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-Encaminhando a voiUçilo do Projeto de Lei do Senado n9 248/76. 3684
-Justificando Requerimento n9 278/79, de sua autoria. 3715
-Levantando questllo de ordem referente à participaçllo dos membros da Mesa
durante as ~enões. 3746
- Kequcrimento nY 278/79, de convocação do Ministro Camilo Penna, pura
prestar c:sclurccimcntos sobre empréstimos concedidos à COPERSUCAR c ao grupo
Atallu. 3715
LENOIR VARGAS
n~

-Requerimento n~ 314f79, de sobrestamento do Projeto de Lei do Senado
26/79, a lim de a~uadar o untcprojeto de utuulizaçào da CLT. 3981

lOMANTO JÚNIOR

- Apurtc ao Sen. Evandro Curreiru. 3803
-Apartes uo Scn. Dirceu Cardoso. 3787, 378K
- Apurtcs un Scn. Evch\sio Vieira, J76~, 3763
- Apurtes uo Scn. Luil Cuvulcunte. 3707
-Discutindo o Jlrojcto de Lei do Senudo n9 247/77. 378.5
- Rcvercnciundo u memóriu do Ministro Amurflio Benjamin, do Trihunul Fc·
dcrul th: Kccursos. 3751

IV
!.OU RIV r\ L BAPTISTA
-Anunciando u criação do Fundo Nucionul da /lahiliJÇàn por P•Jrlc Un
tru Jo Interior. J9Sfl

Mini~·

- t\pcland1J crn faVLlT da cunclu)iio du~c~tudo~ de prnjctu d11 fo.linbtérioda Prc·
\ iJCnl.:ia c A~~istCnci;J Social, de: modo a vi:thilililf :1liquid;u;àu dm débil o~ prcvidcll·
~·i.irin~. .l7'J7
- t\pliJudinúu disposio.;ào do Minil.tro da Educação c CulturOJ cm ,u.Jcquar u crl·
~Ílhl c '' cducaçflo 0:1 rcalid;tde cconúmil.::~ do puís. J959
-Comentando ~ntrc:vist:L do Ministro da S;t(ldc çonccdid;L nojurn;d O Gloho,
~nhrc 11 sat'ld~ du poi'O· brasileiro. J9~6
-Comentando declarações do Minbtro da) Minas c Encrgi>~ de.: c~plurilr u cn·
\ofrc cm Sergipe. JS~5
- Cumcnt;mdo ddibcr<~ç;io do Comdho Nacional de Dcscnvol\·imcntu Urh:11W
cm induir nll III PN D, uma politica de distribuiç:1o espa~:ial do t.le~c:nvolvimc:nto hr:t·
,ih:ir1J. .l7J I
- Congr:l\ulando ol\·linistro Eduardo Portel la c: o Dirc:tor do Dc:part:tmcnto tk
A~~i~ti:n~:i;~ ao Estudante:, pc:lo desenvolvimento d;~do !10 progr.~ma de bols:h de c~ I u·
dn.· .175.1
- Fa1c:ndo o necrulógio do Ministro Amarílio A roido Benjamin d:t Sil\':1 du
Tnllunal Fcder:tl de Recursos. 4037
-Homenageando :1 figura do Deputado Thcódulo de Albuq~.:crque, por u~:a·
~i;)o de ~cu falecimento. 38:!8
- Requerimento n9 ~80/79, de tr:m~criçào no, Anais de dbcur~o do Prc~idcntc
Figltciredo, em 16 de agosto, Quando de audiência que concedeu a 175 rrciCi!n~ 4uc
lhe l1t.er;L111 ~ugestôes sohrc a pol!tic:l h:tbitacionul brasileira. 3738
-Requerimento n~ 281/79, de transcriçiio no~ An:tis do discurso do Mini~tru
Jll~tll de Lima Teixeira, Presidente do Tribunnl Superior do Truh:~lho, quando da en·
trcgu illl Presidente Figueiredo do Griio-Colar de Mérito Judiciário do Tr:thulho c do
agr:tdccimento do Presidente da República. 37.18
- Requerimento n9 ~85/79, de transcrição da exposição feita pelo Ministro r\n·
dre:wa ao l:mçar o prol!r:tma de c:rradic;~çiio de: fuvclas, c:m Bra~ítia, no diu :!R dcju·
nhtl Ue 1979. .l776
- Rc:qucrimcnto n9 :!86/79, d~ transcrição nos Anuis do :migo de Josuí: Mon·
telln intitulado "Odylo" publicado no Jamal t/(1 BraJi/. 3822
- Rc:querimcnto n~ 305/79, de: transcrição da ord!.!m do dia do Mini~tro do
Exército, lido no diu 25 de agosto de: !979, c:m comc:morução ao Dia do Sold:t·
do. 3919
- Requerimento n~ 306/79, de: transcrição nos An:tis do discurso de: saudação
ao f\linistro do Exército, cm nome: du M;~rinha c da Ac:ron:iutica, profc:rido pelo Mi·
nimu da Murinha pela pus~ascm do Dia do Soldado. 3945
- Requcrimc:nto n~ 315/79, de tramcriçiio nos t\nail> de: pale~tra do Minbtro
dus Tmnsportc:s para os estagiários da ESG, no Rio de Janc:iro. no dia Mde :1gosto de:
IY7Y. 3YHI
- Sugc:rindo mc:didas :1 ~crem adot;~das na próxima reforma do ~i~tcm:t lin:m·
cciru para que: o Banco do Brasil venha u ser o cstubc:lc:cimc:nto de crédito c:nc:~rrcga·
do do fomento das atividadcs económicas do pais. 3673

I.Uil. CA VALC,\NTE
-Aparte :10 Sen. Jorge: Kalumc. 3871
-Aparte ao Sen. Luiz Cavalcante. 3975
- Comc:ntando edito ri;~ I do O E.flatio de S. Paulo, soh o titulo "Uma qu:t~c pro·
\'ccaçilo dcsnc:ces~ttria", 3706
- Dcfc:ndenUo a sobc:raniu brasileira c de outro~ pai~c~ no mur tc:rritorul dr: ~00
millws. 4026
LUil. VIANA
-Comunicando como Presidente a indicação du Senadora Eunice Michi!e:o;,
r:mL rc:presentur o Senado cm Congresso Mundiul u rc;~lizar·sc: no México. 3739
-Comunicando que o tempo do c:xpc:dientc:da sc:~~raodc:30 de ugo~to !lerá dcdi·
c:tdo, cunformc deliberação do plenário, a homenugc:ur u mc:mória do c:x·Senudtlr c
e'·Govc:rnudor Pedro Ludovico Tcixc:ira. 3974
M,\RCOS FREIRE
- r\partc:s uo Sen. E'llclásio Vieiru, 3762, 3763
- Dcfcndc:ndo u instalação cm Recife: de uma fâbrica de alumínio primflrio (A·
I.Ll~IEI . .167.1
-Discutindo l»rojcto de Lei do Scnudo n9 247/77. 3858
- Encaminhundo u votnçilo do Requerimento nY ~5:!/79. 38~9
M,IURO UENEVIOES
- Abordundo 11 rculiluçào, cm Fortnlc:lll, cm setembro próximo, du III Sc:muna
do Administrador. 3699
- Ap;trtc: uo Sc:n. Agcnor Maria. 3709
- Arurtc: uo Scn. Dirceu Cardoso, 3788
-Aparte ao Scn, Orestes Qu~rciu. 3679
-Aparte 11.0 Scn. Roberto Saturnino, 374~
- !\partes uo Sen, Evel611io Vieira. 3761
-Apartes uo Sen. Humberto Luccnu. 3746, 3794
- Apurtcs uo Sen, Itamar Franco. 3780

-Apelando ao Sr. Mini!ltro das Minas c Energia cm favor do ucolhimcnto de
ufcrc.:it.l;t pc:lu Fcdc:raç;lo d:t~ lndú~tria~ du Ccuri1. J796
- CuncntanUn ii prc,cnç:l do l"apa Joim Puulo 11 no Congn:,~u Eur;~~.:ari~tico
j\:aciunal a ~c rcali~;H no Ccar;i, 1\tl próximo ano. 3752
- Cmnc:nt:rndo o VI Cnn11rc:~~o NadonJI de Rc::tdialbt<l~ ora cm rc<tli1açiio cm
h~rtalc1.a. J7J2
- Cnmunicotndo o fitlccimcntu do Dc~emhurgltdur Ullljara C.trnciro, Uu Ce:1·
r;'t. J744
- Jlropugnandn pel:t COO.:C~~ãO de: IJ~ c ÚU IIUmcnto .wmc~trou f'Jilra ll fUIII:illtlil•
li~mn púhlit:u. JH-15
- Requerimento n~ 2H2jN, de: urgência para o Projc:to de Lei do Senudu
n•• 2-15j11L .\745
- Rctjucrimcnto n~ :!HJj79, de urgi:n~:ia p~m a lndic:tçào n~ 2/75. 37-15
'u~c,t:m

,\11.:::'\DES Cr\NALE
- En~:aminh:mdo a votat;ào do Requerimento n~ 283/7Y. .1833

MILTON CAHRr\1.
- Ap;trles ao Sen. Humberto Lucc:na. 3793, 37Y4
-Apartes an Scn. Paulo Bro~~ard, 3HJ5, 3~36
- [);mtll.l ~iên..:i:1 de: sua~ imprc:~sõe~ quando da vi~ itu de p:trlumcntarc~ bra~ilci·
m~ a inMal;~çôes nuclcarc~ da Alemanha e da Fmnça. 36M9
- Encammh:mdo a vawçito do Projeto de Lc:i do Scmtdo n" 24k/7fl, 3M74
MOACYR DALL,\
-Aparte: ao Scn. Adcrb:tl Jun:ma. 404~
- ,\p;trtes ao Sen. Dircc:u Cardoso. 396.:!, 3979, 3985
- Ap:Lrtc~ ao Sen. Murilo /l;~daró. 4041. 404:!, 4043, 4044, 4045, 4U46, 4047,
404H

MURILO /1,\DARO
-r\ parte ao Sc:n. Jarbas Passarinho. 3~49
- Ap11rtcs ao Sen. Robc:rto Suturnino. 37ol3
-Apartes :10 Sc:n. Dirceu Cardoso. 37K8, 3985, 3986
- Apurtes ao Sen. Humllc:rto Luccnu. 3749, 3750
- Comc:morando o~ 30 :mos de fund:tçiio da Escola Superior de: Guerra. 378 I
-Comentando a reformul:tção p:trlidáriu. 3991
-Como lldc:r, criticundo posição do Governo norte-;~mc:ricano c:m relação à so·
hcr:mi;L brasilc:iru, c de: outros países no mar territoriul de 200 milh:Js. J6H6
- Defc:ndcndo a localizução do primc:iro grande lamin:tdor de tiras a quente, no
Estado de Minas Gerais. 4041
-l·lomenagc:ando o Cel. Ormindo Almeida, rolitico no Vale do Jc:quitinhonh:t,
pnr oca~iiio de sc:u f:tlecimento. 38H4
- Projeto de: Lc:i do Sen:~do n9 :!37 /79, que ;dtcr;~ 11 rc:d;tçito do art. 99 da Lei
n~ 6.01\:!/74. .17!!:!
- Requerimento n9 ~KH dc: dispL"nsu de intemicio para o ProJeto de: Rc:~ooluçào
nv 5~/79, que autoriza o Governo de Santa Catarina u alterar u judicialidudc do~ recur~os rc:mancscentcs previstos na Resolução no 28/77 do Scnudo Federal. 3829
- Requc:rimc:nto n9 :!93j79, de dispc:nsa de interstício e de pri:viu distrihuiçiio
dt: :t~·ubos rara o Projeto de Rcsoluçiio n9 54/79. 3855
NELSON CARNEIRO
-Aparte: no Scn. Dirceu Cardoso, 3788
- 1\plaudindo o~ c:sforços do Dirc:tor-Geml do DASP c propondo casos concrc:·
tm :1 :trrc:ciaç~o daquela autoridade. 3845
- Encaminhilndo u \lOtação do Requerimento n9 :!5~/79. 3784
-llumcnagcando a mc:mória de: José: Jouquim Seabra pelo tran~~:ur~o de sc:us
50 :tnll\ de: vida pública. 3776
-Pedindo m:lior c:mpc:nho do Go\lcrno federal no ~c:ntido de: utilinr ~istcnm~
de tr;Lmportc: que: visc:m u c:cononlilur combusti~el. J6R9
-Projeto de Lei do Senado n~ :!32/79, que altera c: ucrcsccnta par:i.gr:lfo~ :w
urt. 51' da l.ci n9 4.069/6:!. 3672
- Projeto de Lei do Sc:nndo n9 236/79, que revoga o urt. ~6 da Lei
n~ 6.o32/74. 3775
- Pwjc:to 'de l.c:i do Senado nq 242j79, que modifica a rc:daçào do art. 370 do
vigente Código Civil. 38:!0
-Projeto de: Lei do Senado n9 245j79, que: modifica u redução do art. 7~ do
Decreto-lei n' 368/68. 3829
-Projeto de Lc:i do Scnudo n" 247j79, que: ucrc5ccntu dispo~itivos /1 Lei
n~ :!.H00/56. 386h
- Projeto de: Lei do Sc:nudo n~ 25:!/79, que: dispõe sobre a aposcntadoriu espc·
dul pura os opcrudurc:" de transferência c c:Mocagcm de petróleo c dc:rivudm. 3945
-Projeto de Lc:i do Senado n~ 257/79, que abre ensejo ii. segunda tc:visilo cri mi·
nul dos condcnudm por crimes pollticos de: qualquer nuturczu. JI)HI
- Projc:to de: Lei do Scnndo n9 :!59/79, que: introduz ultcra~Ocs nu Lei
11~ 4.KHfJ/65. 40:!4
- Rc:r.:l:nnundo u complc:mc:ntuçilo de obra de retificuçào do rio ltahupuunu, no
Municfriu de: ltahapoana, no Riu de Janc:iro. 39K6
-Recomendando u adoçilo do horArlo corrido puru o funcionalismo público
como medida cconôrnicu de comhustfvel. 40.17
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- Solidtando pruvidCncia~ do Governo federal no ~entido de crro1dicar a'> cau·
Ua ~uh;Jiimt:ntaç~o infantil. J95!J

OHESTI'S QUERCIA
- 1\f111rte ao Sen. Henrique Santillo. 3977
- 1\["arte ao Sen. Ju..,é Ri..:ha. 3949
- Apurtc ao Scn. Lomanto Júnior. 37!l6
-Apartes 110 S~n. Evdt1.~io Vieira. 4050
- Apurtc=s ;~o Sen. Humberto Lucena. 3793
-Comunicando a arresentaç!io de emenda constitucional estubelecendo a competência do Congresso Nacional para a concmào de anistia. 3H29
- Projt:to de Lei do Sen;~do nY :!3 I j79, qu~ dá nova reduçilo ao partLgraro f1~ do
;Lrt. Jfi do Decreto n9 .:!..044, de 31 de dezemhro de 190~. 3671
- Projeto de Lei do Senado n~> 235/79, que acrc~centa purágrafo único ao art.
30 da Lei n~ 6.354/76. 3774
-Projeto de Lei do Senado n~' 243/79, que autoriza o saque dm depóllito~ do
Fundo de Gar<~ntia do Tempo de Serviço, pura pagamento de anuidude ... c~cola·
rc~. 3X20
- Projeto de Lei do Senado nY 254/79, que acre~centa di~po~itivm ~~ Lei
n~ 6,0:!0j7H.
J946
- Projeto de Lei do Senado n~' 256j79, que modifica c revoga di~po~itivo~ d;L
Con~olidaçào das Leis do Trahalho. 39!l0
- Requerimento n~' :!72/79, pedindo a retirad<~ do Projelo de Lei do Sen;1do
nv 167/79, de ~Uil autoria. 3672
- Requerimento nY '273j79, de desurquivamento do Projeto de Lei do Senado
nY 104f7K. J672
- Requcrimen\tl nY :!79/79, dt: dcsarquivamento do Proj.:~o de Lei do Senado
n• 109/7~.

)715

- Requerimento nY '2H4j79, pedindo o desarquiv<~mento do Projeto de Lt:i do
Senado nY l3Hj7!l. 3745
- Requerimento nY :!H7 j79, de: desarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado
n~ 147 j7K. 3!l'22
-Requerimento n9 303j79, de desarquivam~nto do Projelo de Lei do Sen;1do
n" J55/7H. )919
- Requerimento nY 307f79, de Ue~arquivamcnto do Proj~to de Lei do Sc:n:1do

n• 354/lM. )945
-Requerimento n9 30Hj79, de desarquiv;Lmento do Projelo de Lei do Senado
nY JJ6j7K. J945
-Requerimento n9 J 13/79. de dc:sarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n• JOJ/7~.

J9HI

-Requerimento nY 316/79, de dc:surquivamc:nto do Projeto de Lei do Senado
nY 2H6j7!l, 4026

J>,\ULO BROSSARD
-Apartes ao Sen. A~enor M<~ria. J!l4l, JH4:!
-Apartes ao Sen. Dirceu Cardo!lo, 3H30, 3HJI
-Apartes ao Sen. Evchhio Vieira. 3760
-Apartes ao Sen. Jarbas Passarinho. 3730
-Apartes <LO Sc:n. Roberto Saturnino. 3741, 374:!
-Comentando o quadro politico, econômico c social do pai~. 37.:!..:!.
- Coment<~ndo, como lfder, manifestações veiculadas na imprensa sobre o con·
trole acionârio da NUCLEN. 3HJ4

n:1.

- Enc<Ullinh;mdo a vot;11;ào do Requerimento nu 25~/79, de 'Lia auto·
.mo. JH3 1

PEDRO SIMON
-!\parte' ao Scn. Evandro C.1rreira. 3799, JHOI, JH02, JIIOJ
RAI~lUNDO

PARENTE
- J\pl<~udindo portaria do Sr. Minislro d;J Fatcnd;J comentando n limite de
e<lmpr<L~ na lon:1 Fr:~nc:~ de Manaus. 3H46
-Comentando :1 rcali;r.açào, no próximo dia .:!.4, em Rio Br<~nco, d<~ reunião dm
~mcrnadnn:~ da Amalónia. 3732
-Filiando ~obre correspond~ncia do sindicato dos vigia~ rortu[Lrio~ Ue Man:tu~
de ;Jgradc.:imcnto â lr.:i reci:m·ilprovada. 36HH

ROBERTO SATURNINO
- Aparle ao Sen. Evandro Carreira. 3H07
- Apoi<~ndo, como lide r, movimc.:nto grevi,ta do~ prore,,on:s Uo Rio de Janci·
ru. Jfl!l7
-Requerimento nv 297j79, de adiamento d;1 vowçào do Projeto de Lei do Se·
nado n~' 9ó/79, para o dia 30 do corrente. JX71l
- Revelando, como llder, sua apreensão ante noticiário referente à sub.,tituicào
cm alto~ postos do Governo federal. 3740
SALJ)ANHA DERZI
-Aparte ao Sen. Franco ~1ontoro. 4035
-Aparte ao Sen. !\'ebon Carneiro. 3777
- Aparlt'\ ao Sen. Dirceu Cardoso. J962, 3963
-Emitindo p:.1rec~r pela Comi~silo de Finança~ ~obre o Projelo de Lei da Câ·
m;1r;1 n~ 40/79. )964
-Requerimento nQ 310;79, de <Jdiamento da discus~ào do Projeto de De.:reto
l.egi~l•lti\'o nY 5/67. )961
- Requerimento n"' J li j79, de dispensa de puhlicaçilo, par<~ imediala \'ot.L'.'ào
da n:daçào fin;LI do Projeto de Resoluçilo n9 55/79. 3964
TANCREDO NEVES
-Projeto de Lei do Senado nQ 239j79, que cancela pena~ impo~ta:-. ao C\·
Presidente Juscelino Kubitschek, determina a devolução da~ condecoraçõe~ nacio·
na is que lhe foram retiradas, bem como sua reincluslo nos quadros d<~s respectivas
ordens. 3818
TARSO DUTRA
- Projeto de Lei do Senado n' 233/79, que in~titui o ~io;tema eleitoral mi~·
lO. JllHI
TEOTO~IO

VILELA

- Ap<~rtes ao Sen. Asenor Maria. 3H4:!
- 1\p<Jrtcs ao Sen. Jarbas Pa,sarinho. 372M, 37'29
-Apartes <~O Sc:n. Paulo Bross<~rd. 37:!6, JH3ó
-Comunicando h<~vcr recebido boletim médico referente ~o c'tadu de ~aúdc
dus presos políticos. Fazendo apelo ilO Presidente, Senador Luil Viana Filho. para
pessoalmente cons\iltar aquele r;~tu. 3721
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12. Ordemdodia:
- Requerimento n~' 203/79, do Sc:n. Lourivul Baptista. Aprovado
-Requerimento n• 215/79, do Scn. Louriva!Buptista. Aprovado
-Requerimento n~' 225/19, do Sen. Dirceu Cardoso, Aprovado ...... .
- Requerimento n• 226/79, do Sen. Dirceu Cardoso. Aprovado ...... .
- Redução linal do Projeto de l.ci do Senado n' 106/79, do Sc:n,
AloysioChuvcs.Aprovado .. , , , , , . , • , ,, ,, . ,, ,, , . , . , . , , .• , , ... , , .....
- Projeto de Lei do Scnndo n~' 9/79, do Sen. Orestes Qul:rciu.
Rc:jcitudo, Ao arquivo ..... , .. , , .. , . , ... , , ... , •. , .... , .• , , . , .. , .....

prtu~imu ~essilo,

Enccrrnmcnto

JS. Discurso proferido cm sc:ssilo unterior:
- Scn. Dlnnrtc Mnril, nu li 3• Sessilo, ~m 2Q de junho

)349
336~

3362
3363
336)
3363

3)14

JJil

10. Comunicação da Prc:sidCncia

I~.

3)11
3ll)

7. Ordem do dia:
- R~qucrimerHo n' 21 H/79, do Sen. Lourivul Bnptista. Aprovado
- Requcrimcrllo n9 242j79, do Sen. Dirceu Curdoso. Aprovado , . , , .. ,
-Substitutivo do Senado no Projeto de Lei da Câmara n' 3/74.
r\ provado cm turno suplementar. Aprovado .. , ... , ..... ,, ......... .
-Projeto de Lei da Câmara n' 30j79. Aprovado. Â sançàCl ,
-Projeto de Decreto Legislutivo n' 7J79. Aprovado. i Comissão de
Redução ................................................•.....• ·
-Projeto de Decreto Legislativo n9 8/79. Aprovado. ,{ Comiuào de
R~daçào, ... ,., ,, ........ , . , . ,, , .... , . , ...... , .. , , , ..

8. Discursos após a ordem do dia:
- Scn. Dinarte Mariz (discurso entregue à revisão do oradur) , . , . , •...
-Sen.AimirPinto ............................................ .
- Scn. Jarbas Passarinho , , . , . , , . , . , , . , , ............... , , .... , , ,
-Scn.Orcstc:~Quércia , , ,, , , , , , . , , , , , . , , . , , , , . , , , , . , , . , . , ..... .
- Scn. Humberto Lucena ........ , ............................ , .
-Scn.Gastào Müllcr ......................................... .
- Sen. Nelson Carneiro , , . , , , , . , , , . , , • , , . , , , . , , .. , , , . , .. , , ..... .
- Scn. Muuro Bcnevides .... , , , , , ......... , ....... , , . , .. , , . , , . , .
9. Designação da ordem do dia da próxima· sessão, Encerramento .. ,

3319
3321
3324
3324

)363
3)6)
3)61
))6R

)311

3372
)31)
)31)
)314

10. Oiacur10 proferido cm ~c:~llo anterior:
- Sen. Marco~ Freire, na 114' Sessão, cm I~' de agosto

1160 SESSÀO, EM 3 DE AGOSTO DE 1979 '

3325

1. Abertura

ms
ms

~. flrojetos apresentados:
-flrojc:tode lcidoSenudon~'211/79, ....... ,.,,,.,, .. ,, .. , .... ,.
- Projeto de l.ei do Senado n~ 212/79 , , .................... , , ... .
- ProjetodcleidoScnudon'213/79.,,,,, .. ,,,,,., ... , ... ,.,, .. .

3325
3326
3327
3321
332H

J.

))90

Rcqucrim~ntos

upresentudos:

- N~s 249 e 250/79, do Scn. Orestes Quércin

J:\~9

4.

Cumunica~ào

J:IJO

5.
-

Discurso do expediente:
Scn. lourh'ill Buptistu , . , .. , . , . , ... , . , , ... , , , , . , ... , . , , ....
Scn, l>irc~u Curdu~u
. , ... , .. , , , , , , ........ , , .
Sen. L<Íl!ITU Burhulu . , . , ........ , . , .. .

mo

du Presidenciu

))90

)391
))91

X

h. Ordem do dia:
-Requerimento n'' 2JSj79, do Scn. Jniio Citlmon. t\ provado .
- Rc4ucrimcntn n~ 24.1/79, do Scn. Dirceu Canlo~o. Aprovudu
-Requerimento nv 24(lj71J, do Scn. Pauln Brns.~urd. Aprnvm.Jo . . . . . . .
-Projeto d~: Lei du Cimura nv K5/7K. Aprov:~do. Á Cnmis~üu de
Rcdaçiln , , , , .. , , , , , , , , , , , , , , .. , , , . , . , , , . , , , , , , , , , , , , , , .. , , .. , , , , , ,
-Projeto th: Lei do Senudo nv 17/77, do Scn. Fr;mco Montoro.
Aprovotdn. À Comissão de Redaçilo.,. , .. , , . , .... , , .. , . , , , , . , , . , . . .
- Projcto de: Lei do Sc:nudo n~' :!41/77, do Scn. Jo~ê Lindmn.
Rcjcitudo. Atl un1uivo , , . , , , , , , , , , , , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , .. , , . , , , , , , .

JJIJh

JJ•N
.1.199
.1400

.1400
J400

-l,rojclil de Lei do Scm1do n~' 139/79, do Scn. Nelson Curndro.
Aprovado,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.',,,,.,,,,,,,, .. ,..

-l'rojc:to de: Lei do Scnudo n~ 130/79, do Sen. Orestes Qu~rciu.
Rcjeitudo. Ao :1rquivo , , , , , . , , , , , .. , , , . , , , • , ... , , , , .... , , .... , , . , . . .
-Projeto de: Lei do Sen01do n~ 157/79, do Scn. Frunco Montoro.
Dhcu~sào c:nccm1da, lic01ndo u votu~ào adiuda, no~ termos do Requeri·
mentll n~ 251 f19 • , ••• , , , , , , ••• , , •••• , , •• , •• , • , , •• , •. , • • • • .

3400
3402

3402

2. Parecere~ rderl!ntes ~~~ ~e11uintc~ matéria~:
- Prujr.:todel.ciduSeniltiOnv4f79 .. , . ,, .. , ,, , ,, ,, , ..
-Projeto di! Lei do Senado n~ 35/79 . , , ......... .
- Prnjetn di! R~:~uluç:in nv Jf7M .. , ... ,
- Projeto de L~:i do Sen:1do nv 46/74 .. , , , , ,
-l'rnjeto de: Lei do Scnudo n~ IH/77 ..................... .
- Prujctude Lei doScn;Jdon~'24Mf76 ...................... .

J4J!i
J4JX
3431\
34J!i
.l43!i
JW

J. Di~cursos do expediente:
- Sen. Almir Pinto .. ,.,., ... .
- Sen. Luil Cuv:tlc;mte , . , ... ,

J449
3449

4. Requerimento uprcsentudo:
- N~ 25.:!/7!i ................. , ................. , , ............ .

.1450

5. Comunic:u;iio du Lider:mça du ARENA:
- De: substituição de membro em comissão mistu

.1450

li. Ordem do diu:

7. Discursos após u ordem do diu:
- Sc:n. Evt:lásio Vit:ira (discurso cnlrt:gut: ~ rt:visiio do orador)
- Scn. i\luuro Bencvides ... , , . , , . , , .. , ..... , . , , .. , . , .. .
- Sen. Nelson Carneiro , ... , , .......... , ... , .............. .
- Scn. i\lurcos Freire . , , , ... , ....... , , .. , .. , ..... , ........ .
-Scn. Gastão i\lüllc:r .... , .. , , .......................... .
- Sen. Frunco i\1ontoro ................................. .

• .1402
3402
.140.1
3403
)4().1

.1404

H. Dc:signuçào du ordem do dia du próxima sessão. Encerramento . , ,

3405

9. Discursos proferidos cm sessões anteriores:
- Sen. G;1hrid 1-lermes, n:1 114• S~:ss~o. cm 1~ de agosto .... .
- Sen. Din:1rtc: Muril, na 115• Sessão, c:m 2 de: agosto ...... .

3405
)407

117• SESSÃO, EM 6 DE AGOSTO DE 1979

7.

Comunicuç~o

d:t

Presid~nciu

. , , , .... , .. , ..................... .

3454

M. Discursos após u ordem do dia:

I. Ahcnur:t .....................•........................

J416

.:!. P:1rcccr rcferc:ntc à seguinte mut~riu:
- Projeto de Rc:soluçilo n~ 4/79 . , , . , .. , ..... , .. , ................ .

3416

3. Projews :1presc:ntadns:
-Projeto th: Lei do Senado n1• 214/19, de :1utoria dn Comissão
Dirc:tor:1 ... , ........................ , . , . , , , ... , , .. , . , , ........... . 3416
-Projeto de Resolução n~ 47 f79, de: uutorill da Comissão Dirc:tor:t , , .. )41"
4. Oficio do Prc:sidcme da Confedc:mçiio Nacional da Agricultura

.1417

5. Comunic:u;ào:
-Do Sc:n. José Lins, que se uusc:ntur:'t dos trubulhos dll C:1sa.

3417

6, Discursos do expediente:
- Sen. M:~uro IJencvidc:s . , . , . , . , ... , . , , . , ... , , .. , ...... , ... , ... ,
- Sen. Lourivul B;1ptist:1 , ...... , .... , ........... , ...... , , ..... , .
-Scn. BcrnurdinoViana ..... , ..... , ,, ...................... , .. .
-· Scn. Alnysio Chaves,.,,,,. , , , , , , , , , , , , , , , , , , . , , , , .. , , . , , , , .. ,

3417
341 !i
341H
3420

7. Ord~:m do dia:
- Requerimento nv 247 f79, du Scn. Orestes Qu~rciu. t\provudo . , , , . . . 3422
- Projc:to de Lei do Senado n' 166/77, do Sen, Ollo Lehmunn.
ArrnVildO l!m rrimc:iro turno' ... '' .. ' .... ' .. ' ...... '.'.''''.' .. '''.'. 34.:!2
- Prujcto de: Lei do S~:n:1do nv 236f7H, do Scn. Nt:l~on Camdro.
R~:jeilildn. Au Url]uivo , , , , , , , , , , , , . , , , , . , , , , , , , , , , , , . , , , , , , , , , , , , , , ,
3423
-Projeto de: Lei do Senudo n~ 147/79, do Sr.:n. Creste~ Qui;rcia.
R~:jdtildo. Ao aTlfUivo , , , , , , , , . , , , , , . , , . , , , , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , . , , ,
3424
-l)rujeto de Lei do Sc:nudo n"' 156/79, do St:n. llumherto Lucenu.
Di~cu~~ilo encerrada ............. , , , , , . , , , , , , .. , .. , , .. , . , , . , .. , , .. , .
3424
H. Discur~m :tplh u ordem do diu:
- Scn. Evelitsio Vieiru (discurso entrc~ue à rc:visào do orudm)
- Scn. Gust<io M(!llcr ....... , , , . , . , , .. , .. , .. , .............. .

Sc:n. Lourivul Buptistu ...... , ....................... .
Sen. Dirceu Cardoso (discurso entregue: à revisão do orudor) ....... .
Scn. Evundro Carreira (discurso entregue ii revisão do or:1dor) ..... .
Scn. Gastão ~1üllcr .. , .... , . , .. , . , .. , , . , , ... , ... , ........... .
Sen. Nc:lson C:trnciro ........... , ....... , .... , , .. , , .......... .

3454
3455
3455
3456
3456

9. Dc:signuçiio du ordem do dia da próxima sessão. Encerramento , . ,

3457

-

119• SESSÃO, EM H DE AGOSTO DE 1979
I. Abertura

3464

2. Pwjc:tos upresentudos:
- Projeto de Lei do Senado n9 215/19, do Sen. Nelson Carneiro . .
-Projeto dt: Lei do Senado n9 216/79, doSc:n. Franco MontoTll,......
-Projeto de Lei do Senudo n' 217/79, do Sen. Nelson Carneiro....
- Projeto de Lei do Senudo n~ 4~/79, do Sen. Humberto Lucc:nn

3464
3465
3466
J4ll6

J. Requerimento il[lrc:scntudo:
- N~' 256f79, do St:n, Ort:stcs Quí:rciu .. , .. , .. , .. , .... , , . . . . . .

3467

4. Comunicitçfw da Liderança da ARENA nu CUmur:1 dm Deruwdos:
-De substituição de membro cm comissão mista . , .... , , ... , ... , . . .

3467

S. Requerimento apresentado:
- N~ 257/7 1J, da St:n' Eunice Michiles c: outros Senadores. Aprn·
v:tdo , ... , , , , , , , , . , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . , , , , , , . , , ,

34t!7

6. Discursos do expediente:
- Sc:n. i\lmir Pinto .. ,.,, .. ,,, .... ,,, .. , .. , .. , .. ,,.,,., .. , ..... ,
- Scn• Eunice Michiles , , , , , , . , , , , . , .. , .. , .... , . , . , .. , .... , . .
- S~:n. Nelson C:Hnciro . , . , , , ... , . , . , .. , .. , ... , , , , • , ....... , . , , .

3467
J4h!i
J46lJ

7.

Cumunicu~Uo

du Presidi:nciu

M. Ordem tio dia:

9. Desigmu;ào du ordem do diu du próximu sessilo. Encerrumento •..
10. Discurso proferido cm sessilo untcrior:
- S~:n. Evelí1sio Vidra, na 116• Ses~iln, cm J dl· agllstu
IIK• SES.S,\0, EJ\·1 7 UE t\GOSTO DE 1979

J, AhertUTil

- Projeto de: Lei du Cãmurn n9 l.:!5/7H. Aprovado. Á sunção ......... . .1451
- Requerimento n~ .2411j79, do Scn. Adalberto Senu. Aprovudo , .. , , .. J4S J
- Requerimento n' 249/79, do Sen. Orestes Quércia. Aprovado ...... . 3452
-Projeto de Lei do Senudo n' 218/76, do Sr.:n. Franco Montoro.
Discussiio cnc~:rr:1da, nos h:rmos do Rc:qu~:rimcnto n9 253/79 ............. . 3452
-Projeto de Lei do Senado n' 1/77, do Scn. Otto Lehmunn. Oiscu5sllo
sobrestada .. , , ... , , , .. , , , , . , , ..•. , , , , •.....••••.......•• · · · · · · · • · • 345.1
-Projeto de Lei do Senado n~' 91/79, do Scn. Humhcrtu Luccnu.
Dbcussilo cnccrradu, ficundo u vata~ilo udiudu, nos termos do Rcquerimt:nto n~ 254/79 .. , . , .. , , , , ............. , . , , .. , .. , , ... , ........... ,
- l,rojeto de Lei do Senado n' 93/79, do Scn. Franco Monturo.
.1454
Discuss~o udiad:1, nos termos do Requerimt:nto n~ 255f79 ............... .

J4JH

- Rt:qucrimento n~ 250f71J, du Scn. Orestes Quí:rda, Aprovado . , ..
- R~:querimc:ntn n~ 252/79, do Sen. Paulo llnmurd. Vnta~tio
adiu da por falta dt: 1/tmrtmr .. , , ... , , . , , . , , ..... , .............••.......
- l'rn.ietn de Lei t.la Ciunuru nY l.:!3/7H. DiscussUo encc:rrudu, fi.
Cilllllll a Votaçi\n udiadu por rui\ li de 1/IWr/11/1 , , , , . , , . , , , , . , . , . , , , , , , .
-Projeto de Lc:i do Scnudu n? 159/76 (Complernc:nlnr). Di~c1hsiin
cnccrrttda, Jlcando a vnta~;\u udiudu pnr fultu de quorum ........ .
- Projeto d~: Lei do Scnudn n~ W/7h, du St:n. Orc~tes Qui:rt:iu.
i\prm·adn cm scgumln turno. AComi~sltu de: J{cdu~;)n , , ..... .

