A Selva Amazónica é diferente, completamente diferente. 

Peço ao ilustre Ministro que não ouça os seus tecnocratas, eles 
são assalariados. O que pode dizer um tecnocrata assalariado? Uma 
Clara Pandolfo, empregada da SUDAM? O que pode dizer ela, se a 
orientação estatal já é agropecuária? Como ela vai contradizer? Ela 
tem que aceitar, tem que conservar o emprego, tem que dar um 
parecer ambíguo, e no fim afirmar que o projeto económico da 
SUDAM para a Amazônia está certo. 

f: preciso ouvir toda a sociedade brasileira, é preciso ouvir os 
órgãos independentes, dai sim partir para o projeto amazónico c não 
se circunscrever a um J. Smithunsen ou a um contratado da FAO, 
ou a um funcionário da SUDAM, ou da SUDENE, ou do CNPq, ou 
do próprio Ministério. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Ouço o ilus
tre Senador Leite Chaves, com muita honra. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Nobre Senador Evandro 
Carreira, sensível ao recado de V. Ex• que tem sido proferido com 
muita constância ao longo desses quatro anos, grande parte deste 
Pais está sensibilizada para o problema da Amazônia. r; bem verda
de que um percentual ainda insiste em destrui-la por niio ser capuz 
de decifrá-la. Mas quero trazer um adenda ao discurso de V. Ex• 
como, de outra feita, cm uma sessão como esta, a um discurso de 
V. Ex• cu fazia aquela denúncia da destruição dos 40 mil quilóme
tros quadrados, daquela firma multinacional. Há dois dias no meu 
Estado houve um caso singular: um camponês foi riscar um fósforo 
:) beira de um rio, para aquecer a suu alimentação, ou coisu 
semelhante, e o rio pegou fogo. Incendiou cm grandes proporções. 
Ele, hoje, estú entre a vida c a morte, sem possibilidades de vidu, na 
cidade de Bandeirante - l!ntre Bandeirante e Andirú - no Norte 
Velho do Estado do Paraná. Um rio altamente poluído cm razão de 
detergentes de nlgurnas indústrias semelhantes u muitas que cstiio 
.~cndo colocadas em diversas purtcs do Brasil c: jú agora no Projeto 
Jari, na boca da Amuzônia. Osjornnis de hoje trnzcm isto, inclusive 
O Errado dt• S. Paulo, "Um Rio Pegou Fogo", mus um incóndio de 
ullas proporções. O Eswtlo dt• S. Pa11/o, como disse, trat. a reporta· 

gcm com grande destaque, o nome do camponês, o hospital cm que 
de está int~rnado, inclusive, a declaração do mt:dico de que se ele 
não for imediatamente trasladado para um centro maior de morrer[! 
porque a queimadura' de terceiro grau. De forma que esse tema do 
respeito ao meio ambiente é de alta importância. Dcver·se·ia criar 
-c parece que é uma tese de V. Ex•- esse ministério antipoluente 
nacional, como um ministério do meio ambiente. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM)- V. Ex• 
~elabora inestimavelmente com o meu discúrso, nobre Senador 
Leite Chaves, e traz à baíla um assunto que merece: maior digressão, 
que eu dedico a V. Ex•. Jornal O Estado de S. Paulo, de 5 de abril: 

"Entrar no mérito do novo desastre ecológico que se 
abateu sobre o tio Tibagi, no Paranú, causando pela descar
ga de lixívia negra de uma indústria de celulose situada à 
margem de um dos seus anue:ntes, próximo das cabc::ceiras, 
seria apenas repetir coisas sabidas c clamar contra o 
descaso dos responsáveis por uma situação inadmissível." 

Nobre Senador, quero prestar uma homenagem, neste discurso, 
ao Secretário do Interior. do Paraná, de acordo com as notícias 
vindas à luz neste jornal: 

"A lixívia negra jogada pela Celpa no rio Tibagi repre
senta uma bomba-relógio prestes a explodir sob o conceito 
da administração do Estado e mesmo da União". A 
afirmação foi feita ontem em Curitiba pelo secretário do In
terior do Paraná, Renato Johnsson, ao garantir que pre
tender dar "uma solução definitiva para o problema". Ele 
considerou ainda como "válida" a iniciativa da Prefeitura 
de Ponta Grossa ao pretender a formação de uma comissão 
integrada pelos 15 municípios banhados pelo Tibqgi para 
cobrar e fiscalizar providências. 

O secretário do Interior disse que a redução da pro
dução da empresa de 50 para 25 toneladas, assim como a 
permissão para que seja feita descarga de apenas 2 litros de 
lixívia por segundo no rio, além da abertura de lagoas para 
decantação do produto - soda cáustica e enxofre - repre
sentam soluções paliativas com as quais não concorda. 

Ora, Sr. Senador, lembrando Jari. esta fábrica da CELPA pro
duz 50 toneladas de celulose e pede um vazamento de dois litros de 
lixívia por segundo. Isto já é o bastante para inutilizar o rio. Imagi
nemos a fábrica do Sr. Daniel Ludwig, na Jari Florestal, que vai pro
duzir I milhão e 500 mil toneladas por dia. Na primeira etapa do 
projeto, que vai começar a funcionar agora, neste mês de abril, ela 
pretende fabricar 750 toneladas de celulose por dia. Estabelecendo a 
proporção, poderemos imaginar quantos litros de lixívia serão 
jogados no rio Jari, rio que desagua no rio Amazonas, no seu delta, 
onde existe a maior zona camaroncira do mundo. O maior viveiro 
natural de camarões do mundo está naquela área. Então. esses 
camarões, se niio desaparecerem, serão todos infectados pela lixívia 
jogada pela fábrica do Sr. Daniel Ludwig. Dirá ele: nós tomamos 
todas as precauções. Para isto, importava que a Comissão de 
Assuntos Regionais do Senado Federal, órgão independente, fosse 
até lá fiscalizar a veracidade desta afirmativa. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o nosso tempo se esvai e eu 
quero entrar no mérito do meu discurso. O Jornal de Brasília, de 
hoje truz nota sobre a exploração da madeira na Amazônia. Para 
este ponto eu quero pedir a interferência da liderunça da ARENA 
junto ao Sr. Ministro Andreazza, que S. Ex• tome conhecimento do 
nosso pedido fraternal, da nossa súplica, que nos ouça, que frnn· 
queic o debate, permita um diálogo profundo, exaustivo sobre a ma· 
téria c não venha falar de cútcdra, como se fosse um Sumo Pontífice, 
C' afirmou o seguinte: 

A cxploraçilo du madeiru na Amazônia, nas 12 úreasjá 
sclccionadas, dever{! ser entregue íl umo.1 empresa públic:.~, 
supervisionada pelo IBDF que d;1rá concessões a empresas 
particulares, "de preferência nuciunais", nnunciou ontem o 
Ministro Múrio Andrcazza ao divulgar as dirctrizcs dn 
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Mini.~tério Llt1 inl..:rilli, LiL~i t.:mpn::;::, accr•tuou, naü c~.
v:uiar(t l) Instituto de Dcscnvolvimcntü Florcs:al, "poi:, 
scrú supcrvisi~.)nacJ<.~ por ck". 

A empresa ~crú proprictúria da :'irca a ser explorada, 
trnbnlhando cm conjunto com o IBDF, SUDAM, SEMA o 
INCRA. Para o Ministro do Interior, esln c uma das 
fórmulas para que se concilie a preservação do meio am· 
bienle, uma das múltiplas tarefas do Minislcrio do Interior, 
c o desenvolvimento regional, previsto nr~s diretrizes do Go
verno Figueiredo. 

O sistema a ser empregado na exploração da madeirn 
já foi adotado cm experiências anteriores ... 

Eu não as conheço. 
Desafio o Sr. Ministro a me provar que houve experiências an

teriores de exploração madeireira, neste estilo na Amazônia. 

... e obedecerá a um rodízio para que a floresta possa 
se recompor. Mário Andreazza afirmou que tem um plano 
pessoal... 

Plano pessoal! Sr. Presidente, Srs. Senadores, isto c um 
absurdo! Vejam a afirmação do Sr. Ministro: 

Mário Andreazza afirmou que tem um plano pessoal 
para a exploração desta madeira, sem no entanto divulgar 
como seria. 

Diz o Sr. Mário Andreazza que tem um plano pessoal. Onde c 
quando ele foi ungido para ter um plano pessoal de exploração mn· 
dereira para n Amazônia? Quem lhe deu esta autoridade, de onde 
vem esta autoridade, onde se arrima e se respalda para dizer que tem 
um plano pessoal e que a exploração obedecerá a um rodízio? 

Na Amazônia, não se derruba uma árvore sem que não sejamos 
obrigados a derrubar outras 40 ou 50 que lhes são contíguas, que 
lhes estão adjacentes. Não c possível este rodízio. 

Quero saber onde está o plantel, onde está o banco de espccimes 
nobres para serem substituídas imediatamente. Quero saber onde 
existe um laboratório, uma estufa, um organismo, um viveiro, que 
disponha de milhões e milhões de espécies para repô-las imediata· 
mente. E como repô-las? Em sementes, e deixa-las a merci: do im· 
pacto pluviométrico? Na Amazônia não há nada que resista; numa 
clareira aberta na selva, pois a lixiviação, o alto índice pluviométrico 
lava ludo que se colocar nessa ténue e frágil biomassa que recobre o 
arenito. 

Não hã esse racionalismo que se fala e se decanta; c pura mis· 
tilicação. 

Não acredito que o Sr. Ministro esteja pretendendo nos im· 
pingir uma mistificação, porque se ele o fizer ele irá sacudir essas 
forças que hoje assoberbam a mocidade c agigantam o pensamento 
nacional. 

Ouço, rapidamente, o nobre Senador Aderbal Jurema, porque 
me restam apenas I 5 minutos, 

O Sr. Aderbal Jurema (ARENA- PE)- A minha intervenção 
é: rápida e em homenagem ao seu discurso. Tenho em miios o Jornal 
de Brasília, do dia cinco de abril, onde publica, parece-me na ín· 
tegra, as dirctrizes do MINTER, c não encontro nada que se refira a 
este plano do Ministro Mário Andreazza, dizendo, em carúler 
pessoal, que tem um plano. Pelo contrário, diz aqui o jornal: 
"Direlrizes Setoriais do Presidente Joiio Baptista Figueiredo ao 
Ministério do Interior". As diretrizcs são do Presidente da Re· 
pública ao Ministério do Interior. E S. Ex•, como Ministro do Presi· 
dente Figueiredo, homem, portanto, de sua confiança, irá cumprir 
essas direlrizes ditadas pelo Presidente Figueiredo cm relação ao 
Ministcrio do Interior, que abrangetambcm a Amazônia, principal· 
mente a Amazônia, aquela Amazônia em que V. Ex• vive e que nós 
tanto admiramos. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Ouço, 
agora, o nobre Senador Humberto Lucena, com muito prazer . 
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O ~t. Humhcrfo Ltu;en1: (MDR- I'B)- FI• qut.:ri;l n,:llrik~t;lr 
no dis.;ur~u t..!l! \'. EA~. a n,inha c~tra:iltcza pelo f11to Jl, S•. Mi11bt:l> 
do Interior haver anunciatlo à imprensa, com n amplitude que fez. u 
-:cu propósito cm torno de umi.l emprcsu públicu que v;:~i explorar :1 
madeira na Amazôniu, quando sua criução depende de pr~via auto ri~ 
zaçiio do Poder Legislativo. que, até hojl!, não tomou conhecimento 
de nenhuma Mensat,;;;m do Governo a respeito da .natéria. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Exala mente. 
Sua estranheza é perfeitamente cabfvel, nobre Senador. Mas o Esta· 
do policial, infelizmente cria esses nódulos de auto-suficiência, de au· 
loproficiência, considerando-se verdadeiros magi.fler dixit , verdadei· 
ros sumo pontífices, é a última palavra: Jâ raciocinei, já decidi. 

Em 1970, o Sr. Ministro Mário Andreazza colocou na cabeça 
do General e Presidente Médici unir a aridez do Nordeste ii umidade 
da Amazônia, tudo na base da decisão pessoal, tudo na base do mo· 
nólogo, do autoritarismo caolho, e o que aconteceu foi cavar buraco 
dentro d'água, até hoje, a Transamazônica não funciona. E a estrada 
que nós precisamos, a estrada que é fundamental, a BR-364, que liga 
Cuiabá a Rio Branco-Acre, essa, até hoje, não foi asfaltada. Até 
hoje, os 600 quilômelros estão entregues ao desalinho. Quando ocor· 
re o período das chuvas, ninguém transita. São milhares de cami· 
nhões atolados, milhares de toneladas de géneros alimentícios que se 
perdem. As vicinais, fundamentais para a Amazônia, como a ligação 
de Boca do Acre com a capital do Acre, uma estrada de 200 c poucos 
quilõmetros, até hoje, não foram concluídas. 

Peço ao Sr. Ministro que franqueie esse debate, c:le deve ter 
adquirido muita expericncia. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA(MDB-AM)-Srs. Senado· 
rcs, acredito até que o Sr. Ministro está bem intencionado. Ele c des· 
preparado. Eu o convidaria a discutir comigo o assunto. 

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- DA)- V. Ex• me permite 
um aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Sena· 
dor, o meu tempo já está se esvaindo. Peco licença para concluir o 
meu raciocínio e, em seguida, darei o aparte a V. Ex•, com muita 
honra. 

Eu gostaria que o Ministro Mário Andreazzu aceitasse um de· 
bale. Não é um desafio; c uma troca de impressões, num programa 
televisado nacional, comigo, comigo. Eu queria que ele discutisse o 
equacionamento da problemática da Ama>ônia comigo, em progra· 
ma televisado, lodos dois isentos, complelt .nenlc isentos ... 

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- V. Ex• me permite? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Permita-me 
concluir o meu raciocfnio. 

... completamente isentos, discutirfamos a problemática amazô· 
nica. 

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - DA) - Quero responder a 
V, Ex• 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nós porfa· 
mos, diante da Naçiio, as nossas colocações. E eu leria o imenso pra· 
zcr e a imensa honra de me curvar aos seus argumentos, se eles fos
sem capazes de me dar uma noção contrária àquela que cu lenho da 
biota amazônicu. 

O Sr, LomantoJúnlor(ARENA- BA)- V. Ex• me permite? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB-AM)- Nobre Senu· 
dor, peço que seja breve, porque me restam poucos minutos. 

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- DA)- Serei rápido. Nobre 
Senador, nilo tenho uqui a procuraçito do Ministro Mário An
drcazza, mas ele se sentir{J profundamente honrudo c tcrú a maior 
salisfaçi\o de debater com V. Ex• Acho mesmo que este dchalc 
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deveria ser iniciado numa conversa fraternal, onde V. Ex• pudesse 
expor os seus pontos de vista c ouvir os do Ministro. Se c:lcs fossem 
c:.:onflitantes, t:ntào, esse dc:bate poderia ter o cunho nacional, para 
que a Nação tomasse conhecimento. Mas tenho a impressão, 
conhecendo como conheço o espírito público do Ministro Mário 
Andreuzzu, de que muita coisa vai conferir, de que haverá um 
encontro de opiniões entre V. Ex• c o Sr. Ministro. S. Ex• vai 
concordar, cm muito, com a defesa justa que V. Ex• está fazendo da 
Amazónia c tenho a impressão de que desse entendimento V. Ex• 
vai colher frutos, porque o Governo pensa assim também. O Gover
no está preocupado, tanto quanto V. Ex•, que tem raziio, porque de 
lá veio, cm preservar a Amazônia. Conte V. Ex• conosco para par
ticipar também deste debate. Já disse a V. Ex• do meu apreço, de 
que concordo, cm muito, com a sua opinião, e acredito que, desse 
debate com o Sr. Ministro Mário Andreazza, haveremos de retirar, 
sem dúvida alguma, conclusões, as mais benéficas para a Amazônia, 
V. Ex• que é conhecedor profundo da sua problemática. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Obrigado. 

Ouço o nobre Senador José Lins, pedindo a S. Ex• que seja 
bastante breve. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Senador Evandro Carreira, 
V. Ex•, hoje, í: tido como homem de vanguarda na defesa da Ama
zônia. Da minha parte, conhecedor que sou dos problemas regionais, 
da luta desses brasileiros que vivem na Amazônia e no Nordeste por 
uma posição melhor no contexto do desenvolvimento brasileiro, 
posso dizer a V. Ex• que considero a integração dessas regiões no 
contexto do bcm-estar nacional, como um dos mais sérios proble
mas que o Brasil deverá enfrentar nos próximos anos. Mas, gostaria 
de dizer a V. Ex• que o momento í: realmente de esperanças. Tanto 
Sua Excelência, o Senhor Presidente João Baptista de Oliveira 
Figueiredo, como o Senhor Ministro Mário Andreazza, estão im
buídos dessa mesma convicção e tenho absoluta certeza que o 
esforço deles virá ao encontro dos anseios das populações de nossas 
rer,iões. Veja bem V. Ex• o que diz o Ministro Mário Andreazza, 
quando divulga as diretrizes do seu Ministério. Primeiro, quanto à 
Amazônia ... 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Nobre 
Senador, permita-~c, o meu tempo se esvai. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Mas V. Ex• ... 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Isso que 
V. Ex• vai fazer, eu vou fazer agora. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Então, direi apenas ... 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Veja bem: 
"O Projeto Jari trouxe para o Brasil uma grande contribuição". Não 
é isso'! 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Desculpe-me V. Ex• Não é 
isso, absolutamente. 

que: 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Não'? 

O Sr. José Lins (ARENA -CE) -O que ele diz, no item 6 é 

6. O esforço da integração da Amazônia deve 
orientar-se: 

(I) Pela ocupação ordenada e seletiva, que procure 
concentrar recursos materi:lis e humanos. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Sena
Uor, vamos comentar. O que se entende por ocupação ordenuda era
cional'? 

O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Isso deve ser c.,lltumente o 
que V. Ex• estil desejando. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Exato. Ele 
niio sabe qual a ocupação ordenada e racional para a Amazônia. 

O Sr. José Uns (ARENA - CE) - Como assim? S. Ex• não 
poderia numa ocasião como esta, detalhar políticas. Daí porque 
acho que lhe assiste razão para procurar conhecer, em detalhes, a 
política do Ministi:rio do Interior. Mas V. Ex• não ... 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Sena
dor, eu não vou ter tempo para concluir o meu discUrso. Eu pediria ... 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Um minuto apenas. V. Ex• 
fala na no resta: Veja o que diz no item IV: 

(IV) Pela utilização racional do património natural 
sobretudo norestal, evitando-se sua depredação c a ocorrên
cia de danos irreversíveis a seu equilíbrio ecológico. 

Veja o que consta das disposições gerais: Creio que, no momen
to, podemos ter grandes esperanças para sua região. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Sena-
dor, é que o meu tempo se esvai... ~ 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Senador Evandro 
Carreira, comunico a V. Ex• que o seu tempo já está esgotado. Pedi
ria que concluísse, por gentileza, o seu pronunciamento. 

OSR. EVANDRO CARREIRA (MDB -AM)- Vou concluí
lo, Sr. Presidente, não concedendo mais apartes. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Muito obrigado. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Sena
dor, tudo isto é uma maneira de se enganar macaco com banana. 
Toda essa conversa fiada já nos levou a 30 milhões de hectares 
devastados. 

O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Se a palavra dos outros 
não vale nada, como valorizar a de V. Ex•? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Modus in 
rebus, nobre Senador, a palavra é o fato. A palavra é o fato e o fato i: 
que nós estamos com 30 milhões de hectares devastados. 

O Sr. José Lins (ARENA -CE) -A palavra i: o fato? Não 
entendo bem. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Peço a 
V. Ex• que seja cavalheiresco, cm ouvir-me; não concedi aparte a 
V. Ex• Respeite o meu discurso! 

Quero dizer aos Srs. Senadores que com estas baleias "é racio
nal", "estamos procurando o melhor caminho", "estão depredando 
a Amazônia", "é: preciso racionalizar a sua ocupação", "não admiti
remos o deseqUilíbrio ecológico", "o aproveitamento madeireiro 
será auto-sustentado, sob rodízio", não nos enganam mais, enquan
to o grande plano sinistro de ocupação internacional veni se 
executando, plano que consiste em deseqUilibrar para nos denunciar 
nos foros internacionais, como incapazes de reter c manter o eqUilí .. 
brio biológico da Amazônia. Esta é que í: a verdade! 

Niio quero fazer um juízo precipitado do Sr. Ministro, mas digo 
ao ilustre Senador Lomanto Júnior que as diretrizes dele, na sua 
entrevista, se chocam, ab inilio, com as minhas. Disse S. Ex• que há 
12 regiões já selecionadas pelo RADAM para aproveitamento 
madeireiro. 

Quero denunciar desta tribuna o RADAM. O RADAM foi 
uma técnica encomendada; custou ao Brasil 200 milhões de dólares, 
para informar às multinacionais. 

O RADAM é picaretagem, pilantragem de multinacional. Foi 
orgunizudo cx.atumcntc pura indicar as órcus de minérios, todas, de 
interesses multinacionais, nlto fala em ... 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um novo 
apurtc'! 
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O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- V. Ex• quer 
tumultuar o Senado? 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Estou pedindo uma aparte 
a V. Ex• 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- V. Ex• está 
sendo inconseqUente e anticavalheiresco, está usando uma técnica 
que se utiliza cm Diretório Acadêmico, de torpedear o orador que 
está falando; é uma questão de educação parlamentar. 

O Sr. José Lins (ARENA -CE)- Peço desculpas a V. Ex• 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Não, estou 
sendo insultado por V. Ex•! 

o Sr. José Llns (ARENA - CE) - Absolutamente. Não sei 
porque, mas peço desculpas a V. Ex• 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Já pedi a 
V. Ex• que me permitisse terminar o meu discurso. V. Ex• usa uma 
ti:cnica mafiosa de torpedear o meu pensamento, para que eu não 
raciocine direito. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume. Fazendo soar a campai· 
nha.) - Comunico a V. Ex• que o seu tempo já ultrapassou em 
cinco minutos, prejudicando o colega Leite Chaves. 

O SR. EVANDRO CARRREIRA (MDB- AM)- Exato, Sr. 
Presidente, mas não estou podendo concluir o meu discurso, razão 
pela qual, peço tempo a V. Ex• para terminar o meu pronunciamen
to. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Em vista da impos
sibilidade do próximo orador inscrito, Senador Leite Chaves, cm 
ceder parte do seu tempo, a Mesa solicita, mais uma vez, que V. Ex• 
conclua o seu pronunciamento. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Sr. Presiden
te, só quero tempo para concluí-lo 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - V. Ex• passe para a 
Taquigrafia, se for escrito. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)-!; um minu
to só, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc)- Vamos ser tolerantes 
com V, Ex• 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Quero dizer 
a esta Casa que não aceitamos mais esta balela, esta maneira de que
rer nos iludir e nos enganar. Fica-se dizendo pela Imprensa que se 
vai obedecer aos planos mais racionais, no entanto, vai se consentin
do na depredação e na devastação da Amazônia. Agora mesmo o Sr. 
Ministro declara que pretende seguir a orientação da SUDAM, que 
é devastar 39 milhões e meio de hectares correspondentes às 12 áreas 
que o RADAM teria selecionado. São llrcas de interesse madeireiro, 
de interesse único e exclusivamente de múltinacionais. 

Aqui fica a minha denúncia e o repto para um debate cm cadeia 
televisada, aberta c nacional. Se não o fizer é porque não tem 
capacidade de ser Ministro do Interior, nem de equacionar a 
problemãtica amazónica. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. EVAN
DRO CARREIRA EM SEU DISCURSO: 

MINISTRO APOIA PROJETO JARI MAS DIZ QUE NÃO 
HAVERÁ OUTRO IGUAL 

"O Projeto Jari teve para o Brasil uma grunde contribuição cm 
termos de conhecimento de uma tecnologiu parn a Amuzônia, como 
a substituição de uma Oorcsta hctcrogênea por outra homo~êncu, u 

cultura de arroz cu implantaçiio da filbrica de celulose c papel, so
bretudo porque foi implantado h:! 12 anos, quando não havia o 
Projeto RADAM. Mas, hoje, não se deve fazer outras experiências 
desse género". 

A afirmação foi feita ontem pelo Ministro do Interior, Mário 
Andrcazza, após conferência na abertura do li' Ciclo de A !tos Estu
dos Amazónicos. O Ministro acrescentou que a exploração da Ama
zônia, nos pólos selccionados pelo POLAMAZONIA, serit con
duzida sob o controle governamental "para evitar problemas com as 
terras devolutas''. reservando-se a exploração apenas às empresas 
nacionais. 

Veto 

Ao ser perguntado o porquê do veto à participação de empresas 
estrangeiras cm novos projetas na região Amazónica, o Ministro do 
Interior ·disse que "pelas repercussões que têm um projeto como o 
do Jari, o Governo considerou aconselhável não abrir mais a região 
a estrangeiros", observando, porém, .. que o Projeto Jari está aberto 
à visitação de todos, à SUDAM, às instituições militares e ii Escola 
Superior de Guerra".· 

Com relação à usina hidrclétrica pleiteada pelo milionário 
Daniel K. Ludwig, Andreazza afirmou que "o Ministério do In
terior não interferirá na questão, que é de absoluta competência do 
Ministério das Minas c Energia, a quem cabe autorizar a construção 
de novas usinas, sob controle da ELETROBRAS e de sua subsidiá
ria ELETRONORTE". 

Em Brasília o Ministro Andrcazza confirmou a exploraçiio no
restai da Amazônia, por uma empresa pública, possivelmente 
vinculada ao IBDF, que faria concessões a empresas particulares, de 
preferência nacionais, para que seja possível um perfeito controle de 
suas atividades c se evite a depredação de meio ambiente. 

Atualmcnte, segundo o Ministro, existem 12 áreas selccionadas 
pela SUDAM para exploração narcstal, dentro do macrozoncamen· 
to elaborado pelo Projeto RADAM. Acrescentou que a ocupação 
da região será seletiva c ordenada, conforme dirctrizes traçadas pelo 
Presidente João Baptista Figueiredo, pretendendo-se uma utilização 
produtiva das potencialidades agrominerais, agropeculorins c 
agroíndustriais. 

Dos 5 milhões de km' da Amazônia, 4 milhões c 200 mil não 
são ocupados c, segundo o Ministro do Interior, é necessária uma 
consolidação da infra-estrutura económica c social da região, visan-
do sua ivtcgração ao resto do País. · 

Ele considera perfeitamente viável a exploração norestal da 
Amazônia c disse que vários estudos estão sendo feitos pela 
SUDAM no sentido de que sejam implantados projetas que visam a 
renovação dos recursos naturais da região. Essa exploração, contu
do, respeitará todas as reservas indígenas, pois o Ministério do Inte
rior tem como meta, també:Jll, a defesa da população indígena. 

O Ministro Andreazza, afirmou ainda que, com a exploração 
Oorcstal da Amazônia, poderá realmente fazer-se um deslocamento 
de famílias nordestinas para a região, com a certeza de que elas terão 
trabalho à sua disposição, interrompendo-se o êxodo rural para cida
des do Sul do País. 

Câmara decide apurar risco para segurança . 
Brasília- Por considerar que o Projeto JARI pode constituir 

risco à segurança da Nação e contra a integridade física dos brusilei· 
ros, a Comissão de Segurança Nacional da Câmara dos Deputados 
decidiu, ontem, por unanimidade, investigar o desempenho e acom
panhar o desenvolvimento daquele empreendimento. 

A sugestão partiu do Deputado Périclcs Gonçalves (MDB -
RJ) que entre outras denúncias que diz ter recebido sobre o ussunto, 
apontou o fato de que o empresllrio norte-americano Daniel Kcith 
Ludwig, proprictãrio do projeto, nilo tem herdeiros c j!l legou a 
imensa área ao Governo de seu pais. 

"Isso significa" - disse o Sr. Péricles Gonçalves - "que no 
futuro o Governo dos Estados Unidos terá umu área de suu proprie-
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dadc encravada no território brasileiro, o que consistiria um aten
tado à soberania nacional". 

O Deputado Edson Vidigal (ARENA- MA) apontou também 
violações da legislação trabalhista que estariam ocorrendo dentro do 
Projeto JA RI. 

ANDREAZZA DEFENDE "DIÁLOGO FRANCO" 

Do enviado especial 

O Ministro do interior, Mário Andreazza, disse ontem no Re
cife, onde esteve para participar de uma reunião da SUDENE, que a 
viabilização económico da Região depende de amplo abertura polí
tica, que permita um debate franco entre os líderes da área. "Temos 
que abrir completamente o diálogo para adquirir a confiança de 
todas as forças, tanto políticas como empresariais" - afirmou ele, 
em conversa informal com os jornalistas. Do encontro da SUDENE 
participaram todos os novos governadores dos Estados do Nordeste. 

Andrcazza salientou que a política onti-inflacionária pretendida 
pelo General Figueiredo não deverá interromper os programas fe
derais cm desenvolvimento no Nordeste. "Esta região é um caso par
ticular, e do seu desenvolvimento depende a viabilização do pro
cesso político-económico que vivemos atualmente" - disse ele. O 
Ministro prometeu, por outro lado, levar a SUDENE de volta·ils ori
gens, conforme a concepção do economista Celso Furtado, seu fun
dador. "Nosso propósito é transformar realmente a SUDENE num 
órgão de desenvolvimento regional, e vamos hipotecar todo nosso es
forço para que ela seja tão respeitada c tão forte quanto era antes. 
Para isso, o primeiro passo será descentralizar todo o planejamento 
c execução dos programas regionais, mesmo que a orientação filo
sófica continue sendo emanada de Brasília". 

O Ministro reconheceu que pode haver dificuldade no diálogo 
entre o Poder Central e os governos estaduais, em razão da escolha 
dos Governadores ter sido indireta, mas garantiu que "o propósito 
do General João Baptista Figueiredo é realmente o de transformar 
este País numa democracia autêntica, e não resta dúvida de que as 
próximas eleições para Governadores serão realizadas pelo processo 
direto". 

Andrcazza'revelou que está estudando fórmulas para fortalecer 
o Fundo de Investimento do Nordeste (FINOR), pois reconhece que 
ele vem perdendo relativamente seu poder de recursos, e falou tum
bem sobre os problemas das grandes cidades. A esse respeito ele 
informou que deverá ir ao Rio de Janeiro, na próxima quinta-feira, 
para reunir-se com a diretoria do BNH c discutir a construção de 
seis milhões de moradias. Sobre os problemas dos índios ele con
fessou não ter ainda nenhuma solução, por falta de informações. 

Andreazza libera exploração de madeiro 

A exploração da madeira na Amazónia, nas 12 áreas já sele
cionadas, deverá ser entregue a uma empresa pública, supervisio
nada pelo IBDF, que dará concessões a empresas particulares, "de 
preferência nacionais'\ anunciou ontem o ministro Mário 
Andreazza ao divulgar as diretrizes do Ministério do Interior. Esta 
empresa, acentuou, não esvaziará o Instituto de Desenvolvimento 
Florestal, "pois será supervisionada por ele" .. 

A empresa será proprietária da área a ser explorada, trabalhan
do cm conjunto com o IBDF, SUDAM, SEMA e INCRA. Para o 
ministro do interior, esta é uma das fórmulas para que se concilie a 
preservação do meio ambiente, uma das múltiplas tarefas do Minis
tério do interior, e o desenvolvimento regional, previsto nas diretri
zes do Governo Figueiredo. 

O sistema a ser empregado na exploração da ,madeira já foi 
adotado cm experiências anteriores e obedecerá a um rodízio, para 
que a floresta possa se recompor. Mário Andreazza afirmou que tem 
um plano pessoal para a exploração desta madeira, sem no entanto 
divulgar como seria. 

Ao responder sobre as preocupações da devastação da floresta 
amazónica, o ministro apresentou dados dizendo que "há quatro 
milhões c 800 mil quilómetros quadrados de terra firme c destas ter
ras, quatro milhões c 200 mil não estão ocupadas. Este desmatamen
to de que tanto falam ainda não atingiu as proporções que se diz". 

Mesmo com a exploração da madeira, acredita o ministro 
Mário Andrcazza que a preservação da floresta densa será possível, 
mas para isso, afirmou, "é necessário cuidado e controle porque a 
tendência é depredar". O ministro acrescentou ainda que a floresta 
densa não foi atingida pelos desmatamentos, mesmo os de grande 
porte, como o realizado pela Volkswa~en. 

Esta ocupação da Amazônia, t;nto através da exploração da 
madeira como através dos projetas de colonização previstos para a 
ár~a, obedecerão às pesquisas do Projeto RADAM, que segundo o 
mmistro, "elaborou um mapa do ponto de vista económico para 
saber que atividades podem ser exploradas nas diferentes áreas". 

"Para a exploração já existe um projeto, quanto à colonização, 
visando principalmente o Terrirório de Roraima, como foi anuncia
do pelo governador, brigadeiro Ottomar de Sousa Pinto, o ministro 
do Interior pretende levar para a região as famílias nordestinas, que 
não possuem propriedades. 

A colonização da Amazônia já foi tentada anteriormente com o 
projeto da Transamazõnica, projeto este que segundo o próprio 
ministro, não atingiu seus objetivos. 

ATAS DE COMISSOES 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL 

3• REUNIÃO, REALIZADA EM 5 DE ABRIL DE 1979. 
Às nove horas e trinta minutos do dia cinco de abril do ano de 

mil novecentos e setenta e nove, nu Sala de Reuniões do Anexo "B", 
presentes os Senhores Senadores Evundro Carreira - Presidente, 
Bernardino Viana, Raimundo Parente, Henrique de La Rocque, 
Lázaro Barboza, Affonso Camargo e Humberto Lucena, reúne-se a 
Comissão de Serviço Público Civil. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Sr. Senador 
Alberto Silva. 

,; dispensada a leitura dn Ata du reunião anterior, que, em 
seguida, é dada como aprovada. 

São lidos, discutidos c aprovados os seguintes pareceres 
constantes da·pautu dos trabalhos: 

Pelo Sr, Senudor Henrique de Lu Rocquc 
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Cámura n' 142, de 197H, 

que "Cria c~1rgos em comissão c fiXil valores de vencimentos do Gru-

po-Direção e Assessoramento Superiores do Quadro Permanente du 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 9• Região, c dú ou
tras providências". 

Parecer favorável com Emendas n•s I e 2-CSPC, uo Projeto de 
Lei da Câmara n• 143, de 1978, que "Cria cargos no Quadro Per
manente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 9• 
Região, e dá outras providi:ncias". 

Pelo Sr. Senador Lãzaro Barboza 

Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n• 144, de 1978, 
que "Altera dispositivos da Lei n• 4.769, de 9 de setembro de 1965, 
que dispõe sobre o cxerclcio da profissão de técnico de Administf<l
ção'\ 

Nndu mais havendo u tratar, encerra·SC a reunião, luvrando eu, 
Sônia de Andrade Peixoto, Assistente da Comissão, a presente Ata, 
que, lida c aprovada, scrú ussinada pc:lo Senhor Presidente. 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 4 DE ABRIL DE 1979. 

Às nove horas c trinta minutos do dia quatro de abril de mil no
vecentos c setenta c nove, nu Sala .. Clóvis BevilfacquH", presentes os 
Senhores Senadores Jorge Kalume, Benedito Ferreira, Hugo Ra
mos, Amaral Furlan c Mauro Bcnevidcs, reúne-se a Comissão de 
Segurança Nacional. 

Assumindo u Presidência, conforme preceitua o dispositivo n:
gimental, o Senhor Senador Hugo Ramos declara abertos os tra
balhos e esclarece que a reunião se destina à eleição do Presidente e 
do Vice-Presidente da Comissão. 

Em seguida, o Senhor Presidente determina sejam distribuídas 
as cédulas e designa para funcionar como escrutinador o Senhor 
Senador Benedito Ferreira. 

A contagem de votos apresenta o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Senador Jorge Kalume ........................... 4 votos 

Em branco I voto 

~'f'fo0·iib.~,, .. ,,F,~~I,i:. •'l•··•··• E .... ~ 
r . . ·. 

Puru Vicc-l)residenfe: 
Scnudor Mauro Bcncvidc:; 

Senador Hugo Ramos 
4 votos 

I voto 

Após proclamar eleitos Presidente c Vkc-Prcsidcntc, respecti
vamente, os Senhores Senadores Jorge Kalumc e Mauro Bcncviucs, 
o Senhor Presidente eventual convida o primeiro a assumir a dircciio 
dos trabalhos. 

Ocupando a Presidência, o Senhor Senador Jorge Kulumc agn1· 
doce a honra com que foi distingUido, prometendo realizar um fecun
do trabalho em estreito entendimento com seus companheiros. 
Esclarece, ainda, que as reuniões da Comissão serão cfetivadas as 
quartas-feiras, às 9:30 horas. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuniiio, lavrando eu, 
Carlos Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente Ata, 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente c demais 
Membros.- Jorge Kalume- Benedito Ferreira- Hugo Rumos
Amaral Furlan- Mauro Bene•ides. 
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Pruldcnt• 

luiz Viana (ARENA- BA) 

Nilo Coelho (ARENA- PE) 

Oinorte Mariz (ARENA- RN) 

1 •·Secretário 

Gabriel He1mon (A.RENA- PA) 

COMISSOES 

Oireton Jo .. Soore1 de Olt'tliro Filho 
Local. AroeJCo 11 - Torreo 
Talefone11 223·62.44 .·225·8505- Romoi1 193 e 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe1 Claudio Corlo1 Rodrigut1 Co1to 
Locoh Ane•o 11 - Ttrreo 
Telefone1 225·8505- Ramais 301 e 313 

COMISSAO OE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

Titulare• 

1. Poaao1 ""-
2. e.no<~lto c-
3. Pedro PedtotiiM 
4, JoM Uns 

I. fvtláaio Vieira 
2. Leite Chavtl 
3, JoM Alcho 

s.,..... ... ""' 
I. Jutahy MoeolloOoo 
2.-.. .. c-
3 . .1oMC--1.-Moria 
2. Amaral Pti•ato 

Auhtent11 S4nlo Andrade Pei•oto- Romol307 
Reunltl11• Quortol·leiro•, tnlO.OO hora• 
Locah Solo "Ruy Borbo10"- AnllCo 11- Ramail 621 e 716 

COMISSÀO OE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAA) 
(7 membra1) 

COMPOSIÇAO 

Pre1ldente1 Mendel Canele 
Více·Pretidenle• Agenor Mario 

lourivol Bopti11o (AUENA- SE) 

4t.Secretárlo 

Ga1tOo Milller (ARENA- MT) 

Suplente• de Secretétrlo1 

Jorge Kolume (ARENA- AC) 
Benedito Conelo1 (ARENA- MT) 

Jooo Sow:o (ARENA-- AM) 
Pono1 Porto (ARENA- ~E) 

Titulare~ Suplenlel 
ARENA 

1. Mend11 Canele i. Raimundo Parente 
2. Jose Uns 2. Alberto Silva 
3. JoOo Soi(O 3. Almir Pinto 
4. Vicente Vuolo 

MDB 
1, fvondro Carreiro l. Marco• Freire 
2. Aaonor Mario 2. Humberto Lucena 
3. Mouro Benevidll 

Auistente1 Corlo1 Guilherme Fon..ca- Romal676 
ReuniiH•• Ter~o•·f•iral, Qs 10100 hora5 
local. Sola "Ciovil S.vilocquo" - Anelto li - Romal623 

COMISSAO OE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA- (CCJ) 
{15 membroa) 

COMPOSIÇAO 

Ptelldente• Henrique de La Roc:que 
I•·Vic•Prelident•• Aloyaio Chaves 
2•·Vic•Pre~idente; Hugo Rama:• 

Tlt~o~lare1 

I. Henrlq1.1e de la ROc:qiHI 
2. Htlvfdio Nunft 
3. Jo .. Sarney 
.c, Aloytlo Cho..,.. 
5. Adtrbol Juremo 
6. Murllo Bodará 
7, Moocyr DoU a 
8. Amoral Furlon 
9, Raimundo Parente 

I. Hugo Ramo1 
2. leite Chov11 
3. Lázaro Borbo&a .. N1l1on Carneiro 
l. Paulo Brouard 

•• Franco Montara 

1, Llnolr Vorgo• 
2. Joao &tca 
3. Almlr Pinto 
4, Milton Cabral 
5, S.mordina Viana 
6. Aman de Mello 

MOB 
1. Cunha Uma 
2. Tancredo N•"• 
3. Dirceu Cordo10 

Auistente1 Mario Heleno Bueno BrondOo - Ramal 30.5 
R•uniOu1 Qua!IOl·felrol, tu 1 o,oo hora• 
lo(ai1 Sala "Ciovia S.vilotquo"- AneJCo 11- Ramal 623 

Líd"'r 
Jorbol Pona1inho 

Vlc• .. Líder•• 
Aloy1io Chove1 

Jo1é lins 
Aderbol Juremo 
lamento Júnior 
Moacyr Dollo 
Murilo Sodoro 
Saldanha Deui 

LIDIRANÇA DO MDII DA MINORIA 

Ud•r 
Paulo Brouord 

Ylc•·Lider•• 
Henrique Sonlillo 
Humberto Lucena 

Morco1 Freire 
Mouro S.navide1 
Orut1u Qu.,cio 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(li membro•) 

COMPOSIÇAO 

Presidente1 Jeut Freire 
Vice-Pr11ident~1 Lozaro Borbozo 

Titularei Suplenl11 
ARENA 

I, Jene Freire l. Ja11 Guiomard 
2. João Bo~ea 2. Tar~o Outra 
3. Panos POrto 3. e.ndito Conelo1 .. Saldanha Den:i .4, Moocyr Oolla 
l. Affons:~ Comorgo 

•• Murilo Badoro 
7. Benedito Ferreiro 

MOB 
I. lromar Franca 1. Henrique Sontllla 
2. Lozora Barbozo 2. Roberto Saturnino 
3. Adalberto Sena 3. GUvon Rocha 
4. Moura Benevid•• 

Aui1tent11 konoldo Pacheco de OliYiiro- Ramo1306 
Reunlóe11 Quinta .. feiros, 01 10;00 horo1 
Local• Sala "Ruy Barbo1a"- Ane11o 11- A.:.~mal&621 e 716 

COMISSAO OE ECONOMIA- (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇAO 

Pre1idenle1 Itamar Franca 
Vic•Prt~lidenl•• Roberto Soturnlno 

Titularei 

I. ArnondeMello 
2. Blrnordlna Viana 
3, Jolt Lln1 
o4, Je11t Frei,. 
5. Milton Cabral 
ó. S.ntdito Canelas 
7. Luiz Covaltonte 

1, Roberto Soturnlno 
2. Itamar Franco 
3, Marco• Freire 
.4, P1dra Simon 

Suplentet 
ARENA 

1. Helvldio Nun11 
2, Alberto Silva 
3, S.nedlto Fer,.lra 
.4, Vicente Vuolo 

MOB 
1, Jalt Richa 
2. Ore1te1 Ou•rcio 
3. Tancredo Nev" 

I 
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Ani11enllt1 Daniel Rei1 de SouJO - Ramal 675 MOB 
Reui1ÍÓIII QuartOI•IIIirOI, às 10130 horo11 I. Franco Montara 1, Nel1on Carneiro 