.l47 J
3471
J·l71

XI

-Projeto de Lei do Senado n' 247/77, do Sen. Itamar Franco,
Di•cunll.o encerradu, ficando a votaç~o adiada por falta.de quorum •••••• ~ 3471
-Projeto de Lei do Senado n' 96f19, do Sen. Nelson Carneiro.
Discunào encerrada, ficando a votaçil.o adiada porfalta de quorum . . • . • • • . . 3471
9.
-

Di1cursos após a ordem do diu:
Sc:n. Humberto Lucena .................. , .................. , .
S'cn. Agenor Maria , , , , • , ....• , .......... , •............ , . . . . . .
Scn. ltnmar Franco (discurso entregue à rc:visil.o do orador) . . . . . . . . .
Sen. Lomanto Junior , , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .
Scn. Nelson Carneiro , .. , ............... , .......... , . . . . . . . . . .
Sen, Mauro Bcnevides .. , , , , .. , , , ....... , , ... , .. , .. , . . . . . . . . . .
Sc:n, Gastão MUller , , , , , .. , , , , , , , ....... , , .. , , . , , . , ... , ..... ,
Scn. Franco Montoro .. , ............... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sen. Lourival Baptista .. , , , , , . , , ....... , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Scn, Arnon de Mel lo . , , . , , , , , , , .......... , ... , . . . . . . . . . . . . . . .

3471
3474
3477
3477
3477
3477
341!0
341!3
341!3
3483

10. Dcsignaçll.o da ordem do dia da próxima sessiio, Encerramento.,

341!4

lll• SESSÃO, EM 9 DE AGOSTO DE 1979

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

3511

2. Oficio do !•·Secretário da Câmara dos Deputados:
-Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do Projeto de
Decreto Legislativo n' 17/79 , , .. , ................................... . 3517
3. Comunicação da Presidência

3517

4. Projeto apresentado:
-Projeto de Lei do Senado n• 223/79, do Sc:n. Nelson Carneiro ...... .

3511

S. Requerimento apresentado:
- N9 263/79, do Sen. Orestes Quércia ............................ ..

3518

6. Ordem do dia:
-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n9 127/79. Apreciado cm sessão secreta,..............................

3511!

li. Discurso proferido em aelllào anterior:

- Scn. Eveldsio Vieira, na 117• Scssil.o, cm 6 de agosto ....... , . . . . . . .

341!4

7. Matéria apreciada após a ordem do dia:
-Projeto de Decreto Legislativo n' 11/19. Aprovado. Â Comissão
deRc:daçào ......................... , .............................. 3511!

3495

8. Redução final do Projeto de Decreto Legislativo n' 17/79. Apro·
vado, À promulg:ação •. , •...••.•..... , ..•.• , ......•... , . . .. . . . . . . .. 3511!

llil' SESSÃO, EM 9 DE AGOSTO DE 1979

I. Aberturu , , , , , , , , , .. , .. , , , , . , , , , . , , •.. , ....... , . . . . . . . . . . . . .

2. OfTcio do I•·Sccretário da Câmara dos Deputados:
-Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do Projeto de Lei
da Câmara n' 53/79 , . ; ......... , , ........ , • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 3495
3. Parecer referente à seguinte: matéria:
-Projeto de Decreto Legislativo n9 7J79

3495

4.
-

3495
3495
3495
3496

Requerimentos apresentados:
N• 258/79, do Sen, Franco Montara . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . .
N• 259/19, do Sen. Orestes Quércia ............. , . . • . .. . . . . . . . . .
N• 260/79, do Scn. Dirceu Cardoso .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. .
N• 261/79, do Sen, Dirceu Cardoso .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

S. Projetes apresentados:
-Projeto de Lei do Senado n• 218/79, do Sen. Franco Montara.......
- Projeto de Lei do Senado n' 219 f19, do Sen. Nelson Carneiro . . . . . . .
-Projeto de Lei do Senado n' 220f79, do Sen. Orestes Quércia........

3496
3497
3497

6.
-

Discursos do expediente:
Scn. Lázaro Barboza ............ , •.......... , . . . . . . . . . . . . . . . .
Sen. Gabriel Hermes ...• , . , .. , •. , ...•.. , , . . . . . • • • . . . . . . . . . . . .
Sen. Nelson Carneiro .. , ... , • , , •. , ...... , ......•... , . . . . . . . . . .
Sc:n. Alberto Silva ...... , .......•.•. , .... , ... , . . . . . . . . . . . . . . . .

3498
3499
3504
3S04

7. Comunicação da Presidência • , .. .. • . .. . . .. . .. .. . . . .. . . . . . . . . . .

3SOS

8, Projetas apresentados:
-Projeto de Lei do Senado n' 221/79, do Sc:n. Franco Montara. . . . . . . 3505
- Projeto de Lei do Senado n• 222/79 (Complementar), do
Sc:n. Tarso Outra . , .........•.••..•.....•..•.... · .... · . · · · · · · • · • · · · 3.506
9. Ordem do dia:
- Projeto de Lei do Senado n' 248/76, do Sc:n. Nelson Carneiro,
Discussão encerrada , .. , ..... , .... , , , , , ......• , ... , ••..._............ 3506
-Projeto de Ld da Clmara n• 123/78. Aprovado, À Cominlo de
Redução . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . 3509
-Projeto de Lei do Senado n• 159/76 (Complementar), do Sc:n.
Nelson Curnciro, Votação adiada por falta de quorum •• , , .•••••.•..••. , • • 3509
10. Comunicação da Presidência:
-Os itens 4, S c 6, ficam igualmente adiados por falta de quo·
runt ...• , , , , , •••.•.. , • , •• , •• , • • • • • . • • . • • • • • • • • • . • • . • • • • • . • • • • • • • • •

3509

11. Discursos após u ordem do dia:
- Scn. Dirceu Cardoso (discurso entregue à revisão do orador) , . . • .
- Scn. Evundro Carreira (discurso entregue A revisão do orador) , . .
- Scn. Jarbas Passnrinho., .. , ... ,.,, ... , ... , .. ,., .. ,, ..... ,....
- Scn. Mauro Bencvldcs . , . , . , . , , • , , ....... , .... , ... , .•...•. , . .
- Scn. Gastão MUller .... , . , , ... , . , , ... , ... , ................ , . .
- Sen. Franco Montare, ... , . , .. , .. , . , ... , .................. , . .
- Sc:n. Lourival Baptista ... , .. , . , •....... , .................. , . .
-Sen, Nelson Carneiro,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .........
-Sen. Pedro Simon,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3510
3SIO
3SIO
3.513
3.514
3.514
3S IS
3515
3515

12. Designação da ordem do dia du próxlmu sc:ssil.o . , . , , ... , ... , . .

3517

9, Designação da ordem do dia da próxima sessão, Encerramento

3519

10. Discursos proferidos cm sessões anteriores:
- Sen. Evandro Carreira, na 96•Sessào, cm 19 de junho ............. .
- Scn.ltamar Franco, na 119• Sessão, cm 8 de agosto .............. .

3519
3527

lll• SESSÃO, EM 10 DE AGOSTO DE 1979

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

3540

2. Pareceres rc:ft:rentes às seguintes matérias:
-Projeto de Decreto Legislativo n9 9/79 . . . . . . . . . . . . . . .
-Projeto de Lei do Senado n' 58/79 ........ , . , . . . . . . . . .. .. . .. . . .
- OfTcio n' S-20/78 ..... , ..........•..... , .... , .... , .... , • . • . . .
- Projeto de Lei da Câmara n9 S/76 , .................... , . .. . .. ..
-Projeto de Lei da Câmara n' 89/78 ......... , .. . . . .. • .. . . .. .. • ..
- Projeto de Lei do Senado n' 17/17 • , ......... , . . . . . • • • . • . . . . . • . .
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 85/i!:l:.,.....
-Projeto de Decreto Legislativo n' 8/79 ... , . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
- Projeto de Lei do Senado n' 139/79 .. .. .. .. . .. .. • .. . .. . .. .. .. .. .
-00cion•S·14f78 .............. ............... .......... .....
- oncio n• 5·6/79 .. .. . • .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .

3540
3542
3S42
3S49
3555
3556
3556
3.556
3556
3557
3557

3. Requerimento aprc:scntado:
- N• 264/79, do Sen. Orestes Quércia ....... , .... , , . . . . . .. . . . . . . .. • 3558
4. Comunicação da Presidência . . .. • .. .. .. . . . . . .. • . . . . . . . • . . . . . . .

3.558

Discursos do expediente:
Sen. Aloysio Chaves ..... ,.,, ... , , , , .. , ....•. , . . • . . . . . . . . • . .
Sen. Almir Pinto , , , ... , ..•• , , . , .• , ..• , ...... , , . • . . . . . . . . . . . . .
Sen. Roberto Saturnino , , , •. , , . , , .••.. , . , , , ...•.•. , . . . . . . . . . . .
Sen. Jarbas Passarinho . , , .. , , , , ......• , , , , , ..• , . , .......... , .

3SS8
3559
3561
3563

S.
-

6, Ordem do dia:
- Projeto de Lei do Senado n• 245/19, do Sc:n. Adcrbal Jurc:ma.
Aprovado.,,,.,, ... ,, ... ,,, .......... ,, ........ ,, .........•. ,.....
- Requerimento n• 256/79, do Sen, Orestes Quércia. ~provado . . . . . . .
-Projeto de Lei do Senado n• 247/77, do Scn. Itamar Franco.
Aprovado .. , .. , . , , , , .. , , . , . , , , . , . , , .• , . , . , , ....... , ... , . . . . . . . . . . .
- Projeto de Lei do Senado n' 159/76 (Complementar), do Sen.
Nclso·n Carneiro. Votação adiada, por falta de quorum •••••• , • . . • . • . . • • • •

3564
3564
3S64
3565

7. Comunicação da Presidência:
-Os itens 2 c 3 da pauta, ficam igualmente adiados por falta
de quorunt . , ............ , .. , .•......•........... · ·• · · · · · · · · · · • •· • • • 356S
!!. Ordem do dia (continuação):

-Projeto de Lei do Senado n• 166/77, do Sc:n. Otto Lehmann.
Aprovudo cm segundo turno. A Comissdo du Rcdaç1io .... , . , . . . . . . . . . . . . 3565
-Projeto de Lei do Senado n• IS7f78, do Scn. Dirceu Curdo~o.
Aprovudo cm segundo turno. A Comissilo de Redaçilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3565

xii
-Projeto de Lei do Senado n9 112/79, do Sen. Cunhu Limu.
Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum . . . . . . . . .

3565

9. Discursos upós u ordem do dia:

'i

j

,,.I

- Sen. Cunha Lima .................................... , ..... , .
- Sen. Dirceu Cardoso . , .......• , .. , , , .. , , ........ , . , , , , . , .. , , .
- Sen. Franco Montara , , , ..... , , .. , , , , . , , .. , .. , , . , , , , .. , , , , , , .
- Sen. Humberto Lucena , , , •.. , , , , , , ........ , . , , , , , .. , ... , , , .. .
-Sen.PcdroSimon. ,, ...... , . , ............ , ,, ................ .
- Sen. Mauro Bcnevides ... , ..... , ....... , . , .. , , .. , . , .... , ..... .
-Sen.Jutahy Magalhães ..•......... , , , , , . , , ... , , .. , , , , . , , . , ,, ,
-Sen. Lourivul Baptista,, ......• ,,,,,,, ..... ,,,,,,, ....... ,, .. .

ll66
ll69
ll69

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

JSBO

mo

3S72
ll77
ll78
ll78

10. Comunicação d;l Presidência:
-Os itens ::!, 3, 4 c 5, da pau tu licum igualmente udJUd~ por
faltudctJIIOntm ,, ............................................. : ....

361S

-Projeto de Lei do Senudo n' 93j79, do Sen, Franco Montara.
Discussàoencerradu .. , ........................... ·. ·............... 3615
11. Discursos após a ordem do dia:
-Sen. Nelson Carneiro, .. ,, ...................... , ...... , .. ,...
- Sen. Mauro Benevides , , . , . , .................... , ..... , , . . . . . .
-Sen. Raimundo Parente., .. ,,, .......... ,., ........... , ...... ,

3616
3616
3617

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

3617

US• SESSÃO, EM 14 DE AGOSTO DE 1979
123• SESSÃO, EM 13 DE AGOSTO DE 1979

1. Abertura ...................................................

3617

ll86

I. Abertura
2. Oficio do Ministro de Estado da Justiça:

-N•lBI/79 ..................................................

ll86

). Requerimento apresentado:
- N9 266/19, do Sen. Orestes Quérciu ......... , ........ , . , .. , .

3586

4. Discursos do expediente:
- Sen. Aloysio Chaves,,., ... , .. , . , .. , ..... , .. , .. , ......... , , .. .
- Sen. Luiz Cavalcunte , ... , . , , , .. , , .... , , , . , .... , , , ...... , .... .
-Sen. Mauro Benevidcs ..... ,, , ...... , , , .... , . , ............... .
- Sen. Evandro Carreira (discurso entregue à revisão do orador) , . , . , ,
-Sen.Jolison Barreto .. , ....... , , ,. , ,, , .... , , ... , .. , . , , , .. , ... .

ll86
ll87
ll88
ll88
llBH

5." Ordem do dia:
-Os itens de I a 4, ficam igualmente adiados por falta de
quonllll , ..•.. , ...••... • · · ·• · •• • ·• · · ·· • · ·· • · · · • • · · · · · · · · ·· • · ·· · · · · ·

ll9l

- Rcdacào final do Projeto de Lei do Senado n9 4/79, do Sen.
Nelson Carneiro, Aprovada. À Câmara dos Deputados,,,,,, .. , .. , , . , , . ll96
-Redução final do Projeto de Resolução n9 3/78. Aprovada, À
promulgação .... , .. , .............. , ... , ,, .• , , .. , . , . , , , , ,, .... , , , ,, ll96
6. Discursos após a ordem do dia:
- Sen. Gabriel Hermes(discurso entregue à revisão do orador).,., ... .
-Sen.Gilvan Rocha ................ ,,,,,, .... ,.,,,,,, ... ,, ... .
-Sen.ltamarfranco .. , ............ , ,, , ... , ,, , ,, , ............ .

ll96
ll96
ll98

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

ll98

124• SESSÃO, EM 14 DE AGOSTO DE 1979

J. Abertura ........ , ..... , .... , , .. , , ..... , , , .. , , , , , ... , , ..... ,

)604

2. Aviso do Ministro do Trabalho:
-N•GM/24lf79 ............................................. .

)604

3. Parecer referente à seguinte matéria:
-Projeto de Lei do Senado n9J9j79.,., ... ,, ... ,,,, .. ,.,,,,., ....

.:!. Mensagens do Presidente da República:
-Submetendo uo Senado u escolha de nomes indicudos paru curgo
cujo provimento depende de sua prévia aquiescência ..... , , .. , , , . , . . . . . . . . 3617

3. Requerimento upresentado:
- N' 269/79, do Sen. Orestes Qué:rcia ... , .. , , , . , .. , ....... , . . . . .. .

36.:!0

4. Apreciação do Requerimento n' 268/79. Aprovudo

3620

S. Ordem do diu:
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
"' l.:!6/79 . '''' . ' .... ' ' ... '' ..... ' .. '' ..... ' . ''.' '' .... '.' ........ . 3620
6. Designação du ordem do dia da próxima sessão, Encerramento , , ,

36.:! l

7. Discurso proferido cm sessilo anterior:
- Scn. Gabriel Hermes, na 123• Sessão, em 13 de agosto

3621

126• SESSÃO, EM IS DE AGOSTO DE 1979
1. Abertura ................ ,,,,,,,,,,,,.,, ....................

3632

.:!. Mcnsugcm do Presidente da República:
- Restituindo autógrafos de Projetas de Lei suncionudos.,.,,,.,,,,.,

3632

J. Parecer referente ia sew•inte matéria:
- Emenda n' 2, de plenário, ao Projeto de Lei do Senudo n'
248/76............. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . )6)2
4. Projetas apresentados:
-Projeto de Lei do Senado n9 277/79, do Scn, Orestes Quí:r·
cia ........ ,, .. ,.,,,,,,,,,,,,,,.,, .. ,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ...... 3633
-Projeto de Lei do Senado n' 228/79, do Sen. Nelson Curnciro , . , , , , , 3633
-Projeto de Lei do Senado n9 229/79 (Complcmcntur), do Sen.
Frunco Montara .......... , , , , , , , , , ....... , , ..... , , , , , , , . , . , , , . . . . . 3634

S. Comunicação da Lideruhçu da ARENA:
- De substituições de membros cm comissões mistas

l6ll

6. Requerimentos upresentudos:
- NV 270/79, do Sen. Orestes Qué:rcia , . , , , , , , , , , , , , , .... , , , .. , ... ,
- N9 27lj79, do Sen. Luiz Viu nu c outros senadores , . , , ... , , • , , , ,

363S
36JS

7. Designação da ordem do diu da próxima sessUo, Encerramento . . .

363M

3604

4. Projetas aprcsentudos:
-Projeto de Lei do Senado n9 224/79, do Sen, Mauro Benevidcs , . . . . .
- Projeto de Lei do Senado nq 225j19, do Sen, Nelson Carneiro . , , ... ,
-Projeto de Lei do Senado n9 226/79, do Sen. Nelson Carneiro . , , ... ,

3606
3607
3607

S. Aviso do Ministro du Indústria c do Comércio:
- N•l49/79 ................................................. .

3607

IZ7• SESSÃO, EM IS DE AGOSTO DE 1979

6. Requerimento upresentudo:

I. Aberturu

3638

267/79, do Sen. Murilo Buduró ... , .. , ...................... ,

)60H

7. Discursos do expediente:
- Sen. Lourivul Buptistu , ... , ... , , , , . , , , , . , .. , , , , . , , , ... , , ... , , ,
-Scn.GustiloMüller ..........................................
- Sen. Cunhu Limu ..... , .... , , , ..... , , , ... , . , ...... , , . , . , , , , . .
-Scn.DirceuCurdoso ....... ,,, .................. ,.,,,,,,,,,,,

2. Comunicuçilo:
-Do Scn. Jorge Kulume, Presidente du Comissilo de Segurunçu
Nucionul . , , .. , . , . , , .... , , , , ...... , . , , , , , . , , , , , , , , .. , , . , , , .. , , , , , . . 363H

JtíOH
360H
3610
3613

J. Ordem do diu:
-Projeto de Decreto Lesislut\vo n9 9/79. Aprovudo, A Comissiio de
RcdaçiLu , .... , ... , , , . , ..... , , ... , ..... , ...... , ... , , ....... , .... , , , 36JH
- Projeto de Resoluçilo nY 50/79. Aprovudo, A Comissilo de Redaç~o
363H

H. Requerimento otprc.~entudo:
- Nv 2lJ8j79, do Sen. Jorge Knlumc

3614

-

N~

9. Ordem do dia:
-Projeto de Lei do Senuda n~ 159/7lJ (Complcmcntur), do Sen.
Nelson Curncirn. Vntuçilu udiudu por fultu de quorum.,,., ............ , 3fd4

4. Discursou pós u ordem do diu:
- Sen. Nelson Curnciro .. ,, .... ,.,,,,,,,, .. ,.,,,,,., .. ,, .. ,, ....

S. De~ianucilo da ordem do diu du próximu !leul!.o. Encerramento . . .
lndlcc onumd~tlcu .••.•. ,,.,, .• , •...•.•..• ,,,,,., •• ,.,,.,,,,.,,,,

36.W

SUMARIO
J. Requerimento aprc~cntado:
- NY 276/79, do Scn. Henrique Santillo. Aprovado

IZK• SESSÃO, EM 16 DE AGOSTO DE 1979
.1661)

1. Ahcrtura ................... .
2. Pareceres referentes à~ seguintes matérl.:~~;
- Projeltl de Lei do Scnudo n9 24/79 .................. .
-Projeto de Lei do Senado nY 3/77 ........ , ........... .
- Projeto de Lei da Câmara n' 8j78 . , .............. .

3669
)610

3670

], Projetas aprcsc:nu1dos:
-Projeto de Lei do Senado n' :!30j79, do Scn. Franco Montara .. , ..
- Projeto de Lei do Senado nY 23 lf79, do Scn. Orc~tcs Quércia ..

- Projeto de Lei do Senado n' 232/79. do Scn. Nelson Carneiro

)h11
Jll72

3672
3ó72

- N' 274f79, do Sc:n. Jarbas Passarinho . , , , ...................... .

)61)

367)
J61J

N~'

27SJ79, do Scn. Affonso Camargo ............. , ............ .

JbH I

7. Projeto apresentado:
-Projeto de Lei do Sen:tdo n9 233/79 .......... , ............. , .. ..

)681

S. Comunicação da Presidência

)683

9. Ordem do dia:
-Projeto de Lei do Senado n~' 248/76, do Sen. Nelson Carneiro.
Aprovado. Ã Comissão de Redução, ............................... ..
-Projeto de Lei do Senado n9 159/76 (COmplememar), do Sen, Nel·
~on Carneiro. Votação adiada, por falta de quonmr ..• , ................. .

IO. Comunicação da Presidência;
-Os itens 3, 4, 5 c 6 lit:o1m iguo1lmente

adiado.~.

por

f;~lta

)684
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de quo·
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11. Discursos ;~pós a ordem do dia:
- Sen. Murilo Baduró . , , .... , .. , . , .... , ....................... .
- Sen. Leite Chaves (discurso entregue à revisão do orador) ..... , ... .
- Sen. Roberto Suturnino • , .. , , . , , ... , . , .... , ...... , ........... .
- Sen. Evandro Curreira (discurso entre~ue li revisão do orador) ..... .
- Sen. Lãzaro Barboz;L , ..... , , ........ , .... , .................. .
- Scn. Raimundo Parente .. , , , , ................................ .
-Scn. Nelson Carneiro .. , ...................... ·· ..... ···· .... .
- Sen. Mauro Beuevides .. , . , ... , ..... , ......... · ...... · · · · .... .
- Sen. Milton Cabral,,, ..... , ... , ...................... ··· .... .
- Sen. Jahon Barreto ... , . , . , ... , ..... , ........ · ...... · · · · ... · ·
- Sen. Humberto Lucenu . , , ................... · · ... · · · · · · · · · · · ·
- Sen. Franco Montort> , , , .. , , , . , ...................... · · · .... .
12. Oesignuçào du ordem do diu da pró,ima sessão. Encerramento

J6i6

)686

J6M7
3óH7
JM!-!
J6K8

3óK!i
.l6K9

)689
)689
)691
)691

2. 1•arecer referente à ~eguinte muté:riu:
-Projeto de Lei do Senado n"' 24H/76 (redução do vcn!:ido pura o
~csundo turnn rc:lümcntul) . , , .. , .. , ........... , .... · · · .. .

J69)

da ordem do dia da próxima ~e~~ào. Encerramento

J69~

131J• SESSÃO, EM 17 DE AGOSTO DE 1979
J691S

I. ,\herturil ..... .

2. Mcnsa~ens do Presidente da RepUblica:
-Submetendo à deliberação da Casa o Projeto de Lei do Senado
1J4j7'l(DFJ. ..... .. . .
. .................... .
- RcstiWindo autógrafos dos Projetas de Lei n~ 136c IJ7j79

n~

3. Ofícios do I9·Sccrctário da Câmara dos Deputados:
-Comunicando a aprovação do Projeto de Lei do Sc:nildO n9 H9j74., ..
- Encaminhando à revis~o do Senado autógrafo do Projeto de Lei da
Câmara n9 54/79 ... , , .. , .... , . , , , . , , ........ , .. , .... , , ... , . , , . , ... ,

J6lJ9
)100

J700
)101

4. Pareceres referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Lei do Senado n9 114j77 (Complementar)
- Projeto de Lei da Câmara n9 22j79 ............. , ... .
-Projeto de Decreto Legislutivo n~'9f79 (Redaçào final) .. , ........ , ,
- Projeto de Resolução n9 SOj79 (RedaçJo final) , , , ....... , .
- Projeto de Lei do Senado n~ I 57 f7H (Redaçào final) .............. ,
-Projeto de Lei do Senado n9 166j77 (Redação final) , , .. , . , .. .
-Projeto de: Lei do Senado n960/76 (Rcdaçào final) , . , ........ .
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 123i7b
(rcdaçào do vencido para o turno suplementar),, , . , ... , , ... , , , . , ...... , ,

S. Discursos do expediente::
- Sen. Luiz Cavalcante . , .. , ............ , .................... .
- Scn. Agenor ~la ria ... , , , .......... , ... , .............. , .
ó,

Requerimentos apresentados:

-

N9 277/79, do Sen. Henrique Santillo, c outros scnadorc~

- N9 278/79, do Scn. Leite Cha\'cs . , .. .. . .. . . . , . , .... , .
- N9 279(79, do Sen. Orestes Qui:rcia .... , , ............... .
7. Di.~cursos do expediente (continuação);
- Scn. Dirceu Cardoso , , .... , , . , .

)101

J703
3iOS
)105
)705

3i05
3105

)106

)706
J107

)715

371 ~
)715

.1715

H. Ordem do dia:
- Prl.lieto de Lei do Senado n~' 24Kf76, do Sen. Nebon Carneiro.
Discu~sào enccrradil , , , , .. , , ...... , . , , , , ... , ........ , ......... , ..
3116
- Projch> de Lei do Scnudo n~ 159/76 (Complementar), do Sen. Ne[.
son C:1rneiro. Vot;1ção udiadu, por fultu dequurum
... , ..... . )116
9, Comunicação da Presidência:
-Os itens 3, 4, 5, 6 c 7, ficam igualmente adiudos por falta de

J692

q11orr1m • , , , .• , .•. , ...••.. ,, •... · • •. · •• • • · • • · • · · · · · ·

3717

3692

IO. Ordem do dia (continuação):
-Projeto de: Lei do Senado n~ IH/79, do Scn. Otto Lc:hmann. Apro·
\'ado, cm segundo turno. A Cümam do~ Deputados . , .. , ... , , , , . , ..

)117

U9o SESSÃO, EM 16 DE AGOSTO DE 1979
(EXTRAORDINÁRIA)
I. Abertura

De~ignaçào

n~

Jn7H

6. Requerimento apresentado:

-

5.

mo

4. Requerimentos apresentados:
- NY 2'i.:/79, do Sc:n. Orestes Quércia ............... .
- N° 27Jj79, do Scn. Orestes Quércia ... , ..... .

5. Discursos do CX(lcdicntc:
- Scn. Lourival Baptista , , . .
. ............... , ... .
- Scn. Marcos Freire,.,., .... ,,,, .... , ................. ··· .... .
- Scn, Orestes Qui:rcia . , ... , , , .. , ..

~. Ordem do diil:
- flilrcccr da Comi!l.~ào de Rclaçõc~ E'tcriores ~obre a ,\ten~agcm
J~Jj79. Apreciado em se~~ào secreta
............. .

J69J

li. Discursos após a ordem do dia:
- Scn. Evc:lâsio Vieiru (discurso entregue à rc\'i~ão do orador)
-- Scn. Tcotônio Vilela.,,,,,., .. ,.,,,
-Sc:n. Paulo Bro~~nrd ........... , ,, .
- Sen. Jurhus Pas~arinhn .. , . , , , , , , ,
- Scn. Lourivulll;Lptí~tu .. , , . , . , , . ,

3nl
.17~ I
J72~

J72H
31) I

-----------

vi ii
- Sen. R;timundo Pu rente .... , ..................... , ..... , .... .
- Scn. Muuro Rcncvidcs , . , . , . , , , , , , , , , .. , , .. , , ..... , ......... .
l :!. Dcsignuçào da ordem do dia da (lróximu sessão. Encerramento

373:!
373:!
J7JJ

H. Comunic:u;Un da Prcsillênciu;
-Os de J a 9 ficam igualmenlt: uUiados por fultu de quonmt ...

131' SESSÃO, EM 20 DE AGOSTO DE 1979

l. Abertura, .•... ,,,,,,,,,,,,,,,, ...... ,, .. , •............

l7lH

:!. P;m:ccr rcl'crcntc ;i seguinte mutériu:
-Projeto de Lei du Câmura nv 98/78
N~'

2!10/79, do Scn. Lourivul Baptista
N~' 281/79, do Scn. Lourivul Baptista

4, Comunicação du Presidência:
-Designação da Scn' Eunice Michilcs

5. Discursos do expediente:
.
- Scn, Leite Chaves , , , .. , , ..... , , , , ... , ......... , ........... , ..
- Scn. Roberto Saturnino , . , .. , . , , ... , . , . , , .. , ....... , .. , ...... .
-Sen. Mauro Bc:nevidc:s ...... , . , .... , ,, ... , , , ...... ,, ......... .

l7lH
l7lH

)7)9

l7K4

9, Ordem do diu (continuaçfto);
-Projeto de Lei do Senado n' :!47/77. do Sen. ltamur Franco. A pro.
vado. A CombsfHl de Rcdaçào . , . , , . , . , , . , . , ..... , ..... , . . . . . . . .
J7H5

I O, l)urecer referente it ~eguinte matí:riu:
- Pro.ieto de Lei do Senado n~ 247/77 {Rcduçi'io fina])

J. Requerimentos uprcscn!Udos:
-

-Requerimento 11 ~ 252/79, do Sen. Jluuln llrossurd. Votm;iln udiad11
Jlnr fuhu de quorum , , , , , , , , . , . , , , , , , , . , . , . , , .. , , . , . . .
J7H3

37~0

li. 'Discursos após a ordem do diu:

-

Sen. Humherto Lucena . , .... , .. , . , ................... · .. · · · · ·
Sen. Muuro Benevides . , , , , .. , .. , . , .. , .. , ....... .
Sen. Henrique Santillo . , , . , .................................. .
Sen. Jaison Burreto , .. , ..... , ............................... .
Sen. Lourivul Buptista . , , . , ..... , . , .. , ................ · .... ·. ·

)7)9
)740

I:!.

Dc~ignuçào

da ordem do dia du próximu se.~sào. Encerrumento

37~9

.1744

6. Requerimentos upresc:ntados:
- N~ :!ll2/79, do Scn, Mauro Benc:vidc:s ...... , .. , , , ... , ......... , , )745
- N~ :!llJ/79, do Scn. Mauro Bcnc:vides , .. , .. , .. , , ....... , ...... , . )745
- N~ :!ll4/79, do Sen. Orestes Quérciu .......... , .............. , .. . I .1745

7. Comunicação da Presidência

)745

IL Ordem do dia:
-Os itens de la 6,

.1745

I J. Discursos proferidos em sessões ;mtcriores:
- Sc:n. Evundro Carreira, na 120• Sessão, cm 9 de agosto .. , ......... ,
-Scn.EvandroCarrcira, na 1:!3•Scssào,cm 13dc:agosto •...........
- Scn. Evandro Carrciru, na I2B• Sessão, cm 16 de ugo:;to . , . , ....... .
- Sen, Ev;mdro Carreirot, mt I31 • Sessão, cm 20 de ugosto . , . , .. .

3799
lHOl
JH07
lHO H

133• SESSÃO, EM 23 DE AGOSTO DE 1979
I. Abertura .. ,, ................ , ............................. .

fic<~m

igualmente adiados por faliU de quor11m ..... .

9. Ordem do dia (continuação):

- Rcdaçào final do Projeto de Decreto Legislativo n9 7f79. Aprovudo.
Á prom•lgaçào ........ , .. , ...................................... .. )745
- Redução li nu[ do Projeto de Decreto Lcgisl~tivo n9 8f79. Aprovudo. À
promulgação , . , .. , ..... , , ....... , , . , , , , , , , . , , . , , . , . , , . , .. , .. , . , .
l74ó

10. Discursos após a ordem do dia:
- Scn. Dirceu Cardoso (discurso entregue li rc:visi'lo do orador) .... , , . ,
- Sen. Humberto Lucena ..... , , ......... , . , ... , . , , .... , . , .. , .. .
- Sen. Lo manto Júnior •.. , ... , , ... , . , , ... , . , .. , , ..•... , .... , .. .
- Sen. Henrique Suntillo . , , .. , , .. , ....... , . , .......•............
- Sen. Evundro Currcira (discurso entregue à revisão do orador) .. , .. .
-Sen. Mauro Benevidcs ..... ,,, .. , ............................ .
- Sen. Lourivul Buptista ..... , . , . , , . , , ..•.. , . , , , . , , .. , , .. , ..... .
- Scn. Bernardino Viana ...... , , . , , , , , , . , . , , , , , , .. , .. , . , ... .

.174ó
.1751
.1751
375:!
)752
)75)
)75)

li, Designação da ordem do dia du próxima sessão, Encerrumento

3754

I:!. Discursos proferidos cm sessões anteriores:
- Sen. Leite Chuvcs, na 12B• Sessão, em 16 de agosto ......... , , , .. . .
- Scn, Evclúsio Vieira, na 130• Sessão, cm 17 de ugosto , ... , ... , , ... ,

~746

3754
3760

:!. Oficias do I'·Sccrcttlrio da Câmara dos DcputaUos, encaminhundo
à revisão do Senado, autógrufos dos seguintes prujctos:
-Projeto de LcidaC;imaranv55f79
.. , , . , .. , , ........... .
3H J(,
-Projeto de l.cidaCâmuranvS6f79 .. , , ... , .. , ....... , .
3HJ6
3. Parecer referente à seguinte matêria;
- Mensagem "' 1:!8/79 (l•rojeto de Resolução n' 52j79)

3HJ6

4. Projetas apresentados:
- Proj.:to de Rcsoluçi'lo n'~ 53/79, do Sen. Adcrbal Juremu . , . , ... , , ..
- Projeto de Lei do Senado n~ 238/79, do Sen. Franco Montoro ... .
-Projeto de Lei do Senudo nv 239/79, do Sen. Tuncredo Neves ...... .
-Projeto de Lei do Senado n' :!40/79, do Sen. Frunco Montoro . , .
- Projeto de: Lei do Scnudo n'~ :!41/79, do Sen. Amurai Furlan . , .. , . , .
-Projeto de Lei do Senudo nv :!4:!/79, do Sen. Nelson Carneiro ... , ...
- Projeto de Lei do Scnudo nv :!43/79, do Sen. Orestes QuC:rcia. , .. , . , .
- Projeto de Lei do Senado n9 244/79, do Sen. Amurul Furlan

)HI7
JH 17
l81H
3!H\l
3H:!O
38:!0
3!!20
3H21

S. Requerimentos uprc:sentados:
- N9 :!86/79, do Scn. Lourival Buptistu ..... , .. , , ... , , , , ... , .. , . , .
- N9 :!H7 j79, do Scn, O reste~ Quí:rcia , ...... , .. , .... , .. , ... , . , , . , .

JH22
3H:!2

ó, Comunicuçõcs:
132• SESSÃO, EM li DE AGO~TO DE 1979
I. Abertura . , ... , , . , . , , , , , , , , .. , , , , .... , . , , , . , . , .. , . , .... , . , , .

2. Oficio do Presidente do Supremo Tribunal Federal:
-N'S·I8f79 ............................................... ..
3. Projetas upf'tsentudos:
-Projeto de Lei do Senado nv 235/79, do Sen. Orestes Quércin. , , , , .. ,
-Projeto de Lei do Senado n9 236/79, do Sen. Nelson Carneiro , .. , , , ,
4, Requerimento apresentado:
- Nv 285/79, do Scn. Lourivul Baptista

.1774

)774

6. Projeto upresentudo:
,-J•rojcto de Lei do Senado n9 237/79, do Sen. Murilo Buduró

JH:!:!

Discursos do expediente:
Sen. Henrique de Lu ~ocquc ........................... , ... , , .
Sen, Almir J•into , , , , , . , , .. , . , , , . , . , ...• , . , , .. , . , , . , , . , , .. , . . .
Sen. Frunco Montoro , , , , . , , , , , , , . , ...• , .. , . , , , , .. , , . , , ... , . .
Sen. Lourivnl Buptistn . , .. , , . , , .. , . , , , . , , .. , .... , , . , , .. , . . . . . .
Sen. Orestes Quérciu .. , .. , , . , , . , , . , , , , . , .. , .... , , .. , .. , , .. , . .

JH:!:!
JH:!4
3H:!ó
3H:!H
3H:!9

H. Requerimentos uprc~cntudos:
- N9 :!HK/79, do Scn. Murilo Buduró. Aprovado , .. , , . , .. , . , .... , . .
- N9 :!!!9/79, do Scn. Aloysio Chaves , . , , ... , , , , .... , , .. , .. , , ... , .

3K29
3H:!9

9. Projeto apresc:nludo:
-Projeto de: Lei do Scnudo n~ 245/79, do Sen. Nelson Curnciro , , .. , . .

3t129

7.
-

)774

.1775

.1776

5. Dir.cursos do expediente:
- Sen. Nelson Carneiro , , , , , , , , , , , , , , . , .. , , , , , , , . , ... , , , , , , , , , . ,
-Sen. Itamar Franco , ,,, ... ,,,,,, ...... ,, ,,, ........ ,, , ,, , ,, , ,
- Scn. Murilo Buduró , . , , , , . , ... , . , , .... , , , , , . , . , , ... , . , , , .

-De senadores que se ausenturilo do pais . .. .. . .. . . . • . . . .. . . . .. .

l77ó
J77H
l7HI

37K2

7. OrUem do dia:
-Projeto de Lei do Senado n9 IS9f76 (Complementur), do Sen. Nel·
J7H)
mn Curnciro. Aprovudo, AComi~silo de Rcduçilo,,,,., ........ ,.

IO. Ordem do din:
- Requerimento n~ 252f79, do Sen. Puulo Brossnrd, Rcjeitudo. Ao
urquivo .. , , . , , , , , . , . , . , . , , , . , , , , , , , , . , ... , , . , , , , . , , . , , .. , .. , ..... ,
- Requerimento n~ 274f79, Uo Scn, Jurhu~ Pussurinho. Rejeitudo,
Ao urquivo , , , . , . , .. , , , , .. , , , , . , , .. , , , , , ..... , , , . , , , . , , , . , ... , , . , . ,
- Requerimento nY 2H2/79, do Sen, Muuro llcneviUcs, Rejeitado.
Ao nrl.Juivo .. , , , , . , , , , ... , , . , .. , , , , , .. , ... , . , , , , .. , , , , . , .. , .. , , ... ,
-Requerimento nY :!HJ/79, llo Sen. Muuro llc:ncvilles. Vutuçiiu
ulliudu, pu r rultu de tJWJrum , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . , , , , .

JHJU
JH.l:!
JHJ2
JHJ2

ix
J J. Comunicaçàn diL r•rcsidi:nciu:
item 5, 6, 7, H c li ficum igualmente udiados por fultu de

-o~

JHJJ

1/llllr/ill/

I:!. Ordem do dia (continuuçào);
-Projeto de Lei do Senado n~ :!ltl/76, do Scn. Frunco Montoro.
Votaç;io sohrcstada, cm virtude da falta de qwmmr puru a votuç~LO do
Requerimento n9 :!91/79, ............................... , ........ .
-Projeto de Lei dn Senado n' lf77, do Scn. Otto lehmann. Dbcuss;Lo cncerrudu, ficando u votação adiada por falta dcquonmr ... , ....... .
- Projeto de Resolução n9 35/79, Discussão encerrada, ficando a votação udiadu por falta de quonmr .. , , , , , ................... , .......... .
-Projeto de Lei do Senado n9 64/79, do Scn. Franco Montara.
Discussão sohrcstad:~, cm virtude da falta de qllfmmr pura ii votação
do Requerimento n~' :!9:!/79, de adiamento da discu~sào ................. .
13. Discursos após a nrdem do dia:
- Scn. Paulo Brossard ............... .
- Scn. Jurbus flilssarinho ....... , .............................. .
- Scn. Agenor Maria . , .... , ........................... , ..
- Scn. Nelson Carneiro .............. ,......
. .......... .
- Sen. Mauro IJcncvides ................... .
- Sen. Raimundo Pilrentc ......... , ... , .................... .
- Sen. Arnon de Mcllo ........... , .................. .
- Sen. Humberto Lucena ....... , ............... , ........... .

JHJ4
JHJ4
JHJ4

JH)4

)104

JHJ7
JH40
JH45
JH45
JH46
JH46
JH46

5. C'omunJc;tçào da Prcsidê:ncia;
- Referente ao tempo destinado aos orudorcs para homen:Jsear Du·
que de (a,ius, f'utrono do E~Crcito Brasileiro
. .. . . . . . . . . . . . .
31!70
6, Or;nJorcs:
- S~n. Jorge Kalumc, cm nome da ARENA
- Scn. Dirceu Cardmo, cm nome do MDB
- Scn. l.uil Viana, cm nome da Mc~a ..

mo
JH?:!
JH73

7. Ordem do dia:
- Projeto de Lei do Senado nv 24!!/16, do Sen. Nelson Carneiro.
Aprovado. A Comis~ão de Rcdação .................................. .
-Projeto de Resolução n' 35/79. Aprovado. A Comissão dt: Reda·
ç;1o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .................. .
- Requerimento n' :!KJ/79, do Scn.. Mauro Bcncvidcs. Aprovado ..... .
- Projeto de Lei do Senado n9 136/16, do Scn. Lourivill 8;Jptista.
Aprovado. A Comissão de Rcdação ........................... .
-Projeto de Lei do Senado n11 96/79, do Scn. Nelson Carneiro.
Vntm;ào udiada nos termos do Requerimento nQ 297/19 ................ .
·- Projeto de Lei do Scnad'o nll 112/79, do Scn. Cunha Lima.
Votação adiada nos termos do Requerimento n9 29!l/79 .......... .
-Projeto de Lei do Senado n9 91/79, do Sen. Humberto Lucena.
Votaç;io adiada nos termos do Requerimento n9 :!99/79 ................. .
-Projeto de Lei do Senado n• 211lj76, do Scn. Franco Montoro.
Votação adiada nos termos do Requerimento n11 291/79 ........... .

3873
)875
)875

)876

3H76
3876
JH76

I

14.

De~ignaçào

da ordem do dia dil próxima scssiio. Encerramento

JH47

134• SESSÃO, EM lJ DE AGOSTO DE 1979
(EXTRAORDINÁRIA)
I. Abertura...........................................

31l47

J. Pareceres referen tcs às seguintes mtttérias:
-OõcioS(n'/17(79 .................... ....................

3H47

- Mcn~:agem n9 :!4/79 (Projeto de Resolução n9 55/19} . , , .. , . , . . . . . .
- Projeto de Lei da Câmara n9 17/78 ............ , ...... , . .. . . .. . .

31l53

~.

Rcquerinu:nlo apresentado;
do Sen. Murilo Badaró. Aprovado ....... , . . . . . . . . .

N~' :!93/79,

31'15~

3HSS

5. Ordem do dia:
- Projeto de Resolução n9 49/79, Aprovado. A Con1issào de Redução .......... , , , . , , . , , , . , , . , , , , , •. , •..... , . . . . . • • • • • • . • . . . . . . . • • • • 3855
-Projeto de Resolução n9 51/79. Aprovado, Ã Comissão de Rcdaç;lo .. , .......... , .. , ... ,., ........ ,.,, ................. ,.,,....... 3856
- Projeto de Resolução n' S:!f79. Aprovado. Ã Comissão de Redu·
çào ...... , , , • , . , . , , .. , , , , .... , , ..•.• , ..•. , • • • • • • • • • . • . • . . . . . . • • • • . 3856
6, Ma léria apreciada após a ordem do dia;
-Redução final do Projeto de Resolução n9 S2f19, Aprovada, nos
termos do Requcrimenlo n9 294/79. Apromulgação ......... , ... , . . . . . . . 3!!56

7. Designação du ordem do dia du próximuscssào, Encerrumenlo

3858

H. Discurso proferido cm sessão anterior;
- Scn. Murcos Freire, nu 132• Scssilo, cm 21 de agosto .. , ........ , .. ,

3K5H

IJ!• SESSÃO, EM l4 DE AGOSTO DE 1979
I. Abertura .. ,, .. , , , .... ,, , , .. , . , , ,. ,, ...... , •.... , . , , .. . . . . . .

3K64

:!.
-

Pareceres referentes às seguintes matérias:
Projeto de Resolução n9 S1/79 ....... , ......... , ........ , .. . .. .
Projeto de Resolução n949/79 .... , ... , ........ , ... , .. , , ... , . . .
Projeto de Lei da Câmuru n9 3:!/77 , ................ , ..... , . .. ..
Projeto de Lei da C1imara n9 KOJ77 .... , ...... , ..... , , , . . . . . . . . .

Jll6S
JK65
31l65
3H66

J.
-

Projetas apresentados:
l'rojelo de Lei do Senado n9 246/79, do Sen. AloysioChuvcs .. , .. ,.,
Projclo de Lei do Senudo n~ ~47/79, do Sen. Nelson Carneiro . , . , .. ,
Projeto de Lei do Senado n9 ~4Kj79, do Sen. ltamur Franco ....... , .

4. RcqucrimcnhJs apresentado~;
- N~ :!95/7 1), do Sen. llenriquc de Ln Rocquc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- NY :!96/79, do~ Sem. Jurhus l'ussurinho e Paulo llrossurd ... , , , . . . . .

JH77

tramitação cm conjunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

:!. Oficio do 1~-Secretârio da Câmara dos Deputados, cncuminhiln·
do à revisão do Senado autógrafo do Projeto de Lei da Câmara nq
57(7'!. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 3H47

-

H. Comunicnçào da Presidência:

-O item 9 da pauta, fica adiada a vo:ação cm conseqUéncia de

Jll67
J!l6K
JH69

3K70
JK70

9. Ordem do dia (continuação)
-Projeto de Lei do Senado n9 89/79, do Sen. Cunha Lima. Re·
jeitado. Ao arquivo ................................................ . 3877
-Projeto de Resolução n9 54/79. Aprov:~do. À Comis~ào dc Redu·
)878
•····························
-Projeto de Lei do Senado n9 64/79, do Scn. Frilnco Montoro.
Vot;Lçào ildiada nos termos do Requerimento n' 29:!/79 ................. . 3H78
- Projeto de Lei do Senado n• 75j79, do Scn. Franco Montara.
3878
Discussão adiilda nos termos do Requerimento n' 300/79

...... .

10. Maté:rias apreciadas após il ordem do dia:
3878
- Projeto de Lei du Climara n' 57 fN. Aprovado. À sançiiJ ....
-Projeto de Lei do Senado n' :!4R/79. Aprovudo . .\ Cúmara dos
3880
Deputados ................... , ..................... · ... .
- Rcdaçào final dos Projetas de Resolução n•s 35 c 54ji\), Apre·
vada no~ termos dos Requerimentos n~'s 301 c 30:!/79. A promulgaç~o ....
3881
11. Discursos após a ordem do dia;
- Scn. Benedito Ferreira ........... , , , , ........................ .
- Scn. Henrique Santillo ..... , , ........................ , ....... .
-Scn.MuriloBadaró ......................................... .
- Scn. Gilvan Rocha , , ......... , , , .. , ........ , .. , ............. .
- Scn, Lourival Baptista ................... , ........... , , , , , ... .
- Scn. Henrique Suntillo ..... , ......................... , ....... .

3881
3883
3884
3884
3885
3881

I:!. Designação da ordem do diu da próxima sessão. Encerramento

)887

13<1• SESSÃO, EM 27 DE AGOSTO DE 1979
I. Abertura , . , , ....... , . , .... ,, ......... ,, .... ·. · ............ .

2.
-

Pareceres rcrercntes às seguintes matérias:
ProjctodeResoluçàon•47j79 , , . , , ...... , ............ , ....... .
Projeto de Lei da Cümara n• :!S/79 , ................... , ....... .
Projeto de Lei do Scnudo n•!J3/79 .. , ............. , .......... ..
ProjetodcLeidoSenado nq 1/78., ...... , .. ,,,,,., ............ .
Projeto de Lei do Senado n9 335/71! , .. , ... , , ............. , . , ... .
Projclo de Lei do Senado n9 40/79 ... , .... , , ............. , , .... .

J.
-

Discursos do expediente:
Scn. Henrique de La Rocquc , , ... , .. , .... , .... ·....... , . , ..... .
Sen. AloysioChuvcs, ...... ,. , , ... , ................ , . , ....... .
Scn. Dirceu Cardoso (discurso entregue à rcvisilo do orador) .. .

3908
390M
)909
3909
l910

391:!
391~

391:!
)91 J
391H

4. Projeto aprescntndo:
- Projeto de Lei do Senado n• 250/79, do Scn. Franco Montara .

3918

5. Rc:qucrimcntns apresentados:
- N• JOJ/79, do Sen. Orestes Quérciu .. , ..... , ......... , ......... .
- N~ JQ.I/79. do Scn. Lourivul Uuptista ............... .
- N~ .l05f79, do Scn. Lourivnl lluptisln ......... .

3919
3919
3919

n. Curnunic;11;;"w d;1 liUcran~'>l d,L ,., RE!\t\ na Cúmara
··· 11c .,uh,lillliç:Ln de mcmhru em.:nmi~~i"w nli,tll

d~h

Dcputiidm:

7. Ordcmthl di<~:
- H.cda~iLn IÍIWI 1.h1 Projetn de Decreto Lcghlat1vo nv 9/?'l. t\prn·
v;1~:a. ,\ pr~.,mulgaç:w .
,,,,,, .,,., ,,,
- Red<~çào finJI do Projeto de Lei do Senado nv 46/79. Aprovuda. À
C;im;Lrilllll., DcputadLIS
, ......... , . , , ,
- Hcdou;:111 linal do Prujetn de Lei dn Scnadll n~ 61lj7h, t\prm;Ld;L.
·\ l";iJIIar<LJm Ocputadm , , , .
, , ..... , , , , , ........ , .
- Rc~ohtçiül fin;tl.du Pwjcto de Lei dn Sen:tdo n~" lt!6/77. t\prtwad:t.
ACúlllaraJo,IJcpulaJo~ ......
............

UM' SESSAO, E,\1 lH UE AGOSTO llE 1979

I EXTR,\ORTJI:-o,\ RIA l
J. ,\hcrtura
.111~0

Requerimcnlo 11presentado:
.109/79. Uos Scn~. S;ildanha Deu i c Henriljue Santi!lo

1

N~

-

.N~O
JLJ~O

~- Oi.cur~n~ do cxpedierlle:
- Scn. 1\~enor ~lariíl . , , , , , ,
- Sen. LuuriYóil Bapti~ta , . , , .. , , , , . ,

.N~

'1, oc~ign;u;;lo

JL)~H

1

.1. Ordem do di;~:
- Projctu de Dccre\0 L.:gblutiYo n' 5j67. Di.•cu~sào ildiiidil no~ ter·
l!l\1~ dll Re4ucrirnent~1 nY Jtoj7H .. , .. , ..
.WI1I
-Projeto de ResoluçfLo nv 4/79, do S.:n. Murilo Bad;m'l. ,\proY:~·
do. A Cnrni~~i"lll de Rcdaçào
-Projeto de Resolução n' 55/79. Aprovado. A Comi.'l~àu de Rcda·
~;;ln

.

.N~(J

J;L on.lem dn dia da rmhima ~e~~ào. Enccrrumenlu

137• SESSÃO, EM lK DE AGOSTO DE 1979

I. Ahertur;t

.lLJJIJ

4. Matí:rüt~ <lpreciad;ts ;tplh a urdem dn diu:
- Jlmjcto de Ld d11 C.lm;tra nv 40/79, cm regime de urgc!ncia, nm
tcrmm do f{cljucrimento nY 309/79. AproYado. 1\ ~ançào .... , .. , . , ....
- Rcda~;fw tinal do Projcto de Hcsolu~·:w n~ 55/1 1). t\pruv 01 da no~
termo~ du Rei.Jucrimcnto nY J 11/79. A promulguç;iu , ... , ... , , , .. ,
Dc~ign;1ç;"w

S.

JLJ4(}

Pre~id~nciil

~~ J06!7lJ,

do Sc.:n. LouriYal Bapti~ta , . , , .... , . , ....... , , , , , , .. .
Jo Scn. Oresle~ Quí:rcia . , ........ , , , . , ..... , , ..
- Nv JOSj7lJ, do Sen. Orestes Quê:rcia . , , , , . , . , , . , , , , , , .. , .

Encerramento

Ahcrtur;~

)()Jj7~.

3944
J945

-~v ,W7/7lJ,

I.

apro1·;H;:m d11

6, Rc4uerimento~ aprc.:~entado~:

-

~cs~fw.

J%4

J'l74

, Of:~:in dn 1~-Sccrctúrio da C;imnr:~ dos Deputados comunic;mdu ;1

J. OJkiLh Ju I v.Secrdúrin d;1 C;imaril do~ Deputado~:
- Projl.!tn de Lei da Cimara n1'5H/79
- Pmjctn de Lei ll;L Cãmara n~ 59/79 , . , ...... , . , ... , .

-'· P;lrl.!ccr referente o! .~eguin te mat~ria:
- Prujctu d.: Lt:i do Senado nv 159/76 (Complcmentotr). Red;u;:w
.lll 1cm:i~.h1 p:1r:1 n tu rnu ~uplementar

da urdem do düt da próxim:1

Jl)fiJ

139• SESS,\0, DI l9 Dt: ,\GOSTO DE 1979

"" :-.tcn~:Lgcm Jn Prc~idcnte da República:
-Suhmctendo it dcliherílç;"w do Senado o Projeto de Lei du Sena·

:i. (\un unicaçào da

,I%)

J 1J~O

3945
3945
Jl)45

~uh,titutivo

do Senado ao Pmj.:to de Lei da Cúnwr:L n"
. ....... , . , .

J. Comunicação da Pr.:sidc!ncia:
- !{eferente ao tempo de~tinado aos oradores para hnmena~cm
memória do cx-GoYernador c .:x-Senador Pedru Ludm·ico Teixeira.
4.
-

JLJ74

11

Oradores:
Scn. Henri4ue Suntillo, cm nome doM DB ..
Scn. Ad.:rb;1l Jurcma, cm nome du ARENA . , , , ..
Sen. LuiL Viana, cm num e J01 ~lesa , ....... , , . , .

J974

JI)7S
)1)77
JIJ7'l

S. Di~cur~o do expediente:
- Scn. Din;cu C;trdo~o . , ...... , . , , ... , , , , , .. , ... .

7, Prnjclo~ ;1prc~cntados:

-l)mjc:tn Jc Lei do Sen11do n~ ~5'2j79, do Sen. Nebon Carneiro ..
- Prujctu J.: Lei do Sen11do nv '253/79, do Sen. Franco Montoro.
- Prujcto de Lc:i do Senado nv ~54/79, do S.:n. Omtc:~ Quércia, .... , ..

J945
3945
J94ó

11. Prnjctm apresentado~;

-Projeto de Lei do Sen;~do n~> '255/79, do Sen. Franco Montoro ..
- Projeto de LeJ do Scnudo nY ~56/79, do Sen. Orestes Quércia .. , .
- Proj.:to de Ld do Senado n9 257 j79, do Sen. Nelson Curnciro ,

J9HO
.19HI

7. Rcqu.:rimentos apr.:~entados:
- Nv Jl '2/79, do Sen. Henrique de La Rocque . .
, .. , , ..... , ,
- N~ Jl Jj71J, do Sen. Orell!es Quérciu . .
. .. , , , .. , ...
- N~ .114/79, do S.:n. Lcnoir Vurg;ts ... , ..... , , . ,
- Nv .li ~/79, do Sen. LouriYal Baptista .... , , . , , ...... , . , ... .

39HI
JIJH I
.19HI
.19HI

S. Comuni~açàn da Pr.:~id~nciu

JI)H I

)979

H. Cmnunicaçiio dói lideram;a da ARE~ A m1 Cãmaru Um Deputado~:

-De suh~lituiç;"w de membro~ cm combsào mi~ta .... , . , , . , . , , .. , . ,
tJ. Comunicuo.;:'io da Presidência.,,,.,.,.,,..
IIJ, Dbcurso~ do c:(pedicntc::

J947
. .. , , , , ... , , , ... , . , 3947

- Scn. Ju~í: Richa . , , , , . , , .. , , , , , . , .. , ... , , . , . , .... , . , , .. , ....
- Scn. Jc~s~ Freire (discurso c:ntre~ueit rcYisào do orador) .... , .
-Scn. AdcrhaiJurc.:ma , , . , ....... , .... ,, ,, , , . , .. , . , , , ....... , .

J947
JIJ41J
J949

11. Ordem Jo dia:
- Rci.JUcrirn.:nto n~ ~5R/79. do Sen. Franco Muntoro. AproYado .
J9SO
- Rc4uerim.:ntu nv ~59j79, do Sen. Orestes Quérciu. Aprovado .... , . . J9SO
- Rc4uerimcnto nv :!ó0/79. do Scn. Dirceu Cardmo, t\proYudo
JIJSO
- Rc4uerimcnto nv ~ól/79. do S.:n. Dirceu Curdo~o. AproYudo , . , .. , . J9SI
- RcíJUtrim~nto nv ~6Jj79, do Sc.:n. Ore~\.:~ Quérciu , . , , , , ... , .
JIJS 1
- RcíJUtrimcnto n~ ~ó7j79, do Sc.:n. Murilo Buduró. AproYado .. , .... , J9SI
- Rc4uerim~nto n~ ~H0j79, do Scn. LouriYal Baptistu. AproYudo .. , , , J9S5
- Suh~WI.ItÍI'll du Senado ;m Projeto de Lei du CUmuru n~ S5/7H.
r\ prtwudo, cm turnu ~upl.:mentur. A Ciunam dos D.:put;Ldos.,,.,,,,.
J9Stl
-l)rujc:tn J.: Lei du Cümura n~ Hj7H. AproYado. A sunçàu.,,,.
.WS6
- Prujc:tn de Lei nv JS/79, do Sen. Paulo Bros~urd. AproYudu. A
C.:im;.uadu~ Dcptltudo~ . ,, , ... , , .......... , ,, ....... , . , ... ,, ... , , ,
J95h

l. Ordem do dia:
- Requerimento n~ '264/79, do Sen. Orestes Quérciu. AproYado .
- Kequerimento nv '266/79, do Sen. Orestes Quérciu. Aprov;tdn .
-Requerimento nv 269/79, do Scn. Orc~tc~ Qu~rciit. ApmY<~do . ,
- I~.:I.Jucrimento nv ~70/79, do Sen. Orc~tc~ Quércia. Aprm·<~dn .
- lt.:4uerimentn nv '2S5j79, do Scn. LouriYil: Bapti~tu. Aprovado
- SuhstitutiYo do S.:nudo ao Proj.:to de Lei du C;imara n~ t~Jj7H.
t\pruY;Idn. /~ C;imilra dos Deputados ... ,,,,,,,,,..
. . , .. , , . , .
-Projeto de: Lei da Cúmum nY J/77. AproYndo. Asunçilo .... , . . .
- Proj.:to d.: Lei d~1 Scnudo nv 19/79, do Scn. Humhertu Lu·
cena. t\proviido, em primeiro turno .. , . , .. , . , , , , .. , , , , . , . , , , . , .. , .... ,
- Proj.:to de Lei do Senado nv 5Hj79, do S.:n. Nelson Carneiro.
t\pnwadn. A Comi~~à,ldc Rcd1u;iiu.,. , ... , , .. , . , .. , , , , .. , .. , . . .
1

J9H I
J9S I
J9H'2
J'lS~
JLJH~

JI)HJ
.l 1JK.l
.WK4
J'IH4

I~- Oi~cur~o~

<Lflth ;1 ordem do diu:
/\lu ri lu /l,Lduró (dbcursu entregue à rcYbln Uo orull11r)
t\loy,io ChaYC\ (dbcur~o entrc~ur CrcYi~:111 do orudur) ,
BcrnarUinu Viana,,., .... ,, .. , .. ,.,.
Ncl.,on Curneiro , .

- Scn.
-Seu.
-Se11.
- Se11.
-Seu. Luurivalli;Lpli~ta
-Seu. 1-'raneo Mnntoro
I .1.

Dc:o.t~na~·,iu

du ordem du diu da pró:o;ima ~c~~illl. Encermmento

.l'lh

J

10. Di~cur~ns iLilL~S a urdem dll dia;
- Sen, Aderh;LI Jurcnw (discurso cntrc~uc à r.:Yisiln dnnmllur)
- Scn. EYclft~iu V ici ru t discur~o entregue !1 reYisàn dn orudllr J
- S.:n, Aloy~io Chuv.:s .. , .. ,,.,,,,,,,,,,,,,.,
- Scn. Juir.on llurrctn (di seu nu cntrcNUe /1 reYi~i'lo do orudur)
- Scn. Murilo Uudurt~ (tlbcurso entr.:l~UC :'1 r.:Yisiln do mildur)
- Scn, Dirceu CanloMl , . .
, , ... , .... ,
- sl~ll. NeiMHI Carneiro .

.WH4
JllS-1

J1JS4

..

J1JS5
.l'lH5
.1'/H~

.lLJH/1

t.t. Di,.:ursos :1pús a urdcrn dn diü:
- Sen. Lei\~ Chave~ (di~cu"o entregue: iL n:visão do Ofildor)
- Sen. Alht:rto Silv;1.
- Scn. Jmi: Lin~ (discuno cntregu.:: à rc\·i~iw do Drildor)
- Scn. Nc!\un C;trnc:iro ............ .
- Sen. Lounv;tl Hapti\ta , , , , , , , , , , , , , , , . , , , , .. , , , . , , .
- Scn. ,\maral Furlan
- Scn.l,.ranco Montoro
- Scn. Jaison Barreto (di~cur~o entregue à tc\lisào do orador) ..

- Sen. l.nurival /iiipti~ta
-Seu. Je~~i: Frme
- Scn. A~ennr Maria .
11. De\ignaçiio tia urdem do dia da

[1fti~1m.1 ,C\~.1tJ.

En.:.::rramcnttl
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I. Aherturu

15. Dc,ignaç;io da ordem do dia da

:!. Pan:cc:r rcfc:rc:ntc: :1.\e~uintc mati:n;,;
- Projct1l de Lei du Senado nu :!39j7'J

W'JO

- Po1recer da Comi~~ào Jc: Relaçllc:~
I:!:!/79, Arrc:d:Llln em ~e~~ào ~c.:rcl:L
4.

Dc~ignaçào

Exteriorc~ ~ohre

da urdem do dia da rrú~una

;1 .\len\agcm
.l'J'JO

~c:ssào.

Encerr;Lmento

5, 0Í~CUrMh [1fOfcrJJm Cm ~e~~t'Je, 01/lh:rion:~:
- Sen. Murilo Uad:Lrú, na 137• Sc~~ào, cm :!k de agmto
- Sen. Aloy~io Chave,, na IJ7• Sc:~\;io. cm :!H de: ago,to .
- Sen. Jc,,i: Freire:, n:1 137• Se,,iiu. cm :!k de :Lgu~to

,19')1

JlJIJ I
)'J%
400~

Encerramento

4113H

141• SESSÃO, E~l 30 OE AGOSTO DE 1979
I EXTRAORDINÁRIA 1

J. Ordem dll dia:
n~

rró~imu ~es,ão.

403h
40311
4037
4037
4037
4037
40JH
403H

n~

1. A h~rtura

403~

, l'rojc:tu 11rre\cntado:
- Prtljctu de Lei do Scn11do n~ :!61/79

403'l

3. Ordem do di:~:
- Parecer da Comi~sào de Rc:laçõe~ btcriorc' sobre a Mcn..,llgem
I.10;'79. Arreciado cm scs~ào ~c:crcta . . .
4.

IJe~ignaçào

da ordem do dia da rróxim:l ~es\àO. Encerramento

5.
-

Di~CUI'\O\ rroferido~ em ~es~õcs anteriore!l:
Sen. Jai~on Barreto, na 139• Sessão, em 29 d.:: agosto .
Sen. Murilo Badaró, na 139• Smào, cm :!9 de aso~ to
Scn. Adcrh:~l Jurem a, na 139• Se~s;io, em ::!:9 de :~go~to
Scn. Evclásio Vit.ira, n:l I39' Sess;io, em :!9 de ago~to

4(.140
4040

141• SESSÃO, EM .111 llE AGOSTO DE 1979
I. Abertura

2. Mc:m:.~gcm do l)rc~idcntc da KcrUhlic:.~, submetendo iL cc:lihcrilçàu
do Senado o ~cguint.:: nrnjctu:
- Pwjetn de Lei do Senado n" :!5K/7'J ( DFJ

4(.140
4041
4!l4K
4050

143• SESS,\(J, J::M 31 DE AGOSTO DE 1979
J. Parcccres rcrc:rcntc~ iL~ seguinte~ mati:ri:.~~:
- Projeto de Lc1 do Scnadu nu IJ6f7b ( Rcdaçào final)
- Suh ... titutivo de l'lenl•rio ;LU Projeto de Lei da Câmar:~ n9 k6/77 ...

40:!3

4. Comunic:u;ões da Prcsidi:ncia

40:!4

S. Projeto arre~entado:
-Projeto d.:: Lei do Senado nY 259J79, do Scn. Nelson Carneiro . . .

40:!4

6. Requerimentos arrcsentadm:
- N~ 316j79, do Sc:n. Orestes Quércia . . . . . . . . . . . . . . .
- N~ 3 J7f79, do Sen. llcnrique de La Rncque

40:!6
40:!6

7.
-

Di~curso ... do cxp.::dic:nte:
Scn. LuilC:Lvalcante..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
Sen. L:ilaro lJarbola , ........ , , ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Scn. t\genor Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.::n. Henrique de L:1 Rocquc ........... , . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

40~3

4026
40:!7
40:!7
4029

H. Cumunicaçiio:.
- Do Presidente da Comissão dt: t\~stmtos Regionais refcrentc iL designação do Sen, Agenor M>~ri:L par:L participar de reunião dtl Conselho
Deliher:ttivudaSUDENE ........................................... 4031
9. Projeto arre~entado:
- Projeto de Lei do Senado nY 260/79, do Scn. Humberto

Luc~n:1

10. Comunic:Lçào da l'residi:nci;.:
-Designação de ~cm. rura con,tituir •• Oc:Jcg;Lciio du Gruro Brnsilc:iru da Associaçiio lnterpOLrlumcntur de Turi!lmo à III ,,~~cmhléia CicraldaO~IT .....•...•............•.....................

40.1 I

I. Abertura

40(,()

::!:. Oficio do Prc~id.::ntc do Supremo Tribunal Fed.::ral:
- NYS-IQ/79 . . . . .
. ..........

4060

J. Ol'ício do I9·Secretário d::. Câmara
autógral'o de rrojeto de leL s:~ncionado:
- l'rojcto de Lei do Senado n~ 89/74 , .

do~

Dr-pulados encaminhando

4. Pareceres referentes às seguintes matê:ria!l:
-Projeto de Resolução nY 41/79
-Projeto de Lei do SerJ:~do n9 li 3!77 ... .
- J•rojeto de Lei da Câmara nY 34/7k ................. .
- J•rojeto de Lei do Senado n9 ::!:72/78 ........................ ,
- J•rojeto de Lei do Senado n" I39/75 ........................ .
- l'rojcto de Lei da Câmara nll 41 f79 .......................... .
-Projeto de Lei do Senado nll 214/79 . . . .. . . . . . . . . . . . . ......... .

40(i(J
4061
4061
ol06l
406:!
406:!
4063

5. Requerimento apresentado:
- N° J::!:Oj79, do Sen. Luiz Viana e outros senadores ..... , ...... , ... .

4064

6.
-

Discursos do e11pediente:
Sen. Luil Cavalcante ......... , , ................ , ............ .
Sen. José Richa .. , ............... , ................... , ..... .
Scn. Jurba~ Passarinho ......... , ................. : . ......... .

7. Comunicações da Presidência , . , ...... , .•. , , .... , ............ .

·IO.l~

H. Ordem do dia:
-o~ itens I, :!,

12. Comunic;u;fLo da Pre,idi:nciu:
-o~ item. 3 c 4 ticam igu:~hnenlc adi:u..lth, ror falta de 1/llllfli/11

4fl.lJ

I3. Ordem du dia (o.:untinw•..;;wf:
-Projeto de Lei dn Sc1u:do n~ 75/N. do Sen. Frano.:o ~hmturu.
Diso.:us""w cn.:errada , .
411.14
- l'rujctn Ue Lei do Senado n~ 157j79, du Scn. han..:u Monto~w.
J>i'l~o'LISS;lu snhn:~tadot rur f:tlta LJ~ íJIIUrlll" fl<LTU <L \'UI;Lt;ihl du J{eqli~'LL·
mentu n~ J l1l, de atliamen\ll Llc sua di,.:u,,,'J\1
40.14

4064

4064
406k
4070

e 7 ficam igualmente adiados por r:LIIU de

IJIIorum , , .• , •. , , . , . , , .

11. Ordem du dia;
-lndic;u;;1o n~ 2/75, du Scn. Itamar Frunco. Retirmla ~ua urg,Cnciu, nus termos do Re4uerimcnto nu Jlkj7Y ........... ,.
40J:!
-Projeto de Lei do Scnud~ n~ 'll/79, do Scn. Humberto Lucena.
Vnt<l\'iio udiuda piH falt;L de: 1/Wif/1111 • .
40.1~

4060

Ordem do dia (continuação):
- Red:t~o;:lu Jinal do Projeto de Lei do Senado n~ 157/711, do Sen.
Dirceu C:1rdoso. Aprovada. A Câmara dos Deputados .. . . . . . . . .
- Redaç;lo final do Projeto de Rcsolucào n9 5lf79. Arro\•uda. '' pmmul~açào .................... , ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-l•wjc:to dc Lei do Senado n' JJ9j79, du Scn. 1\:c:bon Curnc:iro. t\rru\'adn cm 'e~unduturno. A Cimam dos Depu tudo~ . . . . . . . . . . .

4070

Q.

10. Di~cursos após 11 ordem do dia:
- Scn. Lmnunto Juniur tdiscur\o cntr.::~uc iL revis(1o do onLdnrf
-Seu. Jn~é Lins ldi~cur~o cntre~uc iL rcvblio do orador)
- Scn. Lcitc Chuvc\ tdi~cur~u entregue it revi silo du l'r:Lt.lor)
- Scn. llirceu C<Lrt.lll~o tlliscllnll entregue:• rc\·i~ilo d11 orudor) .
- Scn. Jaison llarrctu

4070
ol070
4071

4071
4071
4071
4071
ol071

xii
11. Designuçllo du ordem do diu du próltimu sessão. Encerramento . ,

-1on

- Scn. Jo~é Uns, nu 141• Sessão, em JU de: agosto . , ............. , . . .
- Scn. J;1bon llurn:to, na 141• Sessão, c:m JO de ugosto •• , , , , . . . . . . . . .