2. Morco1 Freire locol1 Solo "Ruy Barbosa"- Ano•o U- Romail62lo 716 2. Humber1o lucono 

3. JaJ,on Barreto 

COMISSÀO DE EDUCAÇÀO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Pretid•nte1 Jaco Calmon 
Vice·Pre1idenle1 Jutahy Magolhàe1 

Titulares Suplentes 
ARENA 

I. Jor..o Colmon 1. Jo .. lins 
2. Torw Outro 2. Arnon de Mello 

'· Jutohy Magalhães 3. Jorge Kolume .. Aloysio ChClv.l 4. Pedro Podrouio11 
5. Adorbol Juremo 
ó. Jote Sarney 

MDB 
I, Adalberto Sena 1. Marcos Frtire 
2. EYelo1io Vieira 2. Gilvan Rocha 
3. Fr-onco Montara 

Aui1tente1 Sónia Andrade Peixoto- Romal307 

Reun'i(!e11 OuinfOI·feiros, 01 10100 horas 
Local1 Solo "CioYis Bevilocquo"- AMxo 11 - Romal623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pre1identet Cunha Limo 
Vice·Presidentet Tancr.do Ne"' 

1, Raimundo Pan~nte 
2. Jose Guiomord 
3. Arnon de Mello 
<4. Lomonto JUnior 
S. Allonw Camorgo 
ó. Vicente Vuolo 
7. Alberto Silva 
8. AJ'IIorol furlan 
9. Jorge Kolumo 

10. Jutahy Mogolh6es 
I 1. T eot6nio Vilela 

Cunlla Limo 
2. Toncredo N.ves 
3. Robtrto Saturnlno 
4, Amoral Peixoto 
5. Pldro Simon 
6. Mouro Benevides 

Suplentes 
ARENA 

1, Saldanha Dtn:i 
2. Mend" Conote 
3. Henrique de La Rocque 
4. J011é fr1ire 
!5. Joat Sarney 
e. Milton Cabral 

MO& 
1, Paulo Bra .. ard 
2. Marcos Freire 
3. Lázaro Borboro 
4. JoM Rlcho 

Anhtonte, António Corlot d. Nogueira- Romol67.5 
Reuni6ft1 OYinto.,feirot, àt 9130 horas 
locol1 Solo "Clóvis Bevilácquo" -Anexo 11 - Romol623 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
{9 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Pre1idente1 Helvldio Nune1 
Vice·Prestdente1 Lenair Vergas 

Titulares 

1, Lena ir Varga1 
2, Helvldlo Nunel 
3. Jene Freire 
1'4. Magr:yr Oalla 
;5. Henrique dtlo Rocque 
6. Aloyslo Chovei 

Suplentet 
ARENA 

I. Jutahy MagolhOes 
2, Raimundo Parente 
3, JoOo Colmon 
4, Benedito Canelai 

Aui1tente1 Daniel Rei1 de Soure- Romol67.5 
Reuniõe11 Quinto•·feirol, àl 11100 horo1 
Locol1 Solo "Ciovi1 6evilocquo''- Ane•o 11- Ramoló23 

COMISSÃO OE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 mttmbrol) 

COMPOSIÇÃO 

Pretidenltl! Arnon de Mello 
Vic .. Pre•idente~ 

Titulares 

1. Luiz Cavalcante 
2. Milton Cobrai 
3. Alberto Silvo 
4, Arnon de Mello 

1. Dirceu Cordo10 
2. Itamar Franca 
3. Henrique Sontillo 

Suplente• 
ARENA 

1, AHon~ Comorgo 
2. Jobo Colmon 
3. Jutohy Mogalhóet 

MOB 
1. GiiYOn Rocha 
2. Ro!Mirto Saturnino 

Auistente1 Ronoldo Pacheco de Oli.,.iro - Romol 306 
Rounióe11 Quortos·felros, Os 11100 hora• 
Local, Solo "Ruy Barbo~" -Anuo 11-Romois621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR) 
{.5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pr11ident11 Dirceu Cardo,a 
Vic•PretidentOI Adalbtrto Seno 

Titulares 

I. Tor~ Outro 
2. Saldanha Cerzi 
3. Mende1 Conote 

1, Dirceu CordeiO 
2. Adolbtrto Seno 

Suplentes 
ARENA 

1, Jaoo Calmon 
2. Murilo &odoro 
:1. JoM Sarney 

MOB 
1, Hugo Ramo• 

Aulstente; Maria Therera MagolhOe1 MoHa - Ramol134 
Reuni6e11 Qulntas·feiro•, às 12t00 hora• 
Locol1 Solo "Ciávl•levllácquo"- Anexo 11- Romal623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(1.5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pr•sldentet Tono Outro 
l•·VIce·Pr••ldentet Saldanha O.rzl 
2•·VIce·Pretldentel lamento Jün1or 

Titulore1 

1, TorlO Outra 
2. Bernardino VIana 
3, SoldonhoDerll 
4, Lomonto JUnlar 
.5. Mendes Conale 
6. Teotónio VIlela 
7. Almlr Pinta 
e. Lena ir VarQOI 
9, Jo•• Sarn•y 

Sualen111 
ARfNA 

I. Alay1la Chovll 
2 A.derbol Juremo 
3. P.dro Pedronlon 
4. Henrique de lo Rocque 
5. Jaloll Guiomord 
6. tul1 Cavalcante 

- e ••• • 

MOB 
1. Paulo 8ronord 1, Marco• Freire 
2. Nel1on Carneiro 2. Mouro Benevidl5 
3. Itamar franco 3. Leite Chovei 

'· Jo•• Rlcho 
~. Amoral Peixoto 
6, Toncredo Neves 

Ani1tente1 AntOnio Corlo1 de Nogueira- Romal67.5 
Reunióet1 Ter~at·feiral, 0111100 hora• 
local! Solo "liuy Barbosa"- Anuo 11- Ramai•62: o 716 

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Pretidentet Gilvon RCI'ho 
Vice·Pre•idente1 Henrique Sontilla 

Titularei Suplente• 
ARENA 

1, Lamento JUnior I. Saldanha Derzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kolume 
3. Alberto Silvo 3. Benedito Canela• 
4. Jo11 Gulomord 

MO& 
1. Oilvon Rocha J, José Rid~o 
2. Henrique Santillo 2. Adolbtrto Sena 
3. Jaison Barreto 

Auistenfe1 Carla• Guilherme foMeca- Ramol676 
ReuniOe11 Cuinta•·feirol, às I 01:lO horo1 
lacol1 Sala "Ruy &orbo.a"- Anexo 11- Romait621 e 716 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pre•idenfet Jorge Kalume 
Vi"·Prt~ldenr., Mauro Benevides 

Titulor11 

I. Jorge Kalume 
2. Lui1 Cavalcante 
3, Murllo &odorá 

"· Ben1dlto ferreiro 

l. Mouro Benevld" 
2. Agenor Mario 
3, Hugo Ramos 

Suplente• 
ARENA 

1, Raimundo Parente 
2. Amoral furlan 
3. José Gulomord 

MOB 
I. Cunha Limo 
2. Joi10n Barreto 

Anistente1 Corlo1 Guilherme fan .. ca - Ramaló76 
ReuniOelt Quartol·feirol, Os 9130 horas 
Local, Sala "Ruy Borboto"- Antxa 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL-(CSPC) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Pre•ldent111 Evondro Carreiro 
Vice•PretidentOI Humb•rto Luceno 

Titularei 

1, Raimundo Parente 
2. Henrique de la Rocque 
3, llornordino Viana 
4, Alberto Silva 

Suplente~ 

ARENA 
I. ,4.ffontaCamarga 
2. Pedro Pedrouian 
3, Aderbol Jurt~mo 

I • 
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Ahrll dl•I971J 

L Evandro Corr111lro 

2. Humberto Lucena 
3. lo raro Barbara 

MDB 
l. Ortntet Outrcio 
2. helosio Vieira 

Ani1tente1 S6nio Andrade Pehcoto- Ramal 307 
Reuni6e11 Ouintos·loirb1, tn 9130 horas 
local! Solo "Ruy Barbosa"- Anexo lt- Ramois621 e 716 

COMISSAO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membroa) 

COMPOSIÇAO 

Pr1111ident11 Benedito hrr1iro 
Vic•Presidentez Vicente Vuolo 

UIÁRISl flO CONGRf:.'iso NACIONAl. (Sl•çilo li) 

Titularei 

1. Benedito ferreiro 
2. Vicente Vuolo 
3. Pedro Podrouion 
.ol. Affon~ Camorgo 

I. Evondro Carr~iro 
2. loraro Borbow 
3. Orestes Quírcia 

Suplentllll 

ARENA 

I. Pauoa P6rto 
2, lomanto JUnior 
3. Alberto Silva 

MOB 

I. Leite Chaves 
2. Agenor Mario 

Auistente1 Ronoldo Pocheco de Oliveira -Ramal 306 

R1uni6et1 Terço•·feirot, àa 10100 horo1 
Local1 Solo "Ruy Borbo10"- Anexo lt- Romoi1621 e 716 

SENADO FEOER/\L 

SUBSECRET/\RI/1 DE COHISSÕES 

SERVIÇO DE COMISSÕES PEru1ANENTES 

Trrça-reiru rn 775 

8) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E OE INQUSRITO 

Comiuóet T emporarioa 

Chefez Ruth de Souro Castra 
lO(olz Anuo 11- T•rr~o 

Telelone1 22.5·8!10.5- Romol303 
1) Comln6e1 Temporários poro Projeto• do Congreno Na· 
cionol 
2) Camiubes Tempororlos poro Aprecio~óo de V1t01 
3} Cominbes ftpeciois e delnq~rito, e 
.ol) Comisldo Misto do Projeto de 1.ei Orçamentária (ort, 90 
do Regimento Comum). 

Anittentes de Comis56etl ... oroldo Per~iro Fernandet - Ro• 
mal67.tl Alfeu de Oliveira- Romol6741 Cleide Maria 8, F. 
Crur- Romal5981 Mouro Lope~ de Sá:_ Ramal 310/Leilo 

L•ivos Ferro Co1to- Romol31.t, 

HORJIRIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES PEru·IANENTES DO SENADO FEDERAL 

PAR/\ O ANO DE 1979 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. RUY B!\RBOSI\ RONALDO C.F. CLOVIS BEVI~CQUA A!lTO~IO 

RJ.mnis-621 e 716 
09:30 Rrunol - 623 CI\RLOS 

10:00 

C.A.R. CLOVIS BEVIL~CQUA GUILHERME c.s.P.c. RUY BI\RBOSA SONIA 
Ramal - 623 Ra:nais-621 c 716 

11:00 C.R.E. RUY BARBOSA ANTONIO C.E.C. CLOVIS BEVI~CQUA SONIA 
Ramais-621 c 716 CARLOS Ramal - 623 

10:00 
HOR,;S QUI\RT!I S !\ L !\ s ASSISTENTE C.D.F. RUY DARDOS!\ RONI\LDO 

Ramais ... 62l e 716 
09:30 C.S.N. RUY D!IRBOSA GUILHERME 

Rrunais-621 c 716 10:30 c.s. RUY B/\RBOSA GUILHERHE 
Rarnais-621 e 716 

C.C.J. CLOVIS BEVI~CQUA MI\ RIA 

Rrunal - 623 HELENA 11:00 C.L.S. CLOVIS BEVI~CQUA DANIEL 
10:00 R11mal - 623 

Co4\e RUY BARBOSA SONIA 
Rrunais-621 c 716 12:00 C.R. CLOVIS BEVI~CQUA MARIA 

Ramal - 623 THEIU:ZA 

10:30 C.E. RUY BARBOSA DANIEL 
Rornsis-621 c 716 

11:00 C.M.E. RUY B/\RDOSA RONJ\LDO 
Ramais-621 o 716 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção li 

ANO XXXIV- N• 028 QUARTA-FEIRA, 11 DE AIIRII. O~: 1979 BRAS[ LIA- DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
I- ATA DA Z• REUNIÃO, EM lO DE ABRIL DE 1979 

1.1- ABERTURA 

1.1.1- Comunicaçiioda Presidência 

-Inexistência de quorum para abertura da sessão. 

I.I.Z- Designaçiio da Ordem do Dia da próxima sessiio. En· 
cerramento. 

1.2- EXPEDIENTE DESPACHADO 

I.Z.l - Requerimento 

- N• 90/79, de autoria do Sr. Senador Gabriel Hermes, soli· 
citando desarquivamcnto de projeto de lei que menciona. 

Z- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTE· 
RIO R 

-Do Sr. Lomanto Júnior, proferido na sessão de 27-3-79. 

3- RETJFICAÇÃO 

-Ata da 26• Sessão, realizada cm 29-3-79. 

4- RELATÓRIOS DAS COMISSOES PERMANENTES 

-Referentes ao mês de marçoj79. 

S- RELATóRIO DO SERVIÇO DE COMISSOES MIS
TAS, ESPECIAIS E DE INQU~RITO 

-Correspondente ao mês de marçoj79. 

6- ATA DE COMISSÃO 

7- MESA DIRETORA 

8- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN
TES 

ATA DA 2~ REUNIÃO, EM 10 DE ABRIL DE 1979 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura 

PRESIDENCIA DO SR. GASTÃO MÜLLER 

ÁS J.l HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - Jorge Kalume - Raimundo Parente -
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Jarbas Passarinho - Ale
xandre Costa - Henrique de La Rocque- José Sarncy -Alberto 
Silva - Bernardino Viana - Helvidio Nunes - ,\lmir Pinto -
José Lins- Agenor Maria- Aderbal Jurema- Arnon de Mcllo
Moacvr Da lia- Roberto Saturnino- Murilo Badaró- Henrique 
SantiiÍo - Gastilo MUller- Mendes Canule- Evclilsio Vieira -
Lr.:noir Vargas. 

O SR. l'RF.SIDENTE (Gustilo MUller)- A lista de presença 
acusa n ~.:umparccimcnto de :!5 Srs. Senadores. Entn:tantn, cm pie· 

nário, não h(! o quunm1 mínimo necessário para a abertura da 
sc:ssào, nos termos do art. \80, § \9, do Regimento Interno. 

;\l.!stas condições, vou encerrar <I presente reUnião, designando 
paru a scss~o ordin:iria da pró:timu segunda-fciru a seguinte: 

ORDEM DO DIA 
-1-

Yotuçilo cm turno único, do Requerimento n' HO, de 1979, do 
Senador Lourival Buptistu, solicitando u trunscriçào, nos Anuis do 
Senado Federal, das Ordens do Dia baixadas pelos Ministros de 
Estado do Exército, da Murinha ~: da Acronflutka, c:m comcmom· 
çJrr:tn \51' anivcrsúrio da Rt:voluçi\o. 
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-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de lei da Câmara n• 73, 
de 1977 (no 1.040/75, na Casa de origem), que veda a exibiçào de 
cartaz cinematográfico que não seja criado, produzido c impres.1o 
por brasileiro ou empresa brasileira, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob no 701 e 702, de 1978 das 
Comissões: ' 

-de Educação e Cultura; e 
-de Economia, 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de lei do Senado n• 138, 
de 1977-Complcmentar, do Senador Orestes Quércia, que introduz 
alteração na lei Completar n• 25, de 2 de julho de 1975, que "esta· 
belecc critério c limites para a fixação da remuneração dos Vcrea· 
dores", tendo 
PARECER, sob no 821, de 1977, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici· 
dade, c, no mérito, pela aprovação, com voto em separado do Se· 
nadar Benedito Ferreira. 

-4-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n' 50, de 
1978, do Senador Alexandre Costa, que extingue o Quadro de 
Pessoal Cl T, aprovado pelo ato da Comissão Diretora n• 8, de 
1976, c dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 948 a 950, de 1978, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici· 

dade do projeto, nos termos de substitutivo que oferece, incorporan· 
do a emenda do Senador Evandro Carreira; 

- Dlretora, favorável, no que se refere à paridade de vantagens 
entre os servidores regidos pelo Regime CL T e Estatutário, e pelo 
arquivamento do projeto; e 

-de Finanças, contrário ao projeto e ao substitutivo da Co· 
missão de Constituição e Justiça, com voto vencido dos Senadores 
Alexandre Costa, Magalhães Pinto, Helvidio Nunes e Evandro Car· 
rcira. 

-5-
Discussão, cm segundo turno, do Projeto de lei do Senado n' 

347, de 1978, do Senador Accioly Filho, que dá nova redação ao art. 
51, da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, tendo 

PARECER, sob no 26, de 1979, da Comissão: 
-de Constltulçio e Justiça, favorável. 

O SR, PRESIDENTE (Gastão MUller)- Está encerrada a reunião. 

( Levanta•sea reunião às 14 horas e46 minutos.) 
EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TERMOS DO 

ART. 180, § 1•, DO REGIMENTO INTERNO 

Requerimento encaminhado à Mesa 

REQUERIMENTO N• 90, DE 1979 

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, 
requeiro o desarquivamento do Projeto de lei do Senado n' 145, de 
1978, que dá nova redução aos artigos 80 e 81 da Lei n• 5,988, de 
1973, que disciplina os direitos autorais, feita a reconstituição do 
processo~ se necessária. 

Saia das Sessões, 10 de abril de 1979.- Gabriel Hermes. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
LOMANTO JUNIOR NA SESSÃO DE 27·3·79 E QUE, 
ENTREGUE À REV!SlO DO ORADOR, SERIA PUBLJ. 
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR (ARENA- BA. Pronuncia o so· 
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Antes de iniciar - e eu diria melhor - untes de prosseguir o 
pronunciamento que fiz nesta Casa, no dia 20 próximo passado, 
analisando a obra do Governo, do Governo que sc findou, .:m doi:-; 
scton:s da mais alta significaç~o pura u vida nacional, o sctor de 

tr:wsportes e o de comunicações, gostaria, neste início de pronuncia
m~nto, embora nilo contando com a sua presença, de saudar a es· 
tróiu do Senador Pedro Simon, tanto gostaria que S. Ex• me ouvisse. 

Era aguardada, corn ansiedade, a sua estréia nesta Casa, como 
bem acentuou o nobre Líder Murilo Badaró. Tenho uma velha 
admiração por S. Ex•, com quem nossas relações começaram hú 
mais de uma década. Gostaria que S. Ex• escutasse aqui a modesta 
apreciação que estou fazendo, agora, do seu discurso. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permite V. Ex•, 
um aparte? 

O SR. LO MANTO JÚNIOR (ARENA - BA) - Com muita 
honra, nobre Líder. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Para aproveitar a 
presença de V. Ex• na tribuna e comunicar à Casa que o Ministério 
do Trabalho acaba de informar que a greve cm São Paulo terminou. 
(Palmas.) Os trabalhadores voltaram ao seu trabalho. Dentro de 45 
dias negociarão alguns pontos que ainda eram objeto de dúvida. 
Veja V, Ex•, permita-me interromper o seu discurso e acostume-se 
V. Ex•, por favor, como Senador da ARENA, a falar sem galerias 
repletas, a falar sem engajamento prévio de meios que multipliquem 
a imagem do orador quando ele é do MDB, porque esta é a nossa 
tarefa. V, Ex• dizia que lastimava a ausência do nobre Senador. Há 
momentos, tive que me retirar désta sala; e estava o plenário repleto, 
com a presença de nobres Deputados; e também a galeria de honra. 
Agora fala V. Ex•, mas fala da tribuna do Senado e naturalmente as 
suas palavras terão a mesma ressonância, porque a imprensa é que 
nos empresta essa ressonância comum. Tenho o prazer de 
comunicar à Casa. no aparte que dou ao Senador lomanto Júnior, 
que longe daquele retrato pintado de um Governo intolerante, de 
um Ministro que prefere a violência ao entendimento, o Ministro 
voltou a estabelecer todos os entendimentos possíveis e restabeleceu 
o contato com as áreas de comunicação que estavam obstruidas e 
convenceu os trabalhadores a terem uma atitude sensata, que era 
acabar uma greve que já estava parcialmente destruída pela presen· 
ça, em uma boa percentagem, de trabalhadores nas fAbricas e 
renegociar pontos em conflito. Entre eles, o problema do pagamento 
dos dias nilo trabalhados, que como V. Ex• sabe, e ao que eu estou 
informado, com a experiência que tive como Ministro do Trabalho, 
nenhuma Nação democràtica do mundo paga. Os Estados Unidos 
tem fundo próprio para sustentar, nos seus Sindicatos, as greves, 
exatamcnte por isso; na Inglaterra, nos países desenvolvidos, dia não 
trabalhado é dia não pago. Pois o Governo aceita discutir essa tese 
em comissão tripartite, desde que os patrões ofereçam oportunidade 
aos trabalhadores para que eles, retornando ao trabalho, aumentem 
ou a produtividade ou o dia, ou as horas de trabalho de cada dia, de 
modo que com isso se possa chegar a um resultado satisfatório. Vó 
V. Ex• que é um sindicato forte; por mais de 10 dias consegue uma 
greve; o MDB faz um terrfvel esforço para apropriar-se desse 
resultado, o que não conseguiu. Consegue aqui, na Tribuna do 
Senado, mas nilo conseguiu junto aos trabalhadores, Nós temos a 
tristeza de informar a V. Ex• que alguns congressistas dtt Bancada 
de Oposiçilo foram até muito mal recebidos nas assembléias de 
trabalhadores grevistas. E esses 63% suo 19% acima do custo de 
vida, mas 4% de produtividade. Permita V. Ex• que eu lhe 
interrompa apenas para dar esta noticia il Casa. 

O Sr. Mauro Bcnevides (MDB - CE) - Permite V. Ex• um 

aparte? 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (ARENA - BA) - Tão logo 
possu acolher e registrar o aparte do nobre Líder Jarbns Passarinho, 
terei o maior pruzc::r em conceder o aparte a V. Ex • 

Nobre Líder Jarbas Passarinho, se um npurte de V. Ex• 
constitui para mim, seu velho c querido nmigo, motivo de honra c de 
enaltecimento ao meu modesto pronunciumcnto, este v ui ser inseri· 
do no meu discurso com u alegria, com o contcntumcnto natural de 
um homem que fel da vida pública a raztlo de ser du sua vida c que 



I' I 
t;.- ·~}:~; I 

llllllll -
Abril de J979 DIÁIUO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçio III Qu11rl•·felr11 II 779 

verifica, através dessa sua comunicação, o resultado da mão esten
dida. f: esta mào estendida que o Presidente João Baptista Figucirc· 
do quis signincar com o seu gesto. Era a mão estendida para a 
tolerância, para o entendimento, para o congraçamento do povo 
brasileiro. E veja V, Ex• que, mesmo tendo sido a greve declarada 
ilegal pela Justiça do País, o Governo desloca o seu Ministro, antes 
fazendo com que seus assessores discutissem exaustivamente o pro
blema. E o Sr. Ministro, durante horas seguidas, debate com os 
trabalhadores, procura convencê-los c aos empregadores, e não se 
chega a bom termo. Então, o problema poderia estar encerrado, 
estribado na lei, na decisão da Justiça c o Poder Executivo estaria 
inteiramente coberto pela decisão maior do Poder que interpreta a 
própria legislação. 

Mas, a mão estendida é isto, nobre Líder, é o prosseguimento, é 
a demonstração real, é o desejo de congraçar, de atender àquela 
classe, a classe do trabalhador, que tem, realmente, direito de 
reivindicar aquilo de que necessita para melhorar as suas condições 
de vida. E o Governo se mostrou sensível, atento. Este ê o juramento 
do nosso Presidente, este é o compromisso do Governo que se insta· 
!ou a 15 de março: o de fazer com que a riqueza do País não seja um 
privilégio de poucos, mas que dela participe todo o povo brasileiro. 

Eu me sinto profundamente feliz pela coincidência, exatamente 
um fim de sessão, em que a Casa não está plena, mas o meu dever 
não poderia deixar de ser cumprido no dia de hoje, inscrito que esta
va para prosseguir o meu discurso, c chega V. Ex•, pede um aparte c 
dâ esta noticia ao povo brasileiro. Na dcsvalia das minhas palavras ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Não apoiado. 
O SR. LOMANTO JÚNIOR (ARENA- BA)- ... no modes

to discurso que vou proferir, fica registrada, pelo menos, a expressão 
do contentamento, da alegria, da decisão, da conclusão de uma 
contenda que satisfaz aos anseios, inclusive daqueles que não eram 
participes dessa contenda, aos anseios de todo o povo brasileiro. 

Prosseguindo, e antes de conceder o aparte ao nobre Senador 
Mauro Benevides, cuja admiração também vem de longe, queria 
continuar a saudação, embora ausente o Senador Pedro Simon, para 
apenas contraditar, para mostrar a S. Ex• que nós dois, para não 
citar os demais, somos o exemplo de uma eleição livre, em que o 
povo se pronunciou livremente, em que a manifestação popular 
registrou mais •uma vez o clima de liberdade que tem sido, sem 
dúvida alguma, o apanágio de todas as eleições neste Pais depois de 
março de 1964. 

Cito, Sr. Presidente, não para me exaltar, não quero nem de 
leve que se interprete o significado das minhas palavras, citando a 
eleição do Senador Pedro Simon c a minha eleição, na Bahia, como 
exemplos, como paradigmas das eleições livres, da liberdade de 
pronunciamento do povo brasileiro. Gostaria que ele ouvisse. Lá, no 
Rio Grande do Sul, a preferência foi para o MDB, a sua luta foi 
árdua, teve que percorrer os mais distantes rincões, transmitindo a 
sua mensagem, enfrentou três candidatos, lutou com a ARENA 
utilizando as prerrogativas das sublegcndas c teve uma vitória 
consagradora, o que revela, sem dúvida alguma, a sua capacidade de 
liderança c a aprovação c o assentimento do seu comportamento na 
vida pública, Mas, se ele exalta a sua eleição e ao mesmo tempo 
proclama que nilo houve liberdade, que foi uma eleição eivada de 
vícios, que o povo nilo se pronunciou, ele está invalidando até a 
manifestação livre do povo da sua terra, o Rio Grande do Sul. 

Cito a minha clciçilo. Talvez, repassada por maior generosidade 
no manifestar a sua confiança o povo baiano. Se lá ele teve que 
concorrer contra três candidatos, na Bahia se inverteu e o candidato 
da ARENA teve que enfrentar, teve que disputar com três grandes 
nguras, utilizando o MDB as prerrogativas, preenchendo as três 
legendas a que tinha direito. Nilo quero dizer que o meu percentual 
roi maior, nilo quero dizer para não parecer uma manifestação de 
vaidade, que a consagração da Bahiu rossc muior do que a do Rio 
Grande, mas quero apenas acentuar que a liberdade com que o povo 
se manifestou no Rio Grande, foi u mesma liberdade com que o 
povo se munirestou nu Buhiu. E lá u ARENA venceu 

consagradoramentc elegendo a ma10na esmagadora da sua 
representação na Câmara dos Deputados e deu ao seu modesto 
candidato ao Senado, que tem, desculpem ai a minha imodéstia, 
transformado a sua vida num sacerdócio, toda ela dedicada à causa 
pública, toda ela dedicada à defesa do povo, dos seus anseios, das 
suas aspirações, vivendo com ele os seus sofrimentos, as suas 
angústias, as suas agruras, as suas amarguras. 

Recebi, também, como recebeu a ARENA, e temos que 
considerar que este Pais é uma Federação, recebeu a ARENA a 
maioria esmagadora na eleição proporcional, elegendo para a 
Câmara dos Deputados um número bem maior, bem mais elevado 
de representantes àquela Casa do Congresso Nacional. 

Mas vamos trazer para aqui o debate, vamos analisar também 
aqui, na nossa Casa, no Senado Federal seus problemas - se é que 
queremos neste Pais, e cada vez mais, fortalecer o conceito de 
Federação - também aqui a ARENA obteve significativa vitória 
sobre o MOO, trazendo uma representação maior, eleita pela 
manircstação livre do povo brasileiro. · 

Concedo o aparte ao nobre Senador Mauro Bcncvidcs. 
O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Nobre Senador 

Lomanto Júnior, no inicio do seu pronunciamento na tarde' de hoje 
foi ressaltada a ausência do eminente Vicc-Lidcr Pedro Simon a cujo 
discurso V. Ex•, a exemplo do que fez o Senador Muriio Badaró, 
pretendia igualmente apresentar reparos. O nobre Líder Jarbas 
Passarinho ampliou as considerações de V. Ex•, inicialmente 
restritas à ausência do Senador Pedro Simon, para alcançar toda a 
nossa Bancada que neste instante se faz presente atravês dos eminen
tes Senadores Itamar Franco, Evciásio Vieira c também por este 
Senador que vos fala. Deseja explicar a V. Ex• e à Casa que a 
ausência de muitos dos nossos companheiros, a ausência também 
que se registra na Bancada de V. Ex•, essas ausências são conscqOén· 
cia de duas importantes reuniões que se realizam no Congresso 
Nacional. Uma delas de uma Comissão Mista, designada para 
apreciar a Emenda do Senador Franco Montoro, que restabelece 
eleições dirctas para os Governos dos Estados, c a outra, uma 
reunião da Comissão de Finanças convocada extraordinariamente 
para examinar um vultoso pedido de empréstimo da Prcreitura de 
São Paulo, no montante de 50 milhões de dólares que suscitara 
debates cm reunião anterior, justificando assim uma convocação 
extraordinária para aquele órgão técnico da Casa. Não fora isso, 
nobre Senador Lomanto Júnior, todos nós estaríamos aqui, o 
Senador Pedro Simon, o Líder Paulo Brossard, c toda a Bancada do 
MDB, para ouvir o curso do seu pronunciamento, aplaudindo 
aqueles cnfoqucs que merecessem realmente, a nossa solidariedade e 
o nosso apoio c, naturalmente, aqueles reparos que se constituíssem 
necessários à argumentação de V. Ex• Era essa a explicação que 
desejava transmitir a V. Ex•, reiterando, da minha parte, aquela 
velha estima c aquela grande admiração que nos vincula há tanto 
tempo. 

O SR. LOMANTO JúNIOR (ARENA - DA) - Longe de 
mim, Senador Mauro Bencvides, longe de mim haver censurado a 
ausência momentânea do colega a quem tenho tanto apreço, c a 
quem conheci, como disse, há mais de uma década, porque sei, 
também, cu deveria estar presente a três Comissões, que se reúnem 
agora, nilo fora a minha inscrição para a tarde de hoje e o dever de 
cumprir a disposição regimental. Já que me inscrevera, teria que 
fazer o meu pronunciamento, desde que o tempo me permitisse. Eu 
somente lamentei a ausência, aqui, do Senador Pedro Simon, apenas 
porque desejava que S. Ex• escutasse, nilo digo os reparos que iria 
fazer ao seu discurso c os embargos que iria oferecer ao seu pronun· 
ciamento, mas, sobretudo, a minha saudação pela sua estréia. 

Queria mostrar que nós dois podemos trabalhar juntos, como 
os outros que aqui estilo. Jil que estamos cm causa, as nossas eleições 
signincam, sem dúvida alguma, o cart\ter de liberdade, o curátcr 
legitimo do pronunciamento do povo brasileiro no dia IS de novem· 
bro. Se S. Ex• nílo reconhece isto, invalida até a consagradora elei· 
çílo que obteve dos seus correligionários. Mas S. Ex• nilo poderia 
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insistir no seu ponto de vista, senão para cometer um erro injustifi
cado, que não faz jus no seu talento c à sua inteligência. 

Bastaria que se apresentasse, aqui, os dois casos, o da Bahia c o 
do Rio Grande do Sul, para demonstrar, para dar uma amostra 
irrefutável da manifestação livre c do cnrátcr liso das últimas 
eleições de 15 de novembro. Lamento, c lamento profundamente, 
porque gostaria que esta saudação fosse escutada por S. Ex•, para 
manifestar-lhe a minha esperança de que S. Ex• vai usar o seu talen
to c a sua inteligência, no interesse do País, não recusando a mão 
estendida, a mão que acena, a milo que convoca, a mão que chama 
para um congraçamento tilo necessário. 

O povo brasileiro anseia no momento, as suas aspirações 
maiores se situam cm que seu ingresso no estado de direito tenha 
prosseguimento, seja aperfeiçoado, porque este País fez uma opção. 
E esta opção do povo brasileiro, Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi 
pelo regime democrático, como aquele que melhor serve aos inte
resses da Nação, como aquele que enseja a oportunidade da conjuga
ção das inteligências do labor de todos, do esforço comum cm favor 
do desenvolvimento e do bem-estar do povo brasileiro. 

Gostaria que a inteligência de S. Ex• fosse aqui posta a serviço 
desse congraçamento. E tenho certeza de que esta convocação, que 
faço ao Senador Pedro Simon, nilo ficará aqui no recinto, apenas. 
Ao ler, se porventura me honrar com a leitura do meu pronuncia
mento, S. Ex• vai ver, vai sentir que nós consideramos imprescindí
vel a sua participação, a sua contribuição, como a contribuição dos 
homens da Oposição, que ,não silo nossos inimigos. E que não é: 
privilégio nosso o patriotismo c a aspiração do bem comum. 

A Oposição, também patriótica, desejosa de levar o País a 
rumos seguros, a nobre Oposição precisa, como disse o nobre Líder 
M urilo Badaró, olhar para o futuro, pensar no amanhã, no porvir 
desta Nação jovem,, que quer consolidar o sistema democrático 
para, dentro dele, nós realizarmos a grande tarefa de fazer com que a 
Nação não seja a casa privilegiada de poucos, para se tornar o 
grande berço de quantos aqui nasceram e aqui vivem, participando 
das benesses c das riquezas que pode oferecer aos seus nlhos. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MO) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LOMANTO JúNIOR (ARENA - BA)- Com muita 

honra. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MO) - Senador Lomanto 
Júnior, V. Ex• se refere, mais uma vez, ao gesto de Sua Excelência, o 
Senhor Presidente da República, e convoca o nobre companheiro 
P.edro Simon. Gostaria, se V. Ex• me permitisse, de lembrar um 
grande conterrâneo de V, Ex•, o grande Octávio Mangabcira. 
Quando do debate na Constituinte de 1946, o grande, repito, o gran
de Octávio Mangnbcira dizia que não bastam os gestos c as palavras: 
é preciso, também, a ação. Nós, do Movimento Democrático 
Brasileiro, Senador Lomanto Júnior, estames esperando, além dos 
gestos e das palavras, como dizia Octávio Mangabcira, a ação efeti
va do Governo para essa conciliaQilo. Mas, gostaria, ainda, se 
V. Ex• me permite, quando aqui, no início de sua fala o Senador 
Jnrbas Passarinho se referiu ao término da greve, gostaria de dizer 
que nós também, do Movimento Democrático Brasileiro, saudamos 
com alegria o término desse movimento. Mas, é preciso que se faça 
aqui, neste instante, um reparo: quando S. Ex• disse que o MDB 
tentou ou se apropriou do movimento, evidentemente, o fez com 
uma frase solta. E Jumento que S. Ex• não esteja presente, aqui no 
recinto, para que pudesse esclarecer à Bancada do MDB. Não sei se 
S. Ex• quis dizer apropriar-se do movimento, do movimento cm si, 
du greve, ou do resultado utual desse acordo, feito com o Governo. 
E, ao mesmo tempo, gostaria de ter perguntado u S. Ex•, e nilo me 
foi possível, se com esse ucordo - que nós tumb/:m saudamos- o 
Governo, neste instuntc, retira a intervcnçilo que fez nos sindicatos. 

Eu não sei se V. Ex• poderia responder se isto reulmentc aconte
ceu, nesta tarde feliz para todo o Brasil, quando cessa o movimento 
do ABC. Era este o aparte que cu queria dar a V. Ex• E dizer 
também, Senador Lomanto Júnior, que há quatro anos, no Senado 
Federal, tenho muitas vezes assistido, tanto Senadores do MDB e d• 
ARENA, ocuparem esta tribuna c, lamentavelmente, com o plenit
rio vazio. Já cansei, Senador Lomanto Júnior, de chamar, 
respeitosamente, a atenção da Dircção do Senado Federal. E V. Ex• 
neste instante, me permite fazê-lo mais uma vez para que a Direção 
do Senado Federal respeite o Plenário c não marque outras reuniões 
quando o Plenário estiver reunindo, para que não aconteça o que 
acontece neste instante com V. Ex• c com todos nós quando 
assumamos a tribuna c deparamos com o plenário vazio. (; 
lamentável, Senador Lomanto Júnior, que até hoje, depois de 4 
anos, continuemos trabalhando de forma irracional, aqui, no 
Senado Federal, marcando, ao mesmo tempo, reuniões do Plenário 
c em outros pontos desta Casa. Era o aparte que queria dar a V. Ex• 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (ARENA - BA) - Agradeço, 
Senador Itamar Franco, o seu aparte. Ele inclusive invoca, nesta 
hora, a figura de um homem de quem eu tive a honra de ser modesto 
discípulo. Comecei a minha vida pública estimulado pela figura 
inesquecível do Octavio Mangabcira. Foi ele quem me ensinou as 
orimeiras lições, foi pelas suas mãos, conduzido por ele, que dei os 
meus primeiros passos na vida pública da Bahia. Foi, sem dúvida 
alguma, o líder cm cujo exemplo pautei a minha conduta, e cuja 
admiração, c porque nilo dizer reconhecimento, o tempo, a morte, o 
desaparecimento não me fez olvidar, porque dele recebi os 
ensinamentos, naquela escola de civismo, que foi o Partido Liberta· 
dor da Bahia. Foi do velho, do inesquecível e do inolvidável Octávio 
Mangabcira que recebi as lições de amor à democracia, de amor à 
liberdade, de amor ao povo. E estas lições têm me sido muito úteis 
no decorrer da minha vida pública, disputando eleições, desde a 
Câmara de Vereadores da minha tcrrra, começando do primeiro 
degrau da vida pública, sempre fiel ao povo, sempre atento e 
obediente aos seus reclamos c aos seus anseios, chegando às 
culminâncias desta Casa, para conviver com homens como V. Ex•, 
pois, embora militando cm partidos adversos, temos denominador 
comum, temos pontos de encontro para manifestar o nosso 
pensamento. Acredito, Senador Itamar Franco, que nos anos que 
vamos conviver aqui, vamos somar esforços, vamos somar vontades, 
vamos multiplicar disposições para realizar a nossa tarefa de 
aperfeiçoamento do sistema democrático brasileiro. E já que V. Ex• 
invocou a figura de Octávio Mangabcira, ele que, naquela figuração, 
naquela alegoria admirável, chamava a democracia brasileira de 
plantinha tenra que precisava ser regada, que precisavu ser cuidada, 
que precisava ser assisiida para que se tornasse árvore frondosa, 
onde pudesse acolher os sentimentos, as aspirações c o idearia do 
povo brasileiro; pois, já que V. Ex• invoca a figura do grande líder, 
do meu líder, do meu mestre na vida pública, peço, também, a 
V. Ex• que seja um homem a regar diariamente, com o bom senso 
que tem caracterizado o desempenho do seu mandato nesta Casa. 
Numa das eleições mais legitimas c brilhantes que assistimos, há 
quatro anos, chega V. Ex• como representante legítimo da maioria 
do povo mineiro, para representar o seu Estado, us aspirações do seu 
Estado, as ungústias do seu Estado, o grande Estudo de Mi nus 
Gerais, forja magnífica, escola admirável de formação política, 
universidade de civismo. V. Ex•, sem dúvida ulguma, aqui 
represcntu, na sua plenitude, aquele Estudo que admiramos, e cujos 
politicas têm pontificado na vida pública brasileira, dando suu 
contribuição, a grande contribuição de Mi nus Gerais no 
desenvolvimento du Pátria brasileira. 

Obrigado u V. Ex• por ter evocado u figuru de meu mestre c, 
porque não dizer, do mestre, desta figuru de conterrimeo que, jovem, 
comecei u admirar c juntos percorremos, tantns vezes, os caminhos 
ainda dificcis du vidu pública buiunu. Tuntus vezes escutei embeveci
do àquclu palavra que era, sem dúvida, ulimentudu por umu !luma 
que nilo se npugou e ainda hft de iluminar cstu Cusu, utruvés du pula-
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vra de um outro disc!pulo de Octávio Mangabeira, pois também dele 
fluirão lições, hoje cm campos adversos, mas cm nenhum momento 
diminuiu minha admiração pela figura de seu correligionário, o 
Senador Nelson Carneiro. 

Mas, prosseguindo meu discurso, lamento não poder dar a 
informação. Fico feliz com a not!cia a respeito do término da greve c 
da conciliação entre os connitantcs, com a participação, com a 
presença do Governo que, mais uma vez, demonstra o seu interesse 
de congraçar, de ser fiel, de não ficar surdo aos apelos e aos 
reclamos, sobretudo, da classe mais frágil, da classe que não possuí a 
couraça da resistência dos fortes, mas que, sem dúvida, possui 
aquela outra couraça, que é a contribuição através do trabalho, do 
suor, do sacríllcio, do esforço cotidiano: a classe trabalhadora a 
quem saúdo, também, neste momento, c, especialmente, neste 
momento, cm que o lit!gio foi superado, cm que os seus reclamos 
foram atendidos c atendidos acima daquelas convenções numéricas 
c reais do custo de vida. Fico feliz, porque reclamo também. Venho 
para esta Casa para dar a minha modesta contribuição. f: preciso, 
dentro das possibilidades financeiras c económicas do Pais, é preciso 
c é urgente que se faça uma melhor justiça a esta força proporciona· 
dora do desenvolvimento, pois, sem ela, não haveria prosperidade 
nem bcm-estar nacional, nem riqueza do Pa!s: a força do trabalho. 
Precisamos valorizá-la cada vez mais. E, se o Governo se compromc· 
te, como vem se comprometendo cm reiteradas afirmações, cm 
promover uma melhor distribuição da riqueza do Pais, nós não 
poderemos esquecer, cm hora alguma, a mais necessitada, a que 
mais precisa, a mais carente desse apoio e da transferência de mais 
recursos, a força do trabalho, os trabalhadores desta Pátria, que 
nesta hora recebem a saudação dos integrantes desta Casa. E, ainda 
há pouco, o Senador Franco Montoro- é pena que S. Ex• não me 
escute - num discurso comprccnsivcl, equilibrado, trouxe seu 
depoimento da maneira tolerante, cu diria mesmo da maneira 
interessada, do empenho do Governo que, mesmo considerando ter 
o Tribunal, na sua alta competência, julgado ilegal a greve, não 
esgotou esforços para chegar a um término que estamos aqui a 
festejar c que tomou grande parle do meu modesto pronunciamento, 
nesta tribuna, mas do que não me arrependo. 

Bendita a hora cm que chegou a esta Casa o líder do meu 
Partido, Senador Jarbas Passarinho, que não teve nenhum intuito, 
homem desarmado que é, democrata comprovado nas diversas 
missões que tem recebido c no apreço que tantas vezes tem 
demonstrado à Oposição, anuncia o Senador Jarbas Passarinho a 
noticia que todos estávamos ansiosos por receber: a greve terminou, 
os trabalhadores foram atendidos, houve conciliação no ABCD. 