12. Discursos proferidos em sessões anteriores:
- Scn. [)in:cu Cardoso, nu 136• Sessão, em 27 de ngosto

lndlee Onomli!illco , , , o o o, o, o o o, o o o o. o o o , , , o o,. o,. o. o , , . , ••••• o o o

4074
407H

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRAS I L

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção li
ANO XXXIV- N•• 119.1

I! R,\ SI LIA- DF

SEXTA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 1979

CONGRESSO NACIONAL
Fw.;o saber que o Congresso Nou.:iono:tl uprovou, nos tcrmm do mt. 55.* Iv, da Constituh;rw. c cu. Luit. Vi;.ma. Presidente
Ul) Scnndo Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATI\'0 :-.:•• 511, DE 1979
Aprma o texto do llccreto-lei 0 1.681, dc7 de maio de 1979, quL• ••ai lera a alínea --j'\ dn item 11, dn .-\rti13, da Lei n'' 4.452, de 5 de nn•cmbro de 1964",
1
·'

~~~

t\ nigo ún h:o. E~provado o lt;Xlo do Decreto-lei n'.' 1.6S I. de 7 de m~lio t.h: 1979, qut.: "~dtcr~t a :d inca ··j" do itcm li do t\ rtio•> 13 dH Lei n'' 4.452, de 5 de novembro de 1964".
- SenHdo Federal, 16 de Hgosto de 1979.- S<'llador Lui: Via1111. Presidente.

F~tço subcr que o Congresso Nacionul aprovou, nos
do Senado Fcdr.:ral, promulgo o scguintc

tcrnh.JS

do art. SS.

~

I!',

d~t

Constituiç.:io. c c:u. Lu iL

Vi,:~ na.

Pn.:.,idcntc

DECRETO LEGISLATIVO r\1' 51, llE 1979
Aprmu o texto do llccreto-lei n'-' 1.682, de 7 de maio de 1979, tjUI! .. rt.'dul aliquolas do lmposlo suhrc ProdolOs Industrializados, usscgura manutt.•m;iio L' utiliz~u..·ào de crêdito. e dâ outra.~ prO\'idCncia~ ...

Artigo único. I:: aprovado o texto do Decreto-lei n' 1.682, de 7 de maio de 1979, que "reduz aliquotas do Imposto sobre
Produtos lndustrialiwdos, assegura manutenção e utilização de cri:dito, e dú outras providências".
Senado Federal, 16 de agosto de 1979.- Senador Lui: Viana, Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ,\TA I> A 12H• SESSÃO, EM 16 I> E AGOSTO DE 1979
1.1- ABERTURA

t.2- EXPEDIENTE

crituras c partilhas, \avrudas ou homologadas na
n' 4.857, de q de novembro de t9)9,

vig~ncia

do Decreto

1.2.2 - l.eltura dt" prnjclos

- Projeto dt: Lci do Senado n' 230/79, de autoria do Sr. Senador
Franco Montoro, que dispensa a concordância do empregador no caso
Rt'fiwntt•J üs .n'J:IIillh'S matérias:
d;t opção do cmprcgudo pdo sistema do Fundo de Ganmtia do Tempo de
-Projeto de Lei do Senado 09 '24f79, que altera u Lei O'il 4.655. de 2 Serviço.
de junho de 1%5, que dispõe sobre u lcgitimaçilo udotivu.
- Proje!o de Lei do Sen<tdo n9 231/i'>, de au!oria do Sr. Senador
1.2.1 - Purccrrcs

- Prnjeto de Lei Ja C{!mara n'il Jfi7 (nlil 521·Df71, nu Casa de: ori·
gcm), que: cria cxigêncius I"Hifll o registro civil das entidades de assistência
ao menor.
- l,rojetu de Lei da Coinmru n"' H/78 (nlil 2.329·8/16, na Casu de ori·
g.cm), que intrmlu1. ultcraçõcs nu Lei dos Registras Públicos quunto Uses·

Orestes QuCrciu, que dú no\'11 rcdaçào uo § 69 do urt. 36 do Decreto n9
2.tl44, de 31 de dclembro de t9UH.
-Projeto de Lei do Senado nY 23~/i'>, de autoria do Sr. Senador
Nelson Curneiro, que ultera c ucrcsccntil par!IHrart,s ao art. 51il da Lei n9
-l.06'l, de 11 de junho de 1'>6:!.

nJ AlUO no ('()~(;JU:sso :'\,\('101'1,\l. (Scçiw III

1.2 •.1-

Rl'IJIIl'rlnu.'lllmi

- N1• 271/71), de retirada do Projeto de Lei do Senado nll 167 j79,
proíbe :1 prop:1ganda comercial nos documentários ou cinc-jornais.
- N1• 273/79. de des:1rquiv<1mento de projeto de lei do Sen<~do que
cspccinc<l,
- N1• 274/79, de urgl:ncia, pma o Orício nll S-17 /79, do Governador
do Estado do Rio Gmnde do Sul, solicitando autorização do Senado Fe·
deral. para que possa contrat<~r operação de emprl:stimo externo, no Vll·
lllr deus~ 5J,OUO,OOU.OU, dcstinlldO a programas prioritários do EstlldO.
iJUC

1.2.4- l>iscursos do F.xpedlcnle .
SENADOR LOUR/V,fL BAPTISTA- Medidas que deverão ser
introdut.id:~s

na próxinHI reforma do sistema financeiro, para que o Ban·
co do Br:~sil possa ser o estabelecimento de crédito encarregado do fo·
menta das atividadcs cconômicas do País.
SENADOR MARCOS FREIRE- Defesa da implantação no Estado de Pernambuco, de uma fábrica de alumínio primário - ALUNE.
SENADOR ORESTES QUP.RCIA -Considerações sobre o mo·

menta politico do País.

SI:'NA !>OR RO/IERTO SATURNI.VO, como Li der- Movimento
grevist:1 dos professores do Estado do Rio de J;mciro.
SENADOR EVANDRO CARREIRA- Defesa do aproveitamento
dots terms de v(trlea d:1 regii10 amazônica para o :.tumcnto da produção
:1grícol:1.
SENADOR !.A'Z.4RO BARBOZA -Homenagem de pesar pelo
pass-.mcnto do cx·Scnador Pedro Ludovico Teixeira.
SENA DOR RAIMUNDO PAR ENTE- Reinvindicaçõcs do Sindi-

cato dos Vigias Portullrios de Manaus.
SENA DOR NELSON CA RNE:!RO- Maior empenho do Governo
Federal para a utiliztl<;ào de sistemas de transporte que visem a econOmia
de combustível.
SENADOR M.-1 URO BENEV!DES- Realização, cm Fortaleza,
cm setembro próximo, da III Scmuna do Administrador.

1.2.5 - Requerlmenlo

- N9 275/79, de desarquivamcnto de projeto de lei do SenaJo que
especifica.

SENADOR MILTON CABRAL- Observações feitas por S. Ex•,
qu01ndo du visitu de Parl:tmcntarcs brasileiros, a instalações técnico·

cientificas c
nuclear.

1.2.6- l.ciluru de projeto

-Projeto de Lei do Sen:1do nY 233j79, de autoria do Sr. Senador
Tarso Dutm, que institui o sistema eleitoral misto c d:1 outras providên·
das.

industri:~is

da Alemanha c da França, no campo elctro·

SENA DOR JAISON BARRETO- Aspectos essenciais par:~ a ava.
liaçi10 c decisão governamental sobre o Projeto Sidersul.
SENADOR 1/UMBERTO LUCENA -Apelo em favor ó iibe·
ração de verbas destinada ao novo Hospital UnivcrsitMio da UFPB.

1.2.7- Comunicação da Prcsfdênclu

- Convoco1çf1o de sessf1o extr<.~ordinúria a realizar-se
rns c 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.

SENA !>OR /.E/TE C//AVES- Editorial do jornal llra:i/1/<'fa/tl,
sob o tituhl "Wimt is a Lllin'!", de soliduricdadc :1o povo da Nicar{tgua.
Documenhl :1 ser :1prcscntado :1o I Encontro de Oposições Latinoarncri·
canas, como contribuiçllo da B:mc:.1da do M DB p:tranacnse pura o dcscn·
volvimcnto da Américu L:uina.

~oje,

às 18 ho·

I.J-ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado n9 248j76, de autoria do Sr. Senador
Nclmn C:1rnciro, que proíbe a pesca da baleia no mar territorial brasilei·
ro. Apnn"utlu, cm primeiro turno, nos termos do substitutivo da Comis·
são de Agricultura, com subcmcnda de plenário. após usarem da palavra
os Srs. Leite Chaves, Humberto Lucena, Evandro Carreira c Jarbas Pas·
surinho. Ã Comissão de Redução.
-Projeto de Lei do Senado nY IS'.l/76-Complcmentar, de autoria do
Sr. Sen:1dor Nelson Carneiro, que introduz modificações n:~ Lei Complc·
menta r n~" 26, de li de setembro de 1975. Votação adfadn por falta de quo·

mm.

SEN,fDOR FRANCO MONTORO- Manifestação dos Siodicatos
de trabalhudorcs da Baixadu Santistu cm apoio à Subdelegacia Regional
do Trah:1lho de Santos-SP, pda liscalizacilo que vem exercendo com rc·
lacllo :10 trabalho do menor.

1.5- DESIGNAÇ)iO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2- ATA llA 129• SESS,\0, F.M 16 llf. ,\GOSTO llf. 1979
2.1- ABERTURA
2.2- EXPEDI ENTE
2.2.1 - l,arec.:r
Rt~(NI'IIIt'

-Requerimento nY 252/79, de autoria do Sr. Senador Paulo Bras·
sard, solicitando urgênci!l para o Projeto de Lei do Senado n9 83f78, do
Sr. Senador Muuro Benevides, que estt~bclece a obri~atoriedadc de revi·
:;üo semestral dos níveis de salário miníma, e dá outras providências. Ver
rnçiin u~iudu por faliu de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n' 96/79, de autoria do Sr. Senador Nelson Co1rnciro, que modilica a redução do art. 211 da Lei nY 4.266, de 3 de
outubro de 1963, que instituiu o salúrio-família do trabalhador. (Apre·
ciaçi1o preliminur da constitucionalidude). Votação adiada por falta de

qrwnun.
-Projeto de Lei do Senado n• 112f79, de autoria do Sr. Senador
Cunha Lim:1, que ,- .~nsideru não tributáveis para efeito do Imposto de
Renda, os proventos c pensões nas condições que indica. (Aprec\açilo
preliminar da constitucionalidade), Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 '.ll/79, de autoria do Sr. Senador
Humberto Lucena, que isenta o salário mínimo de descontos pura aPre·
vidência Social, c dil outrus providências, (Apreciação preliminar da
comtitucionalidude). Vntuçao ndludn por faltu de quorum.

à .H'~IIinte nuaéria:

-Projeto de Lei do Senado nY 248/76, que proíbe a pesca da baleia
no mur territorial brusiiCiro c dá outr<IS providências. (Rt:daçào do venci·
do pmu o segundo turno rcgimcntul).
2.2.2- Requerimento
- N~> 276J79, de autori:1 do Sr. Senador Henrique Santillo c outros
Srs, Senadores, de homenagens de pesar pelo falecimento do ex-Senador
Pedro Ludovico Teixeiru. Aprovado,

2.3- ORDEM DO DIA
- Purcccr da Comissão de Relações Exteriores sobre u Mensagem
n<' 123/79 (n' 219/79, na origem), pela qual o Senhor Presidente du Rc·
públicu submete i1 deliberação do Senado a escolha do Sr. José Osvaldo
de Mciru Pcnna, Ministro de Primeira Classe, du Carreira de Diplomata,
pura exercer u função de Embaix:1dor do Brasil junto à República Popu·
lur Poloncsu. Apreciado em sessão secreta.

2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

3- ATAS llE C'OMISSOES

SENM>OR MURILO !J,fDARO. como Llder- Posição oficial do

4 ·-MESA lliRETOI!A

Governo brasileiro cm torno do mur territoriul dus 200 milhas, tendo em
vista noticiúrio da Imprensa a respeito du mudançu de cumportumcnto da
plllíticol nnrte-americunu sobre a mntl:ria.

S- i.IDEI!ES E VICE-i.IDEI!ES DE I'AilTJI)OS
~-

COMI'OSI(',\() IMS COMISS!)ES I'ERMANE:ooil'ES

Agu!<!lu de I'J79

lliARIO 00 CONGRESSO NACIONAl. (St•tilllll)

ATA DA 121!~ SESSÃO, EM 16 DE AGOSTO DE 1979
I! Sessão Legislativa Ordinária, da 9'! Legislatura
l'llESIUtNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, GAIIRIEL HERMES, LOLIRIVAI.IIAI'TISTA, I'ASSOS I'(JRTO E ALMIR I'INTO
;Is N l/ORAS E 31! MINUTOS, ,/['/IAM-SE PRESENTES OS S/1.\'.
SEN,IIJO/IES:

Adulberto Serw- Jorgt: Kulumt:- Evundro Carreir:t- Aloysio Chaves- Jmhus P<1ssminho- Bernardino Vianu- Almir Pinto- Muuro Benevidt:s- Agenor Maria- Humberto Lucena- Milton Cabwl- Adcrhul
Jurem a- Marcos Freire- Luiz Cavalcantt:- Lourival Baptista- Pussn"
Pôrto- Juiahy Mugulhàcs- Lomanto Júnior- Luiz Viana - Dirceu
Cardoso- Moacyr Dallu- Nt:lson Carneiro- Roberto Saturnino- Mu·
ri lo Dad:tró- Tancrt:do Neves- Amaral Furlan- Orestes Quérciu- Benedito Ferreiru- Henrique Santillo- Lázaro Burbozu - Mendes Camtle
- Leite Chaves- Jaison Barreto - Paulo BrmsarU -Tarso Dutru.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- A lista de presença acUS<I o
comp:trecimento de 35 Srs. Senudores. Havendo número regimentul, declaro
:tbertu a sessão,
O Sr. [\'-Secretário proceder[! U lcituru do Expediente.
i! lido o st.•guime
EXPEDIENTE

PARECERES
PARECER N• 433, DE 1979
Do Comissão de Consllrulçio eJusllça, ao Projelo de Lei do Se·
nodo n• 24, de 1979, que "alrera a Lei n• 4.6SS, de 2 de junho de
1965, que udispõe

~bre

a legillmaçio adotba".

Relator: Senador Leite Chaves

O eminente Senador Nelson Carneiro, com o Projeto que passamos a
examinar nesta Comissão, quer suprimir do art. 511 da Lei nq 4.655/65- que
''dispõe sobre a legitimidade adotiva" -.a expressão '"atestado de incxistên·
cia de filhos".
O objctivo dessa supressão, segundo as palavras do próprio Autor, é
"permitir que também os casais que já tenham filhos, mas que queiram c tenham condições de adotar, possam fazê-lo".
O mencionado dispositivo é o que específica a documentação necessária
uo processo judicial da adoçào, estabelecendo textualmente:
"Art. 5., Com a petição serão oferecidos certidão de casamento, atestado de residência, folha de antecedentes, prova de ido·
neidade moral c linanccira, are.nado de inexisténcia de filhos, prova
de abundono do menor c destituição do pátrio poder, bem como
atestado da sanidade física, provando que nenhum dos requerentes
sofre moléstia contagiosa."
Em diferentes dispositivos da mesma Lei, outras eltigências são feitas
aos casais, aos viúvos c aos desquitados que se habilitam à adoção.
Como se verifica, a lcgislaçào brasileira é bastante cautelosa cm relação
à i\!gitimidade adotiva, oferecendo ao adotado as mais amplas condições de
protcçào.
Tal prudéncia honra o legislador pátrio, c seguramente se fez assim tão
cfetiva por imperativos de ética c de razões humanitárias que acautelassem o
menor dos riscos inimagináveis de uma udoçào aventureira ou mesquinha.
Contudo, quunto uo secular tabu da protcção cconõmica absoluta ao fi.
lho legitimo, cm relaçi:ío aos não legitimas ou aos legitimados udotivos, nos·
sulcgisluçU.o, até passadll recente, defendeu esse privilégio até o puroltismo, a
ponto de ignorur, cm termos civis conseqüentes u eltisti:ncia do filho adulterino ou incestuoso, como se um c outro tivessem vindo ao mundo por vontade
própriu, c ni\o por terem sido germinados por um homem e uma mulher.
Durante anos :1 fio, prcvulcceu irnpflvida a normu do art. 358 do Código
Civil, por força du quu\ "os filhos incestuosos e os adulterinos não podem ser
rc•:onhc~.:idos",

Com u Decreto-lei nl' 4.737/42, permitiu-se que "o nlho havido pelo
cônjuge fM:t do matrimônio pode, depois do desquite, ser reconhecido ou
demnndm qUI.: se dcclnre sun filiuçào",
i\ Lei n11 HH3/41J, uvunçando um passo:) frente, determinou que o filho
:tssim recnnhccido, upús a dissolução da sociednde conjugul"ter{t o direito, a

título de :tmp:tro social, lt met:tde da herança que vier a receber o filho legíti·
mo ou legitimado" (:.trl. 2Y),
No entanto, somente com a Lt:i n~' 6.5 I5J77- chamadu Lei do Divór·
cio- indiscriminou-sc o ampuro aos nlhos, especialmente através dos se·
guintcs dispositivos:
"Art. 5I. A Lei nq 8H3, de 21 de outubro de \949, passa a vigorar com as seguintes alterações:
I) "Art. 1•.

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

Par{tgrafo único, Ainda na vigência do casamento, qualquer
dos cônjuges poder{! reconhecer o filho havido fora do matrimónio,
cm testamento cerrado, aprovado antes ou depois do nascimento
do filho, e, nessu parte, irrevogltvcl".
2) "i\rt. 2~' Qualquer que seja a natureza da filiação, o direi·
to à heranç<~ serít reconhecido t:m igualdade de condições".
t\ Justificaçüo do Projeto historia a longa luta travadil cm torno dessa temática, registrando trechos lilpidarcs de Clóvis Bcvilac·
quu sobre a iniqUidade que, por tanto tempo, se perpetrou contra
"os mais sagrados princípios da responsabilidade humana".
Mesmo cm relação aos chumados filhos naturais, os seus direitos à succssüo somente erum reconhecidos, embora jlt legitimados, na proporção da
metade da herança que viesse a receber o filho legítimo, situação discrimina·
tória que também desapareceu, recentemente, por força da Lei n11 6.515/71.
Quando se examina tal assunto, naturalmente há de se ter uma larga
comprt:ensüo sobre as motivações que levaram nossos legisladores de antanho a tais rigores. De um lado, u transposição, pura o nosso jovem País, de
costumes c leis que vieram Com os colonizadores; de \JUtro lado, a eltistência
de uma povoação escassa e rarefeita, dividida entre nobres c vassalos, entre
senhores afortunados e trabalhadores, entre brancos c negros.
Forjava-se, então, a Nação brasileira, da qual emergiu, além da miscige·
nação das raças, a vigorosa classe média, resultado da ascensão cultural de
um povo que, pouco a pouco, tornou praticamente equilibradas, cm termos
de oportunidade de vida, as categorias sociuis até então estanques.
A preocupação eltcessiva de proteger os interesses econõmicos do filho
legítimo haveria de repercutir, como repercutiu, cm desfavor do adotado
que, concorrendo na sucessão com filhos legítimos supervenicntcs à adoção,
teria direito somente U "metade da herança cabível a cada um destes" (art.
1.605, § 2•. do C. Civil).
Essa situação, como vimos, já desapareceu com a Lei nq 6.515/77, mas,
como conseqüência residuul do secular tabu, o instituto da adoçào ainda ·ex i·
ge que o casal, intt:ressado em adotar menores expostos ou abandonados,
não tenha prole.
O objetivo do Projeto é cxatamentc o de elttirpar tal anomalia da nossa
estruturação jurídica c, sob o ponto de vista social, tem enorme' alcance num
País que, infortunadamente, ainda não deu sequer os primeiros passos para
solucionar o gravíssimo problema dos milhões de menores carentes e abandonados.
A adoção é um ato de vontade, inspirado na generosidade c no amor
que dignificam o ser humano. Deve ser estimulado pelo Poder Público, na tu•
rulmente sob necessárias cautelas, e nunca obstaculizado. Em termos éticos,
nada impede que um casal com filhos tenha o direito de recolher ao seu lar,
incorporando-o à sua própria família, um menor eltposto ou abandonado.
A proposição do Senador Nelson Carneiro, portanto, merece irrcstrito
apoio desw Cusa do Legislativo,
Tenho :t sugerir, por mera questão de técnica legislativa, mais uma ai te·
ração, ulém du proposta pelo Projeto, à Lei n• 4.655/65.
Eliminudo, do art. 59, 11 expressU.o "atestudo de inexistência de filhos"
torn;t-sc incoerente o urt. 7' du mesmu Lei, cujo teltto vigente é o seguinte:
"Art. 7Y A legitimaçU.o adotiva é irrevogável, aindu que aos
adotantcs venham :t nuscer filhos lcg[timos, nos quais cstU.o equipa·
rudos ns legitinwdos udotivos, com os mesmos direitos c deveres es·
tahelecidos cm lei."
Por tnl dispositivtl, com as expressões "aind<l que aos adotuntcs venh:tm
a tmsccr lilhos legítimos", mmtti::m-se o entendimento de que os adotantcs,

emhnra j,cnhh (p1•.'\t1 1'r1ljctnl d:1 nhri!!aç;1n Je apre .. entarem n ate:-.tadn de
iut:\i,ti:n~..·i:l de filhn,, n:'1n de,·cm tt:r filllll~ h:!!itimn ... senihl ns que surervcnh;un 1111 :1dntad11.
Frn fat!c dn c\pll:o.lll, 11pin<llllll:-. i'avnravdmcnte :w Projehl pnr ~.:nnstilll·
t!innal. juridi~.:n e qu:Hllll :111 mérito - através d;t 'e~uinte

lh•l:atur: SL'nllllnr I.L'ifl• Chnn· ...

Ft-.1 Ei'~ D:\ N1• l·C'C.I
(Suh .. titutivo)
AIINII :1 l.ri n"
a

~.MS,

dl' 2 dL' junhu dL·

IIJ6~.

que ''dispciL· sohrL•

IL•J.:ilim:t~·:iu mluti':l".

O Cnn!!re .... o

1\a~.:innal dc~.:rcta:

Ari. I" :\ l.ci n" 4.655, dt: ~ dej.unhn de 1965, ~C<~ modific;td:t nos :-.e!!Uint~.: .. dispm.itivos:
ll r\rt. 5•.': .. uprinwm·sc: as e.\presslics "atcst:tdLl de ine~istênát de lilhos".
.~l

An art. 7", di:-sc a sc!!uinte
"Art. 71'

rcd~tçfw:

A legitinmçi'lu <~dotiv<~ ~irrevogável, me .. mo que os

;tdutantes j;'t tenham, l)U vcnlmm a ter, nlhos legítimos, aos qu:tis
c.. ti'!o CLJuip:tr<~dos os lcgitim;tdos <~dotivos, com os mesmos direitos
c deveres est:~bclecidos cm lei."
t\rt. 2" Estói Lei entra crn vigor na dat;~ de sua rublicação.
Art. .'\•.' Rcvog:un-M: as disposições cm contrário.
E~tc o rnt:ll Parecer.
Sal:1 das Comissões, 15 de .agosto de 1979.- Alnysio Chaves, Presidente, cm exercido- Leite ('ha\'L's, Relator- ~clson Carneiro, sem votoT:1nL'rt'1fu i\'cno.;, com rcstriçlics - Franco :\lnnlnro - Aderbul Juremo Mnnc)·r J);alla - I.:izuro Harbozu - Raimundo Parente - Murilo Badaró.

I'ARECER

~'

ll11 C'umi-.~iin eh• C'CIIl''IIÍIUiÇiiO L' ,Ju . . tkll, \llhrc U Jlrojl'(O cll• J.cJ
d:t C.iru:am 11'-' H, ele l'l7H ~~~~· 2•.121)-11, de l'l76, nu CUMI dl·oriArm),
IJUl' "introdu~: :tltcrut;iiL's nn l.d dos RL•J:istro\ l'úhllros, CJ11Uilfn ias cs·
L'riturn . . L'JJ:Irtilh:t'i, hur:adn-. nu hnmnln~:tulas na viJtêncln dn lll•creln
n" 4.M~7. dt• 1J dL' nnn•mhrn dL• ICJ.W".

434, DE 1979

Da Cnmi'is:io de Constilulçiio c .Justiça, sohre o Projeto de Lei
ch1 C:imura n'.' 0.1, de 1917 (n9 ~21-ll, de 1971, na Casa de origem),
c1uc "crin cxiAências paro o registro civil das entidades de assistência
:lU menor".
Relator: Senador Leite Chaves
Prn~.:cdcntc d:t C:im;tra c.Jus Deput:tdus c de autori:~ do Dcpuwdo J G
de Ar:tllju Jorg.c, o projeto soh cx:tmc acrescenta parágrafo <lO art. 116 da lei
n•.' 6.1115. de 1973. que dispôe sobre os Registras Públicos, determinando que
os cstahdccimentos destino.tdos a prestm atendimento de qualquer natureza a
menores, somente scr~o inscritos no registro civil mediante a comprovação
de que foram registrados c ttprovados respectivamente pela autoridade administrativ;a c judiciúria.
·Na Cus;a de origem, o projeto sofreu substancial <theraçào, mediante numcrnsos suhstitutivos acolhidos nus Comissões Tí:cnic<ts, culmin<tndo com a
;tprov:1çào do substitutivo oferecido em Plenário pelo Dc:rut<tdo Célia Marques Fi.!rnandes. ~.:ujo le.\to, cm rcd;aç~o nnal, veio :10 Senador Fedem!.
A proposição tem por objctivo sulvagu:trdar interesses indisponíveis de
menores sujcitos, n~o raro, a estabelecimentos dedicados menos ao amparo
desses menores do que :.1 explorm;ilo da boa fi: pública, mediante donativos
fmudulentamente angariados, inclusive das cofres f'lúblicos.
Apn:scntudo originariamente como lei cxtruvagante, o rrojeto, n<t for·
nw do :iludido substitutivo, inseriu a mcdid<t na lei de registras públicos,
mais propriamente no cupít'ulo que dispõt: sobre o registro civil de pessoas
juridicas.
Assim, l1 prohlcma d:t idoneidade dus instituições que requerem o seu
rcgbtro como entidades nlantrópic:.as de a~sisti:nciu ao menor é submetido Us
maturidades competentes du esferu administrativa c judiciúria, as quais se incumhiràu de imror o ~.:umprirncnto das cxigí:ncius legais.
A \:i,ta dtl c\pn~tn, rccnnhccida a jurididadc c cun .. titudnnaliJadc da
proposiçih1, manifcst<lllhHIIlS tamh~m lJllilllto :to mérito, pela sua apro·
vaç~o.

Sala lia~ Cnmisstics, 15 de agosto de 197 11.- Alnyslo Clmves, Prc.~idcn·
te cm cxcrdciu- l.l•ill' C'hntt''i, Relator- Nelson Curnclrn- Tuncrcdo Nl'·
\t''~- Fnllll'U 1\lontorn, com restriçties- Mcuacvr llulln - I.IÍlllrO llttrhcma
- ltnlmumlu l'nn•nll' -- :\lurllu Umhmi.

O Projeto soh exame, nriginúrio d:a C:imara dos Deputados, onde foi
pelo ilustre D.;rut;,ado lgo Losso, introduz ;altcruçõcs na Lei dos
Rcg.istrus Púhlicos, par:t excluir d:ts cxigi:nci:as d;a nova legislaç~o que rege a
m:ttêria as t:~crituras c partillws lavmdas ou homologadas na vigência da Lei
dos Rcg.istros Públicos antcrior- Decreto n9 4.857, de 9 de novembro de
I tJJ'J.
, N:1 Justilic01ç~o do Projeto, ;~duz o Autor os prohlem:1' <lt!arrcta·
dos pcl:l CXÍ!!Í:ncia de cumrrimento das formalidades da nova lei dos Registros Públicos, rc\ativ:1mcnte a escriturus e p:trtilh:as lavradas ou homologa·
lias na vi!!i:nci:a d;~ Lei anterior, com grave dano para os titulares desses do·
cumentos c cvidcnte atrllpdo ao direito adquirido c ao ato jurídico perfeito.
J. Em SUô.l tramil<lçiao rcl:a Câmara dos Deputados, foi a proposição
cx:~minudo.a pcl:~ douta Comissão de Constituição c Justiça, que a considerou
constitucional. jurídica c de boa ti:cni.ca legislativa, alí:m de opinar, no mérito, por su:1 aprovação.
Assim, à luz do art. 100, itcm III, <tlínea h, n9 I. combinado com o urt.
lllll, item I, nv 6, do Regimento Interno, resta-nos, tão-só, analisar-lhe o
mérito.
.;, Soh tal aspecto, o Projeto se nos ;~~gura oportuno e conveniente,
pois, alí:m da condenúvcl rctroóltivid<tde infringente de <~tos jurídicos perfei·
tos c de direitos <~dquiridos, que ele pretende afastar, a sua pertinência se evi·
dcncia. :1inda, pel:t total imrossibilidade prática, par<~ muitos interessados,
de ajustarem os seus títulos, formalizados n<t vigência do Decreto
n'' 4.H57 j39, aos termos do novo Diploma disciplinador d;~ mati:ri<~. Requi·
sitos como confrontaçào, denominação e outros dificilmente poderiam ser
atendidos.
5. Isso posto, orinamos, no mérito (art. 100, iterh 111, alínea b, n9 I,
combin:~do com o art. 100, item I. ntl 6, do Regimento Interno), pel<t apro·
v:~ç5o do Projeto.
Sal;~ das Comissões, 15 de ugosto de 1979. '""":' Aloyslo Chaves, Presidente
cm c.,ercicio- J.ritr Cha\'es, Relator- Nelson Carneiro- Tuncredo Nens
- Franco Monforn - Aderbal Jurcma- Moacyr Dalla- l.lizaro Barboza
- Raimundo Parenll' - Muriln Haduró.

;~pre ..cntadll

O SR.

I'RESIIJE~TE

(Lourival Baptista) -O Expediente lido vai à

puhlic01ç~o.

Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pclo Sr. J9.Secretário.

Stio lido.\· os

Jt'KIIil/tt'J

I'RO.IETO DE LEI DO

SE~ ADO

N• 2311, DE 1979

llisprnsu a cnncnrchincla dn empre~ador no caso da opdo do
cmpre.:adn pcln sistl'mu dn Fundn de Guruntia do Tempo de Serviço.
O Congresso Nacional decreta:
1\rt. \I' i: retirada, do linal do arl. J9 da lei n9 5.958, de 10 de setembro
de I'J73, :t expressão '"desde que haju concorditnciu por parte do emprega·
dor".
An. 2"' Est:l Lei entrará em vigor na da tu de suu publicação, revogadas
as .disposiçôcs cm contrário.

.Justlncuçiin
N:1 oportunidade de sua inst:tur;~ção, fowm fcit;~s ao sistema do Fundo
de Garo.mtia do Tempo de Serviço sérias restrições, corno pode ser verificado
pelo debate do assunto no Congresso Nttcion;li, /\ lí:m dos tmbalh;~dores c de
suas cnlidudcs de cl:tssc, inúmeros for:tm os juristas que se lev:mt<~rum con·
Ira a substituiçi'lo d:~ c:sto.abilidadc pelo FGTS.
Dentre ns que, upoiac.Jtls cm indiscutível suber jurídh:o, se munifcstaram
cm desfavor dn mlvn sistema. cumpre destacar:
I - Délio Marnnhi'lo, Juiz du TRT da ,, Região, lJUC, a rcsrcito do US·
\Unto, as~im se prnnunciuva: "A estabilidade vinha sendo alvô de criticas,
nem sempre sinceras, que se dirigiam menos i1 gantnti;t cm si mcsm>t do que;,
MI:! dbciplina lcg:~l. O que se impunha era, de um ludo, evitar as displ'n:o.as
cm fruudc ;, cstahilidadc, que a tornavam uma garantia ilusória, c, de 1Jutro,

lliAUICl I li l ('()\(;UESSC l :\:\CICl:'\,\ I. ( Sl·t,;un III

imrcdir ;r di .. tnrç:'ul de 'iUa finalidade, que a tran~f!lrnlilva cm "e<;cudo" protctor de mau .. empregados. Em surna: :1perfciçoar-lhc a disciplina legal, redutinJo, por e\crnpln, o Ll:mpo para a aquisiçf1u da ~ar:mtia c aplicando-se n
prindpio do arL J~(J do Ct'1Uigu Civil no caso de dispensa obstativa,
ahlllimln-.. e, por .. ua vel, u inquérito judicial para a rcsoluçilo do contmto de
tr:~halhn do t:mprcgallor cstúvcl, p;1ssandu a estilbilidade a constituir uma
:~gravantc para :1 avaliaçiiu da just:l causa,j{• que~ de se esperar maior senso
d~.: re.,pons:1hilidadt: de um cmprcpado que pretende su:1 integração definitiva
11:1 emprcs:t.
O certo é que, cm um pab t:m que a esmagadora maioria da mào-de·
obra se compõe de empregados não qualificados c de precoce cnvelhccimcn·
to, u cst:Jbilid:~dc é urna gan1ntiu socialmente necessária. O novo sistema par·
te d:a premiss:1 irreal de que o t:mpn:gado despedido obterá, sempre, outro
emprego.
Se é fnlsa, logicamente, a opç;10 entre o Fundo e a estabilidade, contra·
ditória é u exclusão dessa garantia com "a integração do trabalhador na vida
c no desenvolvimento da empresa'', constitucionalmente, também, assegurada (mt. 165, V).
E que nos mostr:l a realidade? Para os novos empregados só há uma
opção: opt:~r pelo regime do Fundo ou não obter o emprego. (Instituições de
Direito do Trabalho, vol. I, pág. 516).
li -Orlando Gomes c Elson Gotlschalk, cuja crítica era feita nos se·
guintcs termos: .. Cria para o empregador novos encargos sociais, sujeitandoo U ahcrtura dc duas contas bancárias, para os empregados optantes c não
opt:tntes. Impõe-lhe a obrigaçiio de fazer o depósito (8%) até o dia 30 de cada
mi:s. Impede-lhe, virtualmente, de despedir o empregado antes de um ano de
casa, sem justa caus:~, mesmo não optante, porquanto nesta hipótese a indc·
niz;1ç~o rcvt:rtt: cm hcneficio seu: c se despedido com justa causa o depósito
reverte cm favor do Fundo dt: Gar<.~ntia. Cria para a empresa novo ónus com
o depósito de 1O%. cm cuso de reei são sem justa causa, na conta vinculada do
empregado, perccnt:1gcm esta incidente sobre o montante total da dita conta,
n01 d:llil d01 dispensa, Faculta expressamente a transaçào da estabilidade com
pagumentu dircto da indenização ao empregado optante ou não, Confia a
gcstiiu linanccim do "Fundo de Garantia" a uma instituição bancária
(BN H), rcct:ntcmente criada. com a finalidade industrial, sem tradição e ex·
pcrii:ncia na munipul:~çJo de fundos sociais ou prcvidcnciürios. Complica a
engrenagem administrativa, com a intervenção de órgãos como o Banco
Ccntr:d, o d01 Habitaç~o. os Institutos de Previdência Social, o Ministi:rio do
Trahalho c <1 Justiça do Trabalho, cada qual intervindo na administração c
cxccuçiio da lei com propósito e espírito diversos, Onera, em suma, as em·
presas com novos encargos sociais, impelindo-as a descarregar sobre o con·
sumidor parte do gwvame no custo de produção. Embora fossem supressos
outros encargos !IOCÜiis correlatas, a supressão é inferior aos ânus criados
pela lei nova, (Curso de Direito do Trabalho. pág. 362).
Sem embargo dus críticas- até hoje procedentes no tocante à estabili·
d01de do cmrrcgado- o Fundo de Gar:~ntia congrega, atualmente, a maio·
ri<1 dos tr:1b:Tlh:~dores brasileiros.
Importante <~mpliaç~o do novo sistema foi promovida pela Lei n\" 5.958,
de 10 de setembro de 1973, oriunda de Projeto do atual Ministro do Traba·
lho, Arnaldo Prieto, que facultou a opção pelo FGTS com efeitos retroa ti·
vos.
A matí:riu, quando era examinada pelo Congresso Nacional , mereceu
os seguintes comcntúrios do Coordcnador·Gerul do Fundo:
"Outn1 modificação no sistema do Fundo de Garantia, já em
perspectiva, é a que visn u pnssibilit;u o exercfcio da opção com
efeitos rctroativos, matériu também objeto de Projeto de Lei em
tramitnç;lo no Congresso Nacional, de autoria do Deputado Arn;ll·
do Jlrieto.
Essa opçr1o com t:feitos retro:ltivos à data do inicio du vigência
d:1 Lei n1• 5. 107, ou :'1 dti admissão no emprego, caso est:l sej<1 po!ltC·
rior :'iqucla, ficarú condicionada à concord{mcia do empregador. de
vct qut: o valor da contu cm nome dli empresa, nesse: c:1so, será
tmnsferido para a conta do empregado.

Em contra['lilrtid:J, o tempo de serviço correspondente ao
pt:rindo Uos depósitos cfetLwdos 11:1 conta da empresa, mus indivi·
Uui!lilada crn rel;u;iitl ao ernpreg;~do, deixarú de ser indenizávcl na
fnrrn;l da CLT, rat.iiu por que o cmprc1:ador não tert1 qualqur.r prc·
juito cnm c~:-.:1 mcdid;l, l\Ut!, it:Liilllllcntc, ni\o i\Cilrreturú dcscnÜltll·
~o :dgum de Sllil parte.
,.\u:-. L'lllprc~;HJo~ que, cmbor>~j:'t tenham optado, ni\L) elegeram
n rcgiu1e do FGTS de.,d~.; 11 inkio de ~llil \'igi:nda, scd tamh~m tlfe·

rc~.:id;1 :t oportunidade dc uma nova or~;;1o com efeitos rctro<Hivos"
eo.;.,a data ou ú da admissão no emprego.
Por outro lado, no ~.:aso de o empregado contar de/. ou ma i..
ano~ de .. erviço, o., efeitos da opção poderão retroagir à data cm
que o mc: .. rno complctou o dcci:niu n:1 cmpres:~" (Edmo Lima de
t-.1arca, Perspectivas do FGTS. púgs. 24/25, nosso o destaque).

Na prútic;1, por~m. a norma lcgal cm tela revelou uma falha: u ex.igi:nci;~
de prévia concorditncia do empregador quanto à opção com efeitos retroa tivos. tem ucusiun<~do v{trio., casos de recusa dos patrões. E, o que é pior, mui·
tos empregadores vem condicionando a sua anuência à renúncia de determi·
nados direitos, pelo trabalh01dor,
Todavia, conrormc demonstrava Edmo de Marca, ainda na fase
embrionária da Lei nll 5.953/73, a escolh:~ do regi~e do Fundo, embora rc·
trougindo em seus efeitos, não traz para o empregador qualquer prejuízo,
nem :!carreta novos desembolsos.
Vale ressaltar, outrossim, que a opção inicialmente prevista na Lei n9
5.107/66, n~o dependia de anuência do empregador, mesmo quando cfetuada após os 365 dias concedidos pelo§ \9 do art. J9, do citado diploma.
Considerando, pois, que a exigência de pré:via aprovação do emprega·
dor vem dincultando a aplicação do disposto na Lei nq 5.958/73, além de
ahrir caminho a barganhas, scmpre prejudiciais ao trabalhador, estamos
propondo a suól eliminação, através da retirada da expressão "desde que haja
concordância por parte do empregador", do linal do artigo l\" da referi~ a lei.
Espcri.lmos ver aprov.1do o presente projeto que atendeU expressa soli·
citacão dos t\croviários do Estado de São Paulo.
Sala das Sessões, 16 de i.lgosto de 1979.- Franco Montoro.

LEGISLA Ç.·l O CITA DA
LEI N" 5.95X. DE lU DE DEZEMBRO DE 1973
Di'pi1e .;obre a retroathidade da op~iio pelo re~ime do Fundo de
do Tl•mpo de Scní~o. criado pela l.L'i n\" 5.107, de 13 de sctl'mhrn de 19M.

G:~rantia

Art. J11 Aos atuilis empregados, que não tenham optado pelo regime
instituído pela Lei n"' 5.107, de IJ de setembro de 1966, êass~gurado o direito
de fazê-lo com crcitos retroath·os a I\" de janeiro de 1967 ou à data da admissi'io :1o emprego se posterior àquela, desde que haja concordância por parte
do empregador.

1.:1s Comisstk'i de Con.\·tituiçào e Ju.Hiçu. de Legülaçào Social~

dt•

Finutt~·aJ.I

PROJETO DF. I.EI DO SEI'ADO N' 231, DE 1979
OU no" a rcdu~ão ao§ 6\" do art• .36 do Decreto n\" 2.044, de 31 de
dezembro de 190M.
·

O Congrc:sso Nacional decreta:
t\rt. lll O§ {)9 do artigo J6 do Decreto nq 2.0-l4, de 31 de dezembro de
PlOK (Lei Cambial), p:1ssa a tc:r a seguinte: rcd;.~ç~o:

"*

6"' Da
.:lpcl.:tçi\o."

sentcnç<~

proferida no proces!lo cabe o recurso de

t\ rt. 211 Est<~ lei entrará cm vigor
\'ogud:Js as disposiçõt:s em contrürio.

n:~

data de SUj publicação, ficando re·
·

Justlncucilo
A Lei Uniformt: de Genc:bru é omissa no tocante ao processo de anul.:u,.-oin da lctm de càmhio C'<traviada ou destruída. E o Código de Processo
Civil só tra\:1 dos titlllos ao portador (arts. 1107 u 913).
Tem-.. c cntcndid~·quc cm dcct:mi:nci:t dessa omissão aindi! vigom o ur·
tigll J(l da Lei C;unhial de Jl)OK.
:\u serem unific:~Jos os n:curso!.'st:gundo ii sistt:m:ítica do novo Código
de Prncc~~ll Civil, c.. qltt:ceu o lt:gisl.1dor de a\lT;Iiizar o dispositivo ••cim•t
n1..:nciunat.lll da Lei Camhiul de 19UK.
l\1m e.\.\C rim (· que prnponw., o prest:ntc pw)etn de lei.
S;1la das Seo.;.,í)e.,, III de il)!n~to de lfJN. -- Orc\tl'" Qufrcin.

______ _,
\J!U~Iu

I.EGISI.AÇ..JO CITA /lA

DFCRFTO N••

~.1144,

DE )I DE DEZEMBRO DE IQIIK
l.t•l Cnmhial

CAPITULO X
D11 Anulnciio du LL•fru
t\rt. J6. Justific:tndo a propriedade c o extravio ou a dcstrukilo total
ou p;trcial d:t letra, descrita com cl:trcza c precisfto, o proprictÍlrio pod~ requerer no juii'. competente do lugar do pagamento, na hipóte-:c de extmvio, u
intimaçün do sacado ou do accit:tntc c dos co-obrigados, para não pagarem a
aludida lctr:t, c a cil:lçfto do detentor pam apresentá-lu cm juizo, dentro do
pratollc trC:s mescs, c, nos casos de extravio c de destruição, a citação dos coobrig:tdos pam, dentro do referido prazo, oporem contestação, firmada cm
defeito de fornw do titulo ou, na falta de requisito essencial, ao exercício du
açào cumbiul.
Est:ts citações c intim:tções devem ser feitas pela imprensa, publicadas
nojornul oficiul do Estado c no Düirio O.firia/, pam o Distrilo Federal e nos
periódicos indicados pelo Juiz, ulém de afixadas nos lug:ues do estilo c na
hols:t ~u pmça do p:tgamcnto.
~ 6'-' Da sentença proferida no processo cabe o recurso do agravo com
efeito suspensivo.

(.-i Comi.uào de ConJtituição e Justiça. J
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"Altcru c acresccntu parágrafos ao art. 511 da Lei nY 4.069, de
11 de junho de 1962."

O Congresso N<tcional decreta:
Art. \I' Os *:i 2Y, JY, 4Y, 5Y, 6<~ c 711 do art. 59, da Lei nY 4,069, de \1 de
junho de \%~. passum a vigcr com :1 seguinte redução, a eles se acrcsccntun·
do os seguintes ~~, 1\11 c íJ~';
"Art. 5~'
~ 21' São dt:pendcntcs do servidor civil, militar ou autárquico,
:t cspos:t, o mmido invíllido, a companheira, os filhos de qualquer
condição menores de 21 anos c as filhus solteiras, separadas judi·
cialmênte, divorci:td:ts ou viúvas de qualquer condição.
~ )1• Nào terít direito à prestuçào o cJnjuge separado judicialmente ou divorci:tdo, ao quul não tenha sido assegurada a per·
cepçào de <tlimcntos, nem o que volunt:.lria e injustificndamente
tenha ubandon:tdo o lar.
411 No caso de o cõnjuge estar cm gozo de prestação de ali·
mcntos, haja ou não separação judicial ou divórcio, scr-lhe·ú asse·
gurado o vulor da pensão alimentícia arbitrada, destinando-se o
rcstunte l1 companheira.
§ 511 A pensão alimentícia sofrerá os reajustamentos do be·
ncfício.
~ 61l Não se adiará a concessão do beneficio por falta de habi·
litaçiio de outros passiveis dependentes. Concedido o beneficio,
qualquer inscrição ou habilitação posterior que implique exclusão
ou inclusão de dependentes, só produ7.irá efeitos a partir da data
cm que se rcalizur.
71' O cônjuge ausente não excluir[! do beneficio a campa·
nhcim dcsign:tda c somente lhe será o mesmo devido a partir da
data de sua habilituçào c comprovação da efetiva dependência eco·
nômicu.
H\' Se o servidor civil, militar ou autúrquico tiver filhos ca·
pMes de receber o benefício, somente se destinará à esposa, ao mua
rido inv{tlido ou !t companheira, mctude da pensão.
'1'· Nu falt:t dos bcneficiârios referidos no§ 49, o servidor CÍ·
vil, militar ou autárquico poderá destinar a pensão à mãe ou irmã.
dcslle que vivam sob StHI dependência cconómicn, sendo a Ultima
solteira, scp:mtda judidulmcntc, divorciada ou viúva."

*

*

Art. 2~'
Art. J11

1./:'G/SI..-iÇ,JO CIT.-ID.-1

LEI N• 4.069, DE li DE JUNHO DE 1962
Art. 51• f: concedido aos pcnsionistus civis pagos pelo Tesouro Nacion:tl um aumento correspondente :t 40% (quarenta por cento) sobre as respectiv:.ts pensões.
§ 11' As pensões conccdid:1s peta Instituto de Previdência c Assistência
dos Servidores do Estado scrüo rc;tjustadas, automaticamente, na mesma
base do aumento de 40% (qu:trcnta por cento). nu rorma do Decreto número
51.060, de 26 de julho de 1961.
~ 211 P:tra os efeitos do p:tg:lmento da pensão deixada pelos servidores
civis, militares c autúrquicos consideram-se seus dcrcndcntcs os filhos de
qu:.tlquer condição.
§ J'' O servidor civil, militar ou autárquico, solteiro, desquitado ou
viUvo, poder{t destinar u pensão, se não tiver filhos cu pazes de receber o be·
ncfício, it pessou que viv:t sob su:.t dependência económica no mínimo há cin·
co anos, c desde que haj:t subsistido impedimento legal para o casamento.
§ 41' Se o servidor tiver filhos, somente poderá destinur à referida benclici{tria mct:tdc d~t pensiio.
~ 5\1 O servidor civil, militur ou uutárquico, que ror desquitado, so·
mente: poder:'! valer-se do disposto nos parágraros anteriores se não estiver
comrclido judicialmente a alimentar a ex-esposa.
~ 611 Na falt:t dos bencliciúrios referidos nos parágrafos anteriores, o
servidor civil, milit:tr ou :tut{trquico podcr{t destinar a pensão à irmã solteir:t,
dcsquitad:t ou viúva, que viva sob sua dependência económica.
711 Os benefícios deste artigo serão extensivos aos pensionistas dos
servidores autárquicos,

*

(Às Comi.f.W)t•,<; dt• Con.m'tuiçào e Justiça, d~ S~n·iço Plihlico Ci·
l'il t' dt• Fif/Uf/ÇU.'i, !
O SR. PRF.SJI>F.NTF. (Lourivul Buptislu) - Os projetas lidos serão
publicados c remetidos às comissões competentes.
Sobre u mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. l9aSecretdrio.

Seio lidos

oJ

seguintes

RF.QliERIMF.NTO N• 272, I>F. 1979

•_,cquciro, nos termos regimentais, a retirada do Projeto de Lei do Sena167/79, de minha autorht que "Profhe a Propaganda Comercial no~
Document:.'trios ou Cinc-Jornuis.
Sal:t ditS Sessões, 16 de agosto de 1979, Orestes Quércla.

don~'

1

Esl:l lei entra cm vigor na duta de suu publicação.
Revogam-se as disposições cm contr(trio.
•Justlncn~iin

A~

Jt)it)

dor pl1hlico ~:ivil, milit:tr tiU aut;'~rqui~:o falecido, dc maneira rnab just:t c
ClJltÚrlilllc.
Nosso propósito, indusive, é uniforrnit.ar ule~isl:tçilo, CllnCcdcndo o.w.~
dependentes Uns reft.:ridos servidores, tratamento sirnil:tr ao utrihuido aos
contribuintes d:t Previd~ncia Social.
As rnedillas :tlvitrad:ts de nenhuma forma crium cargos, empregos ou
fun~ôcs ptíblicas, não aumcnt:tndo vcndmcntos ou a despesa públicu.
Limita-se n rrojet:tdo arenas a redistribuir, sem aumentar, a pcnsào dcixadu
pcln scrvidnr rUhlico civil, militar ou aut{trquicn.
Tr:tta-sc, por conscguintt.:, de providênci:t rigorosamente sintoniz:tdu
com o te.\hl constitudnmd, 4uc trarú maior sentido dcjustiçu sociul ao corpo d;t Lei n\' ·Ul69/(l2, o que nos dú u convicçílo de que merecerú o apoio
dos ilustres nu:mbros dcst:t Casa.
Sal:t das Se.~sõcs, I 6 de ur,osto de 1971), - Nelson Curnciro.

*

*

dt•

altcract1cs que prccunit.amos 110 urt. 511, da Lei n~' 4.061), de li de jua
nlw de 1%2 visam exclusiv:uncntc rcllistrihuir 11 pensão dcixudu pelo servia

I!EQliERIMF.NTO N• 27J, IJF. 1979

Requeiro, nos termos do urt. 367 do Regimento Interno do Senado Federal, o dcsarquivamcnto do l'rojeto de Lei do Senado n~' 104/78, que "acrcscentll pt~rúgrafo único ao urtigo 476, da Consoliduçi\o das Leis do Truba·
lho".
Sala d;tS Sessões, 16 de ugosto de 1979.- Orestes Quérclu •
O SR. I•RESIOENTE (Louriva\ Baptist:t)- Os requerimentos' lido.~ scri'lo ruhlicudo'i c incluídos cm Ordem do Dia nos termos regimcntub.
Sobre u mesa, requerimento que scr{t lido pelo Sr. 1~'-Sccretúrio.

IJ 1.\ IW) llO CO\C; ~I·:SSO 'ACIO',\ I. ( Sl·~;o;in III
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Requeremo., urgência, nos tcrmn~ Ju art. 371, alínea~. do Regimento,
raru o Oficio n" S/17j7'J. doGovcrn:.1dur do Estado Jo Rio Grande do Sul,
\Oiicitando illltnrit:tçiio dll Senado Fedcr:ll, rara que possa contratm ore·
r:H;iul de cmprê~timo exli.:rnn, no valor de USS 53,\HlO,OOO.UO (cinqüenta c
trC.., milhôc.., Jc dúlmcs), dc..,tinado a Prop.r:1mas Prioritúrios do E.'itildo.
Sala

J;p~

Scs\ÔCS, 16 Je a!!OSto de ll}7C),- .JarhU'i

ru . . surinhn.

C> SR. PI~ESIIlE,,TE (Louriv;tl Bilptista)- O requerimento que acaba
dc ser lidn scrú ruhlicat.ln c incluído cm Ordem do Dht, nos termos rcgimcn·
t:1is.

O Slt PRI·:smr~TE (P<tssm Porto)- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra uo nobre Sr. Scnador Lourivallhtptista, por cc.:s~àu
do nohrc.: Sr. Sc.:n;•dor Gahricl llc;rmcs.
O SR. 1.01 'IUV,\1. HAPTISTA (ARENA- SE. LC o seguinte.: discur·
sn. l - Sr. Prcsidcntc, Srs. Scnadurcs:
A impn:ns;t tem ;tcolhit.lo farto noticiúno sobre o esforço que.: o Gover·
nu do Prcsidentc Jnüo B;tptist;t Figueiredo rcalita para promovc.:r ampl;t n::·
forma flnanccira.
A tarc.:f:t de ;tdcquaçiio dos mecanismos condutores c control;tdorcs das
atividmlcs lin;tnceiras- quer da compc.:tCncia dos órg;Jos públicos, quer d:t
competência das entidi!dcs privadas - às necessidades da :.ttual realidade
hr;tsih:ira i: inadiúvcl.
Se a Lc.:i n'1 4.595, de.: J I de dezembro de: 1964, estahelecc:u norm;.ts que;:,
posws cm cxccuto;iio, pcrmitir:tm :t c.:fctivaçàu de uma :unrla reformulação na
cstrutur;t c no funcion:tmcnto do sistt:m:t bancário de modo a atc.:ndt:r os
prohlcm:ts c.:ntàn prcscntc.:s, hoje.:- p<tssados 15 anos- o fenômt:no linan·
cc.:iro, como l'ellc.:xo d;ts profundas transformações ~:conõmicas que se ope·
fóllll nu mundtl, exi):\c.: cstruturus muis úgcis e mccunismos mais t:ficu:t:es paru
que si!!<t atc.:ndendo its c.:xigências de dc!.envolvimento do Pais.
C:: o que fa<' o Govc.:rnu, :.tg.ora, ;ltrr.tvês d:t uç:io dos seus Ministros da
úre:t económica.

O Sr. Hc.•rmmlino Viana (ARENA- PI)- Permite: V. Ex• um aparte,
eminente Senador Lourivul Baptisw?
O SR.l.OliRli'Al. RAl'TISTA (,\RENA- SE)- Com muito prazor,
eminente Senador Bernmdino Viana.

O Sr. Bernardino Viana (AREN,\ - PI)-- Quero louvar V. Ex•, antes de
tudo, pc.:los assuntos de intc.:r...-ssc nacional que sempn: V. Ex• traz pilra
esta Cus:t, dcspcrl<lndo cm todos nós um espirita de debate que só é salutar
:to progresso e :10 dcscnvolvimcnto do Pufs. V, Ex• abordu a rt:forma lin:~n·
ceir:~ que se prc.:tcndc instituir no Pais, reforma du Lei n9 4.595, de 31 de de·
1cmhro de.: 1%4, que in..,titucionuliloU o Sistcm:~ Bancário Nucional, c entre·
gnu ao Banco du Brasil o controle.: monetário do País. Os monetaristas acre·
dit;.tm que.:, corn a entrcg:t do controle monetário do Pais a um banco que
r.:\crcc ativid>tdc.:s comerciais, nUo se poderia c::-<crccr um controle st:vt:ro
sohrc :t inlltçào. Ocorre que, com u lri.lnsfcrênciu do controle monetário na·
cion:tl p:tr:.t o llanco Cc.:ntral do Brusil, com o recolhimento de 40% dos dcp6·
~itm 1t vist:t, incluindo os cnc:tixcs dos h:tncos comerd;tis e do próprio B:1nco
do Br:tsi\, c com o recolhimento, t;.unbém, dos supcr{tvits do Tesouro Nacio·
na I, hú tJUe se.: dar uma comrc.:nsacào ao Banco do Bmsil por essa evasão de
recursos, Mcsm~1 poa1uc, c.:m todas :1s Ctrcas da ativid:tde econômic:.t, seja no
sctnr comercial, seja no ~ctor industrial, scja no sctor :1gropecuário, t:lc c:u::·
cu ta programas do Govc.:rno, rc:tli;r.andn ~lpcraclics de crédito que nem sempre si'lll rcsi!:tlad:ts nus vencimentos, i\g!Jril mesmo vimos o exemplo d;t sccu
no Nordeste, cm que tLldas as opcraçôcs de crédito rural foram rrorrogud:ts.
Sc o Governo Fcdcral não estiver :ucntn para fa:tcr u cobcrturu imediata des~as prnrrng:u;ôcs de.: crédito, o Banco do DmsH tcrú. que ir dispulttr uma fatia
do mcrcudu lin:mcciro, no sctor llos huncns cnmcrciuis. E neste instante cm
que V. Ex' trai o prohlcnw a dc.:batc aqui nesta Casa, com o brilhantbmo
que lhe.: é peculiar, cu quero ;tlcrtar para o fato de.: que sc deve cnc~tr:u com
muita seriedade C\'iil transferência de.: rc.:cursos maciços do Banco do Bru~;il

... · - - - - · - - - · - - - -

para n Bancn Central, que pao.;..,ar;'t a
a V. h•

~cr

um !lanco Ct:ntral

cl;b~ico.

Muito

llhri~:1do

O SIL 1.01 ·lU\' . \1. IJ,\ PTIS'L\ (A R E\;:\ -SE) - Snu gr~tto a V. Ex •,
eminente Scnat.lor Bernardino Vi;u1.1. p1H este.: depoimento vulioso que muito
cnriquc~.:c.: 11 prHntmciarncnlo 4uc fatcmos na tarde de hoje.

Breve. -;cgundo nntici;un os jorn~tis, n as~unto c.:stará sob exume dn Con·
-,clhn Monct:'trio Nacion:tl. Em sc.:quida, suhirá :1 dc!ihc.:raçào do E."~.:cclentissi·
mo Senhor Prc..,idcntc da República.
Parte da reforma. cm sctcmhro, dcvc.:rá vir r.t c.:xamc.: c llc.:cisào do Con·
)lrcssn N:tcinn:tl.
O t.Jchatc, que se ir[t vcrilic<lr cm torno dos projetas de reforma, dar~
oportunidade :t que.: todns os sc.:torcs da vida nacional examinem, opinem c
aprcscnt..:m sul:!cstôes. E-;~a participação f:trú pos~ívcl o aprimor:tmcnto do
..,i..,tcnw lin~tncciro nacional. Estou sc.:guro de que os Ministros da Fa:t:cndu r.:
dtl P!anejamcnto scri'to sensíveis it!'o opiniões que busquem apcrfr.:içoar o siste·
ma c prc.:sen·ur aquilo que, de.: :.u::ordo com aj~t citadr.t Lei n~>4.595 r.: diplomus
lc~ai.., pnstcriurc..,, \C constituem crn avanços c conquistas definitivas.
Fiel a t:ssa linhu de pensamento, julgo oportuno fazt:r, desde já, uma ob·
st.:.rv:u;àll, nascida dn ~onhccimcnto da n:alid:~de da economia brasileira:
p01ra o Í:'\ill) da reforma, Cimperutivo que o Branco do Brasil-libc:rado das
!'unções de Botncn Central que ainda exerce.:- seja dotado de recursos par:~
se.: :tfirmõtr como o grande.: 8:1nco do Fomcnto dus atividades económicas do
l>:ti..,. P;1ra tanto, é indispcnsúvd que a rc.:formo1 contemple duas mr.:didas:
I"- m;tnutençào do ni\'el de rt:cursos de que hoje, dispõe o Banco do
Hra-;il. cm ratão d:ts :llrihuiçlics que lhe são cometidas pela lei. e assim pt:r·
mitir :1 plen:1 opcraçào, cm beneficio da c.:conomia nacional, de sua rede de
cerca de.: 1.:!00 :tgências c de :5 agCncias cm funcionamento no extc:rior, J em
ir:.,t;tlaçào, 9 . . uhagênci01s c 11 t:\critúrios. ;tlim de.: bem cumprir os uhjcti\ll~
cstahclccidos pela :ttu:tl dirctoria, cm cuja Presidência está o eficiente admi·
nistr::tdor. velho c dedicado funcionllrio da Casa, Oswaldo Roberto Colin.
2~'- rcgrus objt:tivas c:tpr.tzes de assegurar u atuaçfto do Banco do Bra·
sil, como Banco do Fomento, cm todas as regiões brasileims, espccialmr.:nle
nils mais curcntes, como o Nordes!r.:, e garantir ajusta distribuição das apli·
c;.tçõcs, considerallo ~emprr.:. u par do aspecto c:conômico, o objctivo social
n::t husca de uma justa distribuição da riqueza.
O debate há de.: upontar, igur.tlmente, fórmulas alternativas de controle
dos mcios de p<~golmcnto e combate à inflaçiio, levando em contJ, sempre, a
situação d:.ts cam:td:ts muis sofridas da população, de modo a que nenhuma
mel! ida restrita rossu refletir-se cm sc.:u modesto poder aquisitivo.
t\ rc.:forma i: necessária c.: urgente, Estou certo de que ela se fará com a
p;.trticipuçi'to de todos c tendo por objctivo ünico o bem comum. (Muito
hcm ~ P:tlm:ts.)
O SR. PRESIDE~TE (P!11''iOS Põrto)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Marcos Freire, por cc.:ssào do nobre Senador Dirceu Cardose.
~!ARCOS

FRF.lRF. (MDB- PE. Lê o seguinte discurso.)- Sr.
Srs. Scnadorc:s:
A instal:tçào da ALUNE, cm Pernambuco, é considerada, como não
poderia dc.:ixotr de ser, c.:mprec.:ndimento da maior imporlância Pelas repercus·
súcs que tcrú, incvit;tvelmentc, no fortalecimento de toda a nossa economia.
Cnm cfcito, ;1 impl;mtaçiio de uma fábric:1 de uluminio primário, sob a forma
de.: tmugus c lingotes, atcndc.:rá 1.1 empresas do mercado regional- entre :1s
qu;tis avulta ot ,\luminio S.A. Extrustto e Laminação, já instalada na área
mc.:tropolit:tn:t do Rceife.:, c.:m plc.:no funcionamento, c.: cupaz de absorver 40
mil tonelallas de.: otluminio - podendo vir a exportar excedentes de pro·
dut;ilu. Implicar:'!. port:Into, cm divisas pura o Pu is, menos pela possibilidade
de.: c.:~pllrtaçi'tl1 que pc\:1 redução dits importações, desdi:: que, cm 1978, o Bra·
si I rccc.:bcu do cxtc.:rior ccrc:t de.: 97 mil tondudas de ulumínio com um dispên·
dio aproximado de 150 milhôcs de d01mes. Déncit que tende a agravar-se.:
otolongo dcstc.:s p1úximo~ anos, mesmo com o funcionamento dos novos projc.:to.., d:1 VALESUL, d;t ASBR,\S c da ALUNE. conforme demonstru o
Qtmdro I, cm :tnc:xo.
Ali:is, o mundo é c.:xtrenwmcntc cu rente do produto, como se verifica
pelos Quadros 11 c III, sendo estimado um d{;licit pm:t 1985 da ordem de
llllU miltoncludas. Por sua vez. seu preço cm dólar teve incremento de 50%
cm apcna!-1 um :mo. O Brasiltcm a sorte de possuir ubund:incia dt: energia hi·
drúulica c a terceira reserva do mundo de hauxit:l, que si\o, por assim di1er,
as du:ts matêriots·prinws csscnciui'i i1 produçJo da alumina c do alumínio pri·
múrin. Emhur:t se muntenh;.t como e:-<portador de min~rio e iniportudor do
met;ll, podcria tornar-se, até, no maior produtor de.: :tlumínio do mundo.
O SR.

Pre,.~dcntc,

UIARIO llO CONGRt:sso ~AC'ION,\I.tScçiln li I

'-------------------·······
A c.:sse respeito, :tlirmu, muito ormrtunamc.:nte, o jornalista Marco Au·
rêlio de t\li.:;:tntam, no ·~Informe Econômico", do Didrio dl! Pt•rnt~mhuco, do
último di:t 3:

alumínio do Bra:til, em 1985, é de cento c cinqUenta c qu:~tro mil toncludas,
conforme demonstra o Quadro 3 supr<Hc:fcrido, já admitindo·!-.C, no mercado, :1 ofcrt:l tot:tl du ALUNE,or:t nxad;t cm cem mil toneladas, rarn 1984.

é estimado c:m 50 mil toneladas, este

O Sr. Jauhus Pussorlnhn (ARENA- PA)- Pr.rmite V, Ex• um uparte?

"O dêficit dc:st:l

trOCil

:mo, c: o prece do produto acabado no mercado externo está cm
tllrno de: US!t 1.500 :1 tom:\ud:t, O consumo interno do alumínio

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- De qualquer forma, a uu·
torizaçào desse teta serve como ponto de partida pura colocação posterior
cresceu 20/JD toneladus-ano c a situação do déncit deverá persistir
mesmo com a expansão dos três projt:tos. (ALCAN, ALCOA, da nc:ccssid:tde de ampliação de nossa capacidade produtiva.
Ouçamos, agom, o ilustre Senador Jurba~ Passarinho.
CBA- Votorõlntim) cm fase de: execução c a implantação de mais
O Sr••lurhlls Pussorlnho (ARENA- Pi\)- Nobre Senador Marcos
dois novos.- Vi\LESUL c ALBRÁS, pois a produção nacional
t:stimada paru IQHR será de 670 tonc.:ladus cnquJnto o déficit evolui· · Freire, V. Ex• .~e referiu, en pa.uam, a pro!"'unciumentos feitos aqui na Casa
que foram nu realidade de autoria do nobre Senador Aloysio Chaves e mi·
r:'l par:t .260 mil tonc\ndas."
nha. E vc:jo ii colocação de V. Ex•. para a qual peço tenha u bondade de aten·
Dai por que Pcrnamcubo rcivindicu, com toda ênfase, o seu pólo alu· der os nossos argumcntos. Norte e Nordeste, evidentemente, como Centro~
minifcro, com :.1 integração vertical da ASA, já rt:fcrida, a uma indústria de Oeste, como certas áreas menos desenvolvidas do Brasil, incrustadas no Bracxtraordinúrio porte, como é u ALUNE. Aliás, t:mto essa como a sil desenvolvido, como Santa Cutarina e Espírito Santo, devem receber o máVALESUL sUo frutos de: rccomendaçõc.:s do Conselho de Não Ferrosos e de ximo de apoio das autoridades brasileiras, no sentido de se desenvolverem
Siderurgi:1- CONSIDER. o quul indicou os Est:tdos do Rio de Janeiro e mais r:tpidamente. Ora, a Usina dt: Tucuruf será u de maior significação em
Pernambuco como locais pma implantuçfto das duas unidades industrinb.
tc.:rmos nacion:us, porque maior do que ela só ltaipu, que é binacional. A
A idéia de impl.:mt~JCão do Projc.:to ALUNE teve a sua origem na pro~
Usin:1 de.: Tucurui ficar;í ;1 3UU km prnticamentc do pólo industrial do Pará,
g.ramacào industrial do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento- II
que dc:vc ser construído a partir daí, e terú maior significação exatamente no
PND- e no Progr~1ma de.: Açào do Guvsrno para o Nordeste de 1975/79, campo da industrialização du b:1uxit:t, na produção numa primeira fase da
onde se rccomend<~ a exransão da c:tp:tcidadc.: inst:Jiada de redução de: alumi· alumina, c:, em scg.uidu. do alumínio. Há algum temro. nt:sta Casa, nós vi·
na para alumínio metúlico, de 14 mil paru JOU mil toneladas anuais, até: ao fi. mos o Ministro di.ls Minas c Energia ser muito criticado por jornais cariocas,
na\ d;J década.
porque eswva desejando tmnsfcrir a VALESUL, ou mostrou o desejo, não
Posteriormente, u Exposiçfto de Motivos n.,.. 3 do Conselho de Desenvol· sei, de transferir a V,\LESUL par:.1 a Região Norte. Era um desejo mcional,
vimcnto Econõmi~o- CDE- aprovad;.1 pelo Excelc:ntís!-.imo Senhor Prcsi· absnlutamcntc mcional, porque :1 VA LESU L vai processar o minério que vidc:nte da Repúhlica l!m :!'I de .i<1nciro de ICJ75, estabeleceu ns diretrizcs para o rá do Norte, c irú servir-se da enc:rgia que virú de Itaipu. Quando isso foi
Progr:un:t N:tcional dt: lndústri;ts de ~letais NJo Ferrosos, n:comcndando a transposto par:t o rrojeto de Pernumbuco, nós não tivemos a idéia mesquiimpl:mt:lçào do referido Projeto na Região Nordeste.
nha de querc:r diminuir qualquer emrrt:cndimento feito c:m Pernambuco, nós
sabemos que l1 Nordeste é prioritúrio, Aliás, nós, no Norte, temos vivido
O Conselho de Não Ferrosos c de Siderurgia- CONSIDER, através
!-.empn: isto: a prioridade í: duda ao Nordcstt:, que é considerado uma área
da Resolução nY *óf7h, recomendou que a SUDENE, com o apoio da Secrc·
mais importante do ponto de vista da estrutégia nacionul. Mus para o que
tu ria Exc:cutiv:.1 do CONSI DER. estudasse a viabilidade de implantação de
lllls chamáv:tmos 11 atenção aqui, era o pt:rigo até para o próprio Nordeste
um;.1 usin:t produtor<! de alumínio cm lingotes, no Estado de Pernambuco,
cm relação 01 um projt:to. V. Ex• se referiu il 80 mil toneladas no miníma, em
com capaddade de, no mínimo, oitenta mil toneladas por ano.
seguida, no decorrer do discurso, V. Ex• falou em 100 mil, t:, agora, uc:!bou
Realizando um t:Stlldo de viabilidade, o nu:smo foi altamente favorável
de: dilc:r que o racional seria 200 mil toneladas. Ao nosso conhecimento che·
à implantação da unidadt: industrial em Pernambuco, e a SUDENE, atravl.!s
gou, por meios oficiais, c não apenas por qualquer outra informação leviana,
da Proposição nY IJ7X, de: 12 dt: janeiro de 1978, solicitou e obteve autori· qut: o projeto fala cm até SOU mil toneladas. Confesso a V. Ex• que nào co·
zacào do Conselho Deliberativo, para a constituição de umu empresa de eco·
nheco o projcto. m:1s se diz que: fala cm até 500 mil toneladas. E a infor·
nomia mista- cmpres:t piloto - na Região Metropolitana do Recife.
macào 4ue nõs tinhi.lmos, oficiosa, t:ra de que para processar SUO mil toneJa.
Em 30 de m:.~rço de: IQ7H, foi encaminhada ao Excelentíssimo Senhor
das o !'\ardeste teria, praticamente:, de bloquear, hipotecar toda a energia nrPrc:sidentc: dtt Rcpúblicu, uma Exposição de Motivos Interministeria\ que to·
mc: produzida cm Sobmdir.ho -o que no meu entender não é interessante
mau o n" 70, sendo assinudu retas Ministros de Planejamento, do Intt:rior c para n Nordeste- e, ao lado disso, trnbalharia com o minério que viria do
da Indústria c Comércio, que solicit<1Vil do Chefe do Governo autorização
Par:'1, que viri:1 do rio Trombct:ls. Ern nosso ponto de vista, seria muito mais
pam u constituicilo da ALUNE- Alumínio do Nordeste .S/A. A Expocorrc.:to, indepcndcntt:mentt: do que V, Ex' já disse em termos de afirmativa
sição de Motivos n9 70 foi aprovada pclo Excelentíssimo Senhor Presidente
du úrcu de metais não ferrosos, seria muito mais correto, repito, que se fizesda Rc.:públic:t no mesmo dia 30 de nHlrço de 1978.
se o pólo industrial nu área privilegiada para isso, com uma produção de
Em 26 dcjunciro deste ano, o Exce\entfssimo Senhor Presidente daRe·
c:ncr~ia baratu, expressiva, 4 milhões de quilowatts numa primeira fase e o
pública uprovou a Exposicilo de Motivos nY 25, do Exmq Sr. Ministro da Fa·
dobro na scgundu, c c:ntrc duas grandes áreas de jazidas de: bauxitu. Mas,
zenda, a quul trata do problema do controle acionário da ASA, c recomenda
como p:m1cnse, não queremos diminuir o Nordeste: não queremos{: que, lá,
li integração dos Projetas ASA c ALUNE.
onde chega tão palidamente o apoio. que na verdade não é tão pálido, ao
Dt:~taca a supracitadu cxrosj,;ào de motivos que:
Nordeste:, nós nüo viéssemos a ter urru1nhã o prejuizo do nosso pólo em fu~
"A oportunidade e necessidade de impluntnçào da ALUNE vor, por exemplo, de uma t:ncrgia que já estúll disposição do Recife, que é u
estão suncic.:ntcmcnte demonstrudas, presentes os estudos de pro· ~:ncrgi;t de Sobradinho,~:om a hauxita que sairia de nós. Nó!i ficaríamos no
jeções sobre as carências nacionais de alumlnio, cm nivel alUai da
fim, dcntl..l dn território nucionul, naqut:la triste posição de apenas entregar
ordt:m de cem mil toneladas por ano c as condições favoráveis de matéri:t·prima p;.tra que as áreas mais desenvolvidas proccssussem. Esse foi o
producrw do metal no Puís c, particularmente, no Norte c Nordcs· meu ponto de vista, e creio que foi tumbém o do Senador Aloysio Chaves.
te.
O Slt ~IAIH'OS FREIRE (MDI!- I'E)- lnfclilrncntc, os pronun·
O Projeto ALUNE virú atender u objetivus nacionais de des·
damcntns do' Senadores Jarhas P;tssarinho c: t\\oysio Chavc:s, feitos na ses·
centr:tlização industriul, oportunidade de desenvolvimento nacio~~n linal da ltlttma seman:t c na sessão inicial desl:l semana- do Ultimo c do
nal c complemt:nt:tção de: empreendimentos t:xistc.:ntes."
primeiro dia de cada uma dc:~s~ts semanas- ni'ln foram por nós ouvidos, im·
Com(l se vê, Sr. Prt:sidentc, Srs. Senudorc.~. u instnluçUo du ALUNE no
po!oo~ihiliwúos li li L' cst;í votmo.'l, ror ,,:omprumissn~ políticos outros, de: com pi!·
Gr:n1dc.: Recife, é decis;jo ji1 asst:nte, :tmadure.:idu uo longo do tempo c h{t
recer oh rcl'erida~ rc.:unilk!oo c, ~nnsc4llcntcmente, de lcvanwr t:mh.trgm a ai·
roucm dias apenas referendada pelo Ministro da lndústriu c do Comércio,
!!lln~ dm ar~umcntoo; aprcscntaUm. De qualquer l'orma, o Senadm Jarba!oo
possivelmente ante dis~.:ord:inci:ts que: M! têm feito ouvir, indusivc recente:·
Passarinho, n;t npll1'tunid:tde c a~:ora. cxprc~~:1 ~~~suas rrcl.l~o:Up.H;i\es de llUC.:
mente ncstil prórria Casa. Talvcl coube~~e. isto sim, discutir-se unccessidu·
a i\LlJNF venh:t :1 rrcjudkar n Norde·.t~.
de de se aumentar a capacidade du ALUNE para, peJo menos, n dubro de
O Sr .. larhu' P:l"'lllrinhu (ARFNA -- p,.\)- O Nmdcstc,n;)n: n Norte.
~ua prm.luçi'io, 1..1r<t prcvistu para cem mil tondmli.ts por ano. t 411e um,, fúhri·
ca de, pelo menos, dutcntas mil hmcl;.1das j;'1 teria toda :1 justincativ;~. ba .. tan·
O Slt i\L\I~C'OS FJU:un: (1\.lDll- PE) -- 'li1n,u ~ordc'llc, pcln ex·
tln !-.C lev:~r e111 ~nnta que a prcvbào dll délil:it entre a pwdw.;àl1 c 1.:011!-.Ullltl de
~.·~:~~i\'ll .:nn'>U/llll de energia. W).:undo o ra~o:i1ldnio de\', Fx•

..

J·i~.:anH", de l(ll.illJUCr f11rtna. muit11
p;u.;iul dn ilu\trc l.ider dn (inverno.

~cn~ihili..:aUo~ ~om c~ta pi~.:ocu

()Sr ..1:1rha"' l':h.,arinhu (1\ I{ ENt\- P:\)- Eu ;Jgradt:l;tl ~~.:n~ibiliJ.aJo,
porque ~011 t:hl hr;l'.. dt:irn lJli.Ulto V. b•
O SR 1\L\UC'OS FIU:IIu: (MDB- PE)- Por isso m~.:.~mo, quandll
S. Lo.:• prm:lamnu que tl NMdc~tc é priorit;'1rio c mais importante dentro du
c:-.trati:v,ia nadonal, rccchcmtl~ cs!'la ass~.:rtiv;~ como inflo irônica, mas rcnctindo uma comic~;;in dn ilu~trc Scn11dor do Pur4L
O Sr .. Jurhu.., J»:M:Irinhu (ARENA- PA)- St: V. Ex• rnt: permite, t:u
niio . . ci porque ironia nisso.

O SI!. ~LIRCOS FREIIlE (Milll- PE)- Nào; pelo contrário, a
prcocupaçün de V. b• pelos intcrc"scs da nossa região- c por isso mesmo
chcv,nu :1 comhater urn cmprc~.:nJimcntll conw 41 ALUNE- nos deixa Wlnq(Jilos dr: tlue, r~.::~hncntc, 11 rr.:rcrL·n!.:ia fcit<1 no st:u aparte n;io foi ironia, mas
CtlllVÍ!:t;ilo d~.: V. Ex•
O Sr .. lllrha..,J»:'"'"':Irinhu (ARES:\- P:\)- Se V. Ex• mt: pt:rmitt:, n
nbjctivo prim:ip:d mcu n;io C: c•ac. Eu csciart:d :1 V, Ex• qu;:ll meu objctivo
principal: é lJllC ;i úrc:1 dn !\!ortc, que i: ~~.:cundúria cm rt:htçào li;.Írca do ~or
dcstc, venha a ~cr prcjudi~o:ada cm r:tl.àn de um empreendimento da qu;tl t:la é
-ai :-.im- primitúri;1, que i: n pólo de :duminio.

()SR, 1\IARC<)S FREI !ti·: (MDB- PEJ -1\:c~tc ponto, discord4ml0s
Uc V. !::..;• c c~per:tnhl-. t~.:r ,,pnnunid4Jdc dt: c:..;pnr todo o nosso pt:nsamcnto.
O Sr•. Jarh:1-. p,,.,,:trinhn IARESt\ - PA)- Ancilarmt:ntt:, a inforllmção era de 4uc o prórri~J i\'ordc"tc, no ca:-;o de ter dc fat.er um<.t fúbrica de
5!JU mil toneladas, ser i<~ pn.:jlldicado. !SSll é sccund:lrio, é: :mcilar. O principal
é :t minha preocupação com ...

O SR. M,\RI'()S FilEI!! E (MilB- PE)- Tcnwrcmos, dentro das
nnssot:-. limitac.;õt:s, refutar :dguns do"' argumt:ntos aprcst:nt<idos por V. Ex•.
;1dvog.ando a pn:fcri:ncia da instalação de uma unid4tdl.! produtora de alumí·
nio primi1rio no l'arú c não cm Pernambuco.
,\ntc:-. Je mais naJa, ot loca1i1.açào no P11r:'t da!oojat.idas de bau.xita, que ~li
scro"1 transform.nla cm alumin41 c st:rviro"t de mméria-prinw para a nossa produç;io de :duminill primürio, n;io pode justilicar, pm si só, a preterição do
plcito pc:rnambucann, quc vem de longa d;1ta. St:ria visão unilateral qut: levari<~ cm conta. tf1o-somcnte, um dos dt:mt:ntos dcfinido,·t:s da ALUi\' E.
i: que, Sr. Prc..,idcntc c Srs. Scn;tdort:s, m:ds import:lntc é: considerar o
mcn:adL) de prnduto~ fin;.ds, n Parú t:stando. sob este ponto de vistil, cm si·
llwçilll cump<~mtiv:t muitas vc1.cs pior, pois teria que t::~portar, pr:tticamcnte,
ltHir:; dr: ~ua pruduç~1n, cnqlwnttl a A LU :'olE terá assegurada, na própria úr;;~l
mctnlplllitan;.l do Recife, tl cnnsunw dt: partt: substnndosa do seu produto.
H:ts\:1 lr.:mhrar qut: só a :\SA, cm lt_!;trassu, tem equipamento pari\ produt.ir
rm b11sc dr: 40 mil tllndud;IS·illlll.
Ali:m UissLJ, n Recife é mais pt:rto do Sul c d;t prlipri;1 Europa, cm
funçiw, in..:lusivc, de sua infm-cstrutura portu;hia. básiea pam c:trrc:~;mmen
tos c Ucsc-;:un:gamcntus volumosos .. ,
O Sr. t\lu~·.,in C'h;IH'" (ARENA- P:\)- Pt:rmite V. Ex• um aparte'!

O SR, MARCOS I'Rt:IRE (MDB- PE)- Corno vê V. Ex•, <>tamos
cm plcn;1 constcstaçiln de oJrg.umt:ntos apresentados pt:lo nobre Senador hrh;t.., Pilssarinho; tão logo os esgote, teremos satisfação cm ouvir V. Ex•
Como db:íamos, Pt:rnamhuco estará a ofcrc:cer facilidadc:s que: a:;segurcm Ouxos r{tpidos dt: acesso c s:tida de mercadorias, bt:m como gmndes espaços p:.ua depósitos c cstocap.cns.
Por outro I:~ do, ll percurso cntrc ll Par:í c o Rccifc, por via nwritima, faz
cnm que a distúncia cconlunic:t seja menor qut: a dist:inciil física, da mesma
formil l]Ut: !'.C podt:ria dizer, por t:xcmplll, que entn: Ot:lo Horizontt: c Silo
1\ntln a Ji.stúncia cconúrnica é m:tior duque l!ntrc Santos c Recife. Dai por·
que, f!raça~ illl tntn:-.pnrte marítimo, b:muissimo cm rc\uçào ao tt:rrestrr:, um
pab conHJn J:1p~1ll pnde importar todo n minéril1 dt: ft:rro da Africa do Sul t:
do Hrasil c ~cru maior ~::..;rortaJllr c n J'' prndutor de aço do mercaJo intcrnaciLmal.
A Joc:dita~o·;w de uma uniJadc de produção de alumrnio primúrio nn
!!randc Recife tcrú lcvallo cm consideração mais o gmnde porto c, :to mesmo
tcmpu, a pro.\imiLiadc dll mcrcadnlhls prLldulus finais- 'illl: t:slú Jlll prú·
prin htadn t: no Sul dn País- qut: n mcn:ado de m:~té:rias·primas. Em rclaçilo" c~:-.c, n:1n ,.,c pode c~quc~t:r tJUI.! a alumina é: fút:il Jc transpnrtar, ao
t:onlrúrin de "'1lidns alumínios que, além Ju mais, implica cm custn~ llc
tran~pnrt~.: muitn rnai~ clcvadm.

·-------------
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f\;n qw.: ~c rdcre i11.!11crgia détrica, 11indu h;', pouco citada pelo nohrc Scn:u.lor .Jarha~ Pa~.~arinhn, \L: riamos ttuc lcrnhrM que o custo munUial dela cm
IIJ7X era de IS milé:..,imno.; Uc dúlar o kwjhora- hojt: c:-.timadn t:ntrc ~o t: ~5
-variandu de h mili:,inw"' n;• ~;n~ta lc~tc americana ;1 40, nn J:tp:1o. ,.\
AI.Uf',;E cu~tart1 13 rniiL...,inHl,, quando o cLrsto da CHESF é de 15. Enquanto
i~-.o a energia fni ofc.:rccid;t no Nnrtc, para Tucuruí, na hasl! de K milé...,imo~. Ai,
~irn. ~c cnnligur~1 um palp;'tvcl ~;uhsídin. A hipótese de cst;umm exportando
cncr)!ia barata cm vc..: de alumínio. tra1.ida a lume no discurso do Senador
Ja rhas t•a~~arinho na semana p>1ssad;1, >lpli~o.·;t·st: no caso do cmprt:cndimcnto
~cr multinaciorwl - c;l!'.o cvidt:ntc nn Parú, onde era japonês o grupo qut:
prctL.:ndia ins\ill;H a unidade de produçüo dc :dumínio- c, sobretudo, sc a
pmduç;ln ~c Jirigir p;1ra o Extt:rior. Fnra disso. st: bcnelkiadas forem as cm·
pr~.:~as nadon;li:-. c :.:t dcstinaçi'lll for u mt:rc:tdo interno, como l: o nosso ca~o
da .o\SA, cstarcntll'>, qu;.tndo rnuiw, subsidiando a nós mt:smo'>.
Quanto an eon~urno da energia pt:la ALUNE, será dt: 15 mil quiloV.<~Ih/hora pnr tnncl:tda, pr:rr'>ttcndo, par.:1 as \OU mil tonclad.:1s-ano, pn.:vis·
t:1~ para PJK4, urn hiJh;m c: quinhL.:ntos rnilhôcs quilow;,Jttsjh.>raj:.mo. Dcmandarú, a-.~irn. ummilhün c quinhentos mil mc~;uwattsjhor'-ljano, a exigir
uma pnti:ncia inst:1lada de J7tJ rnc~:1watts da u~ina que furncça t:nL.:rgia para
a t\LU(\1:.
O potcn~.:ial do ri~, Süo Franci~co c~tú c~tim<.~do t:m 14 mil mcg.awatt...,
hnjc utili..:anUn 2.42\J, l:m PJH4, quando a ALUNE comcçarú a funcionar.
c~t;miu <q..!rc~wúm 5.1J6mcgaw;l\t~- Sobradinho, Paulo Afonso 1\',ltaparica, Boa E-.pcrança, p\.:rra/.t:ndo um tntal d~.: 7.565 mcgawatts. Em 1990,
mai~ l5!JO megaw:Hts. dos quais ~.50\l dt: lngó, totalizando I 1.065 mt:ga\~ath.

Scguudn e~tuJn.., Lia CIIESF, tt:rcmos, cm 19!-:4, uma oferla de c:nc.:rgia
de ~(J milhtit:~ meg41watts,thorajano t: um consumo de ~6 milhõt:s de.: mt:ga\\;ltts/hnraj;mo, apr\.:~enwndo um .\'1/f't'rUJ'it dt: IJ milhõt:s. Enquanto is~o. a
AI.UNE consumir;i, t<io-somt:nlc. 41.:t 1.li! oferta total t: II% do respectivo sufWrrll'it. Dai. por c•:rto, o comprometimento da C H ESF para com o E'it~tdo.
cm L:arl<l dc P/76, Ue fornecer I milhüu c 700 milmcgawattsjhorajano. o que
J:tri:l pMa prndu.1.ir muito rn;lis do l!UC a~ iniciais toO mil tonl!ladas da
ALU:"E. 1\li:h. 11 ~l\U4tl ~linistro da" \.1inasc Encrpiajá declarou qul! há disponihitid;JJc de enl!rg.ia para 4llcndl!r um" dt:rnand<~ d;~ :\LU~E na base de
~W mil tonclada~.
Nüo caht: pois, cm verdade.:, a rc.:fcrl:nciil isoliJda a Sobrildinho, como foi
feiw nt)S discursos antcriormcntc referidos c, ainda aguru, cm upartc com
qut: no~ honwu o Scn11dor J11rhas P;tssarinho.
O SR. PRfSIDE:\'TE (Pas"os Pürto. Fat.cndo soar a campainha.)Comunico 41 V. Ex• que n seu tempo t:st{t por se l!sgotar.

O Sr. Aln~·..,Ju ChuH, (ARE~A- P:\1-Pt:ço ao nobre St:nador ~lar
cn' Freire qu~.:. antt:~i de t:m:t:rrar o seu pronunciamt:nto, j:i advertido pela
~tcs;1, cnnct:da-mc o aparte qut: h4lvia s~Jlidtado.

O SR. ~I ARCOS FREIRE (MDB- PE)- Na verdade, Scnudor. há
um grande connito, nt:~lc in~wntc, cntrt: homens do ~ortc c do Nordeste. O
Pr~.:!'idcntc, horncrn do Nnn.lest;:, nos adverte para a t:xigaidadt: do tempo. o
Scn;~dor J;~rbas Passarinho, ilustrou o nosso dh;curso com o seu aparte, V.
Ex• cohr:t o wu ~.·nós tl·mos, aqui, v.:Irias razões aind<.~ a aduzir para podt:r refutar :1lgum;1s d:1s 41rgumcntaçllc.s r.:xpr.:ndidas nos pronunci<.~mt:ntos anteriort:s. Portanto, vmnos nos prevalecer d~tliberdadt: com que a Pn:sidéncia tanto tt:m ;~g.ido t:m relação a outros companheiros nossos, para tentar prosseguir ll:IS considerações i.l f~m:r.
Dilí:tnHlS que ni'lo cabe referênci:1 isohtda a Sobradinho, "que acabamos de construir" t: que "scri:~ toda cl:1 insulicicntc" paru a ALUNE, como
t:nfolliwu o ilustre Líder do Govt:rno. É que a construç•1o dcs.s;l barragcm,
ituslrt:s Scn:~dores Jarba~ Passarinho c ,\Joysio Chavt:s, não visou a proJuçüo de energia. tanto t!Ut: se :1 :tdrnitiu ati:, scm a instalaçilo de qualqut:r
usin:1 encrg.é:tic~1. só pnstt:riormcntc vindo-se a autorizar :1 produção margin:d Jc energia ~·nrrt:spondcntc :1 uma potência de 1.500 megawattsjhora.
C!.JUivalt:ntt: a 600 mcgawat ts lirnlt:S de energia.:\ função espt:cílica dt: Sllhra·
dinho. Sr. Pr~.:sident~.:. Srs. SenaJorcs, é permitir que as usinas ii jusante iiU·
mentem st:u potcn!.:i:tlllc ~.:ncrgi;1 t:lêtrica. Com t:feito, como o rio era c:<tremamcntt: irret!.ular, cahcri;.l ;, barragem rt:presar suas ág.u:1s c, g;amntindtl
uma \-:tlilll médiil ;ldt:qu:Jd;l, nwntr.:r o nivcl requerido pt:l:1s nt:ct:ssidadcs de
P:IUin 1\l'tm~n. pns,ihilitandll, assim, o aumento dn st:u plltl!ncial. Sobradinhn nüo fni l'cih1, p11i.,, para gcr:1r energia. A cnl!rgi:t, neta, flli algo complc1111.!1ltar c acc,.,tirill.
PilT ~ua vct, a energia que vir;'1 rara a ALUNE nào tem por que vir dl:
Silhr;ldinlw. qu;uulu lt:tparica t:.-.tarú cm runcimlilllll!nto cm 19K4, Clllll ... t:b
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turhin;1s Je ~50 mcg:nvatts de potênciu, E bustu pouco muis Jc urna dess:~s
turbinus p:m1 atender as necessidudes dos \50 mcgawatts exigidos por
nossa unidade de produção de alumínio primf1rio. Alhh, u ALCAN, cm Sal·
vador. utiliza ii energiu de raulo Afonso, a dist:inciu equivalente de ltuparica
paruo Rcdfc. E assinale-se, de logo, que o Governo Federal sempre forneceu, a lirmils nucionais ou multin:~cionais, impluntadus ou cm implantação,
us linhas de tmnsmiss;io das usinas l1s fúbricas de alumínio.
t\dwrte, 11 propósito, o jornalista Edmundo Morais, no '"periscópio'' de
27 próximo-passado, no /Jiârio de• l'emamhucn:

SUiiS

"Quanto a construir linha de transmissão para conduzir a
fonte geradora u empresa que a consumir, é, como sempre foi, encargo do Eswdo, dentro da~ suus obrigações de provi silo
de infra·cstrutum. Não será favor, nem abcrtur:1 de um pn:ccdcntc,
nem a consugrnção de um privilégio. Silo Paulo, Rio c Min<~s, para
cnumcr<tr apenas os maiores, silo vivas comprovações dessa prática."
cncrgi:~ d:~

Não se pode esquecer, por outro lado, que com a intcgraçào do sistema
CHESF-ELETRONORTE, a CHESF oferecerá ao Norte 330 megaw,llls de
potêncià p:1r:1 iluminar a cidade de Rc\ém c acionur a fuse inicial dos próprios projetas aluminifcros do Pará, segundo constu de relatório da ELE·
TROBRÁS. E como ê bom saber que o nosso Estudo setentrional vui conu:çar :1 operar tais obras com u energia do Nordeste que, como se depreende. não é tão cscussa assim, nem cm tcrmo5 de ALUNE, nem sequer cm termos de oferecê-la à própria região Norte, sem que nos inquiete qualquer te·
morde c~tarmos sendo prejudicados ou conspirando contra nós próprios ...
Sr. Presidente c Srs. Scm1dorcs, por mais que possamos discordar de
opções oliciuis fcitus, neste ou n:tqucle sctor da administração pública, não
nos ncg:~rcmos. no e.,cr~icio do mandato popular, u procurar extrair de projetas j:'l dcmarrados pelo Governo, mesmo com os inconvenientes e contruindicuçõcs que apresentem, todos os result:1dos positivos que possam afere·
cer cm termos de proveito colctivo.
Ouviríamos, agora. com tod:l :1 atençilo, o ilustre Senador Aloysio Cha·
vcs.
O Sr •. larhn"i Pus"iltrinhn (ARENA- PA)- Face: à explicação que V.
deu qunnto t1 cxigUidudc do prazo, o Senador Aloysio Chaves supôs que
V. Ex• nt1o teria oportunid:~dc de lhe dar o aparte. E como tinha um compro·
misso se retirou. M:1s nós cstaJllOS :1qui para ouvir o discurso de V. Ex• e,
llportun:lmcntc, lhe pcllir a honra de poder contestar os dados de V. Ex•
Ex.~

O SR. ~!ARCOS I'Rt:IRE (MDB- PE) -lamentamos que o ilustre
representante do norte do P:1ril nilo se tenha incorporado à permanente luta
do Nordeste. resistindo até contra o tempo regimental, porque teríamos a
oportunid:1dc de: cscutur ii contcstaçilo que ele julgasse por válido apresentar.
Como se vê. Sr. Presidente c Srs. Scnudores, a nossu intervenção procurou dcsfu1cr, objctivnm~~ntc, item por item, todos aqueles argumentos que
for:~m uprescntudos tlqui, l:lmcntavclmcnte cm nossa ausênciu, pelos ScnuUorcs Jarbas flassarinho c t\loysio Chaves.
Nuda justifica 'JUC umu fábrica de produção de alumínio primário niio
st: localize cm Pcrnamhuco·c, especificamente, no Grande Recife, porque,
como mostn1mos, não t: unicamente a localizaçào das fontes da b:lUxita que
detcrminarlio u localização da fúbrica produtora de alumínio primário. Na
vcrd;uJc, hà outros elementos de igual ou de maior importãncia, inclusive a
proximid01dc com os mercados dos produtos lin01is.
Por outro lado, no que se refere à energia clétr1ca, tivemos a oportunidade de demonstrur, com dudos c com números - que sào onciais c que
const:1m. inclusive. de relatórios de órgãos governamentais- que essa energiu no Nordeste nlio serí1 prejudicada peln ALUNE.
Conscqílentemcntc, se temos de agradecer a preocupação expressa pelo
Scnudor J<~rbus P:ISStlrinho- de que defendendo u não ida da unidade pro·
dutoru de nlumínio primúrio puru o Nordeste, especificamente pura Pernam·
huco. cstuv:~ cobrindo os interesses do Nordeste - nós dispensamos essa
rrcm:upução de S. Ex• Nu verdade, existe energia, Nós, como dissemos, va·
mos com ii ALUNE ocupur upcnus 4% du energia u ser oferccidu pelo São
Fr:mcisco, qu:mllo do início du produção du ALUNE e que rcpresc:ntu, por
nutro lado, cm rclaçt1n ao supcrí1vit energético existente, upcnus 11%. Por·
tanto, do ponto de vistu ~;:lobal, os purúrnctros que devem determinar a locu·
lituçiio t.lc um cmprecnllimcnto de grundc porte, como é a ALUNE, estilo,
todos cs~c~ pmúmctros. u indicur, como muito bem fez o Governo du Rc·
pública, a localit.açlio nu úrca do Grundc Recife.

O Sr. llumhl•rlu

I.U<.'l'IUI

(MDB- rll)- Permite V, Ex• um ilpurtc'!

O SI!. ~J,\I!COS FilEI!! E (M DII-I'E)- Ouçanws <>Senador llumhcrtn Lucena.
O Sr. llumlu.>rln l.uCl'IUI ( M DB- (lB)- Quero me congmtular com V.
E.x•, nuhrc Scn;~Jor Marcos Freire, pela defesa que faz, com muito hrilho,
t.lns intcrcsst:s do Nordeste nesta C:1su c <lcrcsccntur '!UC os urgumcntos que
V. Ex• c., pende nu seu discurso s:io, a meu ver, irrcspondívcis.

O SR. MARCOS FilEI RE (MDII-I'E)- Agradecemos ao nohre Se·
n:1dor Humberto Luccn:~, c queremos dizer a V. Ex• que, homem do Nordeste, ~ahe das necessidades que rassamos c. por isso mesmo pouco import:l que
o empreendimento da ALUNE esteja sendo incorporado :'ls "vitórias" do
:nual Governador de Pernambuco: como demonstramos, é um longo pleito,
a que S. E.'<' se incorporou qu:mdo se investiu no Governo de Pernambuco,
nem poderia deixar de fazê-lo c, nós, como Sen:1dor do Esl:ldo, não poderia·
mos deixar dcjunt:~r a nussu voz, sobretudo qu;mdo, nesta C:1sa, surgem rc·
sistências contra :11oc:11ização da ALUNE no nosso Estado. Estamos certos
que. na verdade, h:'l de prcdominur aquela orientação j(l assente, hC1 ulgum
tempo, quando o Ministério de Minns c Encrgit1 c quundo o próprio Presidente d:1 Rcpúblictl já h:~vit1m concordado com a referida localização.

O Sr. Adcrhui.Jurcmu (ARENA- PE}- Permite V, Ex• um aparte?
O SR. ~!ARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ouviremos V. Ex•, Sena·
dor Adcrbal Jurcma.

O Sr. Aclt.•rhal .Juremu (ARENA- PE)- Como V, Ex•, nào estava, eu,
uqui presente uos discursos dos ilustres Senadores Jurbas Passarinho c Aloy·
sio Chaves, mas na :lltura do pronunciamento de V. Ex•, acho que V. Ex•
não irú cometer a injustiça de separar a ida da ALUNE para Pernambuco,
d:IIUtil que o Gnvcrn:~dor Marco Macicl tem empreendido neste sentido. Fui
testemunha d:1 conversa nu do diúlogo do Governudor de Pernambuco
com o Ministro César Cólls, dcfendcndojustumcnte o que V. Ex• agora vem,
desta trihun:1, defender: :1 tixo1çtio de critérios no sentido de que A LL. .~E nào
fugisse de Pernambuco. E nós, t:mto V, Ex• como cu, que estávamos 01qui au·
sentes ans pronunciamentos j{l citados, temos, como, rcprcscnt:mtes de Per·
namhuco, a posição qut: Pcrn:unhuco inteiro tornou. Nós estamos aqui ape·
nas intcrrrct:mllo os :mscios do Estado, sobretudo diante do c.\Ccsso de
mào-dc-ohr:1 c du necessidade de empregos, d:1 necessidade de indústrias,
para >~qucl:l rcg,iilo c, sobretudo, para a nossu cidade do Recife. De maneira
lJUC cu gost:~ria L{UC \', Ex• não tomasse como meramente politica a atitude
do Govcrn:~dor Marcos M:~cicl c sim corno a de um pcrnumbucano que,
como nós, tem o maior interesse, sobretudo acrescido pela responsabilidade
de governar Pernambuco, para lJUC ALUNE lá fosse lixad:~. Muito obrigado
a V. E.-.;•
O SR. MARCOS FREIRt: (MDB- PE)- O aparte de V. Ex•, Senador Aderbul Jurema, permita-me ditcr, é intcirtlmentc despropositado, cm
função do que :llirm:~mos. O que dissemos é que o Govcrnudor Marco Ma·
cicl se incorporou a essnluta, qucjú vem de h:i muito, como não poderia dei·
xar de faâ:·lo, desde que asSumiu o governo de Pernambuco c cm palmou um
pleito, que já vem de antes, Historiamos no início destu fula que, desde 75,
uma Exposição de Motivos do Conselho de Desenvolvimento Econômico,
aprov<ldu. inclusive, pelo Senhor Presidente da República, em 29 de janeiro
de 1975, recomcnd:1v:1 u implantação do referido projeto na Região Nordes·
te: c o Conselho de Não-Ferrosos c Siderurgia, o CONSIDER, recomendava
i1 SUDENE, em 4 de agosto de 1976, que estudasse a viabilidade de implan·
tw;ào de uma usina prt)dutorn de alumínio cm lingotes, no Estado de Per·
numhuco. Posteriormente, atrav~s da Proposiçào de 1~-1-78, a própri:1 SUOEN E solicitou c obteve autori;• lo do Conselho Delibcrutivo, paru consti·
tuiç~o de uma empresa de cconG.ruu mistu- empresa-piloto- m1 RegiàO
Mctropolituna do Recife. Por lim, uma Exposição Ministerial, de 30 de
março de 197M, solicitnvu no Chefe do Governo n uutorizaçilo pura u consti·
tuiçilo, cx:llamcntc, da ALUNE, Alumínio do Nordeste SJA.

O Sr, Adl•rhnl.lurt.'RIII (ARENA- PE)- Agrudcço a V. Ex' ...
O SR. ~IAI!COS I'I!EIRE (MDII- PE)- Apenas ressaltamos esse
aspecto de que n Govcrn:1dor se incorporou u cssulutn, como era do seu de·
ver c como nôs estamos, t:lmbêm, idcntilic:1dos nessa mesma lut:l.
O SI!. AIJEIUIAI. .Jt IIU:~l,\ (ARENA- I'E)- Agradeço os csclurecimcntn'i dados por V. E~•. mns, antes de ser Governador, o nobre ·Deputut.lu Mmcu Mucicl j(l estava incorpurudo u essa luta, porque todos nôs- c
nào excluo nenhum dos parlamentares de Pernambuco dessa luta, porque
niio ê um privill:t-:in, nem de V. Ex• c nem meu cm defender Pernambuco.

nJ,\JUO DO ('ONC;RESSO NM'I0~,\1. (St·çiw 11 J
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O SI!. MAI!COS FRF.IRF. (MDB- rE)- Mos foi V. Ex• que colo·
cou o prnhlcmu nesses termos, n que nos parece mesquinho, porque, cxaUI·
mente, o que res!>ialv;:mws foi que o aluai Governador •;c incorporou a essa
luta, que é ;mtiga, como Governador. E, logicamente, como Chefe do E~ccu·
ti vo Est:u.Jmil, S. E~• tinh:1 a ohriguçiin de niiu permitir que se timssc de Per·
namhuco esse empreendimento que jú cstuva dcstinudo para lá. f-oi esse o cs·
ci:Jrecimentn ~1uc demos c V. Ex• tumultuou ...
O Sr. Adt.'rhnl .Jurt.'m:l (/\RENA- PE)- Agradeço a V. Ex• por esse~
esclarecimentos c me congratulo com V, Ex• por reconhecer isto.

O SR. ~1,\RCOS FRF.IRF. (MDB- rE)- Esclarccimcotos a V. Ex•.
porque não dcix:tmos margem a nenhuma dúvida no nosso pronunciamento.

...

Apcn:~s

V. Ex• tcr(l se cquivoc:1do ao interpretar, diferentemente, as nossas

palavra~ •.

Sr. Presidente c Sr.~. Scn:u.Jorcs, o importante é l.jUC o Estado c todo o
ni"!cl sejam prctcridus, niio scj:un prejudicados com argumentos que
nJo procedem. São argumentos que, poderíamos dizer, niio cncontr:1m co·
hertur;1 nn" f;l\ns c nos próprios dados nficiuis: isto é muito importante.
NnrJc~tc

Portanto, como Scn;u.Jor de Pcrnamhuco, deix;tmos :tqui os csclureci·
mentos que julgúv:mws devidos, que n~o siio csclurecimentos cm torno de
;1tuou.;àn de pe!>isoas, desse ou duqucle politico, mus, evidentemente, em torno
Jc dadm, de c~tatísticas que comrrovam que se impõe u localizacilo da
ALUNE no tcrritllrio de Pcrn:uuhuco. (Muito bem! Palmas.)

/JOCUMf:NTO .4 QUf: Sf: RF.FF.Rf.' O SR. MARCOS FREIRE F.M SEU DISCURSO.

CONSUMO MUNDIAL DE ALUMINIO rRIMÁRIO
\960/1976
Uni d. 1.000 t

Ano

~rea

1915( 'I

1960
14 .o
1.642. 7

Afr1ca
~Cr1c~t

do l/arte
f,r.Cr\ca Latina
As la
Europa
Oceania

28,8

3.020,9

64,2

Sutltotal dos pai~~:.,;!., Socialistas
Países Soc1a1istils
Total Mundial

117,2
5,486,5

a. 537 ,s 9,506,4 11203,3
2.190,2 2.201,0 2.397,3
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\,270,6

1.560,2

39,4

i'5, 7

3.237,3
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FOlHE: l'.ctal Statistics 1977
1 Dados estimados com b~se nos dados
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247,9
321,3
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ac~t:~ulados
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4oq,o
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2.800,8
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416 ,o
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211.6

157.9

1'.11,4

11.246,4

0.948,9
2. 701 ,o

10.3~7.6

13.837,3 11.649,9

13.0~9,b
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76,6

1. 702 ,o

73,7
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PRODUÇÃO MUNDIAL DE ALUMINIO PRIMÁRIO I'OR REGIÃO
\960/1976
Unld. 1.000 t ·
Ano

Arca

1976 I I)

1g5o

Mrica
trEri ca do r:ortc
~~~~ric,, Latina
lís i ii