Seja este o exemplo; seja este um ponto de referência a toda a 
Nação brasileira, a nós do Governo aos Srs. Senadores da Oposição, 
para verificar que no diálogo sério, na reflexão, na tolerância, na 
compreensão mútua, nós haveremos de regar, cada vez mais, como 
os principais responsáveis pela politica brasileira, membros deste 
Poder, que i: a representação legitima do povo, haveremos de regar 
essa plantinha lenra. Deus há de nos permitir, e temos a certeza de 
que conlaremos com os homens da Oposição, para que, no amanhã, 
os nossos filhos, os que vierem depois de nós, possam abrigar-se na 
árvore frondosa que 1: a Democracia, regime por que optou o povo 
brasileiro, por ser o caminho mais seguro para uma convivência 
entre homens civilizados. E outra não poderia ser a opção do nosso 
povo, povo que cultua o sentimento do amor no seu coração; outra 
não deveria ser a opção senão por um regime que permite ou traz, no 
seu frontispfcio, a liberdade como razão de ser da própria existência 
humana. 

Srs. Senadores, vou cumprir o meu dever, não pude concluir o 
meu discurso naquela tarde do dia vinlc, o tempo foi impiedoso 
comigo. c (: por isso que volto no cumprimento, mus num grato 
cumprimcnlo de dever, no desempenho de uma missilo que o povo 
me confiou, volto pura prosseguir nu análise sem elogios fóceis, sem 
lccer lous, sem aquele habitual Jinguajar do aplauso flicil, das frases 
construfdas, apenas pura agradar uo sol do meio dia, ou entilo uo sol 

nascente. Eu venho falar do sol que se pós, porque me habituei, c 
com Octávio Mangabcira aprendi que se o sol nascente propicia ao 
homem surgir no seu coração c no seu pensamento, a esperança, é na 
hora do sol poente que o homem reflete, que o homem se volta para 
Deus. Ai, no seu julgamento sereno, tranqUilo, isento de paixões 
porque voltado para o alto, no momento do sol poente c sobretudo 
no momento do sol já posto, é que deveremos fazer justiça àqueles 
que deram sua contribuição; àqueles que proporcionaram, cnfren· 
tando obstáculos de toda ordem, mal intcrprclados, mal julgados, 
ofendidos, agredidos, exaltados, àqueles que cumpriram a missão c 
cumpriram com exação, com devotamento, com patriotismo. E se 
há um homem que pode recolher-se ao seu justo repouso, com • 
consciência tranqUila de que tudo fez para promover o bcm·cstar do 
povo brasileiro; se há homem que pode rccolhcr-sc à sua vida parti· 
cular, ao convívio da sua familia, ao recesso do seu lar, depois de 
cumprir a espinhosa tarefa de dirigir o destino da Pátria e ter trazido 
ao povo brasileiro aquele mesmo cumprimento, o -cumprimento da· 
qucle compromisso que CastcJJo Branco, cm 1967, restaurando a de· 
mocracia, dando uma Constituição votada pelo Congresso Nacio· 
nal, cumprindo dispositivos c o programa da própria Revolução de 
64, restaurou Castello Branco a democracia c integrou o País ao esta· 
do de direito. 

Mais dificeis, cheio de encargos espinhosos, obstáculos de toda 
ordem, foram os caminhos do Presidente Gcisel. Mas que ao ti:r· 
mino da sua gestão, lamentei profundamente, membro que era do 
Poder Legislativo, como seu integrante na Câmara dos Deputados, 
lamentei profundamente verificar a incompreensível ausência 
daqueles homens que, como nós, aspiravam, na época, a elimina· 
ção do AI·5, a eliminação dos atos de cxceção, o retorno das 
prerrogativas parlamentares, a restauração dos predicamentos da 
magistratura. Até: hoje tenho indagado de velhos e queridos homens 
do Movimento Democrático Brasileiro porque aquela atitude, por 
que eles não participaram do êxito? Não diria do término de uma 
luta, mas do inicio da concretização de uma luta em que, justiça se 
faça, o MDB participou, como também participou o meu Partido. 

Mas nós representávamos a maioria do povo brasileiro c, 
dentro dos dispositivos regimentais, dentro dos dispositivos constitu· 
cionais, votamos a reforma politica que foi o passo decisivo, que foi, 
sem dúvida alguma, o inicio de uma nova caminhada que fará deste 
Pais uma plana democracia. Digo fará, empregando o verbo no futu· 
ro, porque ainda temos muito que caminhar para tingir a plenitude 
democrática. 

Verdade se diga. Cheguei a Governador do Estado em 63, fui 
participe, fui protagonista também, embora a Revolução tivesse me 
encontrado à frente do Governo, conduzido pela maioria absoluta 
do povo da minha terra, c tendo ela reconhecido a minha corrcção 
de democrata sincero, que profligava nos momentos de abuso de 
poder, mas que não se coadunava nem consentia que se conduzisse 
o Pais ao caos, a uma guerra civil que haveria de destruir famílias. E 
nós tínhamos ainda cm mente a lembrança da terrível Revolução Es· 
panhola que não deixou uma família, na Espanha, sem a marca na 
consciência cu ferida no coração com a perda de um ente querido, 
uma guerra fratricida que não conduziu a nada. 

Protagonista da Revolução de 64, tendo recebido seu apoio, se 
não realizei o governo que aspirei fazer, pelo menos procurei atender 
às reclamações, às aspirações do povo da minha terra, c pude chegar 
ao final da minha administração com o apoio da Revolução. Pena 
que u Oposição não esteja presente ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Estio presente sim, 

Senador. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (ARENA - BA) - Toda ela 
muito bem rcprcsenludu por V, Ex•, numu presença pura nós 
profundumcnlc honrosa da Oposição. V. Ex• é, sem contestação a 
expressão du vontade do povo du sua terra. 

O Sr. Itumur Franco (M DB- MG)- Agradeço'" puhovrus de 
V. Ex• 
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O SR. LOMANTO JÚNIOR (ARENA - BA) - Eminente 
Deputado, perdão, eminente Senador, - é o velho hábito de oito 
anos de convívio na velha Casa ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- f:. uma honra ser chama· 
do de Deputado. 

O SR. LOMANTO JúNIOR (ARENA - BA)- Da Câmara 
tenho saudades, lã eu me senti feliz, c de lâ pude prosseguir-des· 
culpem a imodéstia- nesse sacerdócio de fazer da vida pública, da 
política um instrumento maior para a defesa dos interesses popula· 
rcs. 

O Sr. Moacyr Dalla (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (ARENA- BA)- Com muito' 
prazer. 

O Sr. Moacyr Dalla (ARENA - ES) - Eminente Senador 
Lomanto Júnior, nós que aprendemos a admirá-lo na Câmara dos 
Deputados, diante da exuberância da sua inteligência, do fulgor do 
seu patriotismo cm favor e obséquio das causas nobres deste País, 
queremos felicitá-lo, queremos dizer da nossa alegria, cm ouvi-lo, 
nesta tarde, com tanto entusiasmo, com tanto amor, num preito de 
gratidão aos homens que efetivnmente ajudaram c estão ajudando a 
construir um Brasil novo .. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (ARENA- BA)- Agradeço ao 
meu querido amigo c colega de Parlamento, Senador Moacyr Dalla. 
O seu aparte enriquece o meu discurso, c a sua manifestação de apre· 
ço a minha pessoa significa a generosidade, tantas vezes proclamada 
por mim, deste seu coração capixaba. 

Mas quero dizer que aqui apresentarei a Bahia como um sim· 
bolo da época revolucionária, como um símbolo do êxito da 
Revolução. 

A Bahia era um Estado imobilizado, quase desanimado, 
com um povo sem perspectiva, sendo apenas exportador de divisas e 
importador de produtos inflacionários; exportador de divisas e 
importador de inflação. Pagava a Bahia pesado tributo, verificando 
que o produto de sua riqueza não retornava para o desenvolvimento 
e o bem-estar da sua gente. 

Foi a Revolução que fez a Bahia ingressar nos caminhos do de· 
senvolvimcnto! 

A sua agricultura modernizou-se, sendo quarta ou quinta pro· 
dutora de cacau do mundo, responsável por mais de 95% da pro· 
dução nackmol, a Bahia, modernizando-se através de uma assistên· 
cia admirável da CEPLAC- organismo fortalecido pela Revolução 
- conseguiu tornar-se a segunda produtora mundial. Com metas 
firmes, com perspectivas mais seguras, nos tornamos muito cm 
breve no primeiro produtor de cacau do mundo. 

Naquela conjugação de esforços dos governos estaduais com o 
Governo Federal, num trabalho de cooperação, de ajuda mútua, de 
soma de esforços, a Bahia conseguiu ingressar definitivamente na 
área industrial, c o Centro Industrial de Aratu e o Pólo Pctroquimi· 
co silo marcos indeléveis, irrefutávcis do êxito, da prosperidade, do 
esforço do Governo revolucionário, 'no atendimento às aspirações 
do povo da minha terra. 

Mas, Sr. Presidente, vou prosseguir nesta análise para fazer jus· 
tiça a um Governo que tantas vezes foi injustiçado; na hora cm que 
serenarem as paixões, na hora em que o julgamento da História se 
fizer, sem os impactos, sem os atropelos tào comuns nos dias pre· 
sentes, na hora - repito - cm que serenarem as paixões, um nome 
há de emergir da História brasileira como um estadista, como um 
homem fiel às aspirações de seu povo, como um homem que teve a 
coragem de arrostar a impopularidade pura salvaguardar os inte· 
rcsses maiores do povo brasileiro. 

SOBRE O SETOR RODOVIÁRIO 

Sr. Presidente, vinha o Brasil, praticamente desde o fim da Se· 
gundu Guerra Mundial, objetivundo polltica sistemltticn de expan· 

silo rodoviária, dentro de um plano gerul preestabelecido que 
visava, a longo prazo, a completa integração do País pelo asfalto das 
estradas. A execução progressiva das ligações previstas sofreu, toda· 
via, nos sucessivos Governos, numa compreensível alteração rela
cionada às mudanças de prioridades, face à própria dinâmica dos 
fatos novos, que a evolução econômica, principalmente no que se 
relaciona com a definição de novos pólos de produção e de con· 
centração demográfica, vai determinando. Nenhum plano poderia 
ou poderá manter-se incólume, ao longo do tempo, dentro de um 
país como o nosso, cuja evolução se faz em função de múltiplos e 
fortes fatores, de ordem histórica, geográfica, econômica e política. 

Essa não é uma afirmação que vise a invalidar a técnica do 
planejamcnto, mas apenas uma cautelosa ponderação que se pode e 
deve fazer, a partir de uma visão realista das coisas. Deve-se, não 
obstante, prosseguir sempre na elaboração de planos administra· 
tivos, de médio e longo prazos; programar, à proporção que o 
quadro das realidades materiais vai mudando, investimentos novos 
que visem à integração e ao progresso do País. f:. uma posição ele· 
mcntar de racionalidade de que nenhum governo poderá, ou deverá, 
hoje, afastar-se, ainda que a lógica surpreendente dos aconteci· 
mcntos, condicionada pela dinâmica dos fatores da conjuntura uni· 
versai imponha sucessivas substituições de estratégias, caso de que o 
Brasil é um exemplo, com a conseqUente enfatização, desaqueci· 
menta ou abandono de determinadas orientações. 

A crise do petróleo, por exemplo, com o aparecimento da 
OPEP, cartclizando a produção mundial desse importantíssimo com· 
bustível c elevando violentamente o nível de seu preço de venda -
essa crise veio criar para países nas condições faseológicas cm que se 
encontra o Brasil, na dcpcndé:ncia de maciços fornecimentos exter· 
nos daquele produto, uma súbita c grave restrição na continuidade 
de outras importações necessárias a seu desenvolvimento - bens de 
produção e matérias-primas diversas - impondo, dramaticamente, 
opções novas aos governos, obrigados ao abandono de projetas anti· 
gos e adoção de políticas novas, necessárias e factiveis, no quadro na· 
cional e universal que sobreveio. 

Foi o que ocorreu no Brasil, relativamente à política, cuja ado· 
çào as realidades conjunturais impuseram no setor dos transportes 
terrestres, a média c longa distância, após a eclosão da crise mundial 
de energia. 

A prioridade passou a ser conferida à simples conservação e 
restauração das rodovias construídas numa tarefa já, por si só, de 
imensas proporções, assinale-se. A abertura de novos trechos condi· 
cionou-sc ao aumento da capacidade de alguns segmentos pressiona· 
dos pela demanda, à expansão da fronteira agrícola, ao imperativo 
de integrar novas áreas c a questões de Segurança Nacional. 

Assim, dentro exatamcnte de uma linha de ação adotada, em 
estrito sentido de conveniência imediata ao interesse público, a Rede 
Rodoviária Federal elevou-se apenas numa escala aproximada de 
12% entre 1973 c 1978, de 65.000 quilômetros para cerca de 73.000. 
8.000 quilômetros de novas rodovias. A rede pavimentada, no 
mesmo período, experimentou acréscimo de 20%, passando de 36,3 
para 43,7 mil quilômctros. 

No período em referência o Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem - DNER, implantou 7.702 quilômetros de 
estradas e pavimentou exatamentc 8.331 quilômetros. Construiu 
36. 107 quilômetros de obras de arte especiais; atendeu à conservação 
de rodovias numa extensilo de 314.156 quilômctros; promoveu a 
restauração de 9.008 quilômctros e sinulizaçilo de 84.152 quilôme· 
tros de rodovias. 

Infelizmente, as dimensões continentais do Brasil constituem-se 
num empecilho, entre vários outros de ordem material, ii açilo dos 
Governos. 

Governar, não precisaria ser repetido aqui, é compatibilizar 
possibilidades financeiras, com necessidades públicas, consideradas 
estas no gruu de prcmênciu com que se manifestam. 



--
OtÁRtO DO CONGRESSO NACtONAt.(Setin III Quarla-relra li 7M3 

Em outras palavras, é compatibilizar os chamados oh)elit'UJ 
nacionai.\'f't!rmanente.r- aqueles cujo atendimento marca a esca\ad;t 
de um pais ou de uma nuçilo pura seu destino de grandeza, com 
aquilo que as circunstâncias vào permitindo que seja feito, dentro 
dos recursos disponíveis e das prioridades maiores ou menores do 
interesse cconõmico e social da naçüo. 

t\ estruturu do Estado e a ação dos Governos silo asseguradas 
pela Receita Pública - ou por financiamentos garantidos por essa 
receita, o que d:J no mesmo- e a Receita Pública é alimentada pda 
carga tributária que incide sobre os indivíduos e as empresas, sobre 
o trabalho e a produção. 

Nào se deve, pois, jamais, dissociar a idéia c a rt:aliz::tçào da 
obra pública do detalhe blisico de seu custo social. A prioridade, 
obviamente, deve ser dada às obras de maior efeito multiplicudor. 
pois, no limite da rapidez com que uma política de realizações mate
riais cria melhores condições de vida para as populações de uma 
região ou de todo o País, estará sendo alcançado o objctivo 
multiplicador do próprio pacto social existente nu base do Estado: 
trabalho, bem·estar e liberdade pura todos, num clima geral de 
ordem pública, de diálogo e de progresso econômico, atingido em 
linha de equilíbrio e de organicidade, graças à ação do Governo. 

Considere·se, por isso mesmo, que o que deixou de ser feito no 
setor rodoviário, durante o Governo passado, não pode e não deve 
ser lt:vndo à conta de: omissão ou inépcia. Muito menos do mau 
emprego de recursos. Tudo se explica -e justifica-se pelas escassez 
de recursos, num quadro inflacionário de dimensões universais. Essa 
escassez levou o Governo a observar, com maior rigor, a esscnciali
dade e os custos de cada projeto. 

Algumas regiões, por exemplo, deixaram de ser atendidas, entre 
elas a Amazônia Ocidental, cujo eixo de penetração, Cuiabá-Porto 
Velho, não pôde ser pavimentado, além de trechos no Centro-Sul do 
Pais, não duplicados. 

t admissivel, outrossim, que, cm futuro próximo, a Rede 
Rodoviária Federal venha a sofrer deterioração, em função exata· 
mente de sua enormidade e das pressões originárias da atual 
conjuntura econômico-tinanceira. 

Acresqente-se a esse prognóstico, não direi pessimista, mas, 
realista (se não somos realistas na análise e avaliação dos assuntos 
de interesse público, estaremos assumindo imputriótica posição 
demagógica). Acrescente-se a esse prognóstico, repito, a expectativa 
de problemas outros, que poderão sobrevir a exigirem vultosos 
recursos não compreendidos nas previsões orçamentárias, pelas 
calamidades que se abateram sobre o Pais nos últimos dois meses
fatos que todos nós conhecemos, alguns de muito perto e que 
lamentamos. 

A verdade é que a inclemência das chuvas que caíram em várias 
regiões do Pais, danificou extensa e fundamente a malha rodoviária, 
prevendo-se a necessidade de recursos extraordinários pura recuperá· 
la. 

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS REALIZADAS 

Cabe destacar entre as realizadas durante o período: 
- Ponte sobre o rio Burra do Quarai (fronteira Brasil-Uru

guai), 673 metros de extensão, nu BR-472; 
- Ponte sobre o Canal de Silo Gonçalo, no trecho Pe\otas

Rio Grande, BR-392, I .D20 metros; 
-Viaduto de ligaçilu entre a Ponte Presidente Costa c Silva e o 

Viaduto do Gusômetro, no Rio de Janeiro, 984 metr,,s; 
-Avenida Perimetrul, integrante da BR-116, no Rio de Ja· 

neiro, 7.326 metros; 
-Interconexão viária ao Aeroporto lnternucionu\ do Rio de 

Juneiro,429 metros, nu BR-040; 
- Ponte sobre o rio Purnuibu, nu B R-230, 343 metros; 
-Ponte sobre o rio Poti I (Piunuí) nu BR-226/343, 429 metros; 
- Em fase final de construção a ponte sobre a Jlhu do Príncipe, 

bem como os viadutos de acesso a Vitória, nu BR·262, 1.458 metros. 

MEDIDAS PARA A RACIONALIZAÇÃO E 0 CONTROLE DO 
TRÁFICO RODOVIÁRIO 

-Implementação do Programa de Construção de Terminais 
Rodoviários de Passageiros e Cargas nas principais cidades do Pais, 
articulando o tráfego de longa distância com o tráfego urbano; 

- Regulamentuçilo do transporte rodoviário de cargas, inclusi
ve na área internacional; 

- Elaboração de cadastro de empre,as transportadoras. 

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS ESPE
CIAIS: 

-Com as dotações do Programa de Integração Nacional -
PIN. foram concluídas as seguintes obras: 

- BR-163- Cuiabá-Santarém; 
- BR-174- Manaus-Fronteira com Venezuela; 
- BR-Jt9- Manaus-Porto Velho; 
- BR-230- Humaitá-Lábrea; 
- BR-135- Independência-Presidente Outra 

O PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERB.AS E ES· 
T!MULO Ã AGROINDÚSTR!A DO NORTE E DO NORDES· 
TE - PROTERRA, PROPORCIONOU A CONCLUSÃO DES· 
TAS OBRAS: 

- BR-407- Picos-Petrolina; 
- BR-020- Picos-Divisa Piauí-Ceará; 
- BR-423- Garanhuns-Pau\o Afonso; 
- BR-496- Pirapora-Corinto; 
- BR-104- Campina Grande-Entroncamento BR-101; 
- BR-020/242- Posse-Barreiras; 
- BR-232/316- Picos-Salgueiro. 
-0 PROGRAMA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO 

DO PANTANAL, por sua vez, contribuiu para a dinamização da 
açilo federal no Pantanal Mato-Grossense, através de um conjunto 
de projetas envolvendo a execução de obras nos seguintes trechos du 
área: 

- Poconé-Porto Jofre, Morro do Azeite; 
- Jatobá Firme; 
-Fazenda Imaculada; 
- BR-163- Imaculada. 
-Com recurso do PROGRAMA DE POLOS AGROPECUÃ· 

RIOS E AGROMINERAIS DA AMAZONIA 
POLAMAZONIA, sabe ressaitar a construção da ponte sobre o ria· 
Araguaia, interligando as estradas do Pará e Goiás, e o prossegui· 
menta da construção de estradas .. tronco e estradas rurais em di· 
versos pólos. 

SOBRE OS TRANSPORTES AQUAVIÃR!OS 

Cabem, neste assunto, referências ao que foi feito em diferentes 
partes para o fortalecimento e ngilizaçilo geral do sistema. 

Os dados enunciados nu Mensagem Presidencial silo claros e 
convincentes a respeito. Versam sobre a nossa indústria de, 
construção naval; sobre o aumento c a melhor utilização da frota 
mercante nacional; sobre a instituição da EMPRESA BRASILEI· 
RA DE REPAROS NAVAIS- RENAVE, como entidade privada, 
porém com purticipnçilo ucionáriu de empresas estatais; sobre a 
constituição du PORTOBRÁS; e finalmente sobre u rea\izaçilo de 
serviços de limpeza, dragagem e sinalização e a construção de portos 
fluviais em direrentes pontos dns vias navcgltveis interiores. 

A construção naval (cerca de 20 mil empregos diretos), uma das 
indústrias que mais têm incorporado · tc:cnologiu, contribui 
significntivamc:nte pant a balança comercial do Pais, através da 
exportaçilo de embarcaçiles. No período 1974-1978 as vendas ao 
exterior totalizaram 42 I mil toneladas de porte bruto (TPB). 

O total de fretes brasileiros, através de todas as bandeiras, em 
1978, atingiu o montante de USS \,972 (USS 1,37'1 bilhilo em 
1973); a participação du bandeira brasileira neste tatu\ foi de 
USS \,021 (US.S 6\3,\ millulescm 1973). 
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A movimentação de cargus elevou-se de 128,2 milhões de tonclu~ 
das cm 1973, para 173,5 milhões c'm 1978 (35%), A navegação de 
longo curso manteve predominânt:ia da ordem de 87% do total 
transportado no período 1974-1978, enquanto a navegação de 
cabotagem :1bsorvia cerca de li% c o na vagação interior, apenas 2%. 

Na áre:~ de construção naval foi implementado o li PROGRA· 
MA DE CONSTRUÇÃO NAVAL 1975-1979, com vistas à eleva
ção da capacidade da frota mercante nacional em mais 5,3 milhões 
de TPB e a conclusão da construção de embarcações, num total de 
l.J milhão de TPB. remanescentes do I PROGRAMA, para atender 
ao trMcgo de longo curso, cabotagem, navegação interior e portuá
rht 

Cabe registrar a realização, pela primeira vez no País, cm ou tu· 
bro de 1977, da Feira Marítima Internacional do Rio de Janeiro
RIOMAR. com a presença dos maiores armadores e industriais da 
comunidade marítima mundial. Na oportunidade, as estatísticas dos 
construtores de navios revelaram que o Brasil ocupa o terceiro lugar 
nt:ssa comunidade. 

No período, foram lançados ao mar os primeiros navios de 
grande porte construidos em estnleiros nacionais, destinados à nave
gação especializada, com capacidade de até 277 mil TPB. Estes 
estaleiros entregaram, no qUinqUênio, embarcações totalizando 1,9 
milhão de TPB, achando-se em construção um total de 4,2 milhões 
de TPB, e em fase de contratação outras equivalentes a SOO TPB. 

Ao final de 1978 a frota mercante nacional compreendia 1.013 
embarcações (130 a mais que em 1977 c quase o dobro da de 1973), 
no total de 6,2 milhões de TPB (3,0 milhões de 1973). Espera-se que 
em fins de 1979 esta frota atinja a 7,4 milhões de TPB. 

Durante o qUinqUénio, a movimentação geral de cargas nos 
principais portos do Pais situou-se em torno de 1,0 bilhão de tonela· 
das (média anual, da ordem de 200 milhões, superior em cerca de 
36% ao total de 1973), tendo as exportações totalizado 555 milhões 
de toneladas. Verificou-se predominância dos granéis líquidos 50%, 
seguidos dos granéis sólidos 43%. 

Em termos de realizações da PORTOB'RÁS, devem ser destaca· 
das as seguintes obras: recuperação da ponte do PIER Petroleiro de 
Miramar e construção de novo PIER do Porto de Belém: construção 
do PIER Petroleiro em Fortaleza; conclusão do Terminal para 
Cereais e do acesso rodo-ferroviário em Vitória; prosseguimento da 
construção do novo complexo portuário de Sepetiba; conclusão da 
ponte sobre o Canal de Bertioga no acesso ferroviário à margem 
esquerda do Porto de Santos; conclusão do terminal para cereais e 
do novo acesso ferroviário ao terminal, em Paranaguá; terminal de 
cereais, cais, pátio do terminal de carnes e acesso rodowferroviário 
do porto de Rio Grande; dragagem de cerca de 130 milhões de 
metros cúbicos, em diversos portos; aquisição de 226 cmpilhadeiras, 
2·cábreas autopropulsadas de 250 T, 2 de 200 T c 5 de 100 T, 2 dra· 
gas tipo Hopper, com cisterna, e 14 guindastes clétricos de pórtico. 

No campo das vias navegáveis interiores, alí:tTl da r!!alização 
dos serviços de limpeza, dragagem, sinalização etc., necessários à 
normal navegabilidade em quase todas as bacias hidrográlicas, merc· 
cem destaque as seguintes realiznções: na Bacia Amuzõnicu- cons· 
truçào dos Portos Fluviais de Tabatinga, ltacoatiara, Parintins, 
Coari, Caracarai e Porto Velho; es"tudos e projetas básicos das 
eclusas na barragem hidrelétrica do Rio Tocantins, em Tucurui. Nas 
iJacias do N ardeste - construção das eclusas de Boa Esperança, no 
Rio Parnalba; nn Bacia do Prata: melhoria e complementação do 
Porto de Ladário; conclusão das obras civis nas eclusas de Jbitinga c 
Promissão, no sistema Tieti:-Paraná; estudos para a construção das 
barragens cclusadas de Nova Avanhundava e Tri:s Irmãos c do 
Canal Pereira Barreto, ligando os reservatórios de Ilha Solteira, no 
Tieti:, Na Bacia do São Francisco - construção da eclusa nu bar· 
rugem de Sobrudinho, nu Baciu do Sudeste (inclusive Jucui c Tu
quari)- construção das barragens eclusudas de Amurópolis, no Rio 
Jacul, e de Bom Retiro do Sul, no Rio Tuquari; recuperação da bar· 
ragcm cclusada de Dom Marco. 

O grande desafio enfrentaqo pelo setor, no periodo, e que ainda 
permanece, reside na inusitada oferta, a baixos preçoS, no m~.:rcudo 
internacional, de cmbarcuções novas ou usadas, fato decorrente da 
já denominada "crise do petróleo" c da abertura do Canal de Suez. 
A competição brasil~ira nos fretes internacionais vê-se agravada na 
concorrência com navios estrangeiros, adquiridos ou afretados a 
preços mais baixos, por armadores de diversos países, 

SETOR PORTUÁRIO 

I - Extinção do DNPVN e criação da Empresa Brasileira de 
Portos S/ A- PORTO BRÁS (Lei n• 6.222, de 10·6-75); 

II- aumento da participação do usuário no financiamento dn 
construção dos portos (Decreto-lei n• 1.507, de 23-12-76, que aumen
ta a TMP de 2 para 3% sobre a mercadoria importada do exterior, 
ao mesmo tempo em que isenta do pagamento da referida taxa as 
mercadorias importadas c exportadas no comércio de cabotagem c 
navegação interior); 

ll1- criação da politica de uniformização das administrações 
portuárias, com a implantação das seguintes companhias de docas: 
Companhia das Docas do Rio Grande do Norte - DOCERN, 
Companhia das Dacas do Estado da Bahia - DOCEBA; c Com
panhia das Docas do Rio de Janeiro- CDRJ. 

SOBRE A PORTOBRÁS 
A criação da PORTOBRÁS objetivou a institucionalização de 

nova politica que pudesse assegurar maior flexibilidade c autonomia 
ao setor. Vem essa empresa procurando a uniformização das enti· 
dades portuárias do País, assimilando-as como subsidiárias. 

Sua ação gradativa de centralização no planejamento c suporte 
financeiro, e descentralização na execução dos investimentos e ope
ração, está produzindo resultados positivos. Vem permitindo a 
remodelação e ampliação de portos, instalação de equipamentos mo
dernos e mais eficientes, a construção de silos e de outras obras com
plementares. 

Foi assegurado um· bom desempenho nos portos, sohretudo 
àqueles de maior importância para nossas exportações. Não exis· 
tem, hoje, filas de navios nos portos brasileiros. 

SOBRE COMUNJCAÇ0ES 
Há um permanente processo de hierarquização das necessida

des e dos problemas do País, face à ação governamental. Alguns pro
blemas, sob a dinâmica das situações em mudança tornam-se impor
tantes, prioritários, pois, de sua solução dependerá a de muitos 
outros. E no limite cm que eles permanecem insolúveis, perdurará a 
inviabilidade de solucionar os demais, entravando a vida nacional. 

O quadro do subdesenvolvimento de uma nação qualquer ex
prime, fundamentalmente, a ausência de uma politica c de uma ação 
administrativa que visem a interromper o equilíbrio da inércia e a 
criar condições para uma acelerada modificação de suas estruturas, 
no sentido de torná-las mais fortes e eficientes, de modo a melhor 
atenderem ao interesse da sociedade nacional no seu conjunto c ao 
de cada um de seus componentes, cm particular. 

Nenhuma nação poderia ser considerada, u determinado 
momento, obra acabada, perfeita, com estruturas políticus, cconô· 
micas e sociais definitivas, completas. Nenhum Estudo c nenhum go
verno - seu agente muntcnedor e dinamizador - dar·sc-ium, 
nunca, por desobrigados de um necessário esforço incessante pnra 
implantar, ampliar ou melhorar serviços, pela razão muito simples 
de que os seres humanos são finitos, de que u sociedade está em pc
rene renovação - e de que, de um lado, u fermentação de idí:ias c, 
de outro ludo, o elenco dos fatores económicos atuantes cm cada 
momento du história vão criando quadros conjunturais novos que 
exigem tipos especiais de ução politica e administrativa, inspirados e 
apoiados no consenso colctivo e contidos nO limite dos recursos 
disponíveis. 

Os E.<tudos estão, por assim dizer, condenados n um trabnlho 
de uma interminável construção, Hó. c havcr[a sempre o qut~ faler e 
quanto rnujs ll economia de umu nação cresce, quunto mais a renda 
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per capira adquire maior cxprc:ssilo, amplia-se a demanda, munires· 
tando-!le a exigência e a conveniência de novas realizações. Cabe 
dizer mesmo que a obra política do homem é, por essência, uma 
obra inacabada, que caminha inexoravelmente sob o signo constante 
do vir-a-ser. 

Cada época, cada tempo, tem suas peculiaridades e a idéia de 
realilação do poder politico que tripulou as civilizações que exis
tiram ou existem, no limite de sua faixa histórica, foi ou é estreita e 
naturalmente associada à modalidade específica de comportamento 
c de ação. 

Os impérios antigos mobilizaram imensos recursos materiais c 
incalculáveis massas humanas para a construção de monumentos de 
pedra. Ai estão, até hoje, reduzidos a simples espetácu\o ci:nico para 
turistas, os remanescentes dos velhos palácios cobertos pelo pó dos 
séculos. Aí estão, por exemplo, belas, monstruosas e inúteis as pirti
midcs egípcias ... 

Os romanos, mais prâticos, livres de uma concepção teocrática 
do Estado, concentraram esforços e recursos na construção de obras 
que servissem de uma forma dircta ao interesse humano. As ruínas 
de sc:us aquedutos, de: suas estradas, de suas termas, de seus teatros, 
de suas cidades bem plencjadas e construídas, ralam, ati: hoje, dessa 
preocupação que demonstraram com o bem-estar das populações 
beneficiárias dessas construções. 

A civilização moderna tem características próprias, ligadas às 
concepções de vida que hoje prevalecem e aos progressos tecnológi· 
cos alcançados pela Humanidade. Entre os primeiros e os segundos 
desenvolve-se agora a ação dos governos, ant~ a pressão c a vigi
ilincia dos grupos humanos que integram a unidade de cada nação, 
sensíveis e atentos, sempre, ao aspecto custo-beneficio inerente a 
cada realização ou investimento governamental.. 

Difícil, quase impossível, um conceito de "bem comum. endos
sado pelo consenso unânime de uma população, em qualquer pais 
do mundo. Seja a medida qual ror, havcrll sempre quem discorde 
dela, quem considere prioritárias outras realizações que deixaram de 
ser reitas - pela impossibilidade material de uma ação simultânea 
na área ampla de todas as deficiências com que se dcrronta uma so· 
ciedade. 

Governar é, por isso mesmo, estar sempre a fazer opções. A 
atacar e investir em determinadas rrentes, na presumida certeza de 
que o ereito multiplicador do esrorço e dos recursos empregados será 
maior, de que a nação inteira se beneficiará mais depressa, desde que 
se obedeça a uma escala de prioridades que atenda a determinados 
objetivos. E o conceito de beneficio, no caso, não se prende exclu
sivamente às implicações económicas. Sua abrangência í: bem maior. 

Um Estado não 1: uma empresa - ainda que alguns teóricos e 
não poucos homens de negócios aceitem e proclamem essa tese de 
débil consistência - e como o Estado não i: uma empresa, obvia
mente, o governo não poderá equacionar politicas administrativas c 
implementá-las, como se desempenhasse;: o simples c burocrútico 
papel de um gerente ... 

A idéia do lucro deve estar, em todos os momentos, associudu 
aos programas de Governo, mas, não a daquele lucro que se exprime 
em termos financeirosstricto sensu, ou econômicos,/acto sensu. 

Há uma série de serviços que o Estado mantém, extremamente 
onerosos, como o dos Correios, como o da rede escolar, como o de 
toda a máquina administrativa voltada para fins não razendários
razendários na acepção daqueles que propiciam a arrecadação da re
ceita pública - e, no entanto, não ocorreria a ninguém invalidar a 
conveniência desse emprego de recursos. 

O Estado age e investe para o bem do Homem, das populações 
-e o tipo de retorno, a esp~cie de dividendos que so deve esperar de 
uma operação dessa ordem ni\o poderá exprimir-se em cirrus, a 
curto prazo, como os chamados bons negócios dn empresa privada. 

A meta visada transcende de muitos modos o imediatismo do; 
bons resultados materiais. Hlt uma diretriz histórica que condiciona 
n vidu dns nações c errurium os governos que tcntussem fugir a elas. 
As reuliznt;Jes administrativas assim como u modernização e o fortu~ 

\ecimento progressivo das estruturas políticas, económicas c sociais, 
presas embora às múltiplas limitações vigentes da rase em que se 
encontra o Pais no momento de cada açilo - não devem confl1tar 
com o que existe de antigo e de invariável no processo nacional. 

Existe um elenco de objetivos nacionais permanentes. De obje
tivos que exprimem, na faixa de longo prazo, o interesse maior da 
nacionalidade. Inspiram eles a açilo dos sucessivos governos, através 
de planos e programas setoriais. 

Entre os objctivos nacionais permanentes, motivadores da ação 
do Governo brasileiro estilo a Integridade terrltoriul c a integração 
nacional. O País, acima de tudo, deve manter-se integro, dentro de 
suas rronteiras geográficas fixadas ao longo da História. 

Nilo basta, porém, a simples imutabilidade do contorno 
cartogrllfico. 1':. preciso que o território seja homogeneamente 
ocupado; que a assimetria económica das diversas regiões tenda a de
saparecer; que as várias populações atinjam satisratório grau de 
similitude nas vivências e nos comportamentos culturais. Que o inte
resse dessas populações convirja no universo dç valores comuns, 
para a unidade das mesmas preocupações e das mesmas aspirações. 
Integração nacional seria exatamente isso. 

São essas, a meu ver, as razões que motivaram o Governo 
Geise\ na énrasc extraordinária que atribuiu ao desenvolvimento das 
telecomunicações no Brasil. 

Tínhamos, nessa área, incómodas e históricas deficiências. 
Raras as cidades brasileiras, entre pequenas e grandes, onde não 
houvesse um deficit de telerones, onde centenas ou milhares de 
pretendentes a uma linha não permanecessem há meses ou anos, à 
espera de um atendimento. 

Pois o número de teleroncs, ao final de 1978, era mais do dobro 
dos existentes no inicio do periodo. O número de te\erones em servi
ço, que era de 2,4 milhões, em fins de 73, passou para aproximada
mente 5,8 milhões em 1978; o número de telerones públicos elevou
se dos escassos 15,3 mil, que existiam em 1974, para 40,3 mil em 
1978; na Rede Nacional de Telex roram instalados, em 1978, cerca 
de 5 mil terminais: dos 4.060 terminais que existiam em 1974 passou 
o País a contar com 24 mil. 

Mas, não apenas o problema das comunicações locais mereceu 
atenção. Urgia também interligar as cidades, os Estados, aproximar 
as populações, criar os meios que levassem transmissão de rádio c 
televisão a todas as áreas do Pais, para que todos os brasileiros 
viessem a sentir-se parte integrante da Nação, comungando nos mes
mos sentimentos e aspirações. 

Daí o Programa de Telecomunicações, supervisionado pela 
TELEBRÁS c de cuja execução participam a EMBRATEL e as 
Empresas-Palo de Integração Regional haver sido atendido em 
regime de prioridade pelo Governo, ao lado de vários outros 
c:mpreendimentos também situados na faixa dos interesses maiores 
da nacionalidade. 

Procurou-se ativar a integração operacionul das empresas de 
serviços telefónicos. Das 831 compunhias independentes, a maioria 
de pequeno porte, que existiam cm todo Pais, em 1974, o sistema 
TELEBRAS promoveu a incorporação de 353 delas às Empresas
Palo-Estaduais. Reduziu-se assim o número de empresus que 
operam no setor a apenas 478, com vantagens de ordem técnica, 
administrativa c cconômica. 

Importante também assinalar que enquanto o número de 
municípios brasileiros que dispunham de serviço telerónico não 
passava de 2.174- em 1978 esse número elevou-se pura 2.964. 

No sistema de microondas, além da ativaçilo de novos circuitos 
nus rotas existentes, foram inauguradas novas rotas interestaduais e 
intra-estaduais, a fim de permitir maior interiorização das tele· 
comunicações. Em 1978 j~ puderam ser utilizados os troncos de 
microondas Belo Horizonte-Brusl\iu e Goidnia-Cuiabil. O 
número de canais de voz instu\udos cresceu também de 28 mil em 
1973, pura cerca de \59 mil uo final de 1978. 

No que se refere lls expansões de meios do sistema internacio
nal, cntrarum cm operaç~o. em 1978, os sistemas de microondus 
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terrestre entre Brasil e Argentina e entre Brasil c Paraguai. E :1s 
comunicações Brasil-Estados Unidos terão, ainda em 1979, o rcfor· 
ço de um novo cabo submarino cm acelerado processo de lança
mento, com capacidade de 640 canais de voz. 

Registre-se, ainda, no campo dos serviços intcrnOtcionais a 
inauguração em 1975, em ltaboruí, município fluminense, próximo 
ao Grande Rio, de uma segunda cstaçilo - Tanguá II - destinada 
ao tráfego internacional de mensagens, via satélite INTERSAL T IV. 
E cm fins de 1978 seria inaugurada uma terceira cswçilo- Tangu(l 
III - que centralizará toda a operação do tráfego nacional via 
satélite. 

Foram construídas c postas em funcionamento cinco estações 
terrenas na úrea amazõnica, em Manaus, Porto Velho, Rio Branco, 
Boa Vista c Macapá. A instalação dessas estações é extremamente 
significativa, observamos, porque exprime a oportuna politica de 
interligar pólos regionais de maior densidade demográfica da amazó
nia Ocidental, importante pura a ocupação efetivu que se está pro
curando fazer dos imensos territórios que não passam, ainda, de um 
rendilhado de florestas c de cursos d'flgua, onde o elemento-popu
lação apresenta-se escasso c diluído. 

Afinal, chegou-se cm boa hora no Brasil à conclusão de que não 
integraríamos nunca a Amazônia, enquanto nos limitássemos a 
escrever livros e a fazer discursos, glosando suas riquezas, seus misté:
rios e, sobretudo, o fato dela constituir-se em alvo da cobiça inter
nacional. No momento cm que se decide a implantação de uma rede 
moderna de comunicações cobrindo a área, esse espaço geográfico 
estará deixando de ser uma região situada do lado de fora do Brasil, 
campo fácil para a atividadc predatória exercida algumas vezes, 
como ninguém ignora, com o respaldo de grupos económicos aliení
genas. 

Foi também implementada nos últimos anos uma rede de esta
ções de radiocomunicações para atender ao serviço móvel marítimo. 
Estas estações, localizadas ao longo da costa brasileira, do Pará ati: 
o Rio Grande do Sul e no Rio Amazonas, ali: Manaus, entraram em 
operação a partir de 1976, elevando a qualidade das comunicações 
com os navios e embarcações c possibilitando também acesso às li· 
gações telefónicas com o sistema nacional de telecomunicações. 

Merece destaque especial a intensificação da pesquisa científica 
c tecnológica, na área de interesse das telecomunicações, tendo sido 
criado, em 1976, o Centro de Pesquisas c Desenvolvimento da 
TELEBRÃS, com sede em Campinas, São Paulo. A deflagração do 
um processo de pesquisa, em qualquer área, exprime, como se sabe, 
em países como o nosso, a ruturu da antiga posição de conformismo 
com a nossa histórica situação de dependi:ncia externa - uma 
dcpcndi:ncia não apenas limitada ao plano económico-financeiro, 
mas, estendida de uma forma ainda mais grave e mais prejudicial ao 
País, nu adoção pura e simples de múltiplas técnicas geradas em ou

. tros contextos e, por isso mesmo, impróprias, em diferentes sentidos, 
às nossas necessidades ou conveniências. 

Cada país deve fixar e empregar soluções técnicas que atendam 
às peculiaridades de seus problemas e que estejam em perfeita 
harmonia com a dimensão e a espécie de seus fatores naturais predo
minantes. Caso não o fuça cstnrá tolhido no seu processo de desen-
volvimento. . 

Como resultados principais da atividade desenvolvida pelo Cen
tro de Pesquisas de Campinas, devem ser citados o Projeto das Cen
trais do Comutação Telefónica Temporal controladas por progra
mas armazenados c o desenvolvimento do telefone padrão nacional; 
já houve, aliás, cm 1978, a introdução experimental na rede de tele
fonia nacional de 500 aparelhos com tecnologia 100% brasileira. 

O sistema TELE BRÁS já proporcionava, ao final de 1978, 95 
mil empregos diretos, quantitativo que ussinalu um acréscimo t.lc 
61%, relativamente a 1973. 

Outro sctor que mereceu especiais atenções do governo no pc· 
ríodo 1974/7H foi aquele ocupado pelos serviços prestados pela 
Empresa Brasileira de Correios c Telégrafos - ECT. Mudou-se 
completamente a velha ima~cm dos serviços poslais c tclcgrúlicos 

. ~~--·----·----·-·~~------

brasileiros, po><uidorcs de uma longa e desunimu,dora trudiçilo de 
ineficiência, com a adoção de programa amplo que aperfeiçoou o ati
vou o desempenho dos mecanismos existentes, gruças ao emprego de 
métodos operacionais de melhor rendimento. 