4j,9

50,5

165,4

1.518,8

J.252,r.

4,569,6

191,2
4,577,8

230,0
4,658,0
103,1
I. 304,7
2,519,3
293,5

1C,2

53,1

157 ,r.
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159,7

374,7

932,8

1.118,6
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67 ,s
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2.:?90,5
254,9
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Social istils
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3.2b?i5
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1.490,9

8.015,7

8.628,7
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9.100,6
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r:ort~ ~ é.L Europa no Subto

ta t (:)

-
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BALAN(O PREVISTO ENTRE I'RODUÇ,'io E CONSUMO DE
ALUMINIO NO BRASIL
191X·19X5

01scr1miMç'5o

Produtores ,,tuais(lnclusivc

e~.o~nsõcs)

ALCAN (01,)
ALCAN (I·:G)
C,B.A. ~- •')
ALCCJ.IINAS f ,l.fG)~

Total dos

19B5

Produtor~s

Oferu de Alumina de 2a. Fusão

Consu'Tlo

2B
31
óB
50

1B
43
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2B
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2B
60
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9a

2B
60
110
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28
60
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90
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60
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so

28
60
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~
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~

ill

~

29B
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li
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•• EQ
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Novos Pro i e tos
VALE5Ul
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BD
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Qéficit f,'lÕ5 Conclusão dos Novos Proietos

Fo:nt:

Pechin,_y

11o,:ir1c

Y.uh1r.1an!"' C.o Urasil.

O SR. I'RESIDF.NTF. (Passos Porto) -Concedo a palavra ao nobre
Sen;;1dor Orestes Quércia, por cessão do St:nador Henrique Santillo.
V. Ex• ter{l 17 minutos, quando se t:sgotarú o prazo destinado ao Expe·
dient~:.