Implantou-se, por exemplo, a Rede Postal Aérea Noturna -
RPN, em outubro do 1974, interligando todas'" noites, por aviões u 
juto, fretados pela ECT, inicialmente sete cupiwis - Porto Alegre, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador c 
Recife. Em scqut:ncia, outras numerosas ligações e conexões foram 
sendo estabelecidas c, hoje, o País inteiro está servido pelos aviões 
postais que voam il noite, desaparecendo aquela estri.lnha e indeseja
da figura de um País fragrncntudo onde as cartas pcrcgrinavum 
durante semanas c até meses para percorrerem qualquer distánci~ 
dentro do espaço nacional. 

No qilinqilênio forum também ampliadas as Linhas-Tronco Na
cionais- LTN, percorridas por caminhões fretados pelos correios. 
O peso da correspondência por eles transportada- que chegou ape
nas a 35 mil toneladas em 1973 - atingiria a 63 mil toneladas em 
1978. 

No que se refere à radiodifusão, houve empenho governamental 
em promover niaior participação do setor privado na exploração das 
emissoras, inclusive, as de TV. A quantidade de canais outorgados, 
durante o qUinqUénio 1974/1978, para a execução de serviços de 
radiodifusão, foi de 475, das quais 43 para tclcvisilo, 29 pura 
radiodifusão cm ondas tropicais, 187 para FM (frcqUi:ncia modula
da), 21 O para rádios cm ondas médias e 6 para ondas curtas. 

A conveniência de melhor coordenação de todas as emissoras 
pertencentes ao Governo Federal, bem como a de instalar serviço' 
nas áreas de reduzida densidade demográfica e de inexpressiva 
demanda comercial - com vistas a atender aos interesses da inte
gração nacional - levou à criação da Empresa Brasileira de 
Radiodifusão - RAD!OBRÃS, reunindo numa só organização as 
emissoras pertencentes no Governo Federal e instalando serviços 
nas áreas apenas povoadas c de insignificutiva demanda comercial, 
tudo na linha de uma política sempre voltada para a integração na· 
cional. 

A Região Amazõnica foi, pelas condições em que se encontru
va, merecedora de atenções prioritárias nesse propósito de 
multiplicar focos de transmissões sonoras que de algum modo ji> 
cobrem, hoje, todo o território nacional. 

A estação de onda mé:dia cm Boa Vista, pura citar fatos, foi 
inaugurada em junho de 1977 e a onda tropical, em março de 1978. 
A emissora de Macapá entrou em funcionamento no segundo 
semestre de 1978, estando cm fase final de implantação as estações 
de Cruzeiro do Sul, Tabutinga e São Gabriel da Cachoeira. 

A RADIOBRÁS decidiu, outrossim, instalar uma estação do 
sistema de alta poti:nciu, cm fase final de implantação no Parque do 
Rodeador, em Brasília. Quando concluída a instalaçilo do sistema 
de alta poti:ncia, o que ocorrerá proximamente, a RAD!OBRÃS 
poderá cobrir todo o território nacional em ondas médias (horário 
noturno) c em ondas curtas (horârio variado), levando, inclusive, as 
transmissões brasileiras a quase todos os pontos do planeta. 

Concluo meu discurso, Sr. Presidente ... 
Não hã problemas de fâcil solução sobre a face du terra e creio 

que aqueles com que se defrontam os Governos suo os mais difi· 
ceis ... Dif1ceis, sobretudo, pelo velho e permanente desencontro 
entre os meios e os fins ... Entre os recursos, sempre escassos, c o 
custo elevado daquilo que precisa ser feito, às vezes com urgéncia. 

Administrar, portanto, é, cm grande parte, fundamcntalmcnle 
talvez, a arte de conciliur o m•cessârio com o possil't!l, em termos de 
viahilidade técnica, de disponibilidades financeiras, de prioridades
c, sobretudo, do que exprime cada empreendimento. cm termos de 
interesse público. o bem-estar das populações uno poderio estar 
dissociado, nuncu, de qualquer projeto gm·crn;1mcntal, de qualquer 
politica. 

São considerações que me purecem cabiveis, Sr. Presidente, fl(l 

exato momento em que chegamos uo término de uma exposição accr· 
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cu das realizações do Governo Geisel - um Governo que deixou 
marcas indeléveis na vida brasileira, cm todos os sctores da 
administração pública, muito em particular nos que abrangem os 
transportes e as comunicações, assuntos de que me ocupei no presen· 
te pronunciamento. 

Destaque-se, aliás, a participação alcançada na açào dcsen· 
volvida nesses dois sctorcs, pelos Ministros Dirceu Nogueira e 
Quandt de Oliveira. A eles deve ser creditado, em grande parte, os 
bons resultados alcançados. 

Conservamos, como vimos cm outra parte deste discurso, uma 
crónica desordem no que se referia a transportes. Jamais chegamos a 
adotar a solução racional e económica de uma ampla utilização do 
transporte hidroviãrio, aproveitando nossos rios navegáveis, nossas 
lagoas c nosso extenso litoral, marcado de portos naturais. 

Cedo optamos pela solução cara c difícil do transporte fcrroviá· 
rio, sem todavia subordinarmos o traçado das estradas de ferro que 
foram sendo construídas aos interesses da integração nacional. 
Nossas ferrovias foram feitas exclusivamente, com escoadouros de 
produtos primários para os portos de embarque. Tudo foi feito cm 
função do propósito exclusivo de exportar. Nilo se pensava na 
dinamizaçilo do mercado interno do Pais. Depois enfatizamos o 
transporte rodoviário, como procurei mostrar, desenvolvendo políti· 
ca, em parte connitantc, com os fatores circunstanciais vigente no 
Pais, notadamentc a carência em que nos debatemos de há muito 
com relação aos combustíveis líquidos. Chegamos ao absurdo quase 
completo de substituir o navio e o trem - proporcionadores de 
transporte inquestionavelmente vantajoso, em termos económicos
pelo caminhão. 

Vimos, então, que um esforço altamente positivo teve curso no 
período abrangido por este nosso enfoque, para reequacionarmos as 
soluções no setor. Ressalte-se o impacto negativo da crise mundial 
do petróleo que aí temos, exigindo reformulações rápidas c corajosa 
adoção de novas estratégias. 

Houve objctividadc c firmeza nas diferentes decisões tomadas e 
nas realizações delas decorrentes. Procurou-se dar ênfase ao setor 
ferroviário. Os transportes marítimos e fluviais mereceram também 
especial atenção. E finalmente nunca houve, por certo, nenhum 
Governo neste País que equacionasse em termos tão completos a 
problcmâticá das comunicações - c que alcançasse tanto êxito na 
realização dos programas traçados. 

Até a data da aprovação da Lei n•4.117, que tornou vigente o 
Código Brasileiro de Telecomunicações, não havia no Brasil uma 
estrutura e mentalidade legal ou administrativa de comunicações. 
Tínhamos apenas funções dispersas por órgãos do Ministério da 
Viação e Obras Públicas, como o Departamento de Correios e Telé
grafos e, posteriormente, a Comissão Técnica de Rádio c uma legis
lação inadequada e esparsa. 

O advento do Código Brasileiro de Telecomunicações teve o mé
rito de lançar as bases de uma disciplina geral em sctor importantís
simo da vida do Pais, chamando para ele as atenções de todos, numa 
fase preliminar à posição cm que o assunto viria a ser colocado 
depois, na agenda dos sucessivos Governos que estiveram à frente 
dos destinos do Pais nos últimos anos. 

O Ministério das Comunicações foi criado pelo Decreto-lei n• 
200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a Reforma Admi
nistrativa. A área de competência dessa Secretaria de Estado 
abrange as telecomunicações c os serviços postais. f:: ele respons:ível 
pela formulação, oricntaçilo c controle da politica de comunicações 
do Governo Federal. 

As dimensões continentais cu evolução histórica do Brasil lize
ram com que seu desenvolvimento se concentrasse cm dclc:rminadas 
úreas isoladas entre si. A unificuçào c intcrliguçào desses centros 
ntruvés das comunicações- visando impulsionar ainda mais o ~.:rcs
cimcnto sócio-cconômico dessas mesmas regiões c lcvú-lo a outras 
Ílrcas menos bcncliciHdas, dentro de uma intcgruçào nadonul harmo
niosa- constituírum as metas prioritárias desse Ministério. 

Nos seus plancjamcntos, o Ministério das Comunicações con· 
sidera sempre garantir, ao individuo c às forças de segurança do 
Estado, os meios eficientes de ligação, a fim de que o brasileiro, onde 
quer que esteja, integre de fato a Nação c a Nação possa, como um 
todo, coesa c forte, proteger o cidadão, o território, as instituições, a 
lei, a ordem, os costumes e as tradições nacionais. 

As redes terrestres c os satélites artificiais de telecomunicações 
são, agora, poderosos instrumentos de apoio à técnica de educação, 
em escala até então considerada inatingível pelas técnicas tradicio-
nais de ensino e formação. · 

As pessoas, como as nações, Sr. Presidente, têm os seus mo
mentos de dúvidas, seus instantes de angústia. Mas tém, igualmente, 
a compensação de algumas raras alegrias. 

O êxito das realizações do Governo Gcisel na importante área 
dos transportes e das Comunicações é motivo de júbilo para todos 
os brasileiros, neste instante cm que a própria situaçào econõmica 
mundial cria para todos os países a perspectiva da incerteza e do pc· 
rigo. 

Sabemos, todavia, que ao Governo de grandes realizações do 
Presidente Ernesto Geisel, Governo que presto, nesta hora, a minha 
homenagem, paro para refletir, na hora cm que o sol s~ pós, para 
transmitir nesta Casa o meu reconhecimento e, acredito, o reconheci· 
mento do povo da m'mha terra, a quem ele serviu com tanto devo
tamento, e acredito que nesta hora, também aqui, interprete o senti· 
menta do povo brasileiro que vai, um dia, fazer justiça na sua tota· 
!idade - da história vai emergir a figura do estadista que soube 
arrostar a impopularidade, 'mcompreensõcs, numa hora de crise cco
nômica, restaurar a democracia neste País que, sem dúvida alguma, 
i: a marca indelével e inesquecível da sua passagem à frente do Go· 
verno. 

Sabemos, todavia, que ao Governo de grandes realizações do 
Presidente Ernesto Gcisel veio suceder o que ai está, sob a chefia do 
Presidente João Baptista Figueiredo, dotado de tudo aquilo de que 

. precisa um Governo para equacionar problemas difíceis e promover 
as soluções desejadas c ctrtas. 

Silo sempre difíceis os problemas com que se defronta uma 
Nação, disse cu. Ai estilo os do Brasil, antigos, complexos e graves
desafio que se renova, insistente, a cada Governo que assume o po· 
der. 

Que não falte ao Presidente Figueiredo a necessária com· 
preensão das forças políticas e o indispensável apoio de todos os bra
sileiros de boa-vontade- para que superemos, sem demora, nossas 
dificuldades momentâneas c possamos jogar bem à frente, na dis· 
táncia e na profundidade de um futuro para o qual estamos indo 
pelo caminho irreversível do tempo, a âncora nunca imóvel de 
nossas aspirações, de nossas esperanças. (Muito bem! Palmas. O 
orador é cumprimentado.) 

ATA DA 26• SESSÃO, REALIZADA EM 29·3-79 
(Publicada no DCN- Scçiio 11- de 30-3·79) 

RETIFICAÇOES 

Na página 509, 2' coluna, nas assinaturas referentes ao Parecer 
n• 21/79, da Comissão de Finanças, sobre oficio do Prefeito do 
M unicipio de Silo Paulo, 

Onde se lê: 
... -Saldanha Dcrzi- Mauro Bcncvides- Jutahy Magalhães 

Leia-se: 
... -Saldanha Dcrzi- Muuro Bcnevidcs, nos termos do voto 

constante das notas taquigráficas- Jutahy Magalhães- ... 
Na púginu 517, 1• coluna, excluu-sc da rula do Sr. Presidente, 

após a aprovação do Projeto de Lei da Câmara n'' JH/7H (n' J.4JJ. 
B/77, na Casa de origem), constante do item J da Ordem do Dia. o 
seguinte: 

t\ matéria vai;) sanção. 
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·cÜntZ6üol, : Redil Vtlbu.Zdo) 

NUMERO E EMENTA 
DATA OE ACLATOR _I_ DATA DA CONCLUSAO 

RfCEBIMF.NiO DO PARECER 
NA CCMISSAO OE~IGf'.IAOO 0/STRIBU/ÇAO 00 RELATOR 

P~;JJEiO DE LE1 DO SfN,\00 NQ 51/11: I 
Rcgu.Ca a p!topaganda comclte.ia.t dol SfNAVOR 
p!· .. odu.lOl .ln.tu..HJt.lat.Lzado4 do 6wno, 11.08.76 te1n 29.0!.79 

(TRA'I!TAIJ.?O f.\1 CONJUIJTO COM OS PLSô CfiAVES 

!JQl 04/16, 24/75, 78/71 ' 59/71 I. Rcd~ô . .tJL.i.buZdo 

rRa J cro DE LO DA CÃ.'.!AR.\ N9 03/79 ' 
D.l4pÕc 4obll.c a Pot.Zt.i.ca Nae.lona.t de. 05.03.79 SfN,\IJOr. 

1Minaçiio· c.:!~ ou.tll.a.4 P·'lOIJ.ldêne..l.M. 
JOSC UNS 29.03. 79 

PROJETO DE lEl IJ,\ Ci\!1.\KA NQ 05/H ' 
Au.t:oJt.i:a a llCIJCil4ãO ao Mu.r~ie1.p.l.o de 08.0 3. 79 

SC,VADJR t9.03,79 
Ga~tau:1u.nl, El.tadD de. Pcllnambueo, do JOSC LJNS 
.tcJtiLC.nCI que menciona. 
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.CONCLUSAO 
DA OBSERVAÇOES 

COMISSAO 
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m;J.,\'J'ÚIWJ COf:HESI'O~IIE:-;TE Ml :\Tf::S UE I"J\RÇO 

J\SSIS'J'J~:-;'J'E: CARLOS GUILHf.?.P.I: rO!l!JCCA 

DATA DE RE· 
tJú~.IERO E EMENTA CEfllr,lt:NTO 

t~A cor.:1ss:.o 

~PE_!.f! _p~ __ c[~~{~f~_!.I?~J !].2. 

:.:.::;>Õo:! ::;ot:re •1 Polítie<l Uacion<~l de Irnier~ 14 ,03, 79 

';<•:>, e dei outr'd::; providéncill:>. 

'---

ltEL.\Túi:IO COimESI'O~I)I;XTE AO ~!CS IJE MARÇO 

rm·;SJUI~:o-'TE: SI:!IA!JOR III::HHQUC DE LA ROCQU!: 

1\SSIS1'1~!\'TE: HARIA Hr.LZ:IlA !H.:C:IO í1RN:DÃO 

NúMERO E EMENTA 

:.z:; t1c;:x 1;7 311/79 do Sr. Presidente d,l pc 
i''J!:: i c<~, :>ub::-c~~nco ~ <'I!'II"OVllr;:io do Scn,dÕ 
!'~-:! ~,o:l. o ~"~" do ~·en~ntt!-!lrirt~deiro-dn·
·tr ;~:-:'~.'::=' '7~?..-\LC:J PJ:IX070 M v,,r:, dccn;: 
rcr,:e d<'l t~j:'c;,cr:t,,dori.l de Tcncnt'!·~rLI':.v!d 
!"n-~o-Ar :>'J'llo J,,rdim do t!~tt:on. -

DAT,\ OE R[-
CE!liMFNTO 

NA COMISSAO 

07.01,79 

13.011, H 

DE J!J 79 

RELI\1'0R 
DESIG~JAOO 

Senador 
JOSi: 
LI/IS 

DE l!l 79 

RE'LATOR 
DESIGNADO 

SE~:;o.rXlR .rase 
SAR1:r:y, 

~;!:!l,\DOR .m::;r. 
!iA~::::':' 

DATA DA 
O IS-

TRIOUIÇ/,Q 

19.03. 79 

DATA DA 
DIS· 

TRIOU/Ç•\0 

13 • fJ .1. 79 

13. 011. 711 

01 

o' 

CONCLUS/,Q CONCLUSI..O 
DO PARECER DA 
DO RELATOR COt.liSS.\0 

CONCLUSAO CONCLUSAO 
00 PARECEn 0•\ 
DO AELATOn COM!SSAO 

Sr:CFC7A 
(13,03,79) 

Connti tucion<'ll AP~OVA!'lO. 
n jurídico. (lJ,OLi9) 

OBSEAVAÇOES 

OBSERVACOES 
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Nú~.~EnO E W:::NT/\ 
DATA OE RHATOR DATA DA CONCLUS,\0 CDrJCLUS,\0 

AECEOIMENTO DO P.\R[Ccn o,, OOCCRVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇ:,Q DO RELATOR co~.11SSM 

PR:JJ!:TO LI:! CÂ!"w\RA r;? 71176: 12.09,77 SC~lADOR rP.AI/ 19.03,71) 
Rcdir>tribuido CO ~O!lTORO,-

Introdu: <ICrtÍ:>cit:10S e modificaçõeo n<1 Lei 
O::oo Pcni::tro:: Públicoo. 

Autor: PcputtldO /11 i pio de Carvalho. 

?RCJI:TO LI:I CÃMARA N9 03/77: 16,03,77 SENADOR LEITE 1L03,79 Redistribuído CHAVES, 
C:-i<~ ~Y.irências para o recistro civil das 
entidades de afõois:tência iiO r.~enor. 

Auto:-: Deputado J,G, de AraÚjo Jorce. 

PROJETO LEI cA!".AP.A 1:9 12177: 23.03.77 S!:NADOR LEITE 19.03,79 Redistribui do 
Cii/1VI:S 

Acre:centil inciso::: ao o1rt. 97 da Lei n9 ,, 215, de 27,04.1963, que "dif:põe sobre 
~i~~~at"uto da OrC:em do::: Advogados do !lr!!_ 

. ~.!.lto::~r: !;e?utado f:ina Ribeiro • 

OAT:\ DE RELATOR DATA DA CONCLUSÃO CONCLU3AO 
NOME:P.O E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVACOES 

NA COMISSÃO DESIGNADO CISTRIBUIÇAQ DO f!El.ATOR COMISSAO 

I 
i·:::o::cro t.EI CÂ.O.:ARA tl9 14/77: !1..03,77 St!IJI,r.OR lltt.V! 19.03,79 Redifõtribuido 

DIO uum:s. 
r.l:e:--a <1 :-ed~~do do ort. 706 do CÓdir.o de 

I 
f-:-ot:es::o Civil. 

/.:..ztor: tc?Ut:l!dO Jorr.e Arbage. 

??.OJETO t.EI C"!-'.ARA !l9 15177' 19.04,77 SttlAnOR MURI- 19.03.79 Redistribuído 
LO BADARO, 

r.eresce ' 4l!nea "j" do art. 39 ela Lei n9 
11 898 1 df!: 09,12.1965 1 que "regula o direi 
to ~c rcp:-ese:na~.lo e o processo de res = 
;-or:SAbilid.l~e addnistrativa civil e ?C -
nal, nos c4sos de abuso de autoridode". 

Autor: DepUt4dO Jo!lé Alves, 

PROJI:'!O LEI CAJ-IARA 119 2 B/77: ~.05,77 StNADOR lli:L- 19.03,79 
VIDIO NUNES 

1-.1 teN a redação do "coput" do art. 6B7 da 
Lei n? 5 669 1 -· 11.1.1973 ( CÓdlgO Proce::-
so Civil) 

J.uto:o: Deputado Jo:io Arruda. 

•.r 
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Autof': Deputado Cu11çu Ptteri 

PROJ&tO U:I Cl\l".ARA 1:9 ~<7/77: 23.06,77 SE:!: ADO R ~OACY, 19,03,79 ?.edictribuido 

x;.i nova redaç.io ao "caput/ do art, lO dd 
DALLA 

Lei n9 5 a 89, -· a,G,l973, que "cstatui 
nor:::a:~ rceuladoras do trabAlho rural 11 

' ~.i putra:> providencia:., 

A\Jtor: DeputAdo Alexandre Machado 

PROJC'!'O L& I C/\l"'.ARA rl9 50177: 29,06,77 St::ADOR r?.N:- 19.03,79 Pedistribuido 
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CO MO/:TORO 
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P.utor: DeputildO f':i~ton Steinbruch. 
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PROJE'!'O U:I C~.ARA 119 63/77 15.08,77 StNAOOR L~ZA• 19.03,79 Redistribuido I 
RO BARBOSA 

Acrescent4 di::posi"tivo 40 Decreto-lei n9 
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Auror: Deputado Jo,quim !levil.i'cqu"'. 
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l1Urmo PAREllTI: 

3I::lAPOR LI: I TI: 19. O 3, 79 
CHAVE$. 

AEI.ATOR 

OES~GNACO 

DATA DA 

CISTRIDUICAO 

SI:/IADOR HUGO l~J.03,79 
RAXOS. 

SENADOR NI:L- 19.03.79 
SO!l CAPJlCIRO. 

SI:~:ADOR :lCL- 1 'J, O 3, 7'J 
CAR:Il:IP.O 

CONCLUSAO 
DO PARECI::R 
DO Rl:lt\TOR 

CONCLUSAO 
DO PARECER 
DO RELATOR 

CONCLUSAO 
DA 

COMIS$,,0 

CONCLUSo!.O 
DA 

COMISS,!.O 

Conotitucio- APROV/,CO. 
n.J\ e jurld,! (29.03,79) 
co. 

Cor::;t i tucionoJl APiWVMJO, 
•! jurídico.r., 01.03,79) 
vl"lr.ivol no mé· 
ri r r~. 

Abrlldrl'I7'J 

ooscnvAÇoes 

Rt!di::tribuido 

Redir.tr.i.buido 

P:edi:>tribuido 

O!lSERVACOES 

Rediotribuido 

Redi::otribuido 

R~rli:.tribuido I 

I 

I 



Ahrll dei97'J UJÁMIO UO CD.'~'GMt:sSONACIONAL!.Wcio III 

NúMERO E EMENTA 

PFOJtTO Lf.I CÂMARA ll9 118/78: 

:•!.:.?ÕP. t~obrc cxproosa permiooiio do vidtaD 
Ce car.iter r~ligioso aoo doentcD 
:a~os, e r~ qualquer horário. 

hocpit4lf. 

J!.utor: Oeputo1do Edcar Hartins 

PP.OJETO LEI CÃ."'.ARA N'9 50178: 

Pro.íb, G recondução aos cargos de con!ian 
ç~ que e::1peeifica, durante o meomo eovcr-= 
no, de anterior ocup4ntc que oe haja de -
s!:-~cor:~;Jatibiliudo para concorrer a elei-
la'. 

A~tor: O<!f'!Utado Ale~andre Machado 

?ROJl:TO Lti C.ZJ1ARA ll9 58178: 

Altera a :"Cd<u;io do art. 110 1 item III, da 
Lei n9 5 869, de 11.1.1973 (CÕdigo Proc:es 
so Civil) -

Autor: Deputado Celso Barroo. 

NúMERO E EMENTA 

P RDJ&TD L& I COORA 119 72/78 : 

Ac:rncenta S 29 ao art. 388, do CÓdigo Ci
vil (Lei n~ 3 071 1 de 1.1.1916) 

J..utor: Deputado Fr41leisc:o Amaral. 

DATA DE 
RECEBIMENTO 
NA COMISSAO 

it,05.78 

31.05. 78= 

2),06,78 

CATA OE 
RECEBIMENTO 
NA COMISSAO 

01.08. 78 

PROJt'l'O LEI CÂMARA N9 73/78: 15.09.78 

CiGpÕc sobro c:ontaeem de tempo de mandato 
eletivo para efeito de apooentadoria pelo 
II/PS. 

/l: •• r:or: Dt!puta~o Francisco Amaral-

PROJETO L&I COORA 1/9 78/78: 

tá nova rcdn.çio -10 art, 211 da Lai n'i' 
!. 772, de 21.12,1971, que institui o êi;: 
dieo da Propriedado Induntri.d. 

Autor: P,putoldo tlclGon Harche:ac'!ln, 

m..oa.78 

AJ:;l.ATOR 

DESIGNADO 

SE!IADOR LAZA-
RO BAR!JOSA, 

SENADOR ADER-
BAL JURI:I".A, 

SI:JlADOR HELV! 
CIO NUNtS. 

RELATOR 

DESIGNADO 

DATA DA 

OISTAIBUIÇl.Q 

19.03,79 

19.03.79 

19,03,79 

DATA CA 

DISTAIBUIÇAO 

SENADOR IIELVI 19,03,79 
DIO IJUNES, -

CONCl.USAO 
DO PARECI:R 
DO AEl.ATOA 

CONCLUSAO 
DO PARECER 
DO RELATOR 

CONCLUSÃO 
DA 

COMISSAO 

CONCLUSAO 
DA 

COMISSAO 

SENADOR HEL- 19,03,79 Contr.;rio quan APROVADO 
VICIO UUNES to ao mérito"; (21.03.79) 

por inconveni-
ente, 

SENADOR NEL- 19,03.79 
SON CARNEIRO 

Q11.rla-frlra li 793 

ODSERVAÇOES 

Redistribuido 

Re diG tribuido 

RediStHbuido 

. 

OBSERVAÇOES 

Bedistribuido. 

Rediotribuido. 

Redi:stribuido 
Viotc'!l c'!IO 'Scn. 
f}V .. "lCO I':ONTOR 



,_ 

I 

i 
I 

NúMERO E EMENTA 

PROJETeC•CÃMARA N9 79178: 

Hoditica a rcdaç:io do art, ~146 c de tiCU P4"" 
r.i~rafo único da CLT aprov4dll pelo Decreto .. 
lel n9 S 1452, do 1.5,1943, 

Autor: Deputado JÚlio Vivairou, 

PROJtTO W:I CAHARA N9 85/78: 

Modifica a rcdar4o ao art. 306 do Código 
de Processo Civ 1. 

Autor: Deputado Laerte Vieira. 

PROJETO W:I CAHARA 119 86178: 

Altera a redac;4o do art. 697, da Lei n9 •• 
S 869, de ll.l,l973, que institui o CÓdi-
go de Processo Civil. 

Autor: Depu'tado Nina Ril:leiro. 

. 

NOMEAO E EMENTA 

PP.0Jt7D Lti CAHARA N9 87/78: 

.P.ercscenta dispositivo 4 Lei n9 5 108, de 
21.119,1966 CCod. Naciond do Tr.insito) 

Autor: Deput4do Horeir4 Franco. 

PPCJtTD Lt! CAHARA N9 88/78: 

DIÁRIO DO CONCRF.SSO NACJONAL(S.Cio 11) 

DATA OE RELATOR 
AECEOIMENTO 
NA COMISSAO DESIGNADO 

01,08.711 StNAOOR NtL• 
SOM CARNtl RO 

09,09.78 StNAOOR HtLV,!_ 
DIO NUNtS. 

00.08.78 StNAOOR HtLV,!_ 
NUNtS. 

DATA DE RELATOR 
RECEBIMENTO 
NA COMISSAO DESIGNADO 

1~.08,78 SENADOR NtL
SON CARNt!RD 

DATA DA 

DISTRIBUtÇJ\0 

19.03,79~ 

19,03.79 

19.03,79 

DATA DA 

DISTRIBUIÇAO 

19.03.79 

111,08.78 StNADOR FRAN• 19,03, 79 
CO HDNTDRO. 

Determina consulta plebi&citârh õs popul4;rc 
ções da área amAZÓnica do Estado do Goi.is-
a respeito d4 crhç4o do Est4do do Tocan, 
tins. 

/tutor: Deput4do Siquuira Campos. 

PROJCTO Lti CAHARA N9 92/78: 17,08.78 

Al'tera 4 red4iiào doa aru. 379, 380 c 40~ o 
revoga o art. 375 da CLT, aprovD.da p!!lo 
Dcu:rato-loi n9 S ~52 1 de 1.5.1943. 

Autor: Deputado Adhomar Ghisi. 

StNADOR NtL• 19.03,79 
SON CARNti RO 

CONCLUSAO 
DO PARECITR 
DO RELATOR 

Con:aitucional 
e jurÍdico. r a-
vorftvc l no mé-
rito. 

CONCl.USAO 
00 PARECER 
DO RELATOR 

Contr.irio. 

CONCL.USAO 
DA 

COMISSAO 

APROVADO. 
(21.03.79) 

CONCLUSAO 
DA 

COMISSAO 

APROVADO 
(29,03.79) 

Conatitucio- APROVADO, 
nal o jurídi (29,03.79) 
co com emcn'::" 
t1ao nQs 1 1 2 
e 3-CCJ. 

Abrlld,l97\l 
~ 

OllSERVAÇOES 

RcdiGtrihuido 

Rediotribuido 

Rcdistribuido 

OBSERVAÇOES 

Rcdistribu:i.do 

Redistribuido 

Redistribuido 



01..\HIO 00 CIJNGHf~"iSO i~ACIONAL (StcAoll J 

~ 

NüMCRO E EMEI~TA 
DATA 0!; A~ L A TOA DATA DA COt~CLUC:OO COrJCLUS;.O 

RECWJMENTO DO PARECER DA OOSEAVAÇOEC 
NA COM!5SAO OECIG/JAOO OJSTRIOU/Çl,Q DO RELATOR COMISSAO -

ppo.rr:ro ""' C!.MARA 119 09B/78: lA, O ft, 711 SEtlADOí< llEL- 19,03.79 Ca!l~ti.tucio• APROVAOO, Rcdiatribuido 

p.,r.lr,l".l!O 110 art, 116 
SON CARNLIRO n.:tl c jurfdl (29,03.79) 

l:"lc1ui da l,ei n9 co com emcn· 
s 10 a, de 2l.'J.l91i6 CCÕdir.o Hacionnl de d.1 n'7 1-CCJ, 
Tr-~n~ito) 

Autor: Deputado P.:~chcco Chave a, 

PP.DJETO ""' CÃHARA N9 101178: JJ.oa. 78 SE!IADOR rRAN· 19.03.79 Rcdiatribuido 
CO MCtlTORO 

~.?di fica o art. H do Decreto-lei nt 3 100. 
do 19 .... 19111, que 11 fixou o vdor doo beno 
de fa:;,.Í1id'' 

Autor:!. Deputado Joaquim Bevilãcqua, 

P;tOJETO L~I CJIMARA N'i> lOS/70: 01.09. 70 SENADOR NEL- 19.03.79 Conat i tucional APROVADO RediatribuidQ 
SOtl CARNEIRO c jurídico.F<"~- (21.03,79) 

i:stab'!:tecc no:-mft:> para a comprov.,r.-ão de ro- vor.lvel no mé-
nidência, quando cxieida por autoridade ;sfi- rito. 
b1ica, para a expcdi~ão de documento. . 
Auto:-: Deputado Jut~re;:; Bt~tista. 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NCIMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DES/GNACO OISTRIBU/ÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

PROJETO LEI CÂMARA N9 110178: 13,09.78 SENADOR 1/EL· 19.03.79 Con tr.lrio. APROVADO. Redistribuido 
SON CARNE! RO ( 2!} .o 3. 7'3) 

Dispõe :;obre ,o:; dcpõsi to~ judiciais e da 
OUtli'.SS pi"''vidünc.i<'l~ 

Autor: Df!putoldo Alencar Furtado. 

P~OJETO U::I CAHARA tl9 112/78: 13.09.78 SENACOR AI..OY- 19.03,79 Rcdistribuido 
SIC CHAVES 

Introdu:: a1tcraçdo nd loci:;lação pcrtinen~ 
te ,j Zon<l fNnc.:& de Manaun. 

Autor: Dcput<ldo Jorce Arbage. 

?ROJI:TD LEI CÂIMRA tl9 ll!i/7!l: 1'1,09. 7fl SWADOR f!!:LV.!, 19.03, 7!l Rcdist:oibuido 
oro tlWit~. 

rcrc::c:r:lntil diapositivo <10 art. 1 na. dtl 
Lr.i n9 5 S69, de 11.1.1973 (CÕdign Pl~occ:t-
liO Civil) 

Auto:- I:t~putado Jorr.e A1•bdec. 
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~~-"-------· ---·· -------- UIÁRIO UII CO:"-GIIi':SSO SAC"lll~AI./~do ll1 ------------------------
-----------------~~-----,-----------:------,-----.----,--

DATA DE ~ClATOfl Dt\TA DA CONCLUS•\0 CONCLUSfiO 
nECt;IJIMl:NTO DO Pf,nECEn DA 
N,\ cm,\IS.S•'•O DC::>IGIMDO OISTf\IOUIÇl,Q DO flELo\TOfl COMI.S.S..\0 

l---------------------1----l-------l------l------l-
FPCJ!:iO u::r C!J1ARA N9 lJ0/7fl: 

Introdu:: <lltcNt;Õc~ no <'lrt. 17 do CÕdiJ:O 
':lc !'r,cc::;so Civll. 

/,u-:or: Dl!putudo t:oreirt.'l rranco, 

:'3.::.l.7C 

PROJETO U:I Cl\MARA N9 133/78: 28,11.78 

Acrc~ccmta dispositivos ao CÓdigo Nacional 
Go Trdn:::ito (Lei nQ 5 108, de 01.09.1966) 

J.utor: Deputado Joaquim Bcvildcqu4. 

PROJtTO LEI CA.'1ARA N9 lllB/78: 

I;efine: a isenr;:io do Imposto de Renda dll:O cn 
-c:!.~aCcs esportivas c d.Í outr .. ·u; providência~ 

Autor: Deputado Herbert Levy. 

NúMERO E EMENTA 

PiiOJE:TO U:I C/\/"'J,RA N9 149/78: 

,t..utari::a a alienação de bens imóvei:; da u-
nião, situados na área urbana da Guai<'lr.ã-
~irir::, no 'Ecrritôdo de Rondonia e da ou-
trat: providêncios, 

..e.utor: POder Executivo, 

Pi<OJETO LI: I C/;H.'.RA t/9 03179: 

tistõc sobre a Pol!tic:a f/a.c:ional dn Irri-
~olçao e dá outrd:o providências. 

t.utor: Poder Executivo. 

??.O.;LTO LEI C7oJ1ARA N9 04/79: 

~i:l?Õe ~;obre o Estatuto do:J Policiai a Hili-
tores da!l Paliei.,:; Militare:::: do !I Terrl tó-
do:; redcro'\i:l dC: Arr.ap.; I de Rondonill '\l "" I o:-airna e dá' out~tas providências, 

.t.utor: Poder Exu':utivo • 

-

05.12.78 

DATA OE 
RECEBIMENTO 
NA COMISSAO 

05.12.78 

05,03.79 

00.03.79 

Sf.t:AI':OP. !!l:LVT i~I,QJ,7~1 

oro ::u:n:s. -

SENADOR NI:L- 19.03. 79 
SO!l CARNEIRO 

SE:NAr·:IR ALO'!- 19 ,OJ. 79 
SIO CHAVE$, 

RELATOR DATA DA 

DESIGNADO OISTRIBUIÇAO 

SE!lbDOR LEI- lO .03. 79 
Tt CHAVES 

SEt;ADOR MOA- 19.03,79 
C'tR DALLA 

SENADOR RAI- 19,03,79 
MUNDO PARENTE 

Contrário. 

CONCI.USAO 
00 PARECER 
DO RELATOR 

APROVADO. 
(29,03.79) 

CONCI.USAO 
DA 

COMISSJO.O 

onsr:n'JAÇot.s 

OBSERVAÇOES 
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Abril O. 1979 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S.Çio lll Q!llrl•·frin li 797 

NUMERO E EMENTA 
DATA DI! RELATOR DATA OA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECE!liMENTO 00 PARECER DA O!lSEAVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTR!BUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

criCIO U9 621-PCd) da 21.8.67 do Preddon- 05,04.71 SENADOR NCL· 19.03. 79 tm dilielinci"' 
te do STr, H4nd. Scr.ur11nça 6 Sll, de S.Paul . SO!l CARNEIRO Voltou cm 27-
julgado cm 21.8.61 (inconot, renoluçõao do 06.77. 

' IÍ\A)' JtcdiGtribuido 

OFICIO "S" N9 03/75 CN9 3319•·PIHC) do 0,,03.75 StNAJ)(lR !J(zA- 19,03,79 Redistribui do 
?reddentc do STF, fhspresentação n9 902, RO BARBOSA. 
Estado de S.Po.ulo,ineonat. da Lei n9 •• 
lO 398, do 23.C..l97l 1 daq,ue1e Estado. 

CONSULTA-OFICIO SH/lSl de 27. O C.. 76 do Pro• 07,05.76 StNADOR HtLV!, 19.03.79 Redistribddo 
sidento do Senado federal eonaul t4ndo 4 DIO NUNCS 
CCJ sobro a orientação a ser tol!lllda eom ro 
terência a Proposta dts Emcnd4 i Conotitui7 
ção, de 4Utoriz do DeputAdo Jorac P4u1o, 
que "altera á rodaçdo do parag. Único do 
art. 152 da Cont>tituição Federal." 

CATA DE RELATOR CATA CA CONCt.USAO CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO CO PARECER DA OBSERVACOES 

NA COMISSAO DESIGNADO CISTRIBUICAO 00 RELATOR COMISSAO 

OFICIO SM/190/75 (CONSULTA) de 29,,, 75 do 29.0~.75 StNADOR H!:L• 19,03.79 Redistribuido 
Presidente do Senado Fndrral, consult4dO VIDIO llU'Ill:S 
i CCJ sobro votas:õu da Propoatas de Emcn-
das 4 Constituiçao. 

OFICIO "S" UI? 16/76 CDt.GG-1.119/76) do 12.08.77 SENADOR HUQQ. 19.03,79 Rcdistribuido 
Sr. Governador do EstAdo do PArá solicitAn- UMOB, 

do Gutorizat;Ão ao SenAdo Federal, para a-
:.ieno1r à Cia. A&l"''-Pcc::uãria Rio Araguda-
CAPP.A, 10 çlcbaa de terrAs devo1utaa si• 
tu4das no lntcrior daquele Cst4do. 

PROJtTO RtSOLUÇAO DA CLS) 

OfiCIO "S" 119 17/7& (Ot. GG-1.240/76) do )2.08.77 StNADOR HUOO 19.03.79 Redistribuido 
Sr. Govern4dor do ESti!ldO do Pará, aoliei .. RAMOS, 

tando autorbaçio do Senado Federal, polr4 
alieno1r lS glebas de terras dcvo1ut4S, 
situ<ldal5 no interior daquele Eatado, no 
lh:nicipio de 8, Domingos do C11pim. 

CPROJtTO RtSOLUÇAO DA CLSl 



lli.J.RIO PO CONGRt:SSO NACIONAL{Stçlo 11) Abril dr 1979 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECm DA OllSERVAOOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOn COMISSAO 

O ri CIO 11 S" N9 01/77 (0!, n9 2 .. P/HC de il, 3, 1!1.03. 77 SENADOR FRAN: 1!!.03, 79 RcdiGtribuido 
a 'I do STF) do Presidente do STF, Racur~o CO MONTORO -
I::~ttraordinát'io n9 75 024, Eat.:~do de S.Paulo 
inconatitucionalidade da Lei n9 54, de 
3.3.1970, do tlunieipio de Quatã-S ,P, 

OFICIO S11 S N? 95,177 CN9 6/77-P/HCl do Prc- 29.03. 77 SENADOR MOA- 19.03,79 Redistribuído 
sidente do S1'F, Rec. Extraordinário •• CYR DALLA 
84 4 80, E:.tado do Rio Grande do Sul, íncon:1 
'ti tucionalidade do Decreto 20.635, de 30 .l'D' 7.0 
da Lei n9 6 483 1 de 20.12.72 daquele EGt.:t. 
do. 

OFICIO 115 11 N9 13/78 :Do Sr. Presidente STF 11.08.78 SI:NADOR LEI- 19.03.79 Redistribuído 
P.ecurso Extraordinário n9 83 952, do Esta- TE CHAVES 
do do P.io Grande do Sul, ínconstitud:on4li 
da de do art, 29 do para8• único e do art,-
J9 da Lei n9 882, de 24,9,1973, bem como 
do art. 39 da Lei n9 900, de 10.12.72, am-
bas do muníeipio de Itaqui 1 daquele Estado. 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

or:CIO 11 5" 119 11U78 do Presidente do STF 11.08, 78 SCNADOR TRAN- 19,03.79 Redistribuído 
?ec.ExtNordinário n9 84 994, do Estado CO MOIITORO 
de S. P.:~u1o, ineonotitucionalidade do art. 
19 do:~ Lei n9 10 421, de 03,12.1971 1 daqee-
le Estado. 

OriCIO 11511 N9+ 17/78 do Presidente do STF 14.09.78 SENADOR HUGO 19.03.79 Rcdistribuido 
Rco::,Extraordinário 86 76" ,4 , E:Jt.:ldo do RAMOS 
!~.,to Grosso, inconatitueionalidade da ex-
proHJsão "pGro:~ qualquer afeito" do art. 19 
de Lei 3 487, de 10.5.1974 1 daquele Estado. 

OFICIO 11 S" N9 20/78 do Presidente do :ri'! .. 28.11.78 SENADOR MURI 19 .03. 79 
':)una.l de Contas do D.Federal! encaminhando LO BADARa -
ao Senado o relatório e dema s pec;"'s do 
Proces::~o sobre a aprovação daa Contas do 
G ovarno do D.Fcdera1 reladvas ao exere!-
cio de 1977. 

PROJETO RCSOLUÇAO DA CDT, 



Abrlld•l97'1 DIÁRIO DO CONGRf.SSO NACIONA.LCM(b 11 l 

NúMERO E EMENTA 
CATA OE AEt.ATOR DATA DA CONCt.USAO CONCt.USAO 

RECEBIMENTO 00 PARECEA DA OBSERVAÇOES 
NA COM!SSAO DESIGNADO DISTRtBUIÇ/,Q 00 RELATOn COMISSAO 

C'::'IC!O "S" ll9 21/78 do Prc::ddente do STF 05,10.77 SE!IADOR fRAN- 19,03,79 
P'lc,I:xtraordinário n9 7Ci 021, do Ectndo CO MOtlTORO 
c:e Goião, inconot. do art. 2117 dA Rcool, 
n9 4, de 24.11.1971 do TribunAl de- Ju:ai~.:s 
éaGuelc !:nado, 

OF!CIO "$" fl9 22178 CN9 59-78-STr> do Pre- 26.10,78 SE!IAtDR MUR!- 19.03.79 
Sidentc do STf, Rec,I:xtNOrdincirio n 9 LO BADAM 
78 Ci00-7, I:st.!ldo Minas Get'ds, inconstitu-
cionalid.'lde do .:srt. 60 da [.ci n9 ~ 747• de 
:i9,05,19~B, daqule Estado~ 

OFICIO "S" 119 23/18 do Presidente do STf 08.11.78 SE!ISDDR HUGO 19.03,79 
Pc;-rcoent.:sção n9 803-7, do O.Federal , RAHOS 
inconst, parcial da Convenção lnternacio-
O<ll do Trabalho n9 110, ratificada pelo 
Cecreto [.eeislativo n9 33, de 05,08,64 1 
c ;ro~ulcada pelo Decreto n9 S B 826, de 
14.7.1966. 

DATA DE REt.ATOR DATA DA CONCt.USAO CONCt.USAO 
NOMEAO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVACOES 

NA CCMISSAC DESIGNADO DtSTAIBUIÇAO 0.0 REt.ATOR c·OMISSAO 

cncro "S" N9 24/78 do Presidente STF I 21.11. 78 SENADOR ADER- 19.03,79 
f'ec.I:xtraordincirio n9 89 520-S, tstado BAL JUREKA. 
de S. Paulo, inconstitucionalidade do .:srt, 
166 da Lei n9 1 066/75 de 30.09.1975, do 
Xunicipio pa':'lista de Chav.,ntes, 

OFICI0 11S 11 N9 1179 do Presidente do STF 06.03.79 SENADOR ALOY• 19.03.79 
Rec.Extraordinário n9 77-111-S • tstado 
do Po1ranci, inconst. dA Lei S 482, de 20. 

S!D CHAVES 

1.1967, tabela "A'' daquele Estado. 
W9 71-P/HC do STF) 

r.t:N'SAGEM N9 240/75 do Pres. Rcp. submeten- 214.03.76 Redistribui do 
do .1 aprovac;io do Senado Federal, proposto. 
do Hin.r.:~zcnda para que aejo. aucori%4da A SEM EFEITO 
Pref. Hun. de Porto Alegro CRS) a elevar 
o r.'.ont4ntc de sua dÍvida consolidada no 
valor de Cr$ 25.000.000,00. 

PROJETO RJ:SOLUÇM DA COHIS.ECOI/OMIA. 



100 Qutf•·rdr•ll DIA RIO DO CONGIIESSO NActONA.L(S.Ç&o lll Abrllll•lm 

DATA DE RELATOR CAiA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
OOSERV.ÂCOES NúMERO t;: EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA 

NA COMISSM DESIGNADO OISTAIBUICAO DO RELATOR COMISSAO 

~m~9BH411ip~S~~iod8oPsERAdg•~Ü~ê ~Si," ~\lõ-
14.09.76 StNADOR FRANII 19.03.79 Raditotribuido 

posta do Min.razonda, para que seja auto- CO HONTO RO -
rizada 4 Pret, Mun. de Porto Alecro (RS) a 
elevar em CrS 29l,793,000,oo o montante de 
sua divida conoolidada, 

PROJETO RESO.UÇXO DA COHIS-ECOIIOHIA. 

' I PROJeTO Lti SENADO N9 136/76: 19.09.78 SENAJ;OR IIE·- 19.03,79 Conntitucio- APROVADO. Redistribuido 
CEHIHDA 119 1 Dt P•tii~RIOl CARNtiRO" nd e juridi (29,03.19) 

Altera a Lei n9 4 886, de 9.12.1965, que 
ca. ravorã ':' 
vcl mérito, 

reeula as ativid~deo dos representantes 
comerciais autónomos e d4 outraa provi -
dências. 

Autor: Senador LQurival Batista. 

PROJtTO "EI StNADO 119 10,/71: 13.10.78 SENADOR LÃZA-• 19~03;.i9 ll.e'clistribuido 
CEHEIIDA 119 1 Dt PLtlliRIO' RO BARnotA 

Dispõe sobre a doação de torras aos ex•eom-
batentes da rtB. 

Autor: S~nAdor Vasconcelos Torras. 

NOMERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVACOES 
NA COMISSAO DESJGNADO DISTRIBU1CAO DO RELATOR COMISSAO 

P?OJtTO Lti SENADO N9 130/77~ Complemcnt4r (11 .03. 78 SoJIADOR TAN- 19.03.7~ Atendida dili 
CRCDO NEVES gência. 

Altera a Lei Complementar n9 11, de 25 de Rediotribuido 
m4iO de 1971. Viota ao Sen. 

ienri.:;.ue de La 

Autor: Senador V4sconcclos Torres. Rocqu~. 

PROJETO LEI SENADO 119 191/77-DF 22,09.17 SENADOR 11 EL- 19.03.79 Redistribui do 
SON CARNtiRO ConcedidA vis 

fixa idade máxima para inscrição em coneu! ta ao Sen.A--
&o pÜblico destinado ao ingre3&0 cm emprc- LOYSIO CHAVtS, 
gos·~ cargos de Serviço Civil do o.redcral 

Autor: Poder Executivo. 

PROJETO LEI StNADO 119 269/77 - ComplementAI' .18,11.17 SENADOR FRAN 19,03.19 Rediatribuido 
CO MONTORO -

Acrescenta par4grato ao art. 
•lei n9 ~06 1 do 31.12.1968. 

59 do Decreto, 

Autor: Senador Oaires T~ixcira. 
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OBSCAVAÇOCS 
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;:.r;.J.::T.-: :.;;r .'li:!J/1!:0 .'/7 :'~.1/í7HComp)t)t:.t·nt,1r. :·.~.:1.77.: ~~E.'Ifd,li-' ,~OAH··, ~~~0.~.79 Pf'.:.li:::-:ribuit:o, 

; •::""11 i..1 '71 concc i. to <ln t:-.lb<lln.lWOi' :-ur.ll ,p.,H 
r""J. ddt0: jlr""cvid•:nci.ir!.r;::;, 

.'·.tto:·: :enador Tranco Hcntr.J:-o, 

?FOJE70 LEl SE/lADO Wl JOS/77-Co:nplcr:~l!r:tar. 04,12.77 

:·,; :'"lov~ r~daç~o ,,o3 5S 2?, J9 1 119 c 59 e 
•lC!'•.:!lcent<J par.i~rüfo Cantir:oa c nevoa) 
:l l.~i n? 5 172, de 25.10.1966 (Cod.TribuH 
t drio flüciOndl). 

11 utor: Scnüdor I tdmdr franco 

_PROJETO LEI SE/lADO !19 19/7BHCornplem,mtar. 

Alt•:ra a :-edação de dispo:>itivos da Ll!i 
Com?le~entar h9 235 de 02.07.1975. 

J:.u-:or: ~enddor Nolflon Cc1rneiro. 

NOMEAO E EMENTA 

PROJETO LEI SEANOO t/9 101178-Complcmentar. 

Exclui das inP.lecibilid~aell os Cd:iOn de 
r~!.r.lples dr.núncia, modificando d a1l'nea 
"14" do inciso ! , do art, 19 da Lei Com-
pler..ent.n• n? 05, de 29.4,1970, 

Auto:-: Senador franco Hpntoro. 

PROJt'l'O l..EI SENADO f/9 128/78-Complementar. 

Jlte'!"r:lina que o pag1mento do PIS e PA~EP 
seja efetuadl) atraves de cheques bclncctrios. 

Au"tor? Senador Vasconcelos Torr-es. 

PPOJt:TO LEI SENADO N9 l53/78-Comp1ementar. 

Perr::ite aos asoalllriados a utilizllção do 
P!~/PASE:P poll'll o oia:;teio de curr.o flupc-
r.::.or !'cito pelo prõprio intureos.:\dO ou 
jlC'Ir ::;eu:: dependente:;. 

t.utor: Sen..sdor rranco Hontoro, 

16,03.78 

CATA CE 
RECEBIMENTO 
NA COMISSAO 

12.05.78 

19.05.78 

h.os.n 

I 
I 

C'!P. r;;,:.l.,/, 

SE!IA;)'J:( t\Df.!l· 19.03.79 
3 /,L JllF.EMA 

SE:IADOR HEL- 1:1.03, 79 
VIDIO :JU~IES 

AELA10A CATA OA 

CESIGNAOO OISTRIBUIÇAO 

SENADOR HEL• 19.03,79 
VID!O 1/Uf/ES 

SENADO R LEI- 19.03,79 
'I'I: CHAVE:$ 

OENACOR LEI- 19.03.79 
TI: cH,wt:s 

Redl:;tribuido 

Redifltribuido 

C:ONCLUSAO CONCLUS..\0 
ao PARECER DA OSSERVAÇOES 
aO RELATOR COMJSSAO 

Redistribuido 

Redistribuida 

Rcdistrita.d.do 
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DATA Dt: Rt::LATOF1 C:,\TA DA CONCLU::i1..0 CONCLUSAO 
NUMERO E eMENTA RECEBIMF.NTO DO PARCCt:.n DA oo~rnv~çoEs 

NA COMISSAO OCSIONJ\00 Dlf,TRIDUIÇhO DO REL,\TOR COMI:;S.\0 

PP.c,n:ro LEI SI:flDO t/<;1 15'1/78-Complcmcnttlr', OH,OG,7D SC1l!lll•1ll L!:!- 19,03,79 Rcdi ~tribuido 
TE C1iAVI:S 

Dis?Õe ~obre tl obtenção da cmpréotimo uimr 
plc:> pelo o oervidoreo pÚblicos, doo _rceur-
oo~ f;t'rtldos pelo ?ror.r4m., de rorm<lÇil.O do 
Pdtl"imônio do Servidor Público -PASt:P, 

A•Jtor.:. Senador Nelnon C.Jrneiro. 

PROJtTO Lti StflADO N9 199/.78-Complcmcnt.Jr, 01.08. 78 St!IAPDR HtLV.f. 19,03,79 Rcdiotribuido 
DIO NUNI:S 

D..i' nova redcu;iio ã alÍnea ."n" 1 inciso I, 
Art. 19 da Lei Complementar n9 5 1 de 2 B 
de abril de 1970, que estabelece os casos 
d7 inelegibilidade c dá outr4!: providên-
ClltS. 

Autor: Senador tvandro Carreiro.. 

PROJETO J.I:I StllADO 119 2 52/18-Complementar. 05,09,78 StNAilOR LEI- 19 ;03, 79 Rediotribuido 
TE CHAVES 

Acrescenta dispoDitivo 4 Lei Complemetltar 
nO 26. do 11,09.75, que dispõe sobre o 
PIS/PASP paro o fim de autorizar 4 conccs-
t.~o de empréctimos Gimple!l aos participan-
teo c!o fundo. 

Auoor: Scn,dor Ncl:.on c,rnciro, 

CATA OE AEI.ATOR CATA CA CONCI.USAO CONCLUSAO 
NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER CA OBSERVACOES 

NA CO~ISSAO CES!GNACO DISTRIBU1ÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJETO U:I St:NADO N9 278178-Complementar. 15,09.78 SENADOR MIJRI- 19.03.79 Rcdistribuido 
LO BADAR6 

Altera 4 redoc;ão do art. 59 da Lei Compleme 
tar ~~~ 11, de 2S,05,197l,que instituiu o 
Proerama de MsistCnch ao 'I'rabo'!lh11dor Ru-
rd. 

Autor: Senador Nelson Carneiro. 

?ROJI:TO U:I SI:NADO N9 334,t78-Complemenur. 08.11.78 ~~N~~~JN~:MU!II 19.03. 79 
Pispõe sobre a reprodução por microfilmes 
dP. documentos banc.ir:tos, para ou efeitos 
previstos no CÓdigo Tributário Nacional. 

Autor: Senador Itilli'vio Coelho. 

PROJI:TO LEI SI:!IADO 119 330178-Complcmento.r. lS.l0.78 SENADOR LEI- 19.03.79 
!:tott.b!!lecc a participdçdo de rcpre:~entantor. TI: CHAVES 
Ó~~ t:-atlrllhadoreto O dOS !uncion.ÍriOD na ad-
;:~:.ni::.t:-Açdo do PIS/PASEP.Di:ipõc sobre a d~s 
c<:ntrali:~:~ç:iio do PISI"P.ASI:PPe aua adminlr.trD 
çiio no~ r:~unicipios, Determina que o~ reCur-
::;o:; do PID/PASl:P ccrão aplicados prefcren-
c::.al r..cnt(: no financiam~nto dl1 produção de 
4~ . .!.::-.ento::; ,vc:::;tuJrio:>,hllhiti!.Ç3o e outro::; 
tmn:; dt: u:>o ou connumo populu.r. 
Autor: $cn11dor rri!.nco Hantoro. 
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NOMERO E EMENTA 
DATA DE RElATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

OBSEAVAÇOES _I RECEBIMENTO DO PARECER DA 
NA COMISSAO DESIONAOO 0/STAI!lUIÇf..O DO RELATOR COMISS.A.O 

?ROJtTO LI:I Sl:NADO Nt Ol/79-0F 06,03,79 SENADOR ALOY- !9,03,79 Prazo recebi .. \ 
SIO CHAVES mente emendaa [ 

Altera o ct'ctivo de nold<!!do9 PH d"' Pol!cill. S secsões or-
I tlilit4r do D.Foderd e dá outras providên- dinát"ia:~. 

eiars, Atã 13.03.70 

Autor: Po11er l:xecutivo. 
Terminado pra-' 
zo. tlão foro!lm 1 

oferecid49 ·-cndas, 

~ROJETO LEI SEI/ADO N9 02179-DF 06.03,79 SENADOR ALOY- 19,0:3.79 

I Diopõe sobre aa promoçÕeA dos Oticiaio da 
SIO CHAVES 

Policia Militar do D.Federd e d.i outr4s i p'l"'vidências. 

Autor: POder Executivo • 

PROJETO L&I SENADO N9 03/79: 06.03,79 SENADOR ADER- 19.03.79 
BAL JUREHA 

Regulamenta o Conselho de Dc!esa dotl Direi 
tos da Pouca Humana c dá outras providCn': 
cias. 

Autor: Senador Nelson Carneiro ' 

J ! 

CATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCI.US..\0 
NUMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJETO L&I SENADO Nf 04/79: 00,03.79 SENADOR RAI- 19.03.79 
HUNDO PARENTE 

tstendc AOS depósitos 'judiciaia cm dinhci-
t:o 1 ordenadoo por outras autoridAdeS judi-
chrhs A corr"'Ç:ic monetária provista para 
os ordenados por juizeo toderais. 

Autor: Senado:r Kelson Carneiro. 

PROJETO L&I SENADO N9 05/79: 08.03.79 SENADOR HURI 19.03,79 
LO BADAR~ -

Extingue limites do idade 
IUPS e suprimo período do 

para tilia.çÃo ao 
carência em ta-

\'Or do trabalhador rural, 

Autor: Senador Franco Hontoro. 

PROJETO LEI SENADO N9 06/79: t9,03,79 SENADOR MURI-
LO BADAR~ 

19.03, 79 

Institui a aposentadoria volunt.irh da mu-
lho r acgurada do ItiPS~após •25 anos de 
corviço, com provcntoa proporcionais. 

Autor: Senador Cresteis Quõrch.. 



.DIÁRIO DO CONGRESSO NACJONAL(Sfçio Jl) 
Allrllckil9'79 

ti06 Qtlll'l•·ftlra li 

DATA DE AEt.ATOR DATA 01'\ CONCt.USAO CONCLUS1>.0 
OOSERVÃÇOES 

NOMERO E EMENTA Rt;CEI31MENTO DO PARECER DA 

NA COMISSII.O DESIGNADO DISTRIBUICAO DO AEt.ATOA COMISSAO 

13.03.79 Conr.titucional Aprovndo. 

PR:tJtTO LEI CÂIMRA N9 06179: lJ.OJ. 79 SENADOR t1EL .. 1!: jurldico. (21.03. 79) 
SON CARIII:IRO, 

p,c,,iusta os vencimontlos c sal.;'rios ~oo fiC,!: 
vidot'CC. da Cdmara doa Deputados t! d4 ou .. 
tt'dB ;:>rovidCnci<'l::l •. 

Autor: Hcs<'!. Dirotora. 

PRDJET,!!' LEI SENADO N9 15/79: 1 •• 03,79 SENADOR ADER 19,03.79 
BAll JURE:i'IA -

Dispõe 11obre o5 concessão do tutl.irioT!am!lia 
aos trabAlhadores temporÃrio::~, de que trata 
a Lei n9 6 019, de 03,01.19711. 

Autor: Senador Orestc::l QuÕrcia. 

P?.CJt-=o LEI SttiADO N9 l6/79~ 14.03.79 SE:NADOR MURI· 19.03.79 
~O BADAR6 

Estabelece limite m.;'ximo pata a taxa dt! CO,!: 
:-e~õo r.~onet4ri4 em financiamentos de c4sa 
p:-oj:lria, quanto a mutu4rio tiver .. renda l!!on-
sa::. i&ual ou inferior a seis ularios-m•ni-
:::o~ ... 

. A.utor: Senador Nelson Catneiro • 

-
OATA CE AEI.ATOR CATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

NOMEAO E EMENTA RECEBIMENTO CC PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNAOO DlSTRIBUlÇJI.O 00 RELATOR COMISSAO 

PRDJ&TO ~&I S&NADD N9 17179: 111.03.79 SENADOR A~O~· 19.03.79 
SIC CHAVES 

D.i nova redaçdo ao a1"t. 62 da Lei n9 •.• 
5 6B2, de 21 do julho de l97l (Lei Org4-
nica dos Partidos Potrticou>. 

Autor: Senador Humberto Lucena. 

R!:QlJERIMENTO SIN9, de 1978 do Sr. Senador 08'.06.78 SENADOR HC~V! 19,03,79 Redistl"ibuido 
C.i:-ceu Ca1"doso, :requerendo, nos termos do PIO NUNES 
4:"t. 2 39 1 ineino I, letra "a" do Regimen-
to Inte1"no, sejam solieit4das infoz;mayõos 
ao Poder Executivo atinentes a imove s 
T"!tomadoa ·OU adjudlcadco 1 por inadimplÜn-
cie: dos mutu.irios, atravos do Sistema Fi-
nl:'lceiro da Habitoaçõo ou de Hi;lotcca. 

PROJETO U:I CJI.IiARA N9 60/77 :Autoriza o Po- 09.0!1,77 SENADOR NC~V!. 19.03,79 
Por Executivo a instituir "' Fundac;ã:o Nacio OIO NUNES 
!'lal para o Ncnor Excepcional ... FUNA'EX -
PROJt'l'O LEI SE/lADO N? 1118176: 
Estabelece normAs de assistência ao excep-
cianal e autoroiZ4 a c1"iação da fundação de 
A:t!Oistência eo oy,ccpciond .. FUNASC. 
Autora o: Deputado Cai'lOo S.t~ntoa 

Sanador Nelson Carneiro • 

. 1.' , •• 
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III 
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-
0<\TA OE rlELATOR DATA 0/1 CONCLUS.',Q C0t1Cl.U5!..0 

NúMERO E EMrNTA HECEniM!-'~HO DO ~->Ar-u;::cn :li, OnSCAVAÇOCS 
w, COMi5SAO 0!:;51G.'!AOO DISTRIOUIÇl,Q DO RCLATOn COI.II::;s:,ç. -. 

P~OJCTO LCI 5f:llADO 1/Q ltl/'t1: J :J. o .'L 7!1 SI:IIA~OR TAtl- 20. o J. ':'I) 

Dlr.põr. r.oh!"! "' aqui!:iç~o de imÓv•dr. 
Cfl.i:DO m:n:s 

funcio I nai::; por noun ocupAnte:~ c d.Í outrt~os provi= 
dtincia.::;. 

ll.utor: Scn<~dor 1/clson Carneiro, 

PROJETO LCl SJ:IIADO N9 19/79: 19,03.79 S:NADOR TAl/- 20.03,79 Con:::titucio- APP.OVA~. 
CREDO IICVJ:S nal c jurlà;!_ (29.03.79) 

rixa novo::; lirn.itco de idcde p4:ra 1nsc:t-içiio co. 
P.r.l coneur:to pÚblico ou provA de fleleç:io cm 
entidadetl da Administraç;;:o Indir~'t.a r. diÍ 
outNI:I providências. 

Autor: Senador Humberto Lucen4 

?ROJJ:TO LEI CÂMARA N9 05/76: 20.03,79 StNADOR HELV.!_ 20.03,79 Constitueional APROVADO. 
CZ&tlDA SUBS'I'ITUTIVA DA CLS) DIO NUNES, " jurídico. (21.03.79) 

Institui o Plano Naeicnd de Moradia PLAHO 1 
para as populat;ÕeG com renda familiar até 
5 vezes digo. S salÕt-ioa-mínimo[; M:cl.onaiB 
c dá ou'::ras providências, 

Autor: Deputado Salv4dor Juliancli 

OATAf.lE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NOMEAO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJJ:TO U:I cAMARA N9 17/76: 2J.03.79 SCNADOR TAl/- 20.03,79 Constitucio- APROVADO. PRAZO na CCJ 
CREDO NEVES nal e jurÍdi (29.03.79) O dias face 

Aeresee:"lta par.igrato ao art, 822 da Lei n9 co.ravorávcr C! .SM/llt!!/79 
5 869, de 11.1.1973 (Cod. Proe. Civil) mérito, do 19 Secre-

tdrio 

Autor: Deputado Aurélio Campos. 

PROJtTO LEI CÂMAKA 1/9 88/76: 2:1.03,79 SCIIADO R T Ali- 20.03,79 Sobrcotamento APROVADO. PRAZO na CCJ 
Dti I'IOVI!. radAÇ~O 40S 55 39 a ~9 do art, 29 CRREDO t/EVI:S ar;u<trdAndo o (29,03,7!1) 30 di<l:; face 
de Lei n9 S 5811 1 di! 26,6,1970, que 11din - projeto de co Of. SM/147175 
põe .GObrt!'l normas du Direito Proccssuoll do di fi Colç:lo da- do 19 !Ject"Ct~ 
TrGbalho, altera dispositivos d.a. CLT, dis- lcci~l.'lç~o do rio, 
dplina a concess4o e preatação de a5ci!i- tr'.lbalho. 
tCnci4 judiciÃri4 na Justiça do Trabalho 
e dÁ outras providênciAs. 

Autor: DeputddO rrancisco AmArAl. 

PF.OJ!:TO LEI S!:tlADO N9 340/711: m.n~. 79 SENIIDiJR NE:L- 20,03.79 Pet.arquivado 
SON CARNLIRO RQS. 6/79 

Dispõu sobre .:~plicll~iio de rer.ra:J 
suais a dá outr11a providênci4c. 

preces-

Autor: Sena.dor Accioly filho. 

I 
I 
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I 
OI1T/• OE ilELArOI· I DATA Oii CONCLU:OAO CONCI.USAO 

NúMERO E EMENTA RECFf_liMENTO DO PAR[Ctn DA OO~EnVAÇOES 

Nt1 cc..~~M~J-·,o D~~,IC">NAOO DISTRIOUIÇ,',Q DO n:::t.,\TOfl COI.11~iSil0 

-----·----
PPOJCTO LCI SI:NAOO 1/9 3~6/78: U1. n·_~. 7'1 ~EIIi\;'l.)!l " r:t.- 20.nL7'l I D""''r""i '''"'" !.QN C,\l'iNI:l PO 11m; 7/'l'l 
Di~põe :;obro! dl teroJr,Ões no Códieo de ?ro-
'CI!f.50 Civil 

Autor: Scn,,dor Accioly Filho 

PROJETO LCI SEU ADO 1/9 347/78: 20.0]. 79 SI:IlADOR N!:L- 20,03.7~ Connl.tucio- APROVADO o- Des,lrquiv.,rlo 
sem CARNI:IRO nal ' juri'd_i C2!lo OJ, 79) RQ:O r. /79 

D~ nova redaç3o t10 art. 51 da Lu i :!rgânicu co. 
dos Partidos Poli'ticos o 

Autor: Senador Accioly rnhoo 

-
PROJETO W:I SEIIADO 119 ]48/78: 20o0lo79 SE!IADOR NEL- 20003.79 De!:<!!.rt}Uiv<!!.dc 

5011 C,\RtH:ERO RQS 'J/79 
Discõe sobre ., Ações Renovatórias ~e ln-
Co'IC.:JO. 

.e.utor: Senador Aceioly Filho 

CATA OE RELATOR OATA OA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COM!SSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

i'POJi:TO LEI ::itliAOO U9 349/78: ?0.03. 7!l SENArJOR NI:L- 20o03o79 Dcsarquivado 
SON CARNEIRO RQS 10179 

Dispõe sobre ar;::io de ac.i.dente de Trabalho Vist,, ~enoUugc 
Ramos o 

Autor: Senador Accioly Filho 

P~OJETO LEI SENADO N? 350/79: 20o03o79, SENADOR NEL- 20.03o79 t'eS<lrquivado 
SO!l CARUEIRO RQS ll/79 

Dispõe sobre o Mandado de Segur4nça. 

Autor: Senador Aceiibly Filho 

fROJI:TO LI:I SENADO N9 351179: 20.03o79 ::iENADOR NEL- i0o03o79 tes.:Jrquivado 
SOU CARNEIRO RQS 12/79 

r;ispõc Dobre recuroos noa proeesa~o de fa-
16nci4. 

Autor: ::ienador Accioly Filho. 
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Ab Ud 197'.1 ' . DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL {S«io IIJ Quana Jelu li NJ9 

NúMERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR OATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECE8lMENTO DO PARECER CA OBSEAVACOES 
NA COMISSAO DESIONAOO DISTAIBUlÇJI.O DO REt.ATOA COMISSAO 

PROJETO LEI CAHARA ll9 03/7ó; 20.03.79 SI:NADOR ALOY- 20,03, 79 PRAZO na CCJ 
SIO CHAVES JO dias faec 

.RegulA A responoabilidade civil dAD empre- o r. SM/152179 
tAS dC ônibua no tt"AnGporto de paaal!lgciroa do 19 Seet"et! 

rio. 

Autor: ~putado Henrique Turner. 

PROJE'TO U:I cl\!IARA N9 SS/76 : 2),03.79 SENADOR RAU!UI 20.03.79 PRAZO nA CCJ 
DO PAReNTE. 30 dlilas. !A-

Dispõe sobre pensões e doPendentea de Dar- ce O!. SM/150 
vidor público falecido no cozo da duplb , .. de 1979 do 19 
poscntadoria, Sec::ret.irio. 

Autor: Deputado Pasaos: Porto. 

PROJETO LEI CAHARA N9 123/78: 20.03.79 SEIIAOOR J0/10 21.03.79 

Altera a redação do 5 29 do art. 72, da Lei 
~asco 

n9 5 108, de 21 de setcmbr"O de 1966 CCÕdi-
~o Nacional de Trãnsito). 

Autor: Deputado Blota JÚnior, 

~ 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCI.USAO CONCI.USAO 
NúMERO E EMENTA RECEaJMENTO 

DISTRlBUIÇAO 
00 PARECER DA OSSERVAÇOES 

NA CQMJSSAO OESlGNADO DO RELATOR COMJSSAO 

rROJETO LI:! SENADO 119 20/79: 2U.03,79 SENADOR JO~O 21.03,79 
BOSCO 

Oispõe sobre a Poli'tica Nacional dO Heio 
6::\bientc 1 Gcus tina e rnec::aniBmon de for-
~ulaçdo c aplicar;ão e: di outras providên 
cias. -

Autor: Senador Hilton Cabral. 

PROJETO Lt! SEI/ADO N9 21179: 20.03.79 SENADOR MURI- 2l.03.79 
LO BADARcr 

Acrescento parÂero\(O únic::o ao .srt. 37 dA 
Lei n9 3 807, da 26.08,1960 CLci OrgÂnica 
da P~vidência Social) 

butor: Senador Nclaon C4rnciro. 

I f'ROJf:TO LEI S!;;NADO N9 22179: 20,03.79 SENADOR RAI- 21.03.79 
MUNDO PAREN'I'l: 

[~" "'-"''". "'"' 
6 620. dC 

11 de d!!!:tembro de 1978 • 

• utor: SenAdor Orosteo QuÕrciA. 

I -



KIO Q ri 11 uarla• • ra PIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(~l 11 " ) Abrlldelm 

r-
CATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

NúMERO E EMENTA AECEDIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO OISTA!OUIÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

PROJZ:TO LI:I SI:NADO !19 352/78: 21,03.79 SI:!MDOR 1/EL• 21.03.79 Dcaarquivado 
SON CARNE! RO RQS 13179, 

~i :opõe !lebre a aç~o de <llimentOb, 

Autor: Senador Accioly r ilho 

FROJETO RESOLUÇ~O N~ 35178: 21.03.78 SENADOR liELV:!, 21.03.79 Oesarquivado 
DIO J!UNES RQS 21/19 

Altera o!l artigos 62 c 93 do Regimento In-
terno do Senado fcdor41. 

Autor: Se:nador Itamar fr4nco, 

PROJETO LEI SEN'ADO N9 2 3/79: 21,03,79 SENADOR HEL• 21.03.79 Consti tucion.sl AFRO V ADO 
VI PIO NUNES. C jurÍdico. (21,03,79) 

Reajusta os valores de vencimentos e pro-
ventos dos funcionários, ati voa e inati -
vos, do Senado Federal. 

Autor: Cor:~issão Dirctora. 

NUMERO E EMENTA 
DATA CE RELATOR DATA DA CONCI.USAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇAO .DO RELATOR COMISSAO 

iJROJE:TO LEI SE:11AD0 119 38/72 .. Complementar. 21.03.79 SENDDOR ArON· 21.03. 79 Constitucio .. APROVADO. }1. CCJ face f1f 
SO CAMARGO, nal e jurídi S/H 187/79 do 

txclui daa inelegibilidades, os caooo da D I G O co ,oferoccn= 19 Secret.irio 
Sir.:ples denúncia, modificando a alÍnea n do emenda n9 PRAZO: 30 dia 
do inciso I, do art. 19 da Lei Complcmeii .. SENADOR ALOY· l .. CCJ-Substi, 
tar n'l 5, de 29.0ij.l970. SIC CHAVES tutiva. 

Aucor: Senador Franco Montoro. 

??.OJE'i'O LEI SENADO 119 125f7ij .. Complementar: 21.03.79 SENADOR NE:L- 21.03. 79 Constit.ucio- APROVADO. li~;~~:· OHT Modifica a rcdaç4o do art .. ijÇI, da Lei Com .. SON CARNEIRO: nal e jur!di (29,03,79) 
pler.~entar n9) ll, de 25.5.71. co o PLS 12!/ PRAZO: 30 dia 
PP.OJETO u:r SEI/ADO tl9 2lf7S .. Complementar. 7ij e prcj udi-
·Dispõe sobre a aposentadoria por velhice cado o PLS n9 
do:> beneficio:> do Programa de Aaoistênci4 21175. 
fto Trabalhador Rural, d terando o art. q 9 
d4 Lei Com?ler.~ont.lr n9 11 1 de 25.5.1971. 
Autor: Senador Jo:Jé S,urncy. 

~ROJETD LEI SEI/ADO N9 118174: 21.03.79 SENADOR liELV:!_ 21.03.79 Idem Of. SH/ 
CIO NUNES l86179 

tefine os crimes da responoabilid"ade do Go PRAZO: 30 dia 
ver:l4dor e dos Secretários do Governo do -
Distrito federal e d.i outras providCncias. 

Autor: Comisc4o do D. federal. 
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Abril de 11179 DIÁRIO DO CONGRE.'iSO NACJONAL(Se(JQ 11) Qwarta•ftlr~ll IIII 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCI.USAO 
NOMI:RO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER DA OBSERVA COES 

NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

rROJCTO Lti ZI:I:ADO 119 07/?G-Complcmcntar. 21.03.79 ~:H::NADOR MURI 21.03.79 Idem O!, SHI 
LO DADARO' - 1?7/79, 

Vcd11. qualquer JpOdific4ção na lcr,iDl.!!ção o- PRAZO: 30 dias 
!~itorlll até um ano .lnten de eleir,Õil9 fede 
Nls, e~tAdUo!io ou munic:ip.ds. -

/.utor: Senador !tomar FrAnco. 

rROJETO U:I SI:NAOO tl9 38176-Complementar, 21.03.79 SENADOR AFON 21.03. 79 Idem 0!, SH/ 
SO CAHARGO - 183179 

O I G O •"PRAZO: 30 dia! 
Torna ineler.Ívcl por doiB anos_oo que ti-
veM~:~ exercido cargoa de direçao em empre- SENADOR MURI-
aas de capital estrangeiro. LO BADARI1. 

Jl.utor: Senddor Leite Chave o. 
. 

PROJETO LEI SENADO N9 26 8/76: Complement4r. 21.03.79 SENADOR LEITE 21.03,79 Idem O!. SH/ 
CHAVCS. 181179. 

tispõe sobre a c:ont4r.em reciproca de tempo 
de serviço urb4no e rural para l!:!eito de 

RAZO: 30 ,dias 

a~osentadorh. 

Autor: Senador Nel:.on Carneiro. 

DATA OE REI.ATOR DATA DA CONCl.USAO CONCl.USAO 
N(JMEAO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVACOES 

NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUICAO DO RELATOR COMISSAO 

PfOJETO LEI SEIIADO -"l 178/76-Complementar. 22.03.79 SENADOR ADER- 22,03.79 
C .:~liDA fl9 1- Plen,r o) B AL JUREMA, 

ACresc;l!:nta p4l'·Ã~ra!o Único ao 4rt. 3~ da 
Lei Complementar n9 ll de 25 de maio de 
1971, estabelecendo praacriç4o quinquend 
para as bport:inciaa dl!:vidas ao ruNRURAL 

Autor: Senador Italivio Coalho. 

PROJETO U:I SENADO N9 31"176: 22.03.79 SCUAOOR HCLVI 22,03,79 De84rquivado 
DIO NUNES. p/RQS 26179 

!.er,itima. a Procuradoria Geral da Rcp1Í1Jliea 
par!a requerer, eerantc o Supremo 'i'r·i~u~al F!:, 
C:cN.l, a. sustaçao de o!aitoa das decisoea 
que rnenc:ion.,, 

Autor: Senador Otair Becker 

?MJETO LEI SENADO tl9 55178: 22,03.79 SEUAOOR HCLV! 22.03.79 Deaarquindo 
DIO NUNES, p/RQS 22179 

!:lJ.spõe sobre a doiç4o do Juiz d11 Paz, 

A•.1tor: Senador Itamar rr.,nco. 
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IUl QIIUt feira li ~ DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Stdolll ~ Abrlldrlm 

DATA OE: RELATOR CATA DA CONCLUSAO CONCI.USAO 
NOMEAO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVACOES 

NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUICAO 00 RELATOR COMISSAO 

PPDJETD ~ti SI:IlADO 119 2~5178: 22,03,7\l SENADOR AfON- 22,03,7!1 Dez; arquivado 
SO CA~.ARGO p/RQS >4/79 

Ol:Gpõc oobre apo:.ontadorh especial f!4r4 
o:s músicos, inscritoa n4 Ordem dos Musi-
eos do Brasil, 

Autor: Senador Itamar rranco. 

OFICIO Nl? 15~/19 do Sr. Presidente do Supre 22.03,79 SENADOR A~OY- 22.03,79 Adotada~ nor- APROVADO, 
r.:o Tribunal federal solic:itando o pronuncii SIO CHAVES, mas CD para (29.03,79) 
r,ento do Senado sobre a necessária licent;4- Ct!ICOS desta 
pllira prosse&uimcnto da AçÃo Penal Privllda 1 natureza. 
propost4 por Aluído Alves c:ontra o Sena - Aberto prazo 
de:' r Dinarte da Madeiros Harh, 5 rlias paro:~ o 

Scn, Dinarte ~:; 
ri:z: ter vista 
do proccsoo. 

PROJETO LEI CN-!ARA N9 07/79: 22,03,79 SENADOR HUGO 22.03,79 
RAMOS 

Di nova rcdação ao "c:aput" do art. 843 d4 
Cdnsolidação das Leis do Trabalho. 

Autor: Deputado Pacheco Chaves. 

NOMERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR CATA DA CONCLUSAO CONCI.USAO 

RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUICAO DO RELATOR COMISSAO 

P!'tOJE:TO LEI CAliARA ll9 009/79: 22,03,79 SENADOR JMO 22.03,79 
BOSCO. 

Aútoriza a rediz:.sção de estudos gaolÕgieos 
e topogr~ficos pelas concessionárias de :Jeto 
viços públicos de enert::ia clétrica. para i iii 
plantação de instalações de tran::.missão em-
tensão nominal igual ou superior a 2 30 KV 

Autor: Roder Executivo. 

PROJETO ~I SEIIADO N9 2•179 : 22,03.79 SENADOR ~EITE 22.03,79 
CHAVES 

Altera a Lei n9 4 GSS, de 02,06.1965, 
sobre a lcgitimaçiio adotiva. dispõe 

qua 

Autor: Senador Nelson Carneiro. 

P'OJETO LEI SENADO N9 21179: 22.03.79 !ENADOR L~ZA- 22.03,79 
RO BARBOZA 

Al tora o art. 14 do Decreto-lei n 9 73 1 de 
2l.ll.l986 c di outras providãnciao, 

.A.ntor: Sanador Gll.brial llormco. 

~ tltwi!liAT\5~ 
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I rwr.u:no r: EMENTA 

I 
~ PI!OJtTO LEI Sf:!l1\DO 119 'n/71J: 

/\":re~ccnt<'l P•lr.:r.Nfo c'IO <'~rt. 
d.içdo C"'~ Ld: do Tr.1P<1lhc. 

517 d<'l Con::ooll-

1-.utor: Seni:ICQ:"' Dr•J:otc::o QuóreLJ. 

PROJETO LEI SEt/1\DO !/? 46/74: 

Dei nov4 redação d letN "b" do !tem II do 
art. 59 da Lei n? 5 890' de a .s. n. 

Autor: Senador Jo::;é Lindo::;o, 

PPOJETO LEI ::JENAOO ta 268176: 

Dl:tpõe sobre t~ eontacem reci'proc4 ~c tempo 
~tt oerviço urbano c rut'4l para c!ei to do !!. ?OGenta~oria. 

r.utor: Scnddor tlcl!:ion Carneiro. 

NúMERO E EMENTA 

I 
PFOJI:TO U:I StNADO N9 'Z78/l7: 

!l.i.s;:.õe sobre a revisão do sal~rio-rnínimo, 
t sc::~nst:-alrr.cntc, corn bat-e noc .Índices do 
c~;sto de vida crr. Co'lda rc~!.J'o. 

Autor; Scno'l.dor Dirceu Cal"doso, 

??.OJT.TO U::I Sl:NADD N9 27179: 

~!.sjJÕt.! sobre a jornadd de trabalho do Moto
r;.sta condutor Qa veiculo:; utiliz:ado:> ao 

ll/ÁJUO IJO CONGRt:.\SO M 10 A {. C N L~ t•" li .. 

DATA OE RCLATOR DATA DA 
P!::CEfW11F.NT0 
NA CO~JISS!,O DESIGNADO OISTAIBUIÇM 

2? ,11 ;'!. 7!1 ~c::At.:Jr HUCO ?2.0j,7J 
M~O:": 

22,03,79 SEIIADOR NEL- 23,03,79 
SOU CARNEIRO. 

23,03,79 SENACOR ADER· 23.03,79 
ll\L JUREMA 

DATA OE REI.ATOR DATA DA 

~Ãcg~~~~Ág DESIGNADO OlSTAIBUICAO 

23,03,79 SENADOR U:ITt 23.03,79 
CHAVES. 

23,03.79 SEI.fADOR MOA- 23,03.79 
CYR D/1L.LA, 

CONCLUC:..O 
DO PARECER 
00 REL/,TOR 

CONCLUSAO 
00 PARECER 
DO ~El.ATOR 

CONCLUSI.O 
DA 

C01.11SSAO 

CONCLUSA.O 
DA 

COMISSAO 

t:•.::n!;r-orte rnJJnicipal,intermunicipal ,lntcrcs t 

o ri 11 IIIJ ..., ... ,,. 

OBCEAVAÇOES 

Dc::;arquivado 
p/RQS 29/79. 

Rediotribuido 

OBSERVAÇOES 

Oeurquivado 
p/RQS 36/79 

x.1-lhe o saldrio-profi::sional c determina 
t.:.dtull e intnrnacional de pll:l:>ar.ciros, fi-- _j. 

~:u_":_~:_:_: __ :_:_:_:_::_:_"_:_:_:_·:_~_• __ D•_l_l_•_· _______________ ~----------l-------------l----------f------------1 ~----~------
t'FOJtTO U:I Sl.:NADO tl!? 2ll/?S 

?:-o::-ovc roajustamento de bonet!cios prcvi
Ccnciá:-io:; 1 rc:Oto.lUrll proporcionlllidadu en
tre tetoo paN contribuit;ão e dd outrtto 
provi~ünc:i.,_:;. 

A..:tor: Sen11c:!.Or Adcrb4l Jurem.,, 

2J,03.79 SZ:NADOR AD!:R 23.03.'79 
3AL JURE!-f.A -



M14 0 r1 tl 11 UI I• trl [)lÁ RIO PO CONGRF.SSO NACIONAL (Sedo li) .. 

DATA OE RELATOR DATA DA CONCLU3AO CONCLUSAO 
NúMERO E EMENTA RECEI31MENTO DO PAriECI!I1 DA OOSEnVAÇOE!;i 

NA COMISShO DESIGNADO OISTRIOUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

OfiCIO "S" ll9 0:1/79 do Sr. Pre!llc\ilntn do '2fl ,03. 79 Stf/AOOR rRA!l- 26,03.79 
::IU?r'Cr-10 Tribunal rederal, ~ecurGO r::xtra-
crein.irio n9 96 365-6, I:sti'Jdo de S. Pnu• 

CD MOIITO~O 

lo, incon:>tituciondlidddu do <1rt. /117 e 
::cus pariÍeNfos e do art. 248 da Lol n? 
3 838, de JD.1Z.l91i9 1 Hunicipio de Cllmpi 
na::, d"'qucle r::stt~do. -

PROJETO DE RESOLUÇ~O 119 JS/78: 26.03,79 5::NADOR ALOY- 26.03.79 Rcdistribuido 
SIO CHAVES, 

111 tera os articos 62 e 93 do Regimento In-
terno do Senado FederAl. 

Autor: Senador Itam4r rranco 

?ROJ!:TO LEI SJ:IlADO N9 245/78 26 .. 03,78 5::NADOR HtLV! 26.03. 79 Rodistribuido, 
CIO NUNES. 

Dispõe sobre aposentadoria espec:id para 
o~ n:ú:::icos 1 inseri tos na Ordem do:: 11Úsi-
CljS do BrASil, 

1-.IJ'tor: Senador Itamar Franco, 

DATA DE REI.ATOR CAiA DA CONCL.USAO CONCL.USAO 
NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇJI.O DO REt.ATOR COMISSÃO 

HOJETO LEI SEI/ADO tl'i' 2HI/76: Determina a 26.03.7~ St:NP.DOR ADtR· 2 (i. o J. 7'J 
i!plica';ã'o ~c 20\ do fundo de Participi\ç:io BAL JUR!:HA 
C?:: ~unic:ipios em proeramas de cduc.Jç:io 
t·r'f!·esc::olar c de 1? ~rau. 
r?OJI:':'O LEI SE/lADO ll9 01/77 - Inclui no con 
ce!to dtl t:n:>ino de 19 er11u, p.Jra fins do di: 
p":l~to no art. 59 da Lei n9 5 692 • de 11 de 
llgosto di! :!.'371, o ministrado a criançao do 
iO::.ade .inferior a sete ano:l, 
AUtores: Senlldorcs rZ!.Jnco Hontoro e 

Otto Lehmt~nn. 