O SR. ORESTES QUtRC'JA (M DB-SP. Pronuncit1 o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Existe muiw preocupação cm alguns meios políticos com relação às greves que se alastram por todo o Pais c às manirestações públicas em ravor da
Anisti<L
Muitos :llc1.mm, esperamos que uté de boa fé, que só um regime rorte
pode dar cont:1 de govc-rnur nosso P<tís, c, até justilicam sua alegação uo
lemhmr que as greves estilo constuntemcntc violando us leis existentes.
1':: ncccss~1rio mcditnr um [lOUCO untes de se chegar u conclusões precipi·
tndus. Nós tivemos no Brasil IS tmos de repressão, de obscurantismo, de ccnsum.
Nesse inicio de ;.1hcrtura é muito normal que aconteçam até excessos em
um meio soci:t\ c:tns:tdo de maltratas impostos por uma polfticu econômica
injusw. Todos concordum c as estatísticas do Governo comprovaram o agravamento du concentração de rendas nestes mesmos 15 anos,
Pela lcgisl;u;ào anacrônica, qualquer greve acaba sendo considerada ilc·
gul. E sc essa lcgislucilo está sendo desmoralizada, sistematicamente, desde a
greve do ABC por purte dos trubulhadort:s, é necessário lembrar que a legis·
lttçUo cstú sendo desmoralizadu tumbém pelo próprio Governo quando este
constantemente pussa recibo de sua impotência cm razcr cumprir a lei.
Os jornais de hoje anunciam que o Presidente, mais uma vez, ameaçou
cumprir., lei. Ora,., ntlo ser cm condições dcrlor{tveis como a que vivemos,
o Presidente ni\o prccisu licar constantemente ameaçundo que vai cumprir a
lei. O que dcveriu ser o óhvio passu ti ser uma demonstração de fraqueza.
Nilo rr:1quc;:a materinl de armas, de policia etc., mas fruquczu de autoridude
do Governtl.
O que :mlla ocorrendo no Brasil é que o Governo nilo tem encarado de
frente, corn vuntaJe. cnm Jisposh;üo, os problemas nacionais.
Na indcci~iio perante ns gwves prohlenws, o General Figueiredo resvalt1
para a~ facilidades 1la demagogia mais simples, m<1ndando cartas para criancinhas, devidamente noticiuJas Jlcl:t tclcvis1\o, ou indo i1s feiras li\'rcs de Sào
Paulo, numa w;iin notada mente inrrLHífcra pura baixar os preços, mas ohjeti·
vando prc~o.·ipuarncnte 11 rcspaiUo rorttlista.

Nesse quadro dcp\or;h·;:l i; muito natural que um homem com a persanulidade do Ministro De\lim Netto acabe assumindo o comando econômico
do Puís, uo que tudo indica contru ii vontude particular do centro do poder,
rendido pelo mito du competi:nciu de\liniuna. Comprovação dessa alegação
é a anunciada irritaçi'io do General Geise\, urtílice desse centro de poder,
com a indic;;lçi'io de Dellim.
Quando o General Figueiredo aceitou o "sacrifício" de governar o
P:tís, ele declarou ii Nuçi'io que cumpriu ordens. Ocorre que ugora, bionica·
mente ou não, ele é o Presidente da República c é ele quem deve dar ordens.
Ele é quem deve cheliar, ele é quem deve comandar.
O .Sr..Jarhos Pa~-sarinho (ARENA- PA)- Permite V, Ex• um aparte?

O SR. ORF.'iTt:S Qlit.RCIA (M DB- SP)- Pois não, com todo pra·
Ler, nobre Líder Jarbas J>assurinho.
O Sr. Jnrbasl'nssarlnbn (ARENA- PA)- Como Lider do Governo,
é imperativo que cu peça o tlpurte a V. Ex• para discordar, rrontalmente, dos
conceitos que est(t a desenvolver. Quando V. Ex• chamu o Presidente da Re·
pública de dema,gogo, está utiliz:mdo um direito que alguns supõem que
c11>istu c outros acham que é um direito restrito sobretudo à cortesia pariu·
mentar.
O SR. ORF.STF.S QUt.RCIA (M DB- SP)- Falar cm restrito é mo·
da, hoje cm diu, as decisões restritus, não é?
O Sr••Jarbas l'assurlnbn (ARENA- PA)- I'; V. Ex• ...
O SR. ORt:sn:s Qllt.RC'IA (M DB- SP)- As interpretações, tam·
bém, tornam-se restritas.
O Sr .•hrhu!i 11nMrollrlnhu (ARENA- PA)- V, Ex• deve ser um adepto
do absolutismo ...

O SR. OI!ESTES Qllr.RnA (Milll- SP)- Não sou nada disso.

O Sr, .Jurhu .. J•u .. snrlnhn (ARENt\- Pi\)·- ... para V. Ex• nno hil rcs·
trkf1o de coisa alguma: tudo deve ser :lhstlluto. Enttlo, estou vendo nascer
aqui uma teoria tilosólica que cu nào conheda cm V. Ex•: o ubs'niutismo.
Admmm que tu.Jo ...
O Sll. OI!ESTI·:S QlltiH'IA (M DB- SI')- V, Ex• vé que no teor do

meu nwdcstn discursn, absolutamente, nada de absolutismo exi.'ilc ndc.

I
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O Sr.. Jurh11' l,n,,nrinhu (ARENA- PA)- Atí: o ad\·í:rbio! Até o ad·
vérhio de modo que V. Ex• usa tmi de novo a fundamentução lilosôfica do
:~hsnluti~aa. Eu s:1hi:1 que V. E.x• era integrista, isso eu sabia.
O SR, ORESTES Qt:f:RCJA (MDB- SP)- Integrista?
O Sr.. Jnrhu' l'll\"inrlnho (ARENA- PI\}- Sim. Nega na íntegra, tu·
do: i: unw corrente filosúfic:1 também. Nt1o é nada de integralista: é intcgrÍ!i•
1:1. Agum, sei que V. Ex• é absolutista, c como representante do povo de São
Paulo ...

O SR, ORESTES Qllf:RCJA (M DB- SP- Absolutamente, não sou.
O Sr, .Jurhm'li PU\'iiUinhn (ARENA- PA}- ... está habilitudo por este
povo :1 chamar n Prcsidcntc da Rcpuhlica de demagogo, c f<:~zer outras <~pn:·
ciaçõcs que me parecem arranham um pouco ...

O SR. ORESTES Qllf:RCJA (M DB- SP)- Agradeço a V, Ex• ore·

conhecimento dn direito.
O Sr..J:1rhu\ 1,:1\"iurlnho {ARENA- PA)- ... o reconhecimento do di·
rcitn: arr:mha um pouco. E um direito que V. Ex• tem: esse direito o usa da
tribuna. ,\g.ora nih1 :>ci c:'l.at:Jmentc se V. Ex• estará no desempenho desse di·
rcito. tcnllo o melhor dos dcscmpc:nhos. Essa ê ati: a dúvida que tenho. Eu
qucrh1 regi!'.tr:u o meu protc:ilo.

O SR, ORESTES !)l't.RCJA (MDB - SP)- ~ de estranhar que

lLuvisscnw.., da v{)! de V, Ex• 01Ch:1r que: cu estaria no mc:lhor dos llesc:mpenho~ criticando o Governo que V. Ex• tem a n:spnns:~bilidadc: dc defender.
O Sr .. larh:~<rt P:l,..,:trinhu (ARENA- PA)- Outra vc:1. V, Ex• se mostra
absolutista, ni'Ln permite que cu admitu um membro da Oposição possa ter
ruli'lo. Olhe ;~í: outr:1 vez V. Ex• i: ahsolutist01.

O SR, ORESTES Qt:t.RCJ,\ (MDB- SP)- V, E,,, agora me>mo
r:~âio: V. Ex• pega os detalhes c: os vira de trás

concordou crn que cu tinha
paru diante.

Sr .. lurhu' l,:1'1"ittrinhn (ARENA- PA)- Eu sou o dctalhista? V, Ex•
Perdoe, cu apcnus nào quero perturbar o discurso de V. Ex'
Quero rcgi~trar a clcg<incia com que V, Ex• se campana na crítica que faz ao
PrC'iidcntc di! República.
O

i: a

:~mplid:h1.

O SR, ORESTES QUf:RCJA (M DB- SP)- Evidentemente que esta
~·!cgúndo1

dcve estar cntrc aspas. Mas, cu agradcco.

O Sr.•Jurha.., Pa~~urinhn (ARENA- P:\)- As aspas V, Ex• as pôs
porque CTillll inevit(Lveis.

O SR. ORESTF.S Qllt.RCJA (M DB :~parte de V. Ex•

SP) -

O Sr, ,larhus Passarinho (ARENA - PA)- Mas, não agradece entre
;t~pas',1

O SR, ORESTES Qllf:RCIA (MDB - SP)- Não, absolutamente.

Sr. Presidentc. se o momento i: de abertura n;'lo cabe vacilações. Meia
abertura niio é :~hcrtura c leva os mais afoitas, a maioria movida de má fé, a
se :llcmori1mcm com ots mnnifestaçõcs populnres. Repito, é muito natural
~1uc haja ;I! i: c:xcessos nesso1s manifestações dados os longos anos de: um silên·
cio provoc!ldo pel:1 opress:Io.
O Sr Gih·1m Ruchu (M DB- SE)- Permite V, Ex• um aparte?
O SR, ORESTES Qllf:RCIA (M DB- SP)- Com todo o prazer, Se·

nador Gilvan Rocha.
O Sr. Glhun Ruchu (MDB- SE} -Justamente na hora cm que V, Ex•
que (llldc haYcr excessos nos movimentos grevistas, é muito importante
frisar esta fmsc por dois motivos: primeiro, porque o excesso pode ser debi·
t;1do na cont11 d:1quilo que todos reconhecemos: o achatamento ~alnriul, a es·
pirai innucilln(lri:~ incontrolúvcl, c principalmente, a morduca desses 15 unos
de cscuridilo. Em segundo lugur, i: importante que V. Ex• enfatize isto por·
~lUC, i: d:uo, o Movimento Dcmocr6tico Brasileiro, apesar de insinuucões
nwlévuh1s, niln se interessa cm que a massa dos trabalhadores entre em con·
frnnto Cllnl u plllíciu uu cm Clmnitos com upropriacão de bens purticulures,
qucinm de veículos. etc, V. E''· scrcnumcnte, examina, com o uvu\ do seu
Partidll, cssil situaçi'lo esdrú.xulu: o Governo que diz querer a abertura e, ao
mesmutcmpll, cria um instituto que ucho que l: inédito nu História do Brusil:
urn cunvCnill que ;~.;ah:~ de f.:11cr com o Governador d~ Mi nus Gerais, convê·
nill que ningubn entendeu utí: agora, paru que ulei scju cumpridu com rigor.
:~ssinul:1

O SR. ORESTES Qli~Rfl,\ (M DB- SP)- Agradeço o uparte de V,

Ex• c, evidentemente, todo o problema que aparece através do noticiárill da
Imprensa, o qual nós estamos analis;mdo e, evidentemente, com que todos
nós estamos prcocu:rudos, ele existr;: em raziio de muitas caus<Js.
i:: cYidcntc que a Nac:lo como um todo não aceita, por exemplo, :1 anis·
tiu restrihl que vui Conservar tantos homens na prisão. O Governo quer do·
s;1r 01 uhcrtura, :1 seu critério, :1 seu wlante, do alto das suas botas, quer dar
;llguma cois;:~, muito pouca coisa, cm troe<:~ para conseguir manter o poder. E
isso é inaceit(lvel.
O Sr. Ag('nur !\luriu (MDB- RN}- Permite V, Ex• um aparte?

o SR. ORf:sn:s Qllt.RCI,\ (.'vi DB- SP)- Com todo prazer, nobre
Scnudor Agcnor Mo1ria.
O Sr.

A~•m>r

Maria (M DB- RN)- Nobre Senador Orestes Querei a,

cnqu:mto se fala em anistia, em política ideológica, o povo está morrendo de
fnmc, os tubarões cstiio aumentando no País. Para que V. Ex• tenha uma
idéia, o óleo de soja, cm lata de 900 gramas, aqui em Brasília, custa Cr\
1Q,OO, Esse mesmo úleu dc soja, em lata de 900 gramas no interior do Rio
Grande do Nune, custa Cr!> 50,00: uma diferenca de CrS 21,00 num<:~ lata de
óleo de {)OU gramas c n~o há Governo para ver isso: porque se quisesse
haveriu. Nós temos telefone cm cimu do htlff!UII para saber o preco da utilida·
de dó! pobreza na horn cm que bem o entendermos. Nós temos o Exército
p:.1ru coibir o ahuso, na hora cm que o entendermos, mas infelizmente o tu·
barão est;'t crc:-.cendo ncstc País: 01s distorcõcs sociais estão aumc:ntando e a
fomc compcia pel<:~ irresponsabilidade daqueles que não S01bcm responder do
alto do seu pndcr, cm defesa maior do interesse daqueles que sofrem e trabalham cm nossa tcrm. Mui to obrigado.
O SR, ORESTES QU~RCIA (MDB- SP)- Sào tantos os dramas do

Polis c t01ntas siio as indecisões do Governo que, evidentemente, a Oposicào
só pude l;~mcntar essas indecisões, que. inclusive, afetam um campo tão gra·
ve como esse que V. Ex•lcvantu, dundo o exemplo das distorções de preços
t:ntrc E:-.tados do Sul. do Norte c Nordeste, ao mesmo tempo em que existe
um<~ distorção dc s:~lúrio, porque, lá o óleo i: bem mais caro, mas o salário
mínimo i: bem mais b:Li:w;o. Se não me engano, no Rio Grande do Norte o
sal:'trio mínimo i: de CrS 1.506,00, e no Sul o salário mínimo i: mais de
CrS 2.ooo.uu. o que é o c'emplu nagrantc de uma contradição impressio·
nante, d;~do tudo isso, evidentemente, à fraquc:za, à tibieza com que o Go·
vcrno enfrenta os problemas deste País: políticos, econõmicos, sociais, to·
do:-. eles, que evidentemente carecem de un1 Governo forte, um Governo nas·
ddo d<J vontade do poYo, com autoridade para resolver realmente os problemas dc:stu Nação.

Evidentemente que

agr:1dcço ll

III

O Sr. Mauro Rcnr\'idcs {MDB- CE)- Permite V. Ex•, nobre Sena·

dor'?
O SR, ORESTES Qllf:RCIA (M DB - SP) - Com prazer.
O Sr. ~lauro Bcn"ldl'< (MDB- CE)- Nobre Senador, a indefinição

a que alude V, Ex• pode ser citada cm rclacão à política salarial. O Congres·
so Nacional, em vári<:~s oportunidades, sobretudo, na sessão legislativa pus·
sudu, com repercussão cm IQ79, a(')resentou várias sugestõeS.para a política
salarial a ser adot<~da pelo Governo: a revisão semestral, sugerida pelo Sena·
dl'lr Dirceu Cardoso c [')or mim, a revis:1o trimestral, sugerida pelo nobre Se·
m1dor MurcosFreire. O rróprio MinistroMurilo Macedo se inclina pelare·
visão quadrimestral- e isso se arrastando sem que o Governo anuncie cfeti·
vamente quul a dirctriz que vai adotur cm relação à política salarial.
O SR. ORESTES Qllt.RCIA (MDB- SP)- V. Ex• com mais um

exemplo realmente procedente, oportuno, demonstra o fundamento do nos·
so argumento.
Com rdacão U01nistiu, gostaria de lembrar, por exemplo, que quando
Juscelino unistiou os revoltosos de Arugarçus e Jacareacungu ele resolveu de·
mocraticumente um problema sério e poucos dins depois tudo voltava ao
normal. Por que e~te governo que ui está se recusa a levar em conta as lições
du históriot'! E de uma história recente.
Com relação its greves, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se os grevistas
ni\o respeitam u h:i, é porque a legislação ultrapassada que existe não tem
merecido respeito nem das ~tutoridudes.
Eu sei, todos nós s:~hcmos que nesses dias vào ser tomudus atitudes
ugressiv:~s: hoje, por exemplo, em Sào Paulo, j:\ foi tomad<t um<:~ atitude
agressivu. Ontem, n.a Igreja du Consolnc1\o, dois mil carteiros lizerum uma
reunirln. Hoje. o PrL-sidente da Associuçào Rr01si1cira dvs Empl'enados na Em·
prc:-.a llns Correios c Tclí:grafos, pclo que nós C!otamos informudos, Nelson
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:\rgt:minn, flli dcmitidn ~um;trialllt:lllt:, E a lllt:SJl\il ameaça rc~a ~obr~.:: lh OU·
\Til~ de :\h mcmhru~ dcs~a :\~Mldaç~o I<'I cm s;w P;tulo.
Cabe ;tu Cimcrntl enfrentar n problema Jc frente, se u~ suas intençõe~
~ih1 n:almcnte dt:nll'cratitante~. ~.: ['lfllllhH'Cf a rcfnrmul;tçi"w Jess;~ legi!'ilaçiin
jú Lh:~nwr;ditada, rara qm: th assalariados rcinvindiqLtcm s~:us dir~:itns d~:n·
1m d:t'l nLITm<~s le!!al.,, deslk que essas rwrma.s legais sejam just;~s, mtscida!'l
Jcrn, 1cra 1ka nu:n te.
O estudu da rct'tlrmulaçitn d;~ CLT encaminhado recentemente relo Mi·
ni~tru dn Tr;thalhn ao Cnngrcsso, sem assin;ttura, fni usado arenas como c:o;·
pcdicntc do Governo. Ni"tntem valor. O rrúpriojurista Arnaldo Su~sekind,
que ~.:nnrdennun Grurn de E'\llH.In!'l d:1 CLT. r.cconheccu 4uc nada de novo c
illlplHI>tnlt: havi;t sido feito tcndn cm visw que.: o e.:studll d;t nova CLT dt:via
ohcJcc.:r i1s nornws da C.1r1a l1ltt0rgadu t:.xistt:ntt: que é ondt: se enc0ntru o
vcrd:nit:irn cn\favc aos imt:resst:s dos a!'lsalariados.
O Sr. Gihan Rocha (MDD- SE)- V. E.x' permite um :tp:trte'!
O SI!. ORESTES Qllf.RCIA (M DB- SP)- Com todo n prazer, Se·

n;tdor Gih•;tn Rochtl.
O Sr. Gihun Rnchu (M DB- SE)- Perdoe-me, Senador, pela intcrfe~
rência rcretidtt no st:u discurso. Mas V, E:'i.• enfatiza fatos da maior :~tualida~
de. Eu armveitmiu para incluir no discurso de V, Ex• urna observação que
niiu é minh:.1, mas é do País: é que t:stc é um Governo rt:formulador insinccro
t: aétk1>; husw lcmhrar ao nobre Senador que agora, no t:risódio da reformu~
laçito partidCtritl. é o Presidente da República, i: ele mesmo, quem afirma que
0 import;mte na rt:formulucão é que o Governo tenha a'isegurada a maioria.
lstu é, >tdmitc a quimic;t, manobras que esse sistema t:stú tão a.:ostumado a
usar hú .15 <.UHh, rara que o Governo faça de mentirinha, mais uma vez, uma
rt:l'llrmulaçào no sentido de um continuismo muito evidente. V. Ex• tem ra·
l:l1l c Su;t Ext:elência o Senhor Presidente du República não tc:m razào quan~
do rcclama d;.t Orosicilo. Só poderíamos colaborar nessa grave hora nacional, st: houvesse indícios da sinceridade governamental.
O SR. ORESTES Qllf.RC'IA (MDB- SP)- Agradeço o aparte de V.
que trttz ao meu discurso, ao meu modesto pronunciamento. a cllntri·
buiçlto de umu tmúlise, que é rt:al, que é vcrdadciru, a respeito das verdadeiras intenções do Governo no que diz respeito à chamada reforma eleitoral,
que ohjetiva evidentt:mente tUa-somentt: destruir u Oposição.
E\;~

O Sr•• Jurhus I,U!'isarinhn (ARENA- Pt\)- Permitt: V, Ex• um aparte,
nobrt: Semu.lor'!

O SR. ORESTES Qllf.RCIA (MDB- SP)- Pois nào, Senador.

O Sr. Jurhu'- l":ts"iurlnhn {ARENA- PA)- Esperei que u buncada da
Oposiçf1o dt:linisse puntos de vist:t pt:ssoais pant pad~:r ter umu idt:ia do que
pensa a Oposiçlto como um todo, ou se, 010 contrário, clu pode divergir internamente no momento cm que analis;1 as questões da mais ultu gravidade
para este l)aís. Entristece-me verificar que o discurso de V. Ex• recebeu, além
do qut: !te contém no st:u texto, o 4poio de todos os membros da Oanca da do
MDB. LJUC: utilizamm o direito dt: pedir aparte- aliás o dirt:ito é de V. Ex•
conceclt:r ou nào -para ignorar dclibc:radumente as preocupações que. eu
sei, moram também na co• ciência de V. Ex•s, como na nossa, membros do
Governo ou ut: Purtido do uovcrno. V, Ex• falou cm ameaças. V, Ex•, em se~
guidu, declarou que u lei, nno sendo boa, automaticamente não deve ser respeituda. porque até as autoridades não a rt:spcitariam. Não sei onde V. Ex•
tirou o caso,
O SR. ORESTES Qllt.RC'IA (MDB- SP)- Nua roi bem isso o que
cu falt:i. O que disse foi que se os trabalhadores não respeitam a lei, tambí:m
o Governo nüo :1 respeita. Entilo, isso demonstra, evidentemente conclurmos, dc.'i.~a llrdtli.'ic, que u lei deve ser substituida.

O Sr. Jurhas Passarinho (ARENA- PA)- V. Ex• fez um comentário
c rept:te u frase. Eu lhe ugrudc:ço, pura poder ter a ~:xuta noção do que pensa
um Scnudor por Siio Paulo, d~.• ~·IDO, e do que pensa o MDB.
O SR. ORESTES Qllt.RC'IA (MDB- SP)- Pensamos qoe o Governo n;lo deva, evidentemente, concordar com u manutenção de leis que ele
mt:smo n~\o rcsreitu.

O Sr. Jurhns rn"i'lillrlnhn (ARENA- PA)- V. Ex• dir6, naturalmente
com f'utos, onde é que o Governo nilo respeita us leis, I! cu direi, com fatos, a
V, Ex•. onde os ubusos estilo caracterizando uma utuaçilo de um gruro que
cu, cm sü consciêndu, rulo posso utribuir uos interesses do Partido dt: V. Ex•
Qut~ndo uma greve se realiza, que começa cxatumt:nle pela greve e nilo pela
instuluçào do llissidio: quundo uma greve se reuli1.11, que termina por ser

\~w.ru
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!l['ll'llpriadil rwr pc~~~.la~ intcrcs~ada~ cm pr;tth:Oir :!tos vanJ:'tlici)S c n~o t:m fa·
ter r..:ivindicaçUe~. a minh11 impres~:w, u meu tbcjo c:<prt:SSI.l, c n~to a pena~
rcçúnJitn. i: tJliC 1.1 Panidn Je V. F:o;', l<lntn l]Uanto nós d:t ARENA, vis'-t:
ni~~ll 11111 sintoma ruim. F visse nisso a nccessilladc de uma imcdiat:t jugu·
la~·i"1o cm termos dcnwcr:tticos, c nàn cm tt:rmns antidcrnocrftticos. Quando
~c J:t, cntrct:mto, u indtamcnto ü dcsohcdiéncia civil. ..
O SR. O!! ESTES C)llr.I!C'LI (M Dll -

SP) - O que nào é n caso.

O Sr .. lnrh""' Pnssurinhn (ARENA- PA)- Estou insistindo. Quando
M! dú, entretanto, incitamc:nto ;, desobediência civil que é precisamente o

ca!'lo que st: tem rt:rrodul.ido dt: todtts tts grt:vcs rcalizad:ts nus úreas
da.'l iltividadt:.~ c.~.~en.:iais ..~llh este rundttmt:nto dt: que a lei não é bo~l. não
deve ser rcspcit;tda, vé V, Ex• que se corre o risco de instaurar o c;.~so, por·
que, na mcdid:t cm que o julgamento for subjctivo, cada um dt: nós disser
que st'l Jcve ~umprir a lt:i nil mcdidu cm que achar qut: :t lei éjustu, niio have·
rú mais sm:icd:tdc nrganizada, E ni'io é t:stt:, t:vidcntemente, o ponto de vista
que V. Ex• cst!t dcft:ndcndo :~qui. M;~s quando V. Ex• fala cm ameaçu, cstú
. . c.: rcpmt<tnd0 1.!.1\itUtmen\c ;to Jireilo de o Governo utilizar u lei. Entlto V, Ex•
chanw ame;u.;•t. quando t:lc rretr.:ndt: utilizar a lei. E qu:mdo " lei é tmns·
!!rcdida, viulcnt:tda c eomplctamt:ntc: objcto de uma rutura, V. Ex• diz que
isso[; nutur:~l, Estit nu discurso de V, E~• que isso é natural.
O SR. ORESTES Qlif.RC'IA (MDB- SP)- Digo ameaça, porque o
Gowrno, Vt:l por outra, diz: vumos cumprir a lei. Ora, dcverill ser normul
que o Governo cumprisse ;t lt:i. Dt:via ser forte cm vez de ameaçar. Por que o
Governo ni'io cumrrc c, dt: vt:l cm quando, ameaça de cumprir?

O Sr .. larhus l,assarinho (ARENA- PA)- Mas V. Ex• di1. que o
Govt:rno devia ser forte!
O SR. ORESTES ()llf.:RCIA (M DB- SP)- Porqoe ele próprio reco·

nhcce que a lei não

~

absolutamente coerente com a realidade nacional.

O Sr. Jarhu"i Passnrinhn (ARENA - PA)- Eu não queria dar maior
í:nfuse a t:stc problema- não é o discurso de V, Ex• que merece ênfase-

nms a cstt: prohlema, pt:dindo a palnvru cm seguida, como Líder, para rcba~
ter essas questões. M>ts me dou por satisfeito por ter sentido hoje qual e o
pcnsttmcnto dnminttntc, relo menos aqui no plenário, por parte da bancada
de V. Ex• E !!OS tu riu de ver se estou equivocado, Pelo visto, a atitude de
V, Ex•s. daqueles que paniciparam dos apurtes dados a V, Ex• e do seu dis·
curso, é concessiva, é intcirumentc concessiva, Qualquer que seja o abuso to·
mudo na realização- já nào digo contrll u lei, o abuso contra a lei é claro,
clttrissimo- V. Ex• diz que é natural, e colegas de V. Ex• dizem que é o re·
sult:1do de quinze unos de tenebroso processo de repressão e assim por
diante. Entiio, ui, t:slamos colocllndo o problema exatamentc no ponto em
que ele deve ser analisado, Eu só que riu ter esta idt:ia formada, para saber se,
como Líder, devo dar maior ênf01st: ou nilo a esta questão.
O SR. ORESTES Qllf.RCIA (M DB- SP)- V, Ex• formou esta idéia
porque quis. Evidentemente, qunnda us pesSOiiS querem formttr um tipo de
idéi;1, elas formum ...
O Sr. Jarbus J)ass11rinhn (ARENA- PA)- V. Ex• sugere que cu
ventei as pulavrus que V, Ex• proferiu e que seus colegas proferiram?

in~

O SR. PR ESIDF.NTF. (Gahriel Hermes. Fazendo soar a campainha.)Nobre.: Senador, queria lembrar a V. Ex• que seu tempo já se excedeu. Além
du Ordem do Dia, temos vários oradores inscritos e solicito a V. Ex• que
conclua a suu onu;üo.
O SR. ORF.STF.S Qllt.RCIA (M DB- SP)- Só para completar, devo
dizer que, cvidentt:mentc, o emint:nte Líder do Governo cncuminhu as frases
e os raciocinios i1 suu vontade, Não foi isto que a Oposição disse, através do
meu modesto discurso c dos apartes dos eminentes colegas ...
O Sr .•Jurhas Passurlnho (ARENA - PA)- Provurei a V, Ex• com as
notas taquigrúlicus nu mão.

O SR. ORESTES Qllt.I!C'IA (MDB- SP)- Evidentemente, o que
qucrcmos (:um regime legal, um regime de direito. Estumos assinalando que
cxistc o desrespeito i1 lt:i, t: que ele existe de futo, pois existiu, por exemplo,
quando da greve do ABC.
O Governo, naquela ocusiào, tumbém transgrediu a lei, reintegrando os
lidercs sindicuis aos seus sinJicatos. Foi umu tntnsgrcssi\o, tumbém,ali:m dt:
nutrus. Mus qunl foi :1 atitude do Governo, sabendo que tcrlamos mais mo·
vimcntos de rcivindicuç~o salarial meses depois'! Mandou um projeto de
<.:L T ~lUC estava dormindo há dois anos, 1!'1 nos órgüos govcrnamenltlis, c
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~implc~nH.:nlc c~que~.:cu n problema: ni'"lo ;~ssumiu a rc'iponsahilidudc t.Jc reformular a CLT. Je debater u pruhlern•l realmente, aqui no Congres~o Na-

dtHlill.

l.cnws, dias atr;h, por e:o;emplu, Jcc\;uuçõcs do Lidcr da ARENA, ntl
Ciunara dos Deputados, dizendo 'Iuc cste assunto iria ficar par:1 depois. Oru,
n que estamos assin:d:tndo, reclamando c exigindo ê que o Governo assun1:1
a responsabilidade de resolver estes problemas seriissimos. Por exemplo, o
prnhkmu da CLT que precisa st:r modificada - o próprio Governo reconhece isso c, no entanto, esqueceu o ussunto, relegou o ussunto, subendo que
meses depois iria lwvcr reivindicações s:dariais, iria haver problemas. A não
ser que o Governo 'lueim que realmente existam problemas ...
f: isso qut: lamentamos, Sr. Presidcntt:, t: rapidamente, com a autorit.iiCi'lo de V. Ex•. cnmplcto ii leitura do meu discurso, cm questão de dois ou
três minutos.
Pu r isso nüo fazemos cmo i1 "intranqUilidade" dos que estilo preocupados com as grt:vcs c os movimentos populares c cm virtude disso pregam go·
vcrnos forh:s, como única ;lltcrnativ:~ pum o Brasil.
Noss:1 vocação é a demoeraci:1. O Governo, se quer realmente u ubcnum, deve encarar dt: frt:ntc os problemas, t: não rch:gá-los, como está rclcgan·
do, por c.xcmplo, este prohlcm:1 da CLT. O Governo deve procurar uma reformul:u;i'tn lcgul, que regule dcmocratic:mlCntc :~s greves, pura ter força mo·
ral nu fa1cr cumprir a lei.
Por outrn \:~do, o Governo nüu podc ser tambêm intransigente na qucst~Hl da 01nistia: Ucvc accil;~r a reivindic;~ção nacional atmvés das emendas c
dos suhstitutivns do MDB. a4ui no Congresso Nacionul.
Fin:dit:mdo, Sr. (lrcsidcntc, quero lembrar que u solução desse problema politico, social c econômh:o do P:tis, repousa na pregação doM DB que ê
:1 COilVOCiiC~nl de uma assembléia n:~cion:~l constituinte p:m1 d:tr novas direI rilL'!. juridÍL':~s ;, Na~·;1o hr;~silcir;l, dcntro dc um regime democrático que é a
voc:~ç~o do nosso povo.
Era u que tinha a t.Jizcr, Sr. Prcsidcnlc. (Muito bem!)
O SR. PRESIIlE~TE (G<Ibriel Hermes)- Sobre a mesa. requerimento
qut: scrú lido pelo Sr. 1'1-Sccrctúrio.
f: lido o .H'glliflft'
Rt:Qllt:RI~It:~TO

:>:• 215. DE 1979

Nos termos do disposto no <lrt. 367, do Regimento Interno, requeiro o
dcsarquivilmcnto do Projeto de Lei do Senado nq 147/77. que dispõe sobre
:1 rculit.:lçi'w dt: seguros de órgãos do Poder Público, de autoria do Sr. Senador Jarbas P:~ssarinho. fcit<:~ a reconstituição do processo, se necessária.
Sala d1.1s Sessões, 16 de agosto de 197<),- Affonso Camar~o.
O SR. !'RESIDENTE (Gabriol Hcrmos)- O roquorimento lido sorá
public:~do

c incluído cm Ordem do Dia nos termos regimentais,
Sohrc u mcsu, projeto de lei que scri.Í lido pelo Sr. IQ·Sccrctário.
F. lido o .n•guintt•

I'RO.IETO IJE LEI 1>0 SENAI>O N• 233, I>E 1979
lnstilui o 'ii<itcmu l'leilnrul misln, e dli oulras providências.
O Congresso Nacional decreta:

CAPITULO I
l>11s Ol!t!poslçcics Prcllminores
1\rt. \I' A rc:pn:scnwç-Uo popular será constituíd:t, na C;imaru do~ Deputados, m1s Assembléias Legislativas dos Estados c nas Cii.maras M unicipais, por um:~ parte de mundatf1rios eleitos segundo o principio da reprcsent:~çüo proporcion:ll c outr:1, por aplicação do principio majoritário, em distritos clcitomis, obscrv<ldus us seguintes proporções:
1- (lara :1 C:imar:1 dos Dcput<tdos e n Cf1mara Municipal, metade por
mt:tudc.
11 - P:~m u Asscmbl~ia Legislutivu, dois em cudu distrito para cleiçilo
de.· DL·putndo Federal; c os demais. cm clciço)o proporcionnl.
§ \I' Nos Estados com H(oito) ou menos Deputados, ser(l de 3 (três),
cm ~ada Distritn, o níuncro de candidatos :I t\sst:mhléia Legislativa, u que se
n:fcrc n inci~o 11 deste 11rtigo,
~~· Em caso dt: ser ímpar o número de cmlcims, :~tribuir·sc-ú um
mandato :1 m<~is i1 rcpresentuç:tu distrital.
Art. :!" Na c1ci~;itu para a C;"unaru dos Deputados, :1 circun~criçào scr;.i
o htadn ull Tcrritúrio: para a Asscmbléi:l, o Estado: t:, p;mt Vercadllr, o
Município.

*

. \n. J" '' circum~riçün -;crú dividida cm t:1nh1~ di~tritm eleitorais
qt1anta!t1 fnrem a~ v:tt!il'i de mandat:'trim a preencher pelo principio d;t
elciç;in llliljorit:íria.
~ J•.o O distrito para Deputado Est01dual dcvcrú corresponder. cm número de eleitores, ii metade, uproximadamente, do fixado paru eleição de
Deputado Federal.
§ :!'·' Ohs~:rvado o mesmo critério de igui!ldadc eleitoral, a divisão, prevista neste arti~o. corresponderá, no caso do§ ]Q do artigo 1"', a 3 (tr~s) cun·
did;ttos i1 Asscmhlêia Legislativa.
Art. 41• A divisüo da circunscrição cstudual cm zonas c a destas cm
scçi"lcs clcitoruis :ucnderú, quanto ú comrctência jurisdicional, à unidade físiCil dos distritos clcitor:~i~.
Art. 5'-' Em cuda distrito eleitoral, os Purtidos políticos poderilo concorrer com um candid:~to, c 3 (trés) suplentes, ao mundato a ser constituído.
Parflgrafo único, Nas áreas multidistritais de que trata o Capitulo III,
os c:~ndid<~tos purtid;jrios serão tantos quantos os distritos eleitoruis integra~
Uns idealmente no distrito único.
Art. 61' O sufrágio é universal e o voto dircto, secreto, obrigatório, sal·
vo 4u.1nto ao último caso, as cxccçõcs previstas na Constituição.

C,\PITULO 11
Dn<i J>i'ilriln"i F.leilnruis
.-\rt. 7" Até I:! (dot.c} meses anteriores ú ocorrénciu de clcicào geral, o
Trihunal Regional Eleitoral aprov;~rá :1 divisão cm distritos da respectiva circunscrição cleitural, tendo cm vista, cm c:~da caso, o número de candidatos
que possam concorrer <lo voto mujoritúrio c, mais, os seguintes critérios:
I - Composi~.r·.:1o 4u~tntit:~tiva do eleitorado.
II - Contigüidadc de :trc:l, preservada, qu:mto possível, a unidade municipal.
III -Homogeneidade sócio-cconômica.
~ I'-' Cuberú uos juizes eleitorais propor. até 60 (sessenta) dias antes do
encerramento do prat.o u que se refere este artigo, u divisão du circunscrição
municipal, quando se tr:nar de clciç5o para Vereador.
~ 21' Os Partidos políticos c o Ministério Público deverão ser ouv1dos,
cm pra;w n;1o menor de lU (dcl) dias, a ser assinado pelo Tribunal, sobre
4U<dqucr projeto de fixação distrital.
3~' Para o efeito de compor a m:tis próxima igu:tldade eleitoral de
c:tda Distrito, o Trihunal<tprovuri.Í a trunsfcréncia, para uma lonu, de seçõcs
eleitorais pertencentes a outra contígua, udotados, quanto possível, critérios

*

~eo~rálicos.