PROJETO LEI SEIIADO ll? 17/77-Estabclece que 26.03.79 SENADOR MOA• 26.03. 79 
o r:l'!nor de 21 anos c:ldto Prefeito, Vicíl- CYR DALLA 
-?:ol!fcito ou Vereador adquire plena capa-
c',iduc!e jurídica, 
PROJETO L!:I SEIIADO t/9 2111177 - Altera din-
positivo~ do CÕdi~o Civil (Lei •• 3 071, ,. 1 de janeiro de 1916), 

Autores: Senadores rranco Hontoro 
José Lindoso 

. -
PROJETO i.EI SI:IlACO 119 271/71: 26.03.?11 SENADOR ALOY- 26.03.7!) Ineon::.tituci2 APROVADO. 

SIO CIIAVI:S, n<'~l. O!J,O:L 71J) 

Dl.::põe que os recursos de incentivo fl:ir:al Vot11 com ro!l-
Co il:!j:los-:o de renda do pe:>DOols jurldicas trir,Õcs Snn. 
n;o <'ic::rtinado~ nll. dcclar.v;:lo de rcndoJo r.c- f!"oJnco Nontorr-
j::tm illoc~dos ao fundo de Invea'timenton do 
1/?rdcste-fil/OR. 

A'Jtor: ~on.:~dor Hurilo Pl!.raiDo. 

...... 



AllrUHI9'79 DIAIIIO DO CONGRf.'iSO NACIONAL (s.çto 11) Qurtl.fclrtll 11 

NOMERO E EMENTA 
DATA OE RELATOR CATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

OBSERVAÇOES AECEaiMENTO DO PARECER DA 
NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇAO 00 RELATOR COMISS.A.O 

P~OJtTD LCI SEIIADO 119 50178: 26,03.79 SCNADORIJiZARD 26.03,79 
BARBD!A 

.acrescenta parizra!o ao art. ll9 da Lei n9 
6 226, do lll de julho de 1975, 

Autor: Senador Cunha Lima. 

Pl<OJtTD LEI SENADO 119 29179: 26.03.79 SCNADOR RAIMU 26.03.79 
DO PARENTE. 

Assegura ai empregado que, após completar 
o tempo para aposentadoria • continuar em 
atividadelo pagamento de pecúlio corras-
po'ldente a soma das contr•buições pagas 
apos o cumprimento do prazo. 

Autor: Sanador Franco Montoro 

PROJETO LEI SENADO N9 30179: 26,03.79 SENADOR JO~D 26.03.79 
aosco. 

Dispõe sobr-O a erioridade a ser concedida, 
p,ela Caixa Economica Federal, no financia-
zr:ento de unidade habitacional aos que ba -
j.am tido sua moradia desapropriada e deter 
cina outraS providências. -

Autor: Senador Orestes Quércia. 

DATA DE RE!.ATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSEAVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO OISTAIBUIÇAO DO REI.ATOR COMISSAO 

PROJETO LEI SENADO N9 31179: 26.03.79 SENADOR HELV! 26.03.79 
DID l/UNES. 

Revoga o an. 19 d4 Lei n9 6 339 1 de 19 
de julho de 1976 1 o Docroeto-loi n9 1 538 1 
de 114 'de abril da 1977 e o Ato Complorncn-
tal' n9 1014, do 26 de julho de 1976, 

Autor: Senador Humberto Lucena. 

PROJETO U:I SENADO N9 285/78: 2G.03. 79 SENADOR NEL- 27.03.78 Desarquivado 
SON CARNEIRO. p/RQS •5179 

Altera a doatinação de Taxa Judiciária, em 
favor da eonutrução do cdi!icio-sede da Dr 
dar:'! dos Advogados do Brasil• Seção do D. F! 
deral. 

Autor: Senador Franco Hontoro. 

PROJETO LEI SENADO N9 338/78: 26.03.79 SENADOR L~ZA- 27.03.79 Idem RQS ll617! 
RO UARBDZA 

In1titui a 'correção monet.iria nos débitos 
d• obras contratadas pelos õrcios da ad -
miniatr4ção direta c indireta, da União , 
.taUdos, Distrito Federal e Hunicipios , 
'niõ pagas 30 diau apÓii o reupoctoivo tatu-
rarncnto. 

Autor: Sanador Hurilo Paraiso. 
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NOMEAO E EMENTA 

PROJJ:TO L& I SE:::lAOO N9 339/78: 

rispõe sobre 4 extin14o d4 en!itcusc do 
tens pÜblicoa e paf"t culares c d.i outras 
;:rovidêneiu. 

lutor: Senador Muril:o Paraiuo. 

PROJETO LI: I SI:NADO N9 32179: 

Ass"fura ao er.~prcgado despedido indeniza• 
çio ntcer41 pelo tampo de serviço • 

.Autor: Senador Franco 'Hontoro. 

PP.OJETO LEI SEI/ADO 1/9 33/79: 

J!evoga o !tem VIII do art. 530 da Consoli• 
dot;4o das Leis do Trabdho. 

Autor: Senador Ht~rcos Freire. 

NOMERO E EMENTA 

PROJ&TO t.!:I SI:NADO H9 3tt/79: 

Dh;põe sobre o proccaso de fiscalizaçÃo 
pUa Cim.ra dos Deputados e pelo Senado 
Federal ã dos atos do Poder I:xecutivo e 
os da a ministrar;io indirctao 

A)ltor: Senador Hauro Benevides o 

OFICIO "S" N9 02/79 do Sr. Prefeito do Ha 
fiiCIPIO DI: So PAULO, solicitando autoriza 
r;,io do Senado Federal, para contrataro em= 
préstimo externo no valor de US$50 milhÕas 
cbm a garantia da Uniio 1 destinado a auxi-
liar o financiamento do Projeto de Reur-
~;=.nização das AJ'Oas Adjacentes 4 Linha Les 
t~/Oesto do Metropolitano de So Paulo -

CPROJETO RESOLUÇ~O OA COHISS~O DE FINANÇAS) 

P~OJETO U:I SCflADO U9 35171J: 

P.evoea o art. 528 da eonsolidaçio das Lob 
C:b Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 
S lfS2 1 de 1 de maio do 191f3. 

A•Jtor: Senador Paulo Bros!IArd. 

__ .. , __ 
lliARJO DO CONGRESSO NACIONAL{Sttl 11) . AbU d 19'79 ' . 
CATA OE RElATOR CATA DA CONCLUSÃO CONCLUSAO 

OÕSERVAÇOES RECEBIMENTO DO PARECER DA 
NA C0t-11SSA0 DESIGNADO OISTAIBUIÇAO po RELATOR coMrss.a.o 

26,03,79 SENADOR LEITE 27,03,79 DeloqrquivGdO 
CHAVr.S, pelo RQS 47/79 

27.03,79 SENADOR RAI• 27.03.79 
I!UNDO PARENTE 

27.03,79 SENADOR HOACY 27,03.79 
OALLA 

DATA DE RELATOR DATA CA CONCl.USAO CONCLUSAO 
RECEBIMENTO 00 PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

27o03o79 SENADOR ALOY• 27 o03 o 79 
SIO CHAVES, 

28,03,79 SENADOR HELV! 28,03,79 ConstitucioT APROVADO, 
OIO NUNES, nd e jur!di (29.03.79) 

cooo PRS da-
cr. 

28.03. 79 SENADOR AOCR• 28.03.79 
BAL JUREMA 
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NúMERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSCRVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO OlSTRlBUlÇi\0 DO RELATOR COMISSAO 

J"ROJETO LEI SEIIADO ll9 :36/79: 28.03,79 SENADOR HURI• 28.0:3.79 

~&tende o ocr.uro de acidento do ttoabalho, 
LO DADARa, 

.i c~rfo do INPS, eo empregado doméstico , 
:~:odif c ando a Lei n9 6 367, de 19 d11 outu 
!Iro de 1976, que diapõa Dobre a 1!14téria C 
dÁ outras providências • • 

Autor: Senador Oreoteo Quércia. 

Jl~OJETO LEI SENADO N9 37/79: 28.03.79 SEUADOR JO~O 28.0:3.79 

Dispõe :oobr-e a prorrogaç4o de prazo para 
BOSCO 

reagu!iraç4o de registro de jornaliata 
prothllionAl, nas condiçÕes. do art. 10 
do Decreto~1ei n9 972, de 17.10.1969, 

Jl.utor: Senador Nelson Carneiro 

PROJETO LEI SEUAOO N9 038/79: 28,03. 79 ::ENADOR RAI- 28.03.79 

!tevoga oa Decrctoa-lcia 
• ~77 de 26.'02.1969, 

228 1 dC 
MUNDO PARENTE 

28.03.1967 

Autor: Senador Henrique Santillo 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

~ROJETO LEI SENADO N9 39/79: 28.03,79 SENADOR ADER- 28.03,79 

Àltera 4 Lei n9 ~ 319, do 16 de m4Z'ÇO de 
BAL JURJ:MA. 

196" • que eda o Conaelho de. Defesa doo 
tliroitos 'do Pcsso4 Hut:~aDa (CDDIIH) 

Autor: Senador Hcmberto Lucena, 

PROJETO LEI SENADO N9 94/77: 28,03.79 SENADOR HUGO 28.03. 79 Oesarquivado 
RAMOS, 

Altera a. re:das-io doa arts, 791 1 639 e 840 
da ConsolidaÇAO das Leis do Tr111balho. 

Autor: Senador Ruy Carneiro. 

PROJtTO LEI CAMARA N9 l0/79: 28,03.79 EHAOOR HUGO 28,03,79 
RAMOS, 

~'tora diuposi tivo:J da 
o Trabalho. 

Conaolidaç:iio das Leis 

'utor: Deputado Carlos San toa, 



.,, 

.. , 

,. 
'I: ' 11 ~~ 11 (Junta• • r• 

NúMERO E EMENTA 

~ROJETO LI:I CJ!.MARA !I'? 13/79: 

Acrescenta pllr.ier.,fos ao art. 20 o dá nova 
l"C~4';'~0 ao art. 586 1 ambos da Lei n9 ••••• 

' :Jii9, de ll de jnneiro de 1973 (CÕdir:o de 
?roeas:~o Civil) 

Autor: Deput.,do C é li o Marques Fcrnandea. 

PP.OJETO LEI CÂI1ARA N9 1~/79: 

D.i nova redaçÃo ao art. 42 da Lei n9 ... 
S 108 1 de 21 de aetcmbro de 1966 (Código 
llaciond do TRân~i to) 

Autor: Deputo!~ do Cêlio Borja. 

PROJETO LEI SENADO 119 ~0179: 

Àltera a rodaçio do art. 250 d4 Lei n9 
" 737, de 15 de julho de 1965 (CÓdigo E-
~eitord) e reveza a Lei n9 6 339, de 19 
ee julho d~·1976 e o Decreto-lei n9 1 538, 
~e 1 .. de abril de 1977, 

Autor: Senador Marcoa Freire. 

NOMERO E EMENTA 

PtOJETO LEI CÂI1ARA N9 125/78: 
C H!:llDAS li9S 1 e 2-PLEN~RIO) 

Oispj)oe: sobre rcquilliiio de servidorCa pú-
blico:J da administraçao dirct~ e eut.irqui-
CA t2ela JustiçA EleitorAl o dA outras PJ"'"" 
videncias, 

Autor: Poder Executivo. 

PROJETO LEI SENADO N9 ~1179: 

AscegurA a livre ne~ociaçio coletiva entr<~ 
entidades sindicais de empre5ador«Hi e de 
ef'!prcgGdoo o revog4 dispouiçc1o dA CLT. 

Autor: SenGdor Orestes Quêrcia • 

PROJETO LEI SENADO N9 ~2/79: 

D1GpÕe sobre a obrig4toried4dO do as emprc-
:JAC comprovArem rojiul4rid4dO çom 
rk os fins que eopod!ica. 

o FGTS ,pa-

A•Jtor: Senador Nelnon Carneiro. 

DIÁRIO DO ~ONC:RESSO NACIONALfSft' 11 ' I Abrll dr 19'711 

CATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCI.USAO 
RECEBIMENTO 00 PARECER DA OOSCRVACOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUICIIO DO m:LATOR COMISS,\0 

28.03,79 SENADOR IICLV.!_ 29.03.79 
DIO NUN!;S, 

28.03.79, SENADOR NEL- 29,03.79 
SON CARNEIRO 

28.03.79 SENADOR ALOY• 29.03.79 
SIO CHAVES. 

CATA OE AEt.ATOA DATA DA CONCt.USA.O CONCLUSA.O 
RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSA.O DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO REt.ATOR COMISSAO 

28.03,79 SENADOR MURI- 29.03,79 
LO BADARO 

28.03.79 SENAOGR AtMIR 29.03.79 
PINTO, 

'28.03,79 SENADOR HEL- 29.03.79 
VIDIO NUNES 
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I CONCl.UG~O 

DA 
COMISSAO 

N(.'MI!RO E EMENTA 
DATA 01: RELATOR DATA DA CONCLUSAO 

AECEBIM!:NTO DO PAHECER 
NA CQI,.l1~5AO CCSIGN/100 OISTRIBUIÇAO DO RCLATOR l---------------------------l-------l--------·l-------1----rpOJ!:':'O t,J:! Sí:I/1\CO :l9 IIJ/79: 2B .OJ, 7'l :::!:11/·.!:'J!l. ALMIP 2'3 .OJ, 7'J 

/.:::>c-~Ur<l dO!t d!tt:<ll.lriado::; d contilgcm do. tem 
;;o C:c =>'!rvir;o pr1:1:t.Jdo err. meio ruNl. -

Autcr: Sl!nador fr"lnco t!ontoro-

F:lOJI:':'O ?!:!:OLUÇ~O DA COMIS!i~O DE ECO!lOHIA 

'A )'::15AGEM 11? 25179 do Sr, Proaidcntc da 
fcj!Ública, submetendo 3 aprovllr,iio do Scntt 
C. o federal, propoata do Hin. fa;:cnda, parii 
c:~.:e .:oejll ilUtorizadd a Prefeitura Munici -
;'<1! C~! Coxim (1-:T) <1 elev<lr o mont<Jnte dtj 
:a:a ci'vidol con:.olidadd em • , ••••••••••••• 
Cr~ 22.500,000,00. 

?P.OJETD P.ESDLUÇAO OA CO~lSSÃD D~ ECOIIOKIA 
d ~cnsaeem n9 2617!1, do Sr. Presidente da 
?-:!pÚblica, submetendo ã o.provaçiio do Ser. a 
c!o fe::!eral, proposta do Hin.razend_.., pat'ã 
çUe seja autorhlldo!l a Cia, de Distrito:; 
ÜH!l!!:trid!l de Santa Catarina .. COD!SC a 
~.levar em Cr$ 1.567,367 ,6e o montante de 
!l'Ja dr vida cons~lidadd. 

NúMERO E EMENTA 

P~OJE:TO P.t$0LUÇ.M DA COH!SSÃO DI: ECOUOHIA 
], !(;:~lSAr.t:H N? 28/79 do Sr. Pr<'t~>idente dd 
P'!:j)Üblictl, subJ:".etcndo à aprovaçdo do Sen., 
do f"edo:!ral, ;.:-opootd do Hin , r.szenda pa-:: 
r4 'i.Uo:l SCj<l tlurori::<J.C:ll .1 Pre!"eitur<l Muni-
ciil4l de Cub.!t.io (SP) a elcVlll' o rr.on":llnte. 
r!e sua -dÍvida c:onoolid,ld•l em Cr$179,751,000 
o r.?ntllnte dP. foU<l <.lrvida cnnnolid<ld"-· 

FP'JJI:TO R!SOLUÇÃO DA COMIS~~O DE ECO!l0~1IA 
]. XZ::1St\C~i:!1 !19 29/?!l do Sr. Prenidente d.a 
-:ep·:hlica, sub::,qtcndo ;;: .1provJç.:;o do Gen!! 
C: o fe-:!t:t'al, propo:lt.l do Min. f,,;:cnda P<ll"ol 
!"l\JC :>ejil olutori:tt~d., a Prof, 1-:unicipJ.l de 
Ll~o!it'J (~P) a elevar o r..o:1tMte d~ GUd 
c!i"vid<l con:;olid.ld•l cm CrHOl.479,570,92, 

?P'J.:I:':"O ?.!:SOLUÇÃO DA COl1I!;SJíO PC CCOIIOH!~\ 

~- :~~;s,'.t'I:!~ !l'? J~/79 do !":r. ?re!lidcntr: do 
F'!j.l;:;~lic,,, ::l1Jb~ntendo pt'opor.t,, c:! o ~:i.n. r-1-
:~:'!~·'· ~~<l:"<'l tjue ~~.:ja oluto:-i.lold<l ·l P:"(!fei-
tu:--.1 :~unicipl!l do O::l.:~.:.cO (OPl il el~v.1r o 
l".~ntilnte de sua drvtd<J. con:::olidddil orn 
Cr~ 1G~.l71.7JII,00. 

PINTO, 

29.03.79 Sr.riADOR AOLR 30,03, 79 
SAL JUREHA -

29.03.79 SE~ADOR LE
tlO!R VARGAS 

CATA DE AIZI.ATOA 
RECEBIMENTO 
NA COMISSAO OEGIGNACO 

?:1.03.79 SWAOOR i!ELVI 
DIO NtHlES 

00 

29.03.71 SENA:JOR RAl-
K!Jio/DO PARENTE 

29.01.7!! ~I:~IA!":lOR FRA.'I 
c o ~0/:'r'ORO -

30,3.79 

DATA DA 

DISTRIOUICAO 

J0,0J.7'"J 

30,03,79 

30.03.79 

CONCI.U:;AO 
DO PARECER 
DO RIZI.ATOR 

OBSERVAÇOE 

CONCI.USAO 
DA OOSERVAÇOES 

COMISSAO 

. 
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UIÁRIO 1)0 roS<'Hf'SSO NACIOSAI (S4-tiu 11 f -· Ahrlld 1~7~ . - --- - ----~---- -· ---------- ------------
Q,\T,, 0[ RCI.AT011 DATI• Df• CONCLU!>Al) CONCLUSAO 

NúMmO E EMENTA RECEOIMENTO DO PAntCEA DA Ofl::OEflVI•COES 
Ni, COMISSAO Df:SICiNAOO OISTRtnUIÇo\0 DO nnATOn COWSSAO 

?:'":J:::TO f~:.OLUÇÃO DA CO!H:OS.l';O o c !:COl/0111/, 1'). o J. '19 SL!1!1:J~i!l li:.: LV_!,_ 3:J.:1J,B 

" :::~:Si-.CCI·' :;ç- 31/7'3 do Sr. Prcnidt:nt" G,, oro t!\11/C:::i. 
f.•!;.:'!:l! ic..1, ::ou! . .llr.ctcndo p!"opo~!t,, do l~in.r,,-
~enC.:t, ;Mr~ CJUC acj,1 autori:o:;ld<'l • l'rcfci-
t\J!",, ~unicijM! dr. Ourinho!:õ (SPl a clcv.1r 
c r.-.ont-1:1tc de 5Ud dÍvil'l·l con:.otld,ld,, em 
C c: &~.3(.4,000,00, 

??'~J!:':'O !U:SOLUÇ:iO DA CDMISS~D DC I:COIIOMIA 29.03.79 SCNADDR LI: I- 30.03.79 

'" :-s::st,Gi:M 119 37179 do St', Pre:Jidontc da 'r E CHAVES. 
F..:pú~l ica, oubMtendo :; aprovaçÃo do Scn~ 
do re~cral, propo::ta do Min.ra::cnda pc.r.J, 
quo; r;cja .1utori:.ad.1 a Prefeitura Hunici -
pul de Lon~rina (fR) a elev<lr o montante 

'" S~l! dÍvida con~oli~ac!a em ........... 
C!•! 396.585.131,15. 

I :'F?.~E70 ?.ESOLUÇ7~a 119 102177 da CorUsoiio 29.03.79 SENADOR 1/EL- 30.03.79 

I 
'!e: i:co:1o:r.ia ;; :-z:1SJI.GCX J/9 258177 do Sr. SO!l_ CAR!It:IRC 
:=:-c::iC:ente d<1 PP.VÚblica, propondo ao Se-
r:.:.O::o !'cO::cNl P•lr<;l que o Gover-no do t:otado ,, Pern.'lr.bucc Ot!Jll autorizado a elevar em 
C:-'t 375 .~so .21& ,57 o nontante de ou a d!-
v:::.~<l consoliduda. 

NúMERO E EMENTA 
DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTAIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

?ROJ!:'I'O LEI SI:liADO '" 155175: 29.03,79 Dco.:trquivado 

:etc:-rnina a rcviiio trimer>tral do ac'llii'rio-
·~.lni~o e dÓ outr.'lr> provic!~nciar.. 

J'l.utor: Senador Ma:-co:i rrcire. 

PI(OJí:':'O U:I SI:t/AOO N+? 44/79: 29.03.79 

Ar>scrur..: ao tr.:Jbalhador o período reeu1ar 
:!e !Ól"iao, <linda quando oJfaotltdO cm NZ~C'l 
:!":! <lcidcnte c:o tr.:tb.J.lho, al tcrando o "rt. 
lll da CLT. 

,;utor: Sl!nador O~otes Quérch. 

l 
l'P.OJt'I'O Ltl SEtl/,pO U9 145/79: 29.03.79 

Acz'floccnta ~ modificu n Mdaç:io de diopoai .. 
tivao da Lei n'i' 5 107 1 do 13,09.1966 (rGTS) 

/lutor: Senador tlc1Gon Carneiro. 
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NOMERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER 
NA COMISSAO DESIGNADO OISTAIBUIÇ.AO DO RELATOR 

PrOJETO J.EI SI:IlADO 119 q6J79: 2!1.DJ,79 

DJ apõe sobre o rualÃrio.-m!nimo pro!iosional 
d~a o.dv0&4do!l em recimd do rohçio de cm -
p:"cgo. 

AUtor: Sen4dor Franco Montlóro. 

SINTESE DOS TRABALHOS DA COMISSAO 

ReuniOoa Ordln4rlea _________________ :_ 

RouniOos Extruordlnérlaa ----------------'

Projotoa rolatadoa ------------------''"0'-

Projo!os dlslrlbuldoa ----------------'-ll
Projo!Oa em dlllgôncla -----------------

OUclol rocobldna -------------------

OUcloa expedidos------------------=-

Pedidos do vlata ------------------"--
Emendas ,pprasentadaa _______________ _:_ 

Sub11mend11s aprasontad111 ---------------:
1
'--

Substllutlvoa-.-------------------

Proj11101 de Roaoluç40 ----------------

OochuoçOes do voto-----------------=--

Compllreclmonlo do Bulorldndea ------------

Votos com reatrJçOoa ----------------

Convnoa cxpodldoa ------------------

Braaflla, om JOdo fMX'ÇO do 1979 

Q~Mon .. f•lr"ll 1111 

CONCLUSAO 
DA ODSERVAÇOES 

COMISSÃO 



DIÁRIO 00 CONGRF.SSO NACIONALfStdolll . Abril rlr I'YN 

--
R!: LA TOR DATA DA CONCLUS.li.O DATA CE: CONCLUSAO 

NúMERO E EME:NTA RECE:BIMF.NTO 00 PARE:CER DA OOSEIWAÇOI'.:S 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇliO DO RELATDFl COMISS.AO 

PTOJETO DE LEI DA Cí\."!ARA mi 27, de l 978 

Estabelece pr,zo de garantia, por qui 05.12. 78 Senador AR- 16.03. 79 
lo::~etragem, para vclc:ulos automotores fa: NON DE: MELLO 
bricados no Pais. 

Awtor: Deputado Eduardo Calil 

PROJETO CE LEI DA CÂMARA Nll 44, de l 978 

Institui a obrigatoriedade de declara 05.12. 78 senador LUIZ 16.03. 79 
ç:;o de bens para o exerdcio de cargos oü CAVALCANTE 
fun;ões c:n empresas pÚblicas ou assemelha-
das. 
Autor: Deputado Israel Dias Novaes 

PFOJETO DE LEI DA CÂMARA NQ 60, de 1 978 

Altera a redação de dispositivo do De 05.12. 78 senador MIL- 16.03. 79 
c!'eto-lci no ·1. 381, de 23 de dezembro de 't'ON CABRAL 
1 974, que "dispõe sobre o trata:nento tri-
butário aplicável à empresa indiv.idual nas 
atividades imobiliárias". 
A'J.'::or: Deputado Cantidio Sa:npaio 

NúMERO E EMENTA 
DATA CE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSÃO 

RECEBIMENTO DO PARE:CER DA OBSERVACOES 
NA COMISS.AO DESIGNADO DISTRIBUIÇÃO DO RELATOR COMISSAO 

P'<OJETO DE LEI DA C:IMARA 110 68, ae 1 978 Distribuiçao 

Parecer f!J 
anterior man-

Dispõe sobre a obrig<~.toriedade de i,!; 05.12. 78 Senador FRA!! 16,03.79 vor~vel. 
COncedido tid<~.. 

vist<~. ao Sena ior:nação sobre o FUndo de Garantia por CO MON1'0RO dor Bencdi to-Tempo de Serviço. 
Ferreira, em 

Autor: Deputado Nina Ribeiro 29.03. 79 

FROJETO DE LEI DA c').MARA NR 81, de 1 978 

Estabelece normas para o engarrafa- 05.12. 78 Senador t.UIZ 16,03. 79 
mente e distribuição de gás liquefeito de CAVALCANTE 
petróleo. 

Autor: ~puto.do Olivir Cabardo 

PROJETO OE LEI PA C:IMARA NO 96, de 1 978 

Altera o § 111 do artigo 12 d~ Lei "' 05.12. 78 senador MIL- 16.03. 79 
4.591, de 16 de dezembro de 1 964, que di1 TON CABRAL 
põe sobre o condomlnio em edificações, e 
as incorporações imobiliário.s. 

Autor: ~putado José Ribarnar Hacho.do 



e sftt rEli! 

\brU dt !'J1'1 IJIÁHICJ IJ(J CU~f;Ht'SSCl ~i\C/O~AI.(.~~r• 11, 

I 
t.JMt· c·r ~ nEL: r~n ~ATA D•' \ -:oNcLus.~o r.ctJCLLJ:.,·.o I 

m:n_!wJ<.:rrol' 
1 

::JO p.\HCGt:Fl DA oo~ER'/A~r..rs 

,_ --- -------·-------·------- !:~ _c 0~~~·~· .. : ___ :~:~::~~ _"_"_·'-'." __ :u·_'c_._·.o-;-'-'-o __ "_'_''_\-:-_r~_·" __ 
1 
__ c._c_··_"_::;s_.,_o __ 

1 
_____ ~ 

I 

r OJE:~o )::. Lrr [),', c'k'A/A m lO"', J•.:' 1 'J:'B I 
r'.~ .. ! • •J ,,,,Jt u~r·nto no .... po•.to r'rJ C', l:>, /e :::;<,::r:,:r:o.;• ::!r,:-2_ 

r"r:r_!,• ~J~~ cc.n::rlt.ul-;Í.Ír~~; p •• r.r .:~. !J"l"r~JU~ de I ':-'E ..... 
~r:. 01. ·;') 

":'l.rlfi~·"~r credn5 n,1 J"om<1 qu~ mr~nt::i.ona, 1 

?r:GjE':'O DE LEI DA C1...'1AP.A fiÇ 11~, d•~ 1 978 

:Ji:;;:-Õc !;O~rr: a o!:lri0<1torüdc1Ce de af.!, 
:~·rr ur.-J;:O r1t! v<lll dadl! pcJra con!:umo ncJ:: c:::
t :li'.!'Jrm:: do!J produto:: que e::peci.ficu. 

, ;.: .. ·rso m Jt,l, os 1 976. 

J ro ~cnhor Ministro da F'c::.zendol, encamJ. 

L
ur.do ao Zcnoldo Federal, RclrJtÓrio elo C:;n 
!ho Bonct~ll'io llaciOMl, sobre ol :lituaç;iÕ 
neúria c c:r-cdi tlcir1 do PoJl:: no ur.o de 
97 ;. 

NúMERO E EMENTA 

I 
r.vrso !i~ 230, de 1 977 

Do Sr. Mini:;tro d,:, F'az.enda, encol::unh.1n 
di'> c:o !ienoJdO F'(:de!'oll, o RelatÓrio sobre a
r.:·,o.!.uç:5.0 d<1 :.i tu<Içiio moneti,ri.J e credi tici,1 
C::~ PJi!: no M:O c!t: 1 976. 

DATA OE 
RECEBIMENTO 
NA COMISSAO 

05.12.78 

scn::r~o: 

::0 1:~r. ~I 

:cnar:or Po~:! l6.0j. 79 
TO c :,-:·u~r:wo 

RELATOR DATA DA 

DEniGNAOO CISTRIBUIÇAO 

senador RO- 16.03. 79 
BE:RTO SATURNl 
r:a 

?tl:'ccer f cl

•tordvel. 

CONCLUSAO 
DO PARECER 
00 A!:LATOR 

Concedido 
vi~ta o.~o sen. 
Benedito rer. 
relra, cm 

29.03. 79 

CONCLUS~O 
DA 

COMISSAO 
OBSERVAÇOES 

!-------------------l-----l-------l·-----l------1------l-----~ 
P .'ROJ E':'O DE: RESOLUÇÃO !I~ 102, OE: 1 977 

Autoriz<l o r.overno do E:stado de Per- 05.12. 78 
lhL':l~uco a re.J1iz.:t."' oper.::.ções de crédito no 
·.- .:!!Or de crS-375. 550.216, 57( trc:cntos e se 
tentd e cincu milhÕes, quinhentos e cinquCn 
ta :nil, du:entos e deze:;sels cruze!ro:: c-
cinquentol e sete cem,wos). 

PROJETO DE LEI DA CN~ARt\ Nll 43, de 1 975 

Prevê dÍstico e:nul.:ttivo par.:.a climJ.M.. :!0.03. 79 
ç~o t!il!l cmbalacren!l de comcrd.:~liz.rJ~4o .fi-
nal, imcrviveis cJpÓs .:1 suo:1 utiliZüç:Ío. 

AUto r: Depu t.,do F' .:u-ia l..ima 

Senador MAR
COS FREIRE 

16.03. 79 

senador AR- 21.03. 79 
UON DE HE:LLO 

P.u-eccr pe
lo ar qui va.'!IC,!: 
tO. 

Aprova o 
parecer, em 

29.03.79 



,.......,. - - .,... E 

lllt• Qu•rll·lrlr•ll /lÁ ) HltlOO _, NA '' o CONGRt'S 'O CION.-\1 fS.~ lll 
-- ----- ----- ---- -· 

DATA 111: AEL•\TM I1AT/1 DA CONt;LU:::.'.O I CONCLUSAO 
NGMCRO [ EMENTA R!::Cf;Lll'ol!:"rJlO DO PARF.CfR I DA on:::nw,,çOE~ 

Nt, COMIS~.\0 OC.SIC.N•i;:JG ::>!:... HUDUIÇ.\0 Dú HEL•\TOil I CQMIS!iAO 

Pli:OJE'I\1 Do r. r: r ro !ii::Nii!XJ '" 34' de 1 978 
I 
i 

p~lf'l•CP!" f.l- /lprov.:~ o [J·l 
rx·oi be> c~plic,lÇÕe!i fin..~nceir<~~;, pL'lil~ ~O.OJ,"/9 Scn:J.d:;r I~OflSR 2l,QJ, 7~ vor:1 vt~l. rl'C(•r, '.:orn 

?/s~o,,!i juridi c,lr. de direito pÚb1ico, "'' TO [;,j'\''JFNI!:O- voto vcnc ido 
reC'.ll'!iOS obtldO!:i com a f .i.nJlld,,dc de f:i- do r.cn. ocne 
n;wciclr obras ou 0llprecnUimentos Cl• UJte- dito Ferrei: 
J'CSSt: u~- respcctiv.J ddministraçdo: ra, cm 

::!9.0J,'l~· 
A'lt.or: ~~nil.dor It,tl:'kll' F'r..lnco 

!1EII5t\Gt:H "' J7' de 1 979 
r:c sr. Presidente da RcpÚblic.:t, subm,g ;20.0J. 79 Senador JOS~ :21.03.79 Parecer fa- Aprovà. o 

te::.C:;:. :1 aprovJçilo elo Sen.:tdo ~·cdcra1, propo]. RICHA vordvel, con 
P.:u'CCCI'. cm ,, do sr. Mini 5tro d> P.:tzcnd,,, p01r<1 que !;e- c1uindo por- 29. 03. 7'J 

ja Jlltorizadil .:t Prt..!feitura Municip.J.l de Lon aprcscr1tar um 
drina(PR) a elevar cm crS-386.586.131,16 .- projct:o de 
(t!"e:~r.:os e oiten:a e ~ei~ milhÕes, qui- Re~oluç:io. 
m:cntos e oitenta c :;cü: mil, cento c trin-,, c wr. cruzeiro:; c dezessci::; ccnt.J.vos) o 
:;~on:antc de SUd di. vida con.!lolidada. 

' PPO,iE:'!'O DE: I.Er DA Ct>!ARf. '" 143, de 1977 ·rn.stribuiçd.o 
I E:;tende às pr~fei turas murlicipai$ os. 12.78 ~enador DINJ\! 

.:tnterior man-
i os 16.03. 79 tida. 
I bl."~eflcios t.!o crêdi to rural, insti tuciOM- TE MARIZ .......................... 

I 
Jizado pela I. e i no 4.829, de 5 de novembro **""*****• ........... 

nedis.tribuÍdo 
d~ ' 965, e dá outras providdncias. COM VlSTA AO ,9.0G.78 ao Sen. p~DRO mm. P'RANCO 

STMON, h'Jtor: ~pu taco ll•Jnes Leal 
~-~n~r?~9 ...... em 

***"• **"'* 29.03-79 
Scn<~ctor PEDRO 29.03. 79 
SHION 

DATA Cê AEI.ATOA DATA DA CONCL.USAO CONCLUS.AO 
OBSEAVAÇOES NUMERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER DA 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTAIBUIÇ.AO 00 REI.ATOR COMISSAO 

?::'OJETO DE L~I DA CÂHARA lll! 78, do l 976 Di s tri buiç3o 
anterior man-

Inclui progr.:un~ de mr::lhoria de condi- .03.79 Senador VASCOr 21.03. 79 tida. 
çé;es de habitabilidade dos trabalhadores CELOS TORRES ................. 
t.Ó~ projetas de financiamentos agropccuá- /!!!!!!!! Redistribui-
rios. COM VISTA AO do ao Sen. HE1 
Autor: l:.epUtddCI Henrique Brito SEN. OINARTE: vr:no rrum::z, 

MARTZ ............. cm 29.03. 79 .............. 
senador HEI.VI- 29. OJ. 79 
ora tnJIIf'S 

;.::;!lSAC~: ::~: 36, de 1 979 
D:l Sr. Presidente da RepÚblica, submc- 27. OJ. 79 Senador HI::LV,!. 26.03. 79 

tendo à aprovaç~o do Senado Federal, propo,;! oro NU!!ES 
o::.~ do sr. Ministro da Fazenda, pa!'a que se-
ja -!Utorizado o Governo do E~tado do Pidul . a elevar cm CrS-11.6::!6.414,00(onz.c milhÕes, 
~ei:::centos e vinte c o i to mil, quatroccnto!O 
e quatorze cruzeiro~) o montante de sua di-
vi~a. con5olidada. 

11E:!ISAGEH UP J9, de 1 979 
to Sr. Presidente da RepLlblicà, subme- 27.03. 79 Senildor JOSE 28.03. 79 tendo ~ aprovação do Sen.:.tdO ~·cderai, propoE._ RICHII ta Qo sr. Ministro da Fazenda, para que se-

ja uutorhada a Prefeitura Municipal de Cét~ 
po !>!ourilo(PR) a elevar cm CrU39.083.153,3Õ 
(cento c trint.l e 110ve milhÕe::o. oitel'ltd " três mil, cento c cinquenta C! trê:; cru:ciro. 

• tnnta centavos) o montante de 5ua di vida 
con:::c]:d.:H!d. 



brlldt I''N 

NúME!RO C EME!NTA 

l-íEJ:!:AGE11 !lO 4D, de 1 979 

ruA. RIO 00 CONGRESSO NAC10NAL{Seçillll) 

DATA DE 
RECEOIMI:NTO 
NA COMISSIIO 

RELATOR 

DE!~IGNADO 

DATA DA 

DISTRIBUIÇA.O 

ln Sr. Presidente da RepÚblica, subme- 27.D3. 79 Senador AMA- 28.03o79 
tf.:r.':!o .1 rJprovur;do do Senado Federal, propo1 RAL FURLA!l 
ta !!o nr. ~linio:Jtro dil f'.J.zendao para que sc-
jd .J.Utorizaf.!a u Prefeitura Municip,'ll de Ju-
botic~b~l(SP) a elevar em ers:..rJ.D21.272,67 
(':rc::~ rr.i.lhÕ~s, vint7 e um mi",l, duzento!> c 
:;..::tcntu ú 101 s cruz>:>lros e se!:SI!ntu e ~c te 
centavo:.) o montante de sua divida consoli-

CDNCLUSA.O 
DO PARECER 
DO RELATOR 

Qur1•·ftlnll 1117 

OBSEAVAÇOES 

~~~·~--------------------------------ll----------ll------------1----------'l------------l------------·l------------~ 
XE:IISAGE.~: r:v 41, de 1 979 I 
r:o Sr. Presidente da RepÚblica, subme- 27.03.79 Senador JOSE 28.03.79 ,' 

tendo à .J.provar;:5.o do Senado F'Cder,ll, propo.::, RICHA 
'.:i! do Sr. Ministro da F'azenda, paru que se-

I 
j:t autorizad.! a Pref'eituru Municipcll de Lo,!! 
W•ina(PR) a elevar cm CrS-191. 229.987,70 
í cc:1•.o o:: r:oventa c um milhÕes, duzentos e 
·;i.::te c nove mil, novecentos e oitenta• e se 
tt· cruzeiros e setenta centavos) o montant"C 

..!!!:.. 'tTJ,, tfiVir1f! 1'"0D$nJjd?!!lfl 

m:::sAGEX. m 42, de 1 979 
rn zr. Presidente da RepÚblica, ~ubme- 27.03.79 

':C' Ilda d. aprovaç';lo do Senado Federal, propo1 
t" t:lo sr. Ministro da F'azcnda, para que se-
j;~ autorizada a Prefeitura Municipal de Ma-
:oingá(PR) a elevar em CrS-129.668.033,30 
(C'ento e vinte e nove milhÕes, seiscentos e 
sessenta e o i to mil, trinta e trê:> cruzeiros 
e trinta centavos) o montante de sua divida 
consolidar.!~. 

MENSAGEM 110 4 3, de 1 979 
Do sr. Presidente da RepÚblica, subme- 27.03. 79 

tendo à aprovação dO Senado Federal, propo.::, 
ta do sr. Ministro da Fazenda, para que se-
ja autorizada a Prefeitura Municipal de Pi!: 
dar.tonhangab<l(SP) a elevar em crs .......... . 
l40.532.6DO,CO(cento e quarenta milhÕes,qu,i 
nhentos e trinta e dois mil e ~eiscentos 
~~~~iras) o montante de sua dÍvida consol,i 

MENSAGEM UO 44, de 1 979 
D:> sr. Presidente da RepÚblica, subme- 21.03.79 

tendo à aprovação do Senado Federal, propo~ 
ta do Sr. Minütro da F'ilzenda, para que se-
ja !UtorlzaCa a Prefeitura Municipal de Ub~ 
:-abJ(MG) a •elevar em CrS-12.000.00D,OD(dozc 
milhÕes de cruzeiros) o montante de sua di-
vi:la consolidada. 

INDICAÇ~O 110 l, de l 976 

D:> Sr. senador Itamar Pranc:o, solici.. 22.03. 79 
tanc:!o, nos ternos do artigo 247 do Regime_!! 
to Interno do Senado Federal, que se proc~ 
da, no ~bito da comiss~o de Economia, a 
estudo conclusivo, a respeito das causil!l 
do processo inflacionário brasileiro. 

Senador JOSE 28.D3. 79 
RICHA 

Senador AMA- 28.03. 79 
RAL F'URLAN 

senador TAN- 28.03. 79 
CRE:OO NEVES 

Senador PEDR 28.03. 79 
SIMON 

SlNTESE DOS TRABALHOS DA COMISSAO 

RounlOos Ordln4rlas ----------------------------------

Roun!Oel'l EJC1raordln4rlas ----------------------------------

ProJoros rolnlndos --------------------------------------- ll 

Projotos dlstrlbuldos 35 

Prolotos om dUigOncla ---------------------------------

QIIclos rocobldos 4 

OIICIOS oJCpttdldos 1 

Podidos de visto -;;;:================== 2 Emondno aprosantndas 

Subomondns nproaenrndns 
Subslllurlvoa 

ProJoros do Resolut!1o 

Doclnrn~Oos do voto -:-::-;----------------------------

Compnruclmonro do nutorldnd •• o~•-======~-========= VoiOII com rostrlçOos _ 

convllo' fl~podlcloa ·-·-~···---
Voto~ venctUO:.>o. o• ••• o ••••• o ••••••• ,,,., , 0 •••• , • o, o.,,,,. 

7 

Drn:llllll, om Jl de m,:uoço de 1 979. 

-



11111 Qu•rt•·rrlr• li DIA RIO PO CdN'GRF..'tSO NACIONAL(Stçln III 

Co:\IISS1\0 00 :OISTni!O .FlZ>ERAL 

m;(,\T!JHIO CORIIESPONDENTE AO nres DE MARÇO DE 19 ?9 

I'JtESJill~NTE:: SI:UADOR J:CSS~' FREIRE 

ASS!S'I'Eiil'f.: ROIIAIDO PACHECO DE OLIVlliRA 

NúMERO r: EMENTA 

,,.;:;:f:,\'i~·; 1:0 03í nr. l:Otn - DO SFJ-lHOR PRES~· 
t'~;.rJ:: Di\ fi;:.?u~LÍC14, S' .;i·l~rl::líDO 1.. APflC1VAÇAO 
DO SI::AOO F!::Zft,\L O J:O!·lE DO CCL. AIHÉ ALCI .. 

~~~~scgJt~fri~n~o:.~Mg~JFo~~t' ° CI<J! 

DATA OE RE· AEI.ATOR DATA DA CONCLUSAO 
CEIJIMENTO CESJGNAOO O IS· DO PARECER 

NA COMISSAO TRIBUIÇAO DO RELATOR 

19.03.?9 19.03.79 -
SklDAJI!lA DERZI 

SfNTESE DOS T!!AJlALHOS DA COH!SshO 

RI!UNIÕES I:J(TRA011DIN.tnrAS .......... , .... , 2 

PROPOSIÇ0ES R!lCE!liD~S ,. ., .............. , l 

PROPOSIÇÕ~S DISTRIBUÍDAS .. .. .. .. .. .. .. .. l 

PROPOSIÇOES RE!o\TADAS ., ., .. .. .. .. .. .. .. • l 

COHP ARECD·IEliTO DE AUTORIDADES .... , .... ,. l 

OF!CIOS R!X:mliOOS , ,. , ", .. " .. .. .. .. .. .. l 

Bras!l1>1 3l de março de 1979 

CONCLUSAO 
DA OaSEAVAÇOES 

COMtSSAO 

- ~Rl:CIADk !li 
1:\IIIIXO SI-
nzrA. 
(21,03.?9) 



~· ' ' ~ ' ' 11' \ ·~I' .• ~ '.-.. ···: ''''·,·~:·· .. ··.~.1 .. : :.· .. ~ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Sfdolll 

COMISSAO DE EVUCAÇ<O E CULTURA 

RELATORIO CORRESPONDENTE AO MtS DE UARÇO DE lU 79, 

PRESIDENTE: SENAOOR JOÃO CALUON 

ASSISTENTE: SDNIA OE ANORAOE PEIXOTO 

DATA DE RE· RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NúMERO E EMENTA CEBIMENTO DESIGNADO DI S. DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO TRIBUICAO DO RELATOR 'COMISSA.O 

PllOJETO. OE LEI OA CXUAJlA IJ9 '16/75 r 

Otc:.la.t.a. Ptd11.o A111ê:.rt.l.eo Pa.t-tono Hú.CÕ!Li 
20.0l.79 SENAOOR 22.0J.79 c.o da PJ.n.t,vta. ClâHJ..ea. no B.rtu.l.l i' ALOVSIO 

Câ.nd.i.do Po}f..ti.nalt.i Pa.t.tono da P.Ln.t:ull..a C~AVES 
/.IDduna B.rtali.Ut.i.}f.a., 

PROJETO OE LEI 01. CÃMARA N9 ll/71: 

E4.tabr.ltc:.t que. a.11 pe.naUdadu apUeãw 04.05.71 SENAOOR 22.0).79 
ve.i..6 a. upoJL.t:.i..ta..6 p}f.o ~.i.u.iona.i.ll U.ll.ão EVEL<SIO 
uel!U.i.va.me.n.te peeun.i.4Jt.ia.6 VIEIRA 

DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSIIO CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PKOJETO DE LEI PA C~!-IARA N9 40 I 7 7 

Oüpõt .6obu o .rteg.ill«o de. e.n.t.i.dade." SENA~Or. 
22.0J.79 o~.o1J11 EVEL SIO no Conulho liae.i.ona.l de. Sf}f.u.i.ço Soei. VIEIRA 

a.l; eoneeulio, paga.m~n.to e ~}f.~.6:taçã~ 
de. eon.tu de. llubuençou .60c4a.d e da Re.dü.totibtt.Zdo outlt44 p"l.ou.i.dine.La..6, 

PROJETO OE LEI OA CÃ.IIARA N9 49/771 

Altc.~r.a a.· u.da.çiio da. le.tu a do AU.lgo 21.06.17 SENI.OOR 22.0J.79 
39 da Le..i. n9 4. 769 L de. 09 ãt H.tc:.mbii.O EVELÃS!O. 
dt l. 965, ,QUt d.l4pot. 40Q"f.e. D ClC:.Jt.cZcw VIEIRA 
c.i.o da e11.o~.i.uào de Técn.C:co dt. Adm.l w 
n.l.UI\a.ça.o .. 

PROJETO OE LEI 01. C~MARA N9 51/71 1 

Ac:.ILC:.He.n.ta. paJr.ãQ}f.a.&o ao a11..t.lgo 19 d• 0%,06, 71 SE.VAOOR !2.0J.79 
Le.i n9 6 25 I, dt. 01 de. ou.tubll.o "' EVELÁSIO 
l 975, que ".inU.ltu.l noll.mU gMa.ú 

·~ VIEIRA 
bu dupo.tto4 e dii ou.t"f.a.6 p11.ouiden -
c.la.4. 



AltcN ..1 r-cl.lo1ç.io do ~ ;:<;~ do •lrti to {[i do 
Jocreto-lei n9 3,365, de 21 de junho de 
l91.tl (Lei dll dcs.1propri.:u;.io por utilid.1-
cle públic<l), 

Acresc..::nta p.J.r.lt;rafo ~:~o art. 13 da LtJi n9 
5.890, de OB de junho de 1973, que Alterou 
..1 ler.islaç:io de previdência social. 

PROJETO DC LEI DA CÂMARA N9 98176 

Acroncenta dispositivos ao Decreto-lei n9 
3,365, de 21 de junho de 1941, que dispõe 
sobre desapropriações pro utilidade públi 
Cao -

NúMERO E EMENTA 

~PL.ill_Di.ShHA~!1122. 
Dispõe. sobre o corr.Órcio 
cá outras providências. 

de arm.ls de fogo e 

PROJE:TO DI: LEI DA CÂ.MARA 119 30/77 

Estabelece eritêrio especial de rceolhimon-
to de Imposto de Renda para ao pessoa:: 
·c·spaci!ica e di outras providênciaa. 

que 

~E!.Q..Q.E_!.fl__~ ... !=lJ1A~.J~~fJJ.. 

Altera o Phno Nacional de Viação , .1prova-
do pela L.ai n? 5. 917 • do 10 de setembro de 
1973, incluindo a lir.at;ão ferrovi.iri4 'Guara 
puava-Prudentôpolio_IpuAnea. -

Ol.OD. 70 :;r.:l(I[,PI\ ~l.OJ, 7!J 
JUTNi':' l".t\CA-
I..HM:s 
( !U:Z.:!!:~'RI úUIDC l 

J2.0S.7'/ ~cnddc:r 21.03.79 
RAIHutlDO PARI:~ 
TE -

( kcdÜi tribuido 

01.08.78 Ccnadcr 21.03.79 
VICENTE VUOLO 

C Rocti:nribuido 

DATA ClE RELATOR ClATA DA 
RECEDIMENTO 
NA COMISSAO DESIGNP.OO OISTRIBL!IÇAO 

23.11.77 Sc:nado!" 20.03.79 
VICENTC VUDLO 

(Redit>tt'ibuido) 

OQ.OS.77 S~nildOf' 20,03.79 
TJ\.'.ICRI:DD NEVI: 

CRedict!"ibuido) 

31.08.7? Sor..J.dor 20 .03. 79 
AfONSO CAMARCC 

CRodiatribuido) 

I 
I 

CONCLUSAO 
DO PARECER 
DO RELATOR 

"·· ,i.-.J. ..•.. 

OllSEilVt\ÇUí.:.i 

CONCLUSAO 
DA OEISERVAÇOES 

COMJSSAO 



~J\ • • tJ 11' ••• ,, • ' ' '1. ' • I 

Abril dr I'I'N --- .. .. IJ!.J.Min UO (ONGHJSSO NACIONAl (Stçb III Qu~r11 frlr• li IIJJ ·- -· 

NúMERO E (MENTA DATA DC RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
RECEOIMENTO DO PARECER DA OBSEAVAÇOI!S 
N/1 COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇ!.O DO RELATOR COMISZ.I.O -

lf!IPJ r.J.9__B:_ ~E_D!LS~~~~2!!2:!. 
A1teru di:opooitivo:; da Conoo1ido1ç~o d.J!l Lei:; 02.12.77 !:i e na dor 30.03.79 
~O Tr.üM1ho O da Lei n9 li 090 1 do 13 do ju - PI:DRO SIMON 
J.ho do l%2, p.lra o fim de terna r oxprca::a a ( Radictribuirlo 
obrieatorie~ade do computa~. ~orac noc paet~ .. 
rnento:; do ferias e 139 salt~r~o dcvidoc ao 
tr<1b.1lhador. 

PROJETO DI: t.I:I DA CÃMJ\RA N9 77177 

Itocnta de custa:; os ato:> praticado.o no Jui- 27.01+.78 Senador 20.03.79 
::ado de Mcnorcc, indcpendcn"tcmcnte do cor..pro ARUON DE HEi..l-0 
vação de pobreza dac partcG. - !]~distribuido) 

--
PROJETO DE LI:I D!l CÃKARA N9 B0/77 

cretoc::enta paráerafo <lO art. 323 da Conooli- 28.11. 78 Senador 20.03.79 
daçiio da:> Leio do Trabalho, aprovada pelo De ~?MANTO JONIOR 
reto·lei n9 S I+SZ, de 19 de lllllio de 191+3.- ediGtril•uido) 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCl.US.I.O 
NúMERO E EMENTA RECE01t..1ENTO DO PARECER DA OBSEAVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMJSSAO 

~~E_!::fLJ2!'-.El-r'!\M._~I2. ravor.ivel 40 Aprovação do 

29.03.79 
projeto. parecer, em 

In~titui toecuro obri~AtÕrio naa Edr4[!ena 12.01+.78 Sen.ldor 22.03,79 
e et:ta·cionámcntos pacoo, ALBERTO 

SILVA 

Rediotribuido 

PROJI:'í'O DE Lti DA CÂMARA N? 96177 

Altera di&pooitivo::; da Lei n9 '+.8~, de as 04.05.78 Senador 20.03.79 
de novembro de 196S, e do Deeccto-lei n9 ROBERTO 
914, de 07 de outubro dC 1969. SATURNINO 

Redistribuido 

. 
~ 

~~~CJ1..'1A~..lli2.! 

Altera di&pooiçõoa d4 Lei n9 5 917, do lO 29,08.76 Senador 20.03.79 
de cctembro de 1973, que a~rov.., o Plano dO CUIWA 
Vi4ç3':"t, e d.i outraa providcnci4a. LU' .A 



"" Quarl•·rclrall UIÁRIO 110 CONGRt'SSO NACIONAl ~ j 11 -. .(. c o ) Ab IIII 1979 ' . 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSJ,Q .CONCLUSAO 

oo5EAVAÇOES NUMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA 
N/1 COMISSAO DESIGNADO CISTAIOU!ÇAO DO REt.ATOA COMISSAO 

~12-.PL.!-EU!-_f~M~~~l~..J~22... 

':r.:ul::>forr..a ao dÕbitos dOG CGtdbclccir.,cntos OG.04.7B Scni!dOr 20.03,79 
de cnaino, junto ao INPSl cm bolaas de es- SAI..PANIIA 
tudo, e da outr<ls providencias, DERZI 

Redistribuido 

~.0 DE_LE.!_OA CÃ11ARA.J!!L_llill.2 

Alte-ra di:::positivoa da Lei n? 5 107, de 13 J.€,06,78 Senador 20.03.79 
de sctcl:'lbro de 1!766, permitindo que o em - ROBI:RTO 
?rcr.ado optante polo fundo De G.Jrantia do SATURNINO 
7err.?O c!e Serviço ·fGTS utili:e oua. conta 
vinculada p.'lr<l p.:tt:dmcn'to de prcot.açõoa da 
fasa própri.l. 

~~F_}E~g~~~ 

~l tera o Plano 1/acional de Viação, incluin- 29.08.78 Senador 20.03.79 
do trecho rodoviário na BR-497, e dã: outras CUNHA 
?NvidCncias. LIMA 

I 

DATA CE REI.ATOR DATA DA CONCLUSAO CONCt.USAO 
OBSERVAÇOES riiJMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA 

NA COMISSAO DESIGNf\00 DISTAIBUIÇAO DO RELATOR COM/SSA.O 

~:::Q_EE_J.fL_DJ.. CÂMARA 1/9 2!ii7B_ 

Per:nite a det!u'ldo do imposto de renda de 06,09.78 Sanador 20.03.79 
eastoc com .lGSlsténcia médica, 'incluGivo ROBERTO 
radiografias, exarnos de laboratório e c i- SA'l'URNINO 
r-urzia.s, no caso e condiçõco que eopecifl 

Redis'tribuido c•. 

PROJETO DE LEI DA CÂI".ARA N9 84/78 

Alter-a o Plano NacionAl de Viação I. inclui 20.09,78 Senador 20.03.79 
trechos rodoviários na. BR-467 e da outr111> AFONSO 
providências. CAHARGO 

~E~.~fi DA CÂMARA !19 89/78 

Institui o Cadastro de Promitantall CompN- 20.09,78 Senador 20.03.79 
dores da Imóveia Ruraia, integrAda no, Sis- PEDRO 
tema Nacional da Cadastro Rural. SIMOJI 

-



Abrii~•I9'W .. • • t D I OIÁRJO DO CO~GHt'SSO NACIONAl (Sv • 11 Qu1rl1 ~I li 105 •I' fi 

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

NUMERO E EMENTA 
DATA DE RCLATOR DATA 0~ CQrJCLU5J.O CONCLUSAO 

RCCEOIMENTO DO PI1RECEA DA OBSERVAÇOES 
NA CQMISSAO DEr.IGN~DO OISTI'liOUIÇAO DO Ri!LATOP. COMIS~JI.O 

·-
~~.bE..~~~-~ 
Cri.t a Comiao.io Fil.:stéliea Braqilcir.:s • de- 20.09.79 Senador 20,03,7!1 
termina outra o ,Providênc::iao. AMARAL rURLAII 

PROJETO DE L~~~~J.Y-.2! 

Introduz 4lteraç4o na Lei n9 91, de 29 de 20.09.78 Senador 20.03.79 
~gosto de 1935, que 11 determina recrao pelas HAURO 
quais são ao oociedadeo declaradas de uti~ BENEVIDES 
~idade pública 01

• 

PROJEtO OE LCI DA Ci'J1APA 119 116178 

o4 nova rcda.ção ao par.ir:ra!o único do .1rtf 30.11.78 Senador 20.03. 79 
go 12 da Lei n9 3.807. de 26 de agoGto de MENDES 
1960 (Lei Orr:ãnica da Previdência Social) CAIIALC 

DATA CE RELATOR DATA DA CONCI.USÃQ CONCI.USÃO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSÃO DESIGNADO OISTAIBUIÇAO DO REt.ATOA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N9 127178 

Prolbu a peliCA predatÕriA e d.i outras pro~ 30.11.76 Senador 2,0.03.79 
vidiineiafõ, HAURO 

!3ENEVIDES 

PROJETO DE LEI DA CAI-tARA N9 L4l/7B 

Introduz 41 terae;Ão no Pl4no N4cional de Via 02.12.78 Senador 20.03.79 
cio, incluindo trecho rodoviÁrio nos Esta -= PEDRO 

dos de Santa Catarina c Rio Grande do Sul. SIMON 

ROJETO DE: LEI DA C~R:i.J!U~ 

Cria cargos em eomiGo:io o fix.:s valoreo de 02,l2.7B Senador 20,03.79 
vencimentos do Grupo Pirotção e Auessor!. AFONSO 
~Mto Superior do Quadro Pcrrn4nenteda Se .. CAMARGO 
~~etarb. do Tri!lunal ficcional do Trabalho 

A 9a. Região c di outras providãncias. 