§ 4"~ A sede do distrito eleitoral será a do Município de muior popu-

da área.
Do :lia q uc aprovar a divisão distrital, caberá recurso de Partido
politico, no pr<llO dc 15 (quinze) di:ts dt: sua publicação, para o Tribunal Superior Eleitoral, que o julgurú em 30 (trintu) dias :tpós o recebi"'! ente do processo,
§ 69 O recurso interposto poderá ser contraditado, dentro do prazo
comum de lU (dez) dias, pelos demais partidos políticos, que tenham opina·
do prcviumente sohrc a matéria. Alin:1l, cm igual prazo, falará o Ministério
Público.
l;~ção

§ 5Y

CA PI TU LO III
llns Áreas Multldlstrltals
Art. 8"' t\s regiões metropolitanas delinidas em lei e os municípios com
cleiton1do superior ~o e.xigido para formação de mais de um módulo distri·
tal, constituirão distritos únicos, representados idealmente por tantas unid:t·
des distritais quantas lhes forem cabíveis, proccssundo-sc a escolha dos clci·
tos pela totalidade dos sufrágios apurados em toda área.
§ JY Para os efeitos previstos no§ JY do urt. 7Q, a composição da ârcu do
distrito único scrú fcit:l pela transferência de seçõcs eleitoruis de municípios
adj;.!ccntcs.
§ 2"' Os votos dados apenas !1\cgcndu serào utribufdos igualmente, para
efeito de clciçào nwjorit{lria entre os cundidatos de cadu partido, despreza·
U:~s as fr:tt;tlt:s.
~ J~' t\ competência jurisdlcion:~l, a lixução de locais para instaluçào de
mesa~ rcccpturus llc vntos c constituiçào de juntas :1purudoras nas con\'cnçlles di~trituis c 1ws pleitos eleitorais, ~crào dclinidus pelo Tribunal Re·
).!ional l~lcitnral.
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CAPITULO IV
llns Cnndldnrurus

Art. 911 Somente poderiio concorrer a eleições candidutos registrudos
por partidos políticos, observado o disposto nos arts. 59 e 89 desta lei.
111 Os candidatos i.l Deputado Federal ou Estadual poderão disputar
cm quulqucr distrito eleitoral, se tiverem scu domicílio no Estado em tempo
:mterinr fixado nu lei.
!Y ~ vedado o registro de cundidato por mais de um distrito eleito·
ral, bem assim, pan1 eleições de naturela ou de âmbito diferentes.
§ 3"' Em cnso de escol h:~ para concorrer a mais de uma investidura c\ctiva, o candidato deverá optur por uma delas.até o momento de outorgar o
conscntimcmo pum o respectivo registro.
4' Se houver desistência ou impedimento para concorrer, os candidatos serão automaticamente substituídos por seus suplentes, observuda a colocação de c:1da um nu lista de escolha pela c'onvcnção.
5~> Considcmr-sc-ào candidutos nntos. na eleição pelo voto proporcional, os ;lluais Deputados Fedcruis c Estaduais que, até a realização da convençiio rcgion;i\, dcixurcm de munifcstur expressamente u intenção dc nào
concorrer :1 rcddção.
Art. lO. Scr{t nulo c de nenhum efeito o voto cm candidatos cuja esco·
\h;t contrarie o disposto no ;~rtigo .anterior c seus p:1rágrafos.

*

*

*
*

Ct\PITULO V
('onvcnçcit.•s

nu~

Art. 11. Os candidatos serão escolhidos cm conformidade com as nor·
mas vigentes c ~IS ;dtcruçõcs prcvist:Js na presente lei:
I - Pela convcnçiio regional. os que disputarem eleição pelo voto propon:iomll.
li - Pc\a convenção distrit:i\, os que concorrerem à eleição pelo voto
majorit:'trio.
III - Pc\u convcnçiio municipal, os can?idatos a Vereador, cm ambos
llS COISOS.

Art. 12. No primeiro domingo após a ocorrência da convenção rcgio·
nal, rc;t\iwr-sc-ào ;~s convcnçõcs distritais.
,\rt ·1 J. ,\ convençiio distrital será presidida pelo presidente do Dirctório do município referido no~ 49 artigo 7"', com a presença, na mesa dircto·
ra. dos presidentes dos diretórios dos demais municípios do distrito c do observador d:1 Justiça Elcitor:il, dcvcndn ter a seguinte: constituição:
I - Presidentes, vicc-presidcntc c sccrctârio dos dirctórios municipais
nu zonais.
li - Prefeitos, vicc:-pn:feitos c: vereadores pertencentes ao partido.
III - Delegados designados pelos dirctórios municipais, ou zona is, em
número corrc:spondentc a grupos de 500 (quinhentos) eleitores, até lO (dez)
delcg;.tdos c, i.l seguir, por grupos de 1.000 (um mil) eleitores filiados ao parti·
do.

IV- 2 (dois) rc:prescnwntes dos órgãos de cooperação c"istentes.
V - Presidcnu:s dos diretórios distritais.
VI- Par\amcnli.lrcs fcdcrais e estaduais com vinculo de: filiação ao partido cm qualquer dos municípios que: integram o distrito eleitoral.
V11- Membros dos diretórios nacional e regional domiciliados eleitoralmente no distrito.
§ fi' O edital de convocuçüo du convenção scrâ publicado nos jornais de
muior circu\;.1ção nos municir,ios da área e afixados nos cartórios eleitorais
da Lona, com a imteccdêncin mínima de 8 (oito) dias.
§ 2Q Os representantes de órgiios partidúrios devem estar no exercício de
suas funções p:tnl poder votar va\idamcnte na convenção.
§ 3~' Em caso de estar intcgrudo em distrito eleitoral purte de algum município, somente poderão constituir delegado, participar ou votar na convençi'io os que forem vinculudos i1s seçõcs eleitorais da respectiva área.
§ 4' A convençilo scrit instaludu às 8 (oito) horas e encerrada, improrrogavclmcntc, lts 14 (quatorze).
Ar!. 14. Os candidutos a Deputado c suplente deverão ser registrados,
atê 4H (quurcnta c oito) horas untes da convençào distrital, perante o Juiz da
zona clt:itoral, que mandará confeccionar us cédulas pura votação.
P:m'l~r:tfo único. Scrú vúlida :1 escolha de: candidato não registrado,
dc~de que venho.1 a :llcançar :1 votnçào de dois terços da totalidude dos con-

vencionais do distrito eleitoral.
Art. l S. Ahcrtos os tr>thalhos da reunião convencional, começará ime·
diatamcntc u vntac;ào, lJUe não sofrer:'! interrupção normaluté o momento de
ser encerrada.

Art. 16. D:1s 14 (qu;ltorzc) Us 16 (dczesscis) horas, n Mesa promoverá a
red:1çào, cm livro próprio do juízo eleitoral, da ata dos trabalhos, que ser:í
assin:tda por todos os sew; rnc:mbros c pelo ubservndor dii Ju.~tiça Eleitor;il,
111 Após :~ssinnr o livro, o obscrvador o farà levar imediatamente,
junto com a urna rcccptor;: c o matcrial da convenção, ao Juiz Eleitoral da
zona, para proceder-se l1 apuração dos votos, u partir das 18 (dezoito) horas.
2~' No final dos trabalhos, o juiz mandará luvmr ata circunstanci:ada,
que registre todns as ocorrênci<JS, inclusive impugnuçõcs c rcc\amaçõcs, e se·
rú ussimtda pela junta apumdorn, sob a suu presidência, delegados de partido c !iscais de c:~ndidatos.
3q Dentro de ~4 (vinte e qu:1tro) horas, deve rUo ser remetidas, ao Tribunal Rcgional Elc:itoral, diretório regional e dirctórios municipais ou zo·
nais do partido na úrca do distrito eleitoral, cópias i.lUtenticadas das tlt:ts referidas no Cllpllf c no § 2"' deste: artigo.
4~' Se houver impugnação, com as cédulas recolhidas à urna, esta será
fcchadu, lacr:~d:.t c rcmetid:1 ao Tribunal, no prazo previsto no parúgmfo an·
tcrior.
Art. 17. Nu inst:"mci:1 superior, depois de distribuído ao rcl:llor, cada
processo ser:'1 feito com vistas aos dc:m:1is p:1rtidos interessados, pelo prazo
comum de S (cinco) dias e, a seguir, 010 Procurador Regional, pelo mesmo
prazo.
Par{tg.r:tfo lmico. O rel:1tor terúo pwzo de 5 (cinco) di:1s rar;t submc·
ter o feito a julgamento.
Art. \H. Salvo qu;tnto ft composiçiio dtl convc:nçào, i.lp\icar-se-ào, no
qut: couber. i1 escolha de candidatos municipais, as normas constantes deste
c:1pitu\o.
Parúgrafo imicn. Observados os mesmos pmzos, a competência par;t
processar c julgar st:d, na espécie, do juízo eleitoral da znn:1.

*
*

*

*

Ct\PITULO V
Ou Rcghtrn de Candidutos

Art. lfl. Der.:idida definitivamente a validade da convenção c da apu·
ração, os p:ITiidos requererão, dentro de \O (dcz) dias, a contar da publi·
caçào do ;tcórdrto ou da scntenc;a, o registro cm conjunto c cm listas scparad:ts de todos os seus r.:andidatos c suplentes, indicando o distrito cm que: con·
correrá cad:t um dos escolhidos para disputar cm voto majoritário.
,\rt. ~O. O pcdido ser:'! instruido com os documentos previstos cm lei,
espc.-ciíllmr.:ntc dc.·<.:lar:IÇiiO pormenorizada dos bens que o ..:undidotto possuir
no momento c, aind;l, no caso de exercer mandato federal, cstadu:.li ou muni·
cipal, as modific:u;õcs patrimoniais ocorridas desde a declaração anterior.
1~' Para nns de esclarecer ou completar qualquer declaração, :1 Justiça
Eleitoral poder{t solicitar aos órgãos competentes da administração pública
ou a instituições p;lrticulurc:s, as informaçõcs que: considerar neccss:\ri:1s. as
qu:lis, sob pena de rcsponsabilidade, deverão ser prestadas dentro de 8 (oito)
di;ts.
§ :!.,. A verificação de: abusos na vida pregrcssa do candidato enscjará
su:1 inelegibilidade com fundamento nos incisos II e IV do art. 151 daConsti·
tuiçiio.
CAPITULO VI
lla Vntuciio
Art. 21. Cada eleitor tcrCI direito a dois votos simultaneamente:, um em
cada c:mdid:no c suplentes a dcputado fcdcml, estadual ou vereador registra·
dos, no distrito. para eleição mnjoritária, c outro cm candidato constante das
listas partidárias, a ser sufmgudo, cm toda a circunscrição, pc:lo princ[pio da
representação proporcional.
Art. 22. O voto de legenda será computado nus eleições proporcional c
m:1joritári:1.
·
Art. !3. Será nulo c de nc:nhum cfeita o voto dado a mais de um partido
c, nu eleição pdo mesmo critério, a candidatos de partidos diferentes.
Parágrafo Unico. Admitir-sc-ão como válidos os votos confcridos a
candid:ttos c a pnrtidos diferentes, cm eleições proporcional c majoritária.
t\rt. 24. t\ votuçào f:u-se-:'1 cm cédula oficial, conforme modc\o a ser
adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Par/tgrufo único. A colocação niiS cédulas dns siglas partidárias e dos
nomcs dos respectivos cundidatos scrf1 feito por sorteio pela Justiçu Eleitoral, convocados os dclegildos partidítrios.

CAPITULO VIl
1>11 Apurndo
. Art. 25. üu.la purtido terá direito aos lugares som:1dos que houvcr oh·
tido com ns candidaturas vitoriosas 1111 eleição majorit(tria distrital c por apli·
caçi\o dn resultado da elciçi\n pl'Oporcionul.

A~u,lu
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----------------------· ---·-----·Art. 26. Serão desde logo tidos como eleitos os cundidatos a deputado
ou vereador que, cm cadu distrito houverem obtido maior número de votos,
Parágrafo único. Considerar-sc·ào igualmente eleitos os suplentes dos
candidutos vitoriosos,
Art. 27. Pum a apur01ção dos resultados do voto proporcional,
procedcr-sc-á aos cálculos dos. quocientes eleitoral c partidário c, assim, do
número de cadeiras a serem atribuídas a cada legenda, cm conformidade
com as normas vigentes.
Parágmfo único. O preenchimento de lugares assegurados na eleição
proporcional, a cuda p:trtido, será fdto com observância da ordem decrescente nu votação nominal dos candidatos.
Art. 28. Far-se-á a distribuição dos restos eleitorais pela aplicação do
método dos números máximos de Hondt, ati: completar-se a representação
partidflriil fixad:~ cm lei.
CAPITULO VIII
llas

Dl~po~ic;ões

Partidárla.li

Art. 29. Para a constituição do dirctório municipal ou zonal de partido
político, prevalecerá, na convenção, o sistema de escolha universal, podendo
votar c receber votos, indistintnmr:nte, todos os c\citores filiados ao partido
no município ou zona.
~ \i~ Considemr-sc-ão e\citos os que receberem maior número de votm,
por ordem decrescente, :uí: o limite da composição numérica fixada para o
dirctório.
~ 211 No processo de organização do diretório, serão seguidas, no que
couber. as normas estabelecidas nos parágmfos ~~~ c 411 do art. \3, c nos
arls, 14, 15, 16 c 19 desta lei, para a escolha e rcgistro dos candidatos distritais, observando o disposto no parágrafo seguinte,
§ J•! A convcnç~n enccrrar-sc-á às 16 (dezcsscis) horas: a lavratura d01
at;1 ocorrer{! até tts \H (dezoito) horas: c, após a entrega do material da con·
vcnçào au juiz ch:i!l.mil, este dcsign<lr{l o momento cm que terá inicio a apurw;;tO.
~ 4~' Para votar c se: r votado na convenção, o eleitor deverá estar Iili<~ do
ao partido ati: JU (trint;l) di<1s antes da rcalizaçi\o daquela.
Art. 30. Dcixad de subsistir o registro de partido que nUa houver ai·
canç<ldo, cm todo o país, votação superior a 5% {cinco por cento) de comparecimento verilic:1do.
Parágmfo lmico, Caherú :10 Tribunal Superior Eleitoral declarar, para
todos os cfc:itos, após l) enccrramcnto da apuração geral do pleito, a extinção
prevista neste artigo.
CAPITULO IX
Do Repressão ii Influência ou Abuso do Poder Econômico
Art. 31. Em caso de denúncia de corrupção eleitoral, feita por partido
político, o Tribunal Regional Eleitoral mandará instaurar inquérito para ve·
rilicação do fato c, se considerar liminarmente relevante a acusaçi\o, suspen·
dcrC1 o rc:gistro do candidato atê a apuração definitiva, o que deverá acorrer
;mtes da realização do pleito,
§ \Iii Se não houver passibilidade material de apuração ati: a realização
do ato eleitoral. proccdcr-se·á de acordo com o disposto na segunda parte do
parágrafo seguinte.
§ 211 Julgada. afinal, procedente a denúncia, determinar·se·:í, antes da
eleiçrlo. o c;mcc\amento delinitivo do registro do candidato faltoso c, cm
Ci!So da eleição jí1 ocorrida, a recusa ou suspensão do diploma. se o candidato tiver sido eleito.
§ 311 Em qualquer c.aso, o acusado ser~. ainda, sujeito n procedimento
criminal e a inelegibilidade: durante o prazo de 5 (cinco) anos,
§ 411 Se o partido for considerado conivc:nte com o candidato no ato da
corrupção, perderá, pura todos os efeitos, a conh1gem dos votos com que, no
cuso, se houvcr bcnelicindo.
Art. 32. Comprovadu a improcedência da ncusaçi\o, o Tribunal providenciará a publicação, cm resumo, pura conhecimento dos eleitores, da decisi\o que: :~dotou.
Parúgmfo único. Vcrilicuda m:'1-fí: nn denúncia, aprcscntudn para prcjudic:Jr c:~ndidato ou p:1rtido, o Tribunal remeter~ o feito ao Ministério Público, para lins de promoção criminal.
t\rt. J3. De quulquer dccisào cm procedimento previsto neste capítulo,
cahcr;'1 recurso, sem efeito suspensivo, puru o Tribunu\ Superior Elcitorul,
dentro de lO (dc1.} dius, a contar da publicação,
Art. 3~. Competir(\ uo Tribunal Regional Eleitoral c nos Juizes Eleito·
r:li!t, conforme i.l caso, li~ur OIS quantias !ll{l)dlllaS que OS candidatos podcri\o
despender ru1s eleiçlies estaduais ou munif.:ipais.

------------------'
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P:1rágrafo único. Cada candidJto deverá apresentar, no ato do registro,
prova do depósito buncúrio, utí: o limite da despesa lixnda, à disposição do
comitê eleitoral.
Art, 35. A previsão orçamcntúria de recursos para o fundo partidário
incluir{l o valor du contribuição corrcspondente à décima parte do maior sa·
lá rio mínimo regional multiplic:~do pelo número de eleitores que o partido ti·
ver alcunç:1do. cm votação proporcional, no último pleito.
~ 111 O disposto neste urtigo deverá ser cumprido até um ano antes da
realizaçiio do plcito seguinte,
§ 2" Não terá direito à contribuiçi\o prevista o partido que deixar de
perfazer U,\0% de todos os votos proporcionais,
Art. 36. Sulvo os expressos permissivos legais, inclusive cm relação a
eleitores residentes no Distrito Fcdera\, í: vcdadn a votação fora do domic!lio
cm q uc o eleitor estiver inscrito.
~ 111 O cleitor que deixar de votar e não se justilicar, com provas convincentes de seu impedimento, perante o juiz eleitoral, até 60 (sessenta) dias
após a rcalizi.lc;ào do pleito, incorred na multa de :!0% (vinte por cento)
sobre o s:~lário mínimo da região, a ser imposta pela referida autoridade e
cobrada nu forma da lei.
q ~.., Não será permitida a instalação de scções para deitares em trânsito ou quaisquer outros ausentes de seu domicílio clcilora\ no dia do pleito.

CAPITULO X
llu!<t Di\pn..,ic;iics Gerais
Art. 37. f:rn qualquer caso de empate de vowçào previsto nesta lei, a
decisão sc:rú tom:ld<t por sortc:io.
,\rt. JH. O Tribunal Superior Eleitoral cxpedir:í, dentro de 60 (ses.~en·
ta) dias d:1 d<lt:l d<1 vigi:nci<1 desta lei, as instruções necessárias à sua exe·
cuçào. devendo f:1.r.i:-lo cm re~oluçõcs scpar<.~das, no que se refere à matéria
gc:ral c" cada uma das m:1t~rias t:spt:cilicamente tratadas nos capitulas VIII c
IX.
r\rt. J'). Continu<~m cm vigor, no que não for expressa ou implícita·
mente: revo!_!:Jdo ou i.!lter:Jdo pela presente lei, todas as disposições legais rcfcrcntc~ ;to CódiB.o Eleitoral!! à Lei Orgânica dos Partidos Políticos. e sua~
modific<~çõc:s.

Art. 4ll.

Est<~

lei entr<mí c:m vigor à data de sua publicação.
.Justilicac;iio

Através Ue pronunciamentos a serem feitos, em momento oportuno, da
trihuna do Sen:tdo, o projeto será justilicado. com o nccess:írio debate que :1
importante matéria está a exigir.
Sala das Sessões, 16 dc agosto de: \Q79, -Tarso Outra.
!.EGIS/..-1('.-10 PERTINENTE

CONSTITUIÇ,\0 D,\ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. \51. Lei complementar c:stabeleccrá os casos de me\e~ibilidadc e
os pr:1zos nos quais cessará, com vistas a preservar, considerada a vida prcgress:l do c:10didato:
\I - :1 prohidadl! administrativa:
IV - Amoralidade para o exercício do mandato.
(:i

Comis.tào dt• ConJtituiçào ;: Justira. J

O SR. PRESIIJENTE (Gabriel Hermes) - O projeto que vem de ser
lido pelo Sr. III-Secretário será publicado e remetido à comissi\o competente.
O SR. I'RESillENTE (Gabriel Hermes) - Através da Mensagem
623, de: l'l79, o Senhor Presidente da República submete ao Senado a escolha do Sr. José Oswuldo Limeira Pena, Ministro de Primeira Classe, dn
Currciru de Diplomata, pura exercer :1 função de Embaixador do Brasil junto
ú República Populur Poloncsu.
Para upreciuçào du matéria, n Presidência convoca sessrlo extraordi·
nári<.1, a ~"r.aliwr·se hoje, às 18 horas e 30 minutos.
n~"

COMI'tiRF.CEM .11.-IIS OS SRS. SI:.'N.4DORI:..S:
José Guiomard - Eunice Michilcs - Raimundo Parente - Gabriel
1-\crmcs- Alexandre CosU1- José- S;1rncy- ,\Jberlo Silvu- Helvrdio Nunes- Dinarte Mariz- Jcssé Freire- t\rnon de Mello- Teotônio Vilela
- Gilvan Rocha - Joi\o Calmnn - Amaral Peixoto- lt:tmar Frunco -
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Franr.:o Montorn- Yir.:t:ntc Vuoln- Pedro Pcdrossian -Saldanha Deui
- Arfnn~o C;unar~o- José Richa- Evei[P~io Vicim- Lenoir Varsasl)c:dro Simon.
O SH. I'RESII>E:-.TE (Gahricl Hermes)- Estil Onda a Hora do Expedic:ntc.
Passa-se ~~
ORilE~I

IJO lliA

Item 1:

(Matéria cm regime de urgência- mt. 371, c. do Regimento
Interno.)
Votação, cm primeiro turno, do· Projeto de: Lei do Senado número 24M, de 1976, do Senador Nelson Carneiro, que proíbe a pesc:t da b:tlci<t no mar territorial brasileiro, tendo
PARECERES, sob nos 403 a 406, de 1979, oral, 431 e 432, de
1979, das Comissões:
-de Constituição c .Justiça- I~' prnnunclomento: pela constitucionalid:tdc c juridicidudc do projeto, com voto vencido, em separ:~ do, do Senador IUtlívio Coelho e voto vencido dos Senadores
l·lclvídio Nunes, Wilson Gunçalvcs c Osires Teixeira: 211 pronunciamento: pela constitucionalidade c juridicidadc do substitutivo da
ComissUo de 1\gricultur:.t: 311 pronunclnmenro: pela constitucionalidildc c juridicidadc d:t emenda de plenário:
-de AJ!riculturu- I~' prrmunclamento: (preliminar) solicitando uudii:nciu do Ministi:rio da Agricultura: 211 pronunciamento:
(prclimimtr) -ouvido o Minbtério da Agricultura - solicitundo
audiência do Ministério das Relações Extt:riorcs, com voto vencido, cm separado, do Scnador Evt:l:.'isio Viciru c voto em separado
do Sen~u.lor Roberto Saturnino: J9 pronunciamento: favor:.'ivcl ao
projeto. nos termos de substitutivo que aprescntu, com voto vencido do Senador Evelú~io Vieira: 411 pronunciamento: favorável !t
cmcndu de plenário, com voto vencido do Senador Leite: Chaves.
A discussão da matéria foi encerrad<~ nu sessão de 9 do corrente, com
:tprcscntaçào de emenda cm plcnário.
Cumpre it Prc:sidênci:t esclarecer quc a referida emenda constitui-se cm
suhcmcnda. :.10 substitutivo da Comissão de Agricultura, que tem preferência
n:gimentul sobre o proj-eto.
Em votaçtio o substitutivo, sem prejuízo da subcmenda.
Tem a palavra o nobre Sen:.~dor Lcitc Chaves,
O SR. I.EITE CHAVES (MDB- PR. Para encaminhar a votação.)Sr. Presidente, esse projeto do Senador Nelson Carneiro está há muito tempo cm tramitação aqui, no Senado, de onde ele é: originário. Sua finalidade é
determinar u imediata supressão da pesca da baleia nas costas brasileiras.
Tivemos uma vivi:ncia longa com a matéria na Comissão de Constituição c Justiça c, mais recentemente, na Comissão de Agricultura, e acompunhumos de perto essas ansicdades nacionais cm torno do projeto. Ao tempo em que vozes populares se levantavam contra a pesca da baleia no Brasil,_
organizações intcrmtcionais, reunindo operários, mães de família, também,
lutavam intcrn:.~cionalmc:nte pela supressão da pesca da baleia.
Sr. Prcsidcnte, é comum serem os projetas do Senado acompanhados
pelo Pais. sobretudo, quando tenham envolvência, ou conseqUência social.
Mas neste havitt alguma coisa de singular, que nos levou a um estudo mais
detalhado sobre a bnleia. Quuis as causas que levavam tantas mães de
família, tantos brasileiros, dos diversos níveis, a fazer apelos dramáticos ao
.Congresso para que: aprc.~s:tssc a votação desse projeto? E nesses meus estudos, deparei com singularidades, melhores explicitadas nesta última ediçno
d:t Enciclopédia Britânica, que oferece admiráveis dados cientílicos a este
respeito.
Sr. Presidente, maravilhou-me constatar o seguinte: o nlhote da baleia
tem um uleitumento que: vai de: 12 u 18 meses. Ao tornar-se adulto, reconhece
11 mãe, aindu que unos depois, no meio do cardume, tratando-a com o mesmo cminho, o mesmo amor, 11 mesma ternura da infância dos dias de aleitamento. E isso depois de vaguear pelos mais distantes mures.
A baleia, ao procriar, faz enorme esforço, sobrenatural, para levar o fi.
lho ü ~uperflcic da úguu, ii nm de que ele respire, porque se nào o nzer, perc:·
ccn't dentro de algumus horas, Quando u milc estli impossibilitada de o fazer,
nutru hulciu o f:tl cm seu lugar, como se foru umu parteira. Seu baleia est{t
ferida outra não se afasta do seu redor c cnfrent:t os muis sérios perigos,
Aliás, rcccntcmc:ntc, vi numa rcvistu internucionnl um cnso dcssu nutureza.
Uma baleh1 ~endn mpada, cnquunto u outru, nus suas imcd\uções, procuruvu

salvú·la. Quam.Jn elas vi:tjam :t longas dist:indas, :~s fi:mcas vão cm meio :to
carllumc c llS machos se rnsicinnam nas l:ttcrais, protegendo os nlhntcs.
As h:tlcias vfto para as cust:ts do Nordeste: cm determinados meses do
11no, 1\t:tendtHl por tri::\ rali"lcs: primeiro, para a fecundação: segundo, p:tra
que tlS filhotes possam dcsenvolvcr·sc nu:lhor, porque nesta épocu do ano as
correntes íJUentcs do Gu~( Slri'U/11, naquclu região, trazem alimcntuçào mais
rica, c eles se desenvolvem com mais rapidez. A tcrceiru r:.~zào é que vão para
procriar cm itguas quentes, E é neste instante que um:.~ indústria balc:cim, no
Nordeste, ots i.trpmt e tts destrói.
As mzõc:s que se levantmn no projeto, contrárias, são de ordem ccpnô·
micn. Sustcnt:tm que esta indústri;t nordestina dá cm carátcr permanente cmprego :t 300 pcssous. Sendo 1H8 mais ou menos de brasileiros e 11japoneses.
A indústri:.l hoje é japonesa. Ela foi de origem familiar, pesqueira, mais ou
menos arteznm1l c chegou ii css:t relativa proporção,
Dizem, por outro lado, que ela fornece carne: tt um determinado setor da
Bahi;t, m:ts, fazendo um melhor exame, reparei que o valor de toda <1 produção não pass~ de tri:s milhões de cruzeiros por ano. Informações concretas: tri:s milhões por :mo é o que ela produz. Segundo essa carne que ela fornccc ll Bah ht é umo1 curnc mist:rúvcl, dc péssima qualid~dc, mais dinrréica do
que protéic;t. Isto é, muis adoece que alimenta. Além do mais, os pagomentos de salúrios sUo ínfimos, não h[t permanência, eles pagam a pescudores
mcsquinhmias c dur:mte seis meses por ano, apenas.
Dentre outr:ts coisas, os produtos du br~lcia, tudo o que: a baleia produz
pode ohtcr.~c da ~ojot, upcnns unw pequena parte do seu óleo que se destina rt
luhrilicaçào pode ser rtufcrida do hub:tçu, ou de outra oleaginosa.
Não h:'i, assim, cssu necessidade de se manter a pcscu c, então, :t solid:.1·
ricdadc intcrnucion:tl tem um sentido, ê o amor, Eu vi nas mães brasileiras o
mesmo amor que vi ncss:ts b:.tlcius. Apes:tr de serem dos maiores animais do
mundo, não stlo c;tpuzcs, entretanto, de praticar uma violência, de destruir
nad;t, coisa nenhuma, it cxccçào de uma única espécie, :.tqui inexistente:.
As halci:ts cxistt:m no mundo h:'t 70 milhões de :.mos. Foi naquele: ins·
t;1ntc da Históriu cm que elas sc dcsvinculur:.tm dos mamifcros na terra. c
passuram a viver no mar. As espécies estão cm extinção. Da baleiu azul existe:
menos de 45 mil espécies no mundo, de milhl>c:s que ha houveram, de mi·
lhõss que j[t cxistiram,
Os Est:ldos Unidos du América, desde 1971, nUa importam mais nada
de b:tlciu, nenhum artcfato feito de baleia. Eles assim agem numa tentativa
dt: exterminar-lhe a pcsc:.1 prcd:.~tória.
Ho't dois países, entretanto, que continuam nessa atividade pesqueira.
Sl\o o Japão c: ii União Soviética. Mas cste nosso procedimento criará até
construngimento para levá-los a deixarem de pescar,
Agora, a nossa pcsca é mais violcnt:.l, porque enquanto esses dois países
pescam no Pólo Sul, na Antúrtida, cm águas abertas, lutam com adultos,
aqui na costa dit Paraíba matam-sc nlhotes. Muta-se a baleia quando ela
vem procriar, quando após uma andança de mais de 5 mil quilômetros, ela
vcm pum ter o filho.
Sr. Presidente, o projeto do Senador Nelson Carneiro é dos mais justos
c dos muis pertinentes, E í: lnmentável como, a despeito de anos de permani:ncht, este projeto de, lei não tenha sido votado ainda, E vem agora a SUDEPE com uma portariu para suprimir a pesca a partir do ano de 1981.
Mas, essa portaria tem uma finalidade: a de frustrar o projeto, a sua finalidade é asscgur:tr :t mantcnça, a permanência desta pesca predatória, procurando tmnqUilizur a conscii:nci:t nacional que se levantou contra clu.
Sr. Presidente, este projeto está emendado pura que a pesca seja proibida a partir de 19H I, é válido, mas :tcho que ele devia ser aprovado no seu Totum que dctcrminu u imcdi:tt:t supressão. Com isso o Brasil se associaria não
só ;to movimento internacional cm favor da supressão da pesca como, sobretudo. <~tenderia aos rt:clamos da sociedade br:.~sileiru, que não admite mais
que as b<.tleius sejum fisgadas n:ts costas do Brasil. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRt:SlllENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra o nobre Senador
Humberto Lucemt, para encaminhar a votação,
O SR. flLIMDERTO I.LICt:N,\ (M DB- PB. Paru encaminhar u vo·
t:u;no. Sem rcvisno do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Scnudores:
Durunte 11 discussão do projeto, deixei fixado o meu ponto de vista
como Sc:nudor pi!la Paruíhu, o lmico Estudo no Brasil atingido, do ponto de
vista cconômico·~m:iul, pelo projtto do nobr~: Scnudor Nelson Carneiro.
M:ts minlu1 opinino é r.:ontrúriu :) proposição de S. Ex•, se: bem quç não
divirja da tese cm si, da proibição du pe~cu da bulc:ia.
O meu entendimento é outro, Sr. Prcsidt:ntc. ~que o j'lfojcto do Scnallnr Nclsnn C:~rneiro "chove nu molhado", porque o us.~unto jit cst~. como
disse aqui 1111 Casn hú ptlUClJs dias, disciplinado pclulcgislac;ilu cm vip,or que
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da Pc~.:a :1~ atrihuiçi\c:-. nc·
rc . . .:a 1:111 geral.
L. rnr b~n mc~mo. ~·que a St:Dt.::PE baixou a Portaria nQ 17, d!.! ~4 de
iullw de 1'17 1!, que t"a~o·n qucq;'ttl, nwi . . uma vct, de ]!.!r:
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O SupcrintL.:nJcntc d;t Surcrintcndi;ncia do Dc:o~cnvolvimcnto
da l'c . . ~a- SUIJLI'l:. no usu d;1:-. atrihui.,·llcs quc lhe confere o arli)!o 10. ind~o I. d1.1 Dc~.:rcto n" 7J.6n, de IJ de fcvt:reiro de IC)74,
h.:ndn cm vbw n disposto nn artig.o ~v. inciso IV, da L!.!i Delegada
rt 1' 1(1, de li de outubrn de \%~.c no~ artigo... (Jv c 33 do Dccrcto-lt:i
n'·' ~~I. Je ~X dt: fevereiro Jc ]1167;
Cnn,iJcrandll a dcterminaç~ul do Senhor Ministro de Estado
da A!!rtcultur>~ nu scntidLl de quc as ativid:1dcs pt:squciras no Brasil
. . c devam c~.mtcr nos limitcs d:~ e.xrloraçào dc c:-.pécics não ameaçada~ dc c..-.tinção, rrcvcnindo-:-.c quaisquer danos ecológicos que
pos~am indutir:
Consillcrando que a ~nnsciênciu nacional n:pdc o :thatc de: ba·
lci:t~. ind~.:pcndcntl.'mcntc dos tu:ncficios económicos c .~ociai.~ dc~urrcntc~;

Considcr;mdu. todavia, que cumpre evitar pcrturbaçàc:s c:conómicas c ~nciais na Rcgiihl a que: atua!mcntc: se restringe a atividadc de c;u.;:.1 de halcia~ c a necessidade de comrcnsá-!a com ativida·
de~ que :.1~scgurcm o :1h:1stccimcnto regional c gerem empregos cm
nível. pclll mcnos, equivalentes, resolve:
,\rt. I" lntcrdiwr u ~.:aca de baleia no m:1r territorial brasildrn. :.1 rartir de \I.' de janeiro de IC)81.
Art. ~o N:1 da !:.I de intcrdiç:1o di.! caç:1 de baleia, fica rcvogadJ
:1 pcrmisstto para opcmç;'to d:t cmburcaç~o balc:cir:.t c rescindida a
concessão p:tra funcionamento de estaçJo tt:rrcstrc dJ caça de baleia.
1\rt. J\' Scr:1o inccntivad"'-s atividadcs pesqueiras alternativas
it Ciii,':L de halci:ts, no Eswdo d::t Paraíba, cabendo aos órgãos ti!cni·
t.:m c de f~.JmcntLl da SUDEPE o seu atendimento prioritário.
Par:'tg.n1fo Unico. ,\ SUDEPE. através de seus dcpartamcn·
w~ t~..:nicos, articul:lr·sc-á com os órgãos públicos com atribuições
no Jc:-.cnvolvimcnto cconômico c social da Região, de modo a ma\imit.tr L.h resultados d:ts novus ativid:1des pesqueiras.
:\Tl. 4~ Ficam rcvogadas as disp0sh;õt:s em contrário. Josê
L'hirajam Coelho de Srm:a Ti111111."
Pnrt:tntll, Sr. Prc~idcntc, n~L.l vcjo necessidade du aprovuçào do projeto
du Sr. Sen;1dor Sdson Carneiro, data vêniu de S. Ex•, de vez que a matéria
f,li dL.."vidotmentc rcgul:tda pela SUDEPE. sendo que trat:Jdo como é: por umn
mcr>t rL.lrti.lria, fi~:t uma m:trgcm maior de Oc