! 
I 

~~~-·-·---
CO:\IISSAO Df: LF.:C:::'"St,AÇÃO fO'::T AL 

JtEJ.,\'I'últiO COitltESI'ONIIENTJ<: ,\0 M~S m: 

l'RESIDENTE: .Sf.:tMOOR HP.LVIDIO NUNE:J 

ASSISTENTE: DA!1!E:L REIS DE .SOUZA 

DATA DE RE-
NúMERO E EMENTA CEBIMENTO 

NA COMISSAO 

PRO.j ETO DE I..El DA CÂMARA N~ J9, de l 977 

Dá nova rcdJç:Jo ao § 211 do .1rt.iao 543 09.03. 79 
da c .. msolidaç~o dcts Lei~ do Trtlbulho, que 
trata do empregado clt.~ito para o cargo de 
ad.'Tllnistração !õindical ou representaç~o 
profissional.. 

Autor: Deputado Adhcmar Ghisi 

PROJE:'I'O DE LEI 00 SE:NAOO NQ 271, de 1 975 

Dispõe sobre a inscrição dos funcionJ! 20.03. 79 
rios r:tunicipais junto ao INPS. 

Autor: Senador Itamar Franco 

PATA DE 
NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO 

NA COMISSAO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA m 79, de 1 978 

flocli.f'ica a rcdaç:'3.o do artigo 446 c de 
seu parágrafo Único d,l Consolidar,d.o das 

22.03, 79 

Leis do Trabalho, apro•tacla pc>lo Decreto-lei 
n11 5-45:!, de U de maio ele 1 943. 

Autor: Deputado Julio Viveiros 

PROJETO DE: LEI 00 SENAOO NQ 107, de 1 976 

Altera a Con~olidaçdo da~ Lei~ do Tra :'!:'?oOJ. 79 
balhO e cs tabelece critério para agrega!' -
ao ~oll~rio-mtnimo o aumento da produtividf;! 
de da economia n,)cional. 

,\utor: Senado:"' It.lmar F'ranco 

PROJ E:TO DE: LEI DA CÂMARA Nll 08, de l 979 

Acresccntil di:ipo~itlvo à C~n~olidar;odo :2;:!.03.79 

da~ Leis do Trilbalho. 

Autor: ~pu tado F'redcr Lco Br.1ndão 

IJE ID '/9. 

RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
DESIGNADO O IS· DO PAAt;CF.R OA OBSEFIVAÇOES 

TAIOUlCAO DO RELATOR COMISSAO 

. 

RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
DO PARECER DA OBSEAVAÇOES 

DESIGNADO OISTRIDUlÇAO DO RELATOR COMISSAO 



----- - ,,,,,, 

.. ' filÁ RIO 00 CONGRF.SSO NACIONAL(S~d li ) Q11arla•frtra li Hl 

NúMERO E (l.tEtHA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

nECElliMENTO 00 PARECER DA OIJSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIONAOO OISTRH3UJÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

PROJ8TO DE LEI DA Cí\MARA Nll 51, df~ 1 977 

od nova rcdação ao artigo 4fl da Ld no 26.DJ, 79 
~. 75,7, de 03 de dezembro de 1971, que C!l ta-
belccc regime de aratificaçiío ao pc!I!J0,11 d 
dispo!liç'do do f'UNRURAL, e dá outra!l provi-
dências. 

Autor: Depu titdO Homero Santos 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA til! 11, do l 979 

Acrescenta par~grafo Único ao artigo 27.DJ, 79 
28 da Lei no 3. 807, de 26 de ago:;to de 1960 
que "dispõe sobre a Lei Orgânica da Previ-
dência Social e dá outra!l providências 11 • 

Autor: Deputado Franci!ICO Amaral 

PROJETO DE LEI DA Cí\MARA NR 12, de 1 979 

Modifica di sposi ti vo da consolidação 28,DJ, 79 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decr! 
to-lei n!l 5.452, de H de maio de 1 943. 

Autor: Deputado Luiz Braz 

I 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
OBSERVAÇOES NUMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTAIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJf:TO DE LEI DA CÂMARA N!l 9 2, de l 978 

Altera a redaç::io dos artigos 379, 380 29.03. 79 
e 404 e revoga o artigo 375 da consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decret2 
lei n!l 5.452, de U de maio de 1 943· 

Autor: Deputado AdhemiU' Ghisi 

PRDJf:TO DE LEI 00 SENADO N!l 136, ·de 1 976 

Altera a Lei n!l 4.866, de 09 de deze!! 29.D~. 79 
bro de 1 965, que :regul,a as atividades do; 
representantes comerciais autônomos, e d<1 
outras providências. 

Autor: senador LOurival Baptista 

strrl'ES~: DOS 1'RAUALIIOS DA COMISS?;Q 

ReuniÕu:; rc,1liz.1das •• ,, •• , •••••••• , , ••• , • 

rroJctos rcccbltlos ••• ~.,.,,.,,,, •• ,.,,,, .10 



- ·-
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conussAO IJE HI!IAS K IDIERCIA 

I!ELATORIO COR!tESl'ONDENTE AO MtS DE MARÇO DE !9 79 

l'Rb'SIDENTE: Sl!NADOR ARI/0!1 DE MKLLO 

ASSISTENTE: RO!IALDO PACIIECO DE OLIVEIRA 

DATA OE RE· R.Et.A'TOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NUMERO E EMENTA , CEBIMENTO DESIGNADO 015- DO PARECER DA OBSEAVAÇOES 

NA COMISSAO ,JRJBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

pRO.Trt'O DE LEI DA. C~:-IARA. !III 0361 D§ .228 
17.05.78 SENADOR 27.03.79 REDrsraisor-

OBRIGA OS REV!U:DlllDR~ DE DERIVADOS DIZ CAVALCANT · çio. 
DE PETR6LEO A DECLARAR!li AO P ULICO A FON'rE 
R."FINADORA DOS PROPUros, !IA FOIIiA QUE ESPE-
CIFICA, E D~ OUTRAS PROVIDtliCIAS. 

Sb'TteK pos TR!I9Alll0S DA COMISsÃO 

lll!llNI~JIS lltTRAOROIN.(aiAS .. .. .. .. .. .. .. .. l 

PROJETOS RI:DISTRIDVfoOS .. .. .. .. .. .. .. .. • l 

OF!CIOS RECEBIDOS .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • l 

Brus!ua, ll do março de 1979 

-



ati.- -
Abril de 1979 DIÁRIO DO CONGRESSo NACIONAL {St(io 11 l 

CO:'>IISS.\0 UE PELAÇ0i:S t:YTI:P.IOP.r.~ 

Hf.I.Nfóltro COIWESPO~nE~TE AO ntES DE XARÇO DE ID 79 

t•r.LSI:::H:::\"TE: 3I::II/,DCR TARSO DUTRA 

ASSISTf~S'fE: ANTOIIIO CA!li..OS V!: IIOGUI:IRA 

DATA OE AE· 
NúMERO E EMENTA CEBIMENTO 

NA COMISSAO 

~.Q,lliE_pE,_.gJ_p~.s}.!J~!.f'-• .!l~..lli]!! 

C.s~ ::ajoeo Unidus - ONU .. pclc'l Co:npanhl.n 
I :J opõe 'o'"• ~ooçõo oc lote ;; Orconüo<;Õo 

!::-.ol:il .i!"in de !JNsÍlia. .. TERRACAP. 

15.06, 78 

I 

I?;OJE70 DE DECRETO LEGISLATIVO N9 25178 

l;.;.rove o texto ~o Mordo s,:;,ico de Coope- 01.12. 79 
r~;4o 1iic:niC:4 e Cient.ítica entre o Go· .. er· 
nc•. C:a Rcpú!:llic:a f~derativa do Brilt:lil fl o c·,. .. ....... .... . .. .......... 

.. l.a, a la de r.'.Cl') de l!l 78, 

DATA OE 
Nú.'t.:;:RO :;: EMErnA Ri;CEBIMENTO 

NA COMISS.\0 
1-~ 
~.o..:.?.Erg~~gf~9~~2 N9 2G/78 

A:!:-cvol o tuto f'l11 Recomendação n9 120 sobre 01.12.78 
1-!::r!•!:":'J no Co::'!ér-::io e nos Escritórios, 4do-
'!:·lt:a ·pela Con!"P.:-ência !ntcrnD.eional rio Tr11· 
~.Ílh0 1 Cr.l 08 de jUlhO de l96ij 1 em SUA 1;8a, 
s~~sÃo, reali~ada em Genebra. 

jfl'~~PUillE!fl_H:.§J§!JI..!!YJU!.U.!.ill. 
!,!.;:-o\·~ .., tct.to do Acordo entre o Governo 22.03.79 
iCd r:.-::,.,j~!.ica !'t:~erativa do Srasil e o Go• 
ivtrno a., Rc?Úblicn do Peru sobre a Insta-
l.;~çeo c runcion.,l:'.cnto, na eid4dc de são 
?"ulo, de um I:oeritõrio da 11inério Peru 
::c r-.ercial. 

!1 ~E!.Q._Pf_pf.c_Rf!.2__!d:§.I~~2..!1L0li.l! 
rr.jrov.::. o texto do Tratado de Ami:adc, Coope 27,03.79 
i:-~ção c Co~rcio nntrc o Governo dll Repú = 
1~1 iea feCe-:oativa do eradl c o Caverno da ['' •. "" . ..... ...... . . ...... ., .. '" : l!a a 18 de rr.olio de 1978. 

f\EI.A"''OA 
DESIGNADO 

Senador 
L0!1ANTO 
JONIOR 

Redio tribuido 

Senador 
Mf:JIDI:S 
CAiiM.I: 

RElATOR 

DESIGNADO 

Senador 
u:rrorR 
VARGAS 

Senador 
AMARAL 
PEIXOTO 

5cnador 
/JI:LSOtl 
CAR!:I;IRO 

DATA DA 
O IS· 

TAIBUIÇAO 

29.03.79 

29.03.79 

DATA PA 

CIS'i'AIBUIÇAO 

29.03. 79 

'29.03.79 

29.03,79 

CONCLUSAO CONCLUSAO 
DO PARECER DA OBSEAVAÇOES 
DO RELATOR COMISSAO 

CONCL.USAO CONCL.USAO 
DO PARECER OA OBSERVAÇOES 
DO RELATOR COMISS.\0 

' 



mARIO UO CONGRt'SSO NACIONAL (~h 11) . 

DATA OE RELATOR O,\TA DA CONCLUSAO 
NUMERO E EMENTA AECCOIMENTO DO PARECER 

DESICNAOO DISTRIBUIÇAO NA COMISSAO DO RELATOR 

PROJI:TO DI: Dt:CRE!9_Lf9JF~!J1!?_~2.. P2..!..:!! 
Aprova oo tcxtoo doo Protocolo:l Adicionaio 24.05.76 Senador n.o3.79 
n~c 1, 2, 3 e 4, gue modific<Jram a Conven- SALDANHA 
çao par-1 Unificar;ao de Certao Rcr:raa Rela- DERZI 
tiv4s .!lO Tr<1naportc AÕrco Internacional , 
concluída cm v.,roõvia 4 12 de oot.ubro de ediatribuiç.io 
1929, e cr::endada pelo Protocolo celebrado 
em Haia em 28 da aetombro de 195.5, com .se 
reGervas constantes do Art, X do' Protocolo 
n9 2, do art, XI, par.í~r4fo ltjl, '4li'nea B , 

[ do Protocolo n9' J o do artJ.f:O XXI, p4N.gra 
I fo 19, alínea E_, do' Protocolo n9 4, -

S!NTESE DOS TRAilliLHOS DA COMISSKO 

Reuniões ExtraordinÁrias ······························· 
Projotoa Rocobidoa ····································· 
Projetas Diatribu!dou ·································· 
Projetes Rcdiatribu!dos ................................ 

Dradlia, 31 do março do 1 979. 

--

02 

04 

04 

02 

Abrlld IY7~ . 
-

CONClUSAO 
DA OBSERVAÇC:CS 

COMISSA.O 

-· 

I 

l 



I -- -- - • 
Abril dr IQ7'J l>IÁRIO !lO CONGHt:S.'iO NACIONAL{Seçlo 11) 

COMJSS,\0 lll: REDAÇ!O 

ltEI.ATóiUO CORRESI'ONDENTF.AO Mt.S DE ltiiRÇO DE J979 

J•rtESIUENTJo;: S EIII\DOR DIRCEU CI\RDOSO 

ASSISTENTE: t1llrla Therou Hag11lh~as Mottn 

DATA DE AE• RELATOR DATA DA CONCLUS.lO CONCLUSAO 
NúMERO E EMENTA CEBIMENTO DESIGNADO O IS· 00 PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO TRIBUtÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PARECER No;' 517R 

Re.daçio final do Projeto dll Rcuoluç~o n':' 107 Adalberto Slnl 20.03.79 Redaçio ti na! Ap rondo em 
de 19]8, que nseende, por lneonstltuclono· 20.03.79 
lldo~do! a'uacuí•o da Tlbala da Vencimentos 
ane.u 1 Ruoluç:Dc do Conulho Superior da 
Magistratura da Gu.nab.:~~r.- 1 do I~ de outubro 
de 1965, 

• PARECER N'? 6/79 

' Redaçio final do Projeto de Resoluçio n':' IDB, i\dalborto Sena 2o.o3.n Redaçio fi na! Aprov~do em 
de 1978, que suseendc, por lnconstltuclona· 20.0).79 
lidado, a cxecuçao da Tilbc1a A. IV, 2, 11 1

11
, 

a que se refere o aftlgo 10, do Decreto•lel 
n' 112, de 9 de outubro de 1969, do extinto 
Estado do Rio de Jane! ro. 

DATA OE AEt.ATOR DATA OA CONCt.USAO CONCI.USAO 
N~t.1EA0 E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO OESJGNAOO O!STAIBUIÇAO DO RELATOR COMISSlO 

rARECEr. ~~~ 9/7) 

RedaçZo final do ?rojcto de t.el do Scnodo n 22. 0). 79 Dirceu C<Hdn· 22,0),7) Radaç:ío f ln ai Aprov.:Jdo efll 
23, do 1979, que re.:JJU5t•, os v.:Jloras deu ve >n, 22,0).7~ 

clnen,oa e proventos dos funclun.lrlos, oltl 

voa • !nativos, do Senado Fadar111. 

rAnECi:R 11~ 1817~ 

r.od•ç;o fi na\ do1s ar1ondas do ~cn.:J!.Io •o rro· 22.03.79 Adillhcrto Se- 28, O), 7~ Radação fI"" I Aprovado cm 
jeto do t.al da Colma r.:~ n~ 32, do 1977 (no;> "' :a. o3. 79 
2.~97/76, nA tau de Ori!:Ja~l), fJUC dlsclpll· 
n• o cancolAIIIOnto de protesto de dtulos 
colr:~blals, e dã outrlls provld~nclu, 

!;_ARECCR ~~~ 1 2179 

Redaçio fI na I do ProJeto de!: Lei do Scn11do 22.03.7~ DI rc:o u Cnrdo- 28,03.7~ Redaçiio flnill Aprovtldo em 
n~ 279, do 1977 - Complementar, Utilb~loce!!_ •• 28.0).79 
do ljUI a romunero1çio dos vorudorcu nao po-
dero1 ser Inferior ao utDrlo mTnlr~~o. 



NüM!::RO [! !!MENTA 

I'ARECER ~~~ 20/79 

I>IÁHIO 110 CONGRf.SSO NACIONAl. i~(,tolll 

DATA DE 
f'lECEI31MENTO 
NA COMISSAO 

RHATOil 

DESIGNADO 

Q,\TA DA 

OISTRIOUIÇ,\0 

CONCLUS.\0 
DO PARCCER 
DO RELATOR 

CONCLUSAO 
DA 

COMISSAO 

Red.ação final do rrojeto do Re!>oluçiio n~ 02, 28,0),]9 
de 1979, que autorizo o Caverno do E1to1do do 

Dirceu Cardo· 28.03.79 Rcdaçiio final Aprovado cm 
50 29.03.79 

H.:~r<~nhio o1 elevar cm CrS 24,2~5.)01,:10 (vln• 
te e q1utro nllhÕos, duo:ontds e noventa c 
c:tnco mil, tr,c:cntos c um cru: ai rosl o mon· 
tanto de sua drvida c.:onsolldadil. 

PMECER ti~ 27/72 

Redação final do ProJeto de Resolução n~ 05, )0.0).7!1 
de 1979, que autoriza a Prcfelturo1 do llunlci 

Hcndos Canale~ ,30,0).79 Rcdaç~o fln•l Aprovado cm 

pio de Sio Pnulo 11 realizar oporaç~o do cm-; 
préstimo c"'tcrno do USS SO,OOO,CDO.OO (cln· 
qUcnta milhÕes de dÕ!ares nono-aMericano•) 
destinado ao o1umcnto de cap/ti! di Empresa 
Municipal de Urbanluçio • CHURB. 

Projeto de Lei d.:. Ciimaro1 n~ )8, de 1978 (n~ 29,03.79 
3.433/77, nl Casa de origem) que di nova rc· 
do1ção aos arti!JOS 35 c 36, d1 Lei nt' 5.700, 
de I~ de setembro de 1971, que di :opÕe sobre 
a forma c a apresent<~ção dos srmbolos naclo-
na r s. 

DATA DE AEL.ATOR DATA DA 
N~MEAO E EMENTA RECEBIMENTO 

NA COMISSA.O DESIGNADO OISTRIBUJÇAO 

ProjC!tc de Resoluçio n~ 03, de 1978, que su 19.05. 7B 
pende a execução das Portarlu n~s 29/72 a 
l/7), da Scc:rut,al"'la di Educ,açio do Esudo 
de Sio P,au!O 

SINTESE DOS TRABA!..HOS DA CO:V.ISS.\0 

Rounlõa~ Ordlnárl:~:o -=----· 
RouniOc~ Extt.10tdln.1di'l:t ·- I! 

Projoto:o rotat:ldo:o 

Projeto:. dlstrlbuldot> _c_niio r r. f·,, t lldn,!'...::."-''------
ProjctoG om diUoOncia ... 

OHclot~ rocobldo5 --·-------------

CONCLUSAO 
DO PARECER 
DO AEl.ATOA 

QHclon oxp_odldot~ __ ------------------

Fedidos do vl~!a -··-

Emondna npro~ontildiL~ -------------------

Subornando& oprosuntildllG 

Substltullvos •• 

Projeto~ do l'losoluç~o ---·~----·----------·-----

Occl:nnçOoa do voto 

Comporoclmonlo do·oJ!Orldcdo:o -------------------

Voto::. com routrlçOo~ -----------·---

Convltoli oxp11dldot1 

Urnnfl!u, om )O da ro<~rço du 1 n~ 

)0.0),]~ 

CONCt.USAO 
DA 

COMJSSAO 

OOSCRVAÇOCS 

OBSERVAÇOES 



' ,.. ____ _ 
I 

• • 
Abril dr 1'17~ IHÁRIO J)O CO~GRt:.."iSO NACIONAL (S..:A41 11) 

CO:'IliSS,\0 DE SAODI: 

I:EI,.\TúltiO COJtltF.SI'ONI>ENTE ,\O MCS DE MARÇO DE Hl 79 

I'ltESIJm~JI~: Sf.IIIIDOR GILVAI/ P.OC!IA 

ASSISTENTE: CARLOS GUILIJCRHI: fOIISI:CA 

DATA OE RE~ FIE LA fOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NúMERO E EMENTA CE131MENTO DESIGNADO O IS· DO PARECER OA OOSERVAÇOES 

NA COMISSÀO TRIBUIÇAO DO RELATOR COtAISSAO 

~EI!LE..Ll&L DA CÃf~~-2211! 
O!:>ri[cl O!> ônibuo de linha:: intcr:nunicipab 20.09.78 Scn.Jdor 14,03.79 

c lntcrc!>taduaio • portarem c:::tojo com me- AOJ\L13ERTO 

dica::-.cnto:: no:; termo:: que menciona c d.Í 0!.::!, SEI/A 

':'!".:l..:> prc.vicl~nc:iao. 
C Padi:ltribuido 

/1UTOP.: Pcp. Edr;ard :1.rrtin::: 



IWM Quarla•lrlu li 

NUMERO E EMENlA 

Pf::ll}ETU VE LEl DA CÃIIARA NC: 143Y7B : 

C11.ia cartyo4 no Qua.dJZ.o PeAmane.ltte da 
Sc.c.ll.e.ta.lt.ia do Tlt.ibuna.l Rtg.i.onat do 
Tita.ba.tho da. 9~ Região, e dâ · ou.tJtaJ 
pll.ovidi.nc..i.u. 

PROJETO OE LEJ tiA C~IIARA N91J4/ 18: 

Al.te.Jt.a düpo4Uivu da. Lei n9 4 769, 
de. 09 de .4etc.mblto de I 965, que d-i/. 
põe. 40bl!.c o exc.ILc.Ze.io da. eM&..i.JJâ:o -r 
de. té:en.ico de. Adm.i.n.i4tltaçao. 

Düpõc. JObl!.c. a cl!..iação de ca11.goJ na 
Sc.cltC..Cal!..la do Tlt.ibunat Rc.g..C:.ona! Elc.i. 
.t011.:tl do 'Rio 01ta.11de. do SuL. e dá. o"f 
tltaJ p11.ov.Ldênc.ia.J, 

PíWJéTO 'OE LEI DA CÃ~!ARA IJCJ 06/79 : 

Reaju4.ta o4 vcne.i.mcn.to4 c 4atii11.io4 
do4 Hllv.i.dMc4 da Câ.rna11.a. do6 V~pu.ta 
do4, c dá. outlla4 p1lovUêne.i.a6, -

PROJETO VE LEl VA CÃI.!ARA IJ'! 0'1./79 : 

Düpõc ubltc a e..Uação de ca.-tgo4 na. 
Sec.ltc..ta.U:a. do T~ti.buita.l. Regional ' 
Etci.toul do Pa11.ii, c dã. ou.t•'ta4 pilO· 
vUênc.ia6. 

c. PROJETO DE LEJ VA CÃMARA IJ'! 19179 : 

Füa Umi.tM de .i.dade. pa.11.a .i.n4 c.lliçã.o 
em COI1Cult4 o pÜbl.i.c.o ou. p.-tova. de. H te 
ção cm e.n.t.idarle.4 da Adm.i.nú«ação Iii 
d.i.11.e.ta. e. dá ou.tJr.a4 pltov.i.dênc.i.u.. -

()(À H lO ()0 CONGRESSO NACIONAI.(~·o III 

DATA OC 
RECEOIMENTO 
NA COMISSAO 

02.12.78 

02.12.78 

05.03.79 

15. o 3. 79 

Ol.03o 79 

'1.9.03. 79 

RELATOR 

DESIGNADO 

5~"'00~ 
lfCNRTQUE 
DE LA ROCQ.UE 

SENADOR 
LÁZARO 
BARBO lA 

SENAVCR 
VJ/.IARTI; 
MARli 

SENAVOR 
AOERGAL 
JUREMA 

SE.NAVO~ 
O!NARTE 
MARli 

DATA DA 

DISTRIOUIÇ•\0 

I 9 o o 3 o 19 

19.03.79 

19,03. 79 

: 19,03. 79 

19.03. 79 

S!NTESE VOS TRABAWOS VA COMI SS~O 

P1toje.to4 f}Ü.tltib!Údoó 

PltoJe.l:.o4• Rc.la.tadoó 

lllta4.t.t:J.a, 30 de maltço de. I 979, 

·~ 

o I 

o 2 

I o 

o I 

CONCLU5AO 
DO PAAEC!;R 
DO AEL.ATOR 

FAVORÁVEL 

- -~~s·•I"'II'!DIII•IIllrall 

CONCLUSAO 
DA 

COMISSAO 

Apltova.do pc 
la Comiuão";" 
cm 22.03.79 

Abril ~r 1'17'1 

0!35,ERVAÇOES 



' ..... ·.,,: .· .. t: '•li' 

Abril tlt 1'17'1 UIÁRIO IJO CONGRES...Ç() NACIONAI.(Sr(An lll 

COl'ltJSSAo Im 1M.UGPORTSS, COI1UISICAÇ1:5~ E ODRA::i P"DLICo\5 

HEr.ATóltJO CORJtWWO:-IDENTE AO MtS DE 11.\!lÇO J)f~ 10 ?9 

PRESIDENTE: 

ASSJSTJ:Nn;: 

SlliiADOR BEIIEDITO F!mllEIRA 

ROJIAillO PACHECO DE O],r;EIRA 

NúMERO E EMENTA 
PATA DE AE· 
CEDJMENTO 

NA COMJSSAO 

pftQ,Z!:ro DB !J!I DA C~I1ARA NO 097. DB ±978 
+8.08,78 

O{ A Dll!IOMitiA~ÃO DE DEPD'I'ADO 
l"l!RREI!U DO AIIARAL ~ OPOVIA BR·277, 

IVAN 

~rt~E'l'O D~ L~ D:i C&"HR~ uo 020 1 OE mª 
26,06,78 

P!IEVZ AlNCLUaiO Pll RODOVIA PB LIC' 
ÇÃO NO PLAljO NACIOIIoL O~ VIAÇÃO, Dl.'l!lRHWAÍ! 
DO A R::VISAO DO AII!:XO DA LEI NO 5o9l7,Dll :tO 
PI SE'!EHBRO DE +973, 

DATA DE 
NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO 

NA COMISS.AO 

~ROJll'I'O O~ LE! DA C!~ARA 1112 +1Zo DB .228 
02.10.78 

ACRESCllN'IA § 60 AO AR~ICO !,2 DA LEI 
NO 5',:t08, DE 2l DE .SETEIIBRO DE l966 ~ CÓDI-
"-2 llillQ!W, ll!i ~-

EI!Q:l~2 n-g LEI DA C~~~~& ~o 0321 DB 1228 

DIOS, 
DISPOB SOBRE PROIEÇXO CO!ITRA INCtlN-

20,U.78 

~no.r;:ro DE LEI DA C.tllAB~ NO lJ:t, DE '228 

DISPÕB SOBRE ~ PROPAC.U.'DA E A PUBLI 2•.u.za 
s~~~ lüMb~re~~s B ~~~~~~ 0~~~~~~: 
ID~ICIAS, 

REI.ATOP, 
DESIGNADO 

S~tsAI>OR 
lllRO PWHOSSIA! 

SEIIADOR 
VICENTE. VUOLO 

AELATÓA 

DESIGNADO 

SE:IADOR 
FO!'i'SO CAi-lARGO 

OI!NADOR PI!DH 
PE!lROSSIAJI, 

SENADOR BEIIll· 
DITO FERREIRA 

DATA DA 
[)IS· 

TAJBUJÇAO 

30.03.79 

30,03,79 

DATA DA 

DISTRIBUIÇAO 

30.03-79 

30.03.79 

30.03.?9 

CONCLUSAO CONCLUSAO 
DO PAAr;CER DA OBSERVAÇOES 
00 RELATOR COMISSAO 

REDISTRI!JDI· 
çXo. 

' 
~ISTRIBDI· 
ÇAO 

. 

CONCLUSAO CONCt.USJ..O 
DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
DO AEI.ATOR COMJSSAO 

RZDISTRISUI-
çio. 

RWISTRI!lUI· 
çXo. 



-----~ 

lÁ RIO 00 C NGHE 'SO .. --· -- --···- .. " . .. ··---
() -~ ... A~·- -~~~-J~N~~-~~·o!IJ Allrl~~~ !Q -·- •. ----···- --

NúMI!AO E EMENTA 
DATA DE AI!LATOfl DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEOIMENTO DO PARECER DA OOSErlVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUICAO 00 R[;LATOR COMISSAO 

! PMJ'..,.O DR T.lrr DA C"''"' NO l'~ DE 10?~ 

FACU).T~ AOS ~SSINAJITES DE SERV&S 
2B.ll. 78 Sll:IAJJOR 30.03.79 

DE TliLEFOli:U A EXCLUSXO DO RESPECTIVO T! ~~ 
FOl: SO Ct.Miú\GO 

NR DOS SISTü!AS DISCAO!>I DIRETA A DIST.l!iCIA 
• DDD, • E DISC~OEII DIRETA INTERNACIOIIAL • DDI 

ERIO!I<J:Q ~~ !.l!I D~ C&lf&!!A H' .~1, DE !2Z§ 

INTRODUZ ALT~Xo NO P~ N~CION~i 
01.12.78 SENAJJon 30.03.79 

DB VIA810, IMCLtJINDO T HO RODOVI IO NOS BS 
VICE!ITI: VUOUI 

UDOS B SANTA C~TARI!IA B RIO ORA!lDB DO SUL; 

EB~ltl2 121 w 12& ~&Hw UD ~~o, DR il.lz~ 

IIICLUl NO PLAIIO NACIO!IAL DR V:UJ(O 01,03.79 SENAIJOR Pl!llRO 30.03.79 
APROVADO PR~ LEI NO .~.91~DE 10 DE S !>!! Pm:lllO::lSIAN. 
BRO Di! 1973, O PORTO D~ T 1 UICALIZADO NO 
MUIIIC1PIO DB TBF~, ESTADO DO AMAZO!IAS, 

NCsMEAO E EMENTA 
DATA OE RELATOR DATA DA CONClUSAO CONCt.IJSAO 

RECEBIMENTO 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTAIBUIÇAO 

DO PARECER OA OBSERVAÇOES 
DO RELATOR COMlSSAO 

PROJETO DE LEI DA C.!MA.RA NO 133, DE 1928 

ACRESCJ!IrrA DISPOSITIVOS AO C6DIGO 29.03.79 SmlADOR 30,03.79 
NlCIONAL DE T&INSITO (LEI NO 5,108 1 D& 21 AFONSO CAJ.tARGO 

DB SBTEMBnO DE 1966, 

E~IO!~'.!Q ~li I&I DA Ç&lf6!!! H' o8z, DE 12Z8 . . 
ACRESCJ!IrrA DISPOSITIVO k LZI NO 30.03.79 S!::liADOR PlDRO 

~.108, DE 21 DE s::rn:BRO DE 1966 (CÕDIGO NA, 30,03.79 
CIOJIAL DE TR.IJ1SITO) PliDROSSIIJI 

EBIO!!ii:Q ~R Ln ~~ C~6!!A ~o 028, DE l.2Z~ 

IIICLUI PWGRAFO AO ARTIGO 1,6 DA LlJ 29.03.79 SE!IADOR 
110 ~.108 0 DE 21 DE SETJ!i·IDRO DE 1966 (C(\DIGO 30.03.?9 
NACIONAL DE TR.l!IS!TO), VICI!.lm; VUOUI 

~fP'"}'Jtii!I~I-·'";!!'.J. .... "', --- -



Abril dt 11n'J DIÁRIO 00 CONGRESSO NACJONAL(Siçlct 11) 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCL.USAO 
NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER 

NA COMISSAO DES!ONADO OISTRIBUIÇAO DO AEL.ATOR 

PRO.Tm'O OE LEI DA C~J.!I\RA NO OBJ, DR 1222 
ACilESCE~"rA P.\fu~CRAFOS AOS All'riCoS 22.03.79 SENADOR 3o.o3.79 3• B 9' il ALTilRA A RmAlXo Do ARTIGo lo DA 

Lili NO t19~flE 19 DE D ZlliBRO DR 197'+, DIS VICENTE VUO!.O 
POliDO SOBRE UTAÇÃO DAS IllllENIZAÇDES Pol! 
DA~IOS PESSOAIS E MATERIAIS, COBERTOS PELOS 
SEOUROS DE RESPO~SABILIDADE CIVIL DOS PRO• 
PRU!.<RioS DE VE CULos AUTOHO'!ORES DR VIA 
TERI\ES!RB. 

Bfll'l'ESJ! DOS T!!ABAU!OS DA COMISSÃo 

l!EUNIOES llXTRAORDIN.(RIAS • • • • • • • • • • • • • • • • l 

PROJE!OS Rl:Cl!:BlDos • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 

PROJE!OS Drsrnratitnos • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 

PRo.rz:ros nmrsrnraufnos • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ 

CoRRESPONDt!ICIA RECEBlDA • •. • • • • • • • • • • • • • 3 

Br~&.sU1:1 1 31 de carço de 1979 

SlNTESE GERAL DOS' TRhBALUOS o•,g COMISSÕES PERMANENTES 

DUMNTE O MtS DE MARÇO DE 1 979 

, 
• 

! •'•o~ ... I ~~ ! o! o ' o 

CONCL.USAO 
DA 

COMISSAO 
OBSEAVAÇOES 

Reuniões Ordinárias •••• ,.,, •••••• , ••••••• 012 

Reuniões Extro.orCUnãriao •••••••••••• ,, ••• 015 

Projeto o Relatados ••••••••••• ,, ••• ,.,., •• 054 

Projeto& Distribuidos •••••••• , ••• , ••• , ••• 315 

Projetors em diligência,,.,,, •••• ,,,.,,, •• 

O!Iciors recebidos,,,,, ••••••••• , •• ,,,,,,. 009 

O!l.cioD expedidos.,.,.,,.,., ••• , •••• ,, •• , 003 

Pedido a de via ta,,., ••• ,., ••••••• ,,.,, •• , 006 

Emenda:s ApresentAdas •••••• , ••••••• ,,,,.,, 006 

SubmendAa apresentadas ••••••••••••••••••• 

Substitutivo::~ apretsontadoa, ••• ,,., •• ,., •• 001 

Projetes do Resolução apreaenudos, •••••••• ,07 

Dccl.:~rações do voto •••• , ••••••••••••••••••• , -

CompArecimento 'de autoriàAde:s, ••••••••••••• ,01 

Votoa com restrições ••••• ,., ••••••• ,., ••••• , 01 

Voto:~ vencidos, •••••• , •• , ••••••• , • , ••••• , • , • 01 

Convites expedidos ••••• ,., •••••••••••••••••• -

~>v-R o Ç, P.r<ll, 
~~ll do março do 1 979. 



OlÁ MIO DO CONGRES.'ia NACIONALfS.Çio lll 

SERVIÇO DE: COl1IZSi:I8S !H5TAS
1 

E!:PE:C!AIS E DE INQUÉRITO 
R!::L;.TÓRJO CORRESPONCE!lTE: AO ~:~s DE: MARÇO DE: 1979 

NÚMERO E EMEUTA 

PROJETO DE LEI DA CAHARA N9 106, DE 1977 (VETO) 

EBtAboloce normas de 9'4rll.ntiA paro oo conoumide_ 
rcs de ve!culos automotoras e respectivos compQ 
nontcs, ro9'Ul4Zllent., 11 distribuiçÃo do.aaos prodÜ 
tos e dÃ outna providÕnchs. -

RESOLUC!O N9 69/ de 1978 

Cria nos termos do Regimento Interno, Comissão 
PulamentAr de Inquérito, para invl!l&tiqar dcnúo.. 
cias tormttlad,u pala revista "DE::R Spioqcl", Ale 
manha, sobre a execuçÃo do Acordo NucleAl' Drll = 
sil~Alemanha. 

MENSAGEM N9 loo, OS 197D-CN 

Do Senhor Presidente da RepÚblica, submetendo 4 
aprov11ç4o do CN o texto do Decreto-lei n9 1640, 
de :!0/ll/1978, que 4crescent4 par.igra!o ao 11rti 
90 69 da Lei n9 4 947, de 06/04/1966, e dá ou= 
trao providências. 

MENSAGEM N9 01, DE 1979-CN 

Po Senhor Presidente da RepÚblica, aubmetendo .i 
aprovAç4o do CN o texto do Decreto-lei n9 1641, 
de 07/12/78, que alter~~ 4 LegislAçio do Imposto 
de Ronda das Pesaoaa F!aicaa. 

MENSAGEM NQ 02. DE 1979-CN 

Po Senhor Presidente àD. República, oubmetendo li 
deliberaçÃo do CN o texto do Dccroto-1ei n9 •• , 
1642, de 07/12/73, que illten 4 legislAçÃo do 
Imposto de Renda àD.u pesaoas f!aicAs. 

MENSACE."' N9 OJ, DE U79-CN 

Do Sonhor Preaidente da República, submetendo ii 
aprov11ção do CN o texto do Dc;croto-1e.1 n9 1643, 
de 07/12~78, que prorrogA prazos previatos na 
1egislaçao do Imposto de Rond11. 
MENDACEM N9 04, OE 197!1-CN 

00 Senhor Presddente da nopública, aubmotendo .i 
aprovação do CN o texto do Docroto-1oi. n9 1644, 
do 11/12/78, que prorroga o pr4:o do vigõnci.A 
de que trata o artigo 59 do Oecroto-loi n9ll06, 
de 16/06/78. 

CO:-'..POSIÇ;!.O 

Pres. Sen .Roberto Saturn!, 
no 

V.Pres.sen.HUton CAbul 
Rol.~op,Daso Coimbra 

Pres.Sen.Itamilr Franco 
V.Pres.oep. Pauos Porto 
Rel.Sen.M1lton C11brill 

CO:-'..tiOSIÇÃO 

Pres.Dep.P4checo Chavea 
V .Pras .Dep.Alcebhdea 

do Oliveira 
~ol.Sen.Jorgc Kalume 

Pres.Sen.Robcrto Satur
nino 

V.Pres,Sen.Ju~ahy Milqa
lhacuJ 

nel. Dep. Victor FontanA 

Prus.Dep.Ruy CÕdo 
v.prea.Pep.Nelson Morro 
Rel.Sen.Leonir Varga:J 

Prcs.Sen.Dirceu Cardoso 
V .Prea.Son.Aderbal Jur! 

mo 
Rel.Dcp.Alexandre MAChA

do 

Proa.Dep.Edgar Amorim 
V.Proo.ocp.Pedro Germano 
Rel.Sen,Moacyr D4lla 

PRAZOS 

13/03/79 

90 Dias 

PRAZOS 

25/03/79 

27/03179 

27/03/79 

28/03/79 

26/03/79 

• IAIJ4, i4 

Abrlldel979 

OBSERVAÇ0ES 

RelAtório omitido Oln 

08/03/79. 

O!lcio do prorroq~açÃo Atá 
15/3/1980. 
Reunião em 7/l/79, para 
aprechçio do ralat6rio 
parcial apreaentado pelo 
Sr, Senador Jo.rbaa Paa~a-
rinho. 
Reuinão cm ll/l/79 - Proa 
oequimcmto da leitura dÕ 
relatório do·Sr.Senodor 
Jarbaa Paua.rinho. 
014 14/l/79 - .Piscu .. ão 
do Relatório apresentado. 
Dia 27/3/79 - Depoimento 
do Dr. John Cotrim - ex-
Presidente da tuill\4&. 
Dia 28/l/79 .. Depoimento 
do Dr .Mirio Bharing .. ex-
Presidenta da Eletrobria 
Dia 29/l/79 - Depoimento 
do Cal. Francisco Ferrei•· 
ra - Aaaeasor ele Aaauntoa 
Nuclearell do M,M.E. 

OBSERVAÇ0ES 

Inatalada cm 07/03/79 
Parecer !avor.ivcl, profe 
rido em 27/0J/79• -
AProvado, 

Inatalada em 09/0l/79 
Reunida 4 ComiD11io, não 
houve "quorwn" para deli 
benção. Parecer a ser -
profericlo cm Plcniirio. 

Inatalll.da om 09/0l/79 , 
Parecer favorÁvel, preta 
rido em 21/0l/79, -
Aprovado. 

. Instalada em 1'2/0l/79 
la. reuniÃo - 21/0l/79 nio 

·houve "quorum" 
2a. reunião .. 22/0l/79 .h 
recer tavor&vel Aprovado:-

InstAlada om 12/0l/79 
Parecer favorivel 1 proferi 
do om 22/03/79. AProvado,-
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Altrlldtl9'79 DIÁRIO DO CONG~F.SSO NACIDNAI.(Sfçio li) 

HENSAG&M N9 OS,. pE. 1979-"C:N 

Do Senhc:!r Pro11idente ·da RepÚblico, submetendo .i 
aprovaçoo do CN o texto 1;1o Decreto-lei n9 164S, 
do 11/12/78, que ~!apÕe sobre o. cobronço. do. o! 
vida Ativa do. Uniao o dá outras providencio.&. -

MENSAGEM N9 06, DE 1979-CN 

Do Sonh2r ProJJidcnte da RepÚblico, submetendo .i 
aprovAçao do CN o texto do Decreto-lei n9 1646, 
da 16/12/78, que estenda até 31/12/79 o prnzo 
estabalecid.o no § 29 do art. 19 do DecretO"'lt~i 
n9 1592, dt~ 21/12/77. 

MENSAGEM N9 07 1 DE 1979-cN 

Do Senhor Proaidonte da RepÚblica, submetendo Ã 
aprovação do CN o texto do Decreto-lei n9 1647, 
de 18/12/78, que altera diseositivos da Lei n9 
64681 da 14/ll/771 que dispoc sobre o regime do 
tributaçÃo simplificada parA peSBoas jur!dicas 
da pequeno porte e oPtabeleco isenção do impos .. 
to de renda em favor daqueles que auferem redu .. 
zida rocei ta bruta. · 

MENSAGEM N9 08, DE 1979 .. CN 

Do Senhor Presidente da RepÚblica, submetendo .; 
AprovAçÃo· do CN o texto do Decreto--lei n9 1648, 
de 18/12/781 que Altera a legislaçÃo do imposto 
sobre a rendA das pesuoAs jurldicA& e dÃ outras 
providõncilla. 

NÚMERO E EMENTA 

MENSAGEM N9 09, DE 1979-c~ 

00 Senhor Presidente da República, submetendo ii 
aprovaçio do .cN o texto do Docreto .. loi n9 1649, 
do U/12/78, que diapÕe sobro a eriaç.io de car
gos no Tribunal de Constas da União e dó outns 
providências. 

MENSAGEM N9 lO, DE 1979-CN 

DO Senhor Presidente aa República, submetendo ii 
aprov&ção do CN o texto ao Decreto-lei n9 1650, 
de 19/12/78, que rostrinqe "' apl1c11ção do art. 
29 da Lei n9 4 729 1 do 14/07/65, e ao art. 18 1 

parágrAfo único, do Decreto .. lci n9 157 do 
10/02/1967. 

M&NSAGEM N9 11, DE 1979 .. CN 

Do Senhor Presidente da República, submetendo 4 
aprovação do CN o texto do Decreto-lei n9 1651 1 
de 21/12/1978, que aumenta os limites do Doere .. 
to .. lei n9 13121 do 15/02/1974, al'toradoa pelos 
oacretoa .. leia n9a 1460, do 22/04/1976 o 1562, de 
19/07/1977 e di outraa providânciau. 

MENSAGEM N9 1:!, DE 1979-cN 

Do Senhor Presidente d4 República, submetendo 4 
aprovaçÃo do CN o Docroto-loi n9 1652, do 22/l.1/7ll 
ql;!o altera, po.ra o oxerc!ci2 do 1979, a distribu!, 
çao do produto da arreeadaçao doa impostos que 
menciona. 

COMPOSIÇÃO 

Pres.sen.cunha Lim"' 
V,Pres.Dop.Passoa Porto 
Rol.Dop.Uuqo Mard.:a.ni 

Pres.Dep.Bonja.min Farah 
v.Pres.oep.Djalma Bessa 
Rel.Son.Henriquo de La 

Rocque 

Prea.Sen.Cunha Lima 
V.Pres.St~n.José Lins 
Rol.Dep.Cant!dio SM~paio 

Pres:.Dep.Robcrto Carvalho 
V.Pres.Dop.Josó Ribamar 

Haehado 
Rel.Son.Lui.z Cavalcante 

COYJ'OSIÇÃO 

Pres.Sen.evandro carrei
ro 

v. Pres. Son.llenriquo de 
La Rocque 

Rel.Dep.Alcebiades de 
Oliveira. 

Preo.Dep.Eloy Lenzi 
v. Proa. Dep.Alborto lfof!

mann 
Rol.Son João Boseo 

Pres.Sen. Roberto Satur
nino 

V.Pres.Son.RA1mundo Pa .. 
rente 

Rol. Dop. Pedro Caro lo 

Proa. Dep. Nabo r Junior 
V.Proe.Dep,Vinqt Ro•ado 
Rel,Sen.Adorval Juroma 

PMZCS 

31/0>/79 

31/03/79 

31/03/79 

31/03/79 

PRAZOS 

01/04/79 

01/04/79 

02/04/')9 

02/04/79 

Ourt•·(tlfl 11 11.5) 

.OBSERVAÇ0ES 

Instalada em 12/03/79 

InstalAda em 12/03/79, 
Parecer fl!.vorável, profe 
rido em 23/03/79, com v§: 
to em aopar'ado do Senhor 
Deputado Walter Silva. 

Instalada em 13/03/79 
2a. reunião em 29/03/79 
não houve "quorum" para 
deliberação.Parece:r .. "' 
ser proferido em Plen&
rio, 

InstalAda em 13/03/79 

OBSERVAÇ0ES 

lnstalada em 14/0l/79 
Parecer favorável proferi 
do em 26/03/79. -
Aprovado. 

Instalada em 14/03/79 
Parecer favorã~ol, profe .. 
rido em 29/03/79. 
Aprovado. 

Inatalada. em l410l/79 
Pl!.rocer fAvorivoLI proferi 
do em 49/03/79 -
Aprovado. 

Instalada em 14/03/79 



DIÁRIO DO CONGRE.c;sQ NACIONAL(Sfocillll) 

!lÜME:'!O E EXt llT A 

l :l.J, OE 1979-CN 

'roaidonto da República, submetendo .i 
:O CN o toxto do Docroto-loi n9 1653, 
:JB, que prorrog.12, o pra;o do aplica .. 
'er~tivoa fiscais criAdos pelo Al'tigo 
-tc~lci n9 880,de 18/09/1969, dilata
·& do Decreto-lei n9 1345, do 19/09/74 
, ~roV1dênci4a. 

'.L.t, DE 1979-CN 

·re:-aidente da República, submetendo ,;, 
o CN o texto do Decreto-lei n9 1598 r 
IT, 

l 5, DE 1979-cN 

ro sidento da República, submetendo .i 
o <:N o texto do Decreto-lei n9 1655, 
, <JUe dispõe sobre A guarda e a 11 .. 
1 <Oil'lprovantos do rocolhin•onto resti 
rt"''lnte de óleo eombust!vt~l institui= 
ret""to-lei n9 1520, de 17/01/1977·. 

l-E, D& 1979-CN 

re:~idente da República, submetendo ,;, 
J C:N o texto do Décrcto•1ci n9 1656, 
, qus prorroga o pra;o estabelecido 
lo Dercreto-lei n9 1577, de 10/10/77, 
=obr~ a concca&io de isençio do Im -
o()rtaçio c do :Imposto sobre Produ -
lA11z:ados, nou cauos que especifica. 

Nl' 18, DE 1§79-CN 

P:~tes1dente cia República, submetendo 
io do CN o texto do Docroto-lei n9 
ll..ICL./1979, que a11:era os limites de 
! cs Decretos-lois n9 1358, de 
~~ 1431, de 05/12/1975; 1491 de 19 
•o de 1976 e 15961 do 22/12/77. 

(9 19 I DE 1979-CN 

Pz:uidente da RepúbliCA, submetendo 
oo de> CN o texto do Decreto-lei n9 •• 
'li""'Cl/1979 r que extingue o estímulo 
q~e trata o·artigo 19 do Decrotp-lei 
'05/03/19,69. 

lQ 21 , DE 1979....CN 

Pz:-aa:Ldente da República, submetendo 
oica do CN o texto do Decreto-lei n9. 
'l/"'01/1979, que reajusta os vencimen. 
ri...o& dou servidores civis do Poder 
ll.oe membros da Hagiatra tura e do 
o Corltas da UniÃo o dá outrAo pro-

·9 22, 5o 1979-CN 

Pr 4:1B:Ldente da Rcpúbll.cd, liubmetendo 
o ~o CN o texto do Oocroto-loi n9 .• 
5( Ol/1979, que· estttbo1oc::o D.ltonçõos 
d <a Benef!cio.o Fiscais A Progrwnas 

do &>eportaçiio a dá outras providõn-

CONPOSIÇ~O 

Prou.Son.Evo14aio Vieira 
V.Proa.Son,Lourival aAp
tiota 
Rol,Dep.Ioaac Newton 

Pros.Dep,JoÃo Herculino 
V.Pres,Dep.José Amorim 
Rel.Sen.José Lins 

Proa.Sen.Itamar Franco 
V.Pres.Sen.Milton Cabral 
Rol.Oep.Bolmiro Teixeira 

Pres.Dop.Josê Frejat 
V.Pros.Dop.Cjalma Dessa 
Rel.Sen.Mendes cana1e 

COMl'OSIÇlO 

Pres.Dcp.Walbor GuimarÃau 
V .Ptos .oop.Ni1sori Gibson· 
Re1.Sen.Jorge Ka1ume 

Pres.Sen.Mauro Bonevidea 
V.Proo.Sen.BoneditoFer -

reira 
Rel.Dep,Oaao Coimbra 

Pras.Sen.Evandro carreira 
V,Pres,Sen,tlonriquo de 

La Rocque 
Ro1.Dep,S1quoira.Cmnpos 

Prea.Ocp.Irttm Saraiva 
V.Prcs."Dop. Hugo cunha 
Rel.Scn.Jutahy MagD.lhõea 

Abrlldf 1979 

PRAZOS OBSERVAÇ0ES 

03/04/79 Instalada om 16/03/79 

03/04/79 Inuta1ada om 16/03/79 

03/04/79 Instalada em 19/03/79 

08/04/7~ Instalada em 21/03/79 

P:1AZOS 

10/04/79 InstalAda em 22/03/79 

ll/04/79 Instalada em 23/03/79 

14/04/79 InatA14d4 em 27/03/79 

14/04/79 Instalada om 27/03/79 



Abrildt 1'1'79 ___ __:U~ÁIUO J)O CO~GRt:liSO NAfiON,\I.fS.cjniJ) 

! N(n~::~o E t:~ti:TA COV.l'OSIÇXO P~AZOS OESE:~VAçO:::s 

' PI{QPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUIÇKO N9 2l de 1978 

Dá .nova redaçÃo aos arts. 101 o 102 o o nQ XIX Proa,Dop.Criatinu Tav4re 13/04/79 Instalada cm 19/03/79 
do art. 165 da Constituiç4o Federal. V.Proo.cep.Wildy'vianna 

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUicKO N9 24 do 1978 
Rol.Sen.Adorbal Jurema 

AlterA 11. redaxio do Art. 15, § 19, a1Inoa "a" . Pros,Sen.Vodro Simon 13/04/79 Instalada em 19/03/79 
da constituiçao Federal. V.Proo.Sen,Raimundo Paro~ 

ta 
Rel.Dep.Djalma Besja 

PROPOSTA DE EMSNDA A CONSTI'l'UI!f.XO N9 25, de 1978 

Cancela disposiçÕes e açrescenta expressÃo ••• Prea,Sen.Cunh4 Lima 18/0</79 Instalada om 21/03/79 
arti2os 43,57 e 44, respectivamente, da Conati - V.Pres.sen.Hurilo PadarÔ 
tuiçao Federal-. Re1.0ep.Etnani S.iitiro 

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUI~O N9 26, DE 1978 

Aletra a rodaçio do n9 IV do artigo 99 da Const!. Pres,Dep,Penjamim Farah 18/04/79 Instalada em 21/03/79 
tuiç4o Fedenl. V.Prea.Cep.simão Seosim 

Re1.Sen.Lomanto Junio'r 

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUI~O N9 27, DE 1978 

' Altera a r!daçio do.parãgrftfO 39 do artigo 19 da Pres.Dep.Jerônimo Santana 19/04/79 Ins~alada em 21/03/7, 
. 

I Conatituiçao da Republica Federal do Brasil. V.Prcs.Dep.Milton BrandÃo 

I 
Rol.Scn.Aloysio Chaves 

' I 
I 

N'JMERO E EXENrA COMPOSivXo Pl!AZOS OBSElVAÇ0ES -
PROPOSTA oe EMENDA X CONSTITUiçlO N9 23 DE 1978 

Acrescenta pArÁgrafo ao art190 39 e altera a re Prea.Sen.Adalberto Sena 19/04/79 InstaladA em 21/03/79 
dação do cj,uá do artigO 99 c dos earãgratos - V.Pres.Sen.João Bosco 
do artigo o ConstituiçÃo d~ Republica Pede- Rol.Oep.Hugo Mard!ni 

I 
rativa do Brasil. 

PNOPOSTA DE EMENDA A CONSTITUICKO NO 29 DE 1978 

Acrescenta itenP VIII c IX c, passando o atual Prea.sen.LÃ~aro Barbo:a 20/04/79 Instalada em 22/03/79 
parÁgrafo único a ser o parÁgrato 19 o par4gra- v.Pres.Dcp.Aderbal Jurem~ 
fo 29 ao art, 1121 altera a redaçÃo dos artigos Rel.Oep.Caludino Salea 
124, e seu parigrafo único c 1321 o acrescenta 
o parÁ~rafo único ao artigo 140 da ConstituiçÃo 
da Republica do Braail. 

PROPOSTA DE EMENDA Â CONSTITUI~O N9 30 1 oe 1978 

Altera o calut o o parÁgrafo 19 do artigo 177 Proa. Alc:ir Pimenta 20/04/79 Inatalada em 22/03/79 
da Constit~ Ç4o do República Federativa do Dra- v.Prcs.Dcp.Cid Furtado 
sil. Rcl.Sen.Jutahy'HagalhÃea 

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUI!f.KO N9 31 1 DE 1978 

Altera a rodação do par.iqnfo 49 o 'acrooconta o Prca,Ocp.Ruy Cõdo 21/04/79 Inatalada om 23/03/79 

I p.:1rSgnfo 69 AO art!qo ltl o o par.iqrafo 39 ao v.Prcs.Oop,Paulo Cuorra 

I 
Artigo 251 c altera a redaçio do artigo 26 da Rol.Scn.Paasoa Porto 
Conotituiçõo da R6pUblica Fodorat1va do Dras1l. 

PROPOSTA OE CMENDA A COriSTITUI_çJip ~~ .3?-_,, 0§. .1!!.,8 

' I Altera a rodaçÃo do artigo ~05 da Constituiç4o. Preu,son.Dirceu Cardoso 21/04/79 InatAladA cm ~3/03/79 

i V.Pl:'oo.Scn.llolv!dio Nunes 



' I 
I 
I 

I ~ 

H~K Quttrlsa-rrlna li Di,\ RIO 00 CONGRESSO NACIONAI.(Soçun III Ahrilde 1979 

zação de embalagens; Projeto de Lei do Senado n• 12/79- Revoga 
a letra "b" do art. 62 da Consolidação das Leis do Trabalho c o Pro· 
jeto de Lei do Senado n• I I /79 que "modiõca a redução do§ 4' do 
art. 543 da CLT. Inconstitucional o Projeto de Lei do Senado 
n• 322/78 - Complementar - Altera a Lei Complementar n• 34, 
de 1978, que dispõe sobre casos de aposentadoria, no Grupo·Diplo· 
macia, código D-300. Aprovados os pareceres por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião lavrando eu, 
Maria Helena Bueno Brandão, Assistente, a presente ata que, lida c 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS A SEREM PUBLICA· 
DAS EM ANEXO À ATA DA 5• REUNIÃO DA CO· 
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, DEVIDA· 
MENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESI· 
DENTE: 

Item I da pauta. 
Relator: Senador Aderbal Jurcma. 
Projeto de Resolução da Comissão de Economia, referente a 

Mensagem n• 25(79, do Senhor Presidente da República. 

O SR. ADERBAL JUREMA- (Procede-se à leitura do rela· 
tório c o voto do Sr. Relator.) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque)- Em dis· 
cussão o relatório c o voto do Relator. 

O SR. LEITE CHAVES- Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque)- Com a pala· 
vra o nobre Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES- Sou Relator, também, de um desses 
projetas de financiamento da Cidade de Londrina. Então, apresen· 
ta mos uma emenda, Sr. Presidente, porque ela é necessária, inclusive 
para todos os projetas dessa natureza, para padronizá-los. 

Veja, V. Ex•. os empréstimos são concedidos, mas às vezes a 
concessão não se faz de uma vez, c sim ao longo de meses, senão 
mesmo de anos, dependendo do PER T ou do escalonamento da 
obra a que esse financiamento se destina. 

Então, o financiamento é dado cm termos de cruzeiros. Mas ele 
é pago ao BNH cm termos de UPC. Quer dizer, a volta é feita em 
termos de U PC c o pagamento é feito em termos normais de cru· 
zciro. 

Então, muitas vezes uma prefeitura ou uma entidade pres
tamista contrata um financiamento desta natureza. Quando ele vem 
recebei a última parcela, no final de 2 anos, então já hâ uma defa· 
sagem muito grande entre o valor do custo da obra e o valor efetiva· 
mente recebido para aquela finalidade. O próprio BNH admite, 
também, que seja atualizada, cm termos de UPC's. 

Fiz essa emenda, nesse caso de Londrina, estabelecendo apenas 
a frase, que a concessão também equiparada em termos de UPC's. E 
me parece que se a dotarmos, em termos g~rais, as coisas ficam mais 
justas e desaparecem aquelas angústias que temos verificado em 
determinadas entidades. Os custos são "x", o financiamento é tal, 
quando elas acabam de receber o financiamento já hâ uma defa
sagem, e ela se vê louca para obter fontes de financiamento. E o 
BNH fica tranqUilo, porque ele dá cm termos de UPC e recebe em 
termos de UPC, Devemos estudar se regimentalmente há possibili· 
dade de emenda. Parece-me que sim. Quer dizer, a possibilidade de 
emenda na Comissão de Constituição c Justiça é limitada e no caso 
aqui não diz respeito a mérito, porque, digamos, o estabelecimento 
de UPC não altera subslância. Então, di\ uma constante a moeda 
brasileira que está em evidente defasagem, mesmo interna. E o 
próprio Governo, em todos os sctores, usa 1: a U PC como uma cons· 
tante. E se a UPC 1: u medida padrrro de capital do BNH e se o linun· 
ciumento 1: do BNH,justo que se estabeleça essa emenda. 

O SR. HUGO RAMOS ... (inaudível) ...... De minha parte, 
quero dizer a V. Ex• que será um voto constante, no que se refere às 
autorizações para o levantamento do teta dos municípios c dos Es
tados. Considero que a matéria é innacionária, c, portanto, já opinei 
em minha Comissão. inclusive opinei na própria bancada do meu 
Partido, que se fizesse uma resolução legislativa, para impedir que, 
no curso do presente cxcrcicio, tais projetas tivessem andamento no 
Senado, para colaborar com o Governo Federal, no sentido de 
estancar o problema innacionário. Considero que esta maléria inna
ciona a Nação. Acho que os Municípios e os Estados devem fazer as 
suas obras com os recursos que tiverem em caixa e não com o 
aumento da sua dívida, o que resulta, em geral, apenas na defasagem 
da moeda e não do aumento de arrecadação. Será um volo constante 
que peço aos meus colegas que façam constar sempre em Ata a 
minha rejeição à tese. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Tancrcdo Neves. 

O SR. TANCREQO NEVES- Sr. Presidente, a propósito de 
projetas dessa natureza e examinando a matéria, verifico que ela está 
disciplinada realmente por uma Resolução desta Casa, a de n' 93, de 
1976, que revogou a resolução ant,erior, a de 1972. 

Esta resolução distingue entre os empréstimos ordinários, só po
dem ser feitos à luz de rigorosos critérios estabelecidos nesta própria 
resolução. Mas, Jogo cm seguida, estabelece uma liberalidade em 
favor dos chamados empréstimos extralimites, que são aqueles 
concedidos pelo BNH c outras entidades financeiras do mesmo tipo. 
Mas acontece que eu não compreendo a razão lógica, jurídica e 
económica dessa distinção, porque, no que diz respeito ao ressar· 
cimento, ao pagamento, o município está obrigado, da mesma 
maneira, a fazê-lo. De maneira que não compreendo porque se esta· 
belecc o critério rigorosíssimo para os empréstimos com outras 
entidades financeiras e se crie essa liberalidade em dispensar os 
municípios e Estados, cm entidades scmi-estatais e paraestatais 
desses critérios, para facilitar a aquisição de empréstimos com essas 
entidades, st:, na realidade, onera o município da mesma maneira c 
ele fica obrigado aos mesmos riscos de pagamento, podendo estar ou 
não em condição de fazer esse pagamento. Por isso, acho válidas as 
considerações do nosso amigo, Senador pelo Rio de Janeiro, c 
também será esta a minha orientação de votar daqui por diante. 

O SR. - Sr. Presidente, poderia fazer 
uma observação? V. Ex• me concede a palavra? (Assentimento da 
Presidência) 1:: a respeito da matéria que está sendo ventilada agora 
pelo nobre Senador Tanercdo Neves. Nilo acompanhei a tramita· 
ção, é óbvio, da Resolução n• 93 do Senado. Mas que passou, sem 
dúvida alguma, pelas Comissões competentes desta Casa, até lograr 
a aprovação final. Creio que a distinção que se faz é em razão da 
natureza do empréstimo. Quando se trata de financiamento para 
construção de casa, o projeto tem o retorno assegurado do recurso 
que permite à entidade própria, no caso, a companhia de habitação, 
cumprir as obrigações contraídas perante o BNH. Então, o usuário, 
ao pagar o aluguel da casa ou a taxa correspondente à aquisição, 
num prazo X, esttl carreando uma receita para esta entidade, que 
lhe permitirá solver o compromisso com o BNH, ao passo que os 
empréstimos de outra natureza, sobretudo quando tomados no 
exterior, nào apresentam essa mesma liquidez. Então, por este moti· 
vo é que, creio eu, o Senado Federal excluiu e deu dois tratamentos 
diferentes. Admito mais que os Estudos, os munic!pios c as 
prefeituras ficariam numa situaçi!o extremamente dificil, se nilo 
pudessem se socorrer desses financiamentos para o PLANASA, 
pura o Plano Nacional de Saneamento Bi\sico e para o Plano Nacio
nal de Hubitaçi!o, porque os recursos existentes silo cxatamcnlc os 
oriundos do BNH, através do Fundo de Garantia. Se estancarmos 
esta fonte, vamos criar uma imensa dificuldade a todos os Estudos c 
as todas as prefeituras do Brasil. 
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O SR. - (inaudível) .......... pura 
construção de casas. Aí é realmente um acréscimo de receita, cm 
decorrência do retorno. Mas o que se tem visto aqui muito são os 
projetas de autorização elevando o montante da dívida do municí
pio, com a finalidade de planejamento de estradas, de urbaniza-
ção ........... inaudível). Em vez de uma decisão normativa, 
teremos que examinar cada caso de per si. 

O SR. - A preocupação de V. Ex• i: 
válida. 

O SR. -Com a permissão do Senador 
Leite Chaves c Tancredo Neves, nós que somos mais antigos na 
Comissão nos permitiríamos fazer uns esclarecimentos a respeito da 
mudança dessa orientação. O Senado sempre se preocupou, realmen
te, com cada caso, com a aplicação e com a necessidade do 
financiamento. Tanto é que sempre exigimos do BNH comprova
ções de pagamento por parte das prefeituras e da necessidade de ser 
cedida. Constantemente fazíamos isso aqui na Comissão. Então, o 
Executivo é que tomou a deliberação, através de .......... de 
forçar a mudança da resolução. Quer dizer, mudou a iniciativa do 
Senado. (inaudível) Mas nós sempre nos ativemos em cada caso; 
tanto é que, às vezes, o financiamento voltava, exigia-se ....... . 
(inaudível) provas da capacidade financeira, .......... De forma 
que . .... , . , .. também nesta prerrogativa. De maneira, que, cmbo· 
ra lógico até:, os argumentos do Senador Chaves, mas não foram ra
zões por que nós diferenciamos empréstimos de uma natureza c de 
outra. 

O SR. - A medida veio, porque havia 
empecilho e uma certa resistôncia do Senado. Então o Executivo 
conseguiu, através de seu mecanismo normal a alteração daquela 
resolução, excluindo da apreciação do Senado - porque aqui 
apenas homologamos os empréstimos do BNH, da Caixa Econõmi
ca e mais alguns. f: só uma questão de esclarecimento para os nobres 
colegas que são novos nesta Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES- Sr. Presidente, com a vénia dos 
eminentes e brilhantes componentes desta Comissão, eu me permiti· 
ria lembrar que a discussão da matéria é inteiramente pertinente na 
Comissão de Economia. À Comissão de Economia é que cabe exami
nar o mérito desta matéria. Então, se esses empréstimos contribuem 
ou não para o agravamento do processo inflacionário, se cabe: um 
exame global ou ao invés um exame particular de cada empréstimo, 
de cada solicitação de empréstimo, essa é uma tarefa da Comissão de 
Economia, jamais da Comissão de Constituição e Justiça. Nós 
recebemos da Comissão de Constituição e Justiça um parecer que 
conclui por uma resolução, e nós examinamos apenas a cons
titucionalidade e a juridicidade da matéria, isto i:, se o emprêstimo 
pretendido está consoante os dispositivos da Constituição, da nossa 
lei interna e da resolução que disciplina os empréstimos. Só isto. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque)- Concedo a 
palavra ao Senador Franco Montara. 

O SR. FRANCO MONTORO- Parece que o nobre Senador 
Hugo Rumos, com a colaboração... , levantou realmente um 
problema sêrio, mas como observa o Senador Helvídio Nunes, nós 
estamos realmente restritos a normas que já estão r,xadas, o aspecto 
econômico-r,nanceiro é apreciado por outra ComissUo, daí a 
dualidade de pontos de vist:l. E me parece que o debute pode 
contribuir para o encaminhamento de uma soluçilo paru o proble
ma. O Senador Hugo Ramos lcmbruvu 1.1 conveniência de reverem 
esses critérios, principalmente tendo cm vistu o utuul surto inllacio· 
nàrio que cst{l prcocupundo toda a nuçào c deve também preocupar 
o Congresso c purt'lculurmentc o Scnudo c cstu Comissão. Talvez si! 
possa, Sr. Presidente, sem prejuízo dos exames das propostas que jú 
cstno tramilUndo c que correspondem ao esforço realizado pelas 

- -~ 

Prefeituras que juntaram documentação, cm relação a matéria d· 
habitação na sua maior parte, projetas habitacionais, para os quais 
realmente, as prefeituras não dispo~m de recursos. Estamos em fac• 
de um problema que é uma conseqUência, é um problema dccorren 
te, é um resíduo de um problema maior. As prefeituras estão scnd• 
exauridas dos seus recursos porque, principalmente o Governo Fc 
dera! absorve quase toda a receita municipal. Dos impostos pago· 
ao município hoje, o que fica no local são aproximadamente 7% 
93% vão para os órgãos centrais do Governo. Federal cm sua maiori" 
e do Governo estadual, tudo isto exige realmente uma revisão. Pare 
ce-me que para atender ao problema que é sério c grave, nós teria 
mos um remédio regimental, que seria a constituição, aqui no seic 
da Comissão de Constituição e Justiça, e eventualmente no seio da 
Comissão de Educação c talvez na de Finanças, uma sub-Comissão 
incumbida de rever esses critérios, e propor um projeto de resolução 
alterando essas normas ou fixando critérios que atendessem aos objc
tivos aqui apresentados, sem prejuízo da aplicação· dos critérios já 
cm vigor para o atendimento dos casos que foram pleiteados pelas 
prefeituras com base nas disposições vigentes. Eu mesmo terei que 
relatar hoje o caso de uma prefeitura, sobre um plano de ha~itação, 
Projeto CURA, o prefeito me procurou, mostrou a documentação, 
ele está numa situação desesperadora, com todas as providi:ncias 
tomadas, dependendo apenas de uma providência final do Senado. 
Seria uma desumanidade, até seria de certa forma até contra o 
interesse público nós interrompermos os casos que se processaram 
até: agora diante da legislação vigente sem apresentar uma solução 
para o problema. Mas nós podíamos, talvez, resolver os dois 
problemas, reformar a legislação, estudar o problema tal foi focaliza
do brilhantemente pelo Senador Hugo Ramos c pelo Senador 
Tancrcdo Neves c outras colaborações que possam ser oferecidas, 
para que possamos estabelecer uma nova norma, e passarmos a 
seguir cm face da nova norma que realmente precisa ser introduzida 
~arque nôs estamos agravando o processo innacionário. 

Eu acho que realmente esse programa í:, como se dizia, o 
cpifenõmcno, é uma decorrência de um erro estrutural. Mas nós não 
corrigimos o erro se ficarmos apenas com os efeitos. Vamos à causa, 
é preciso realmente reformar o problema da redistribuição da renda 
no tocante aos municípios. Os recursos dos municípios são 
indulicientes, no estado cm que se encontram, não têm outro remé
dio senão ir bater às portas do Governo Federal. f: um erro, mas 
precisamos ir à causa do problema, e acho que a sugestão do 
Senador Hugo Ramos pode permitir realmente a instituição, que í: 
regimental, de um grupo de trabalho, Senador Hugo Ramos, Sena
dor Tancredo Neves, que conhece esta matéria de uma forma muito 
ampla e profunda, c eventualmente outros membros designados pela 
Presidência ou pela própria Comissão para examinarem em 
profundidade o problema c elaborar novas normas em relação aos 
empréstimos e talvez cm relação aos recursos dos municípios. Essa é 
a questão que faço, dando forma assim àquilo que está contido no 
debate que acaba de ser travado. 

O Sr. - Sr. Presidente, eu quoria 
apenas acentuar que essa operação é feita com recursos extra
limites, quer dizer, a prefeitura não terá possibilidades de pagar. E se 
não tem possibilidades de pagar, não podemos autorizá-la u contrair 
o empréstimo. 

O SR. - Nobre Senador, extralimites, 
cu nilo estou familiarizado com ela, significa que o problema de 
endividamento, a capacidade de endividamento não é examinado 
pura autorizar a concessão do empréstimo. Mus no caso do plano 
habitacional, essas entidades elas podem realmente pagar o 
compromisso, a prefeitura pode, atruví:s du sua companh'w de 
habitação, pagar, porque todo pluno quando aprovado, inclusive 
pelo BNH, para dar o linunciamento, pressupõe esta capacidade de 
pagamento de quem contrui o empreStimo. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Eu gostaria também, Sr. 
Presidente, que o relator informasse se h(l no processo illguma 
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autorização da Câmara Municipal para que seja contraído esse 
empréstimo. 

O SR. - Para que o Governo fosse 
autorizado a enviar a mensagem. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Bom, mas nós precisamos 
conhecer isso. 

O SR. - Consta aqui o parecer da 
Comissão de Economia aprovando. 

O SR. NELSON CARNEIRO- No parecer da Comissão de 
Economia ao menos faz referência que foi aprovada. 

O SR. PRESIDENTE ( 
ficar. 

) - Eu vou veri-

O SR. NELSON CARNEIRO- Vê se existe alguma referên
cia ao menos à Mensagem se foi aprovada pela Câmara Municipal. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Tem o 
Conselho Monetário se pronunciando. A Diretoria do Banco 
Central aprovou cm anexo o pedido da Prefeitura de, autorizando 
operação de crédito de vinte c dois milhões c quinhentos mil cruzei
ros junto ao Banco do Estado do Mato Grosso. Este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, cm face do que 
preceitua o parágrafo único do art. I\ da Resolução 93 do Senado 

Federal, ... Votando pelo seu encaminhamento à Presidência da 
República, com parecer favorável deste Conselho para posterior 
envio àquela Casa do Congresso, se de acordo o Chefe do 
Executivo". 

A Mensagem é esta. 

OSR. 

OSR. 

O SR. 
julgamento. 

O SR. 
cial... 

- Não tem número'! 

-Não. Nilo tem número ... 

- Isto deve converter o 

- Isto é a Mensagem Prcsidcn-

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Para 
normalizar os trabalhos i: preciso que se assinale que, por proposta 
do nobre Senador Leite Chaves, aceita pelo Plenário, ficaram todos 
os processos, nobre Senador Nelson Carneiro, aguardando que 
S. Ex•, o nobre S<nador Leite Chaves lesse- parece-me que já i: 
matéria vencida. Temos que aguardar o parecer. 

Vamos passar adiante, para o exame da pauta da Comissão. 
Os itens I, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 são concernentes à Mensagem, 

solicitando, cxatamentc, a matéria ora discutida. 
Vamos passar, então, ao item 8. 
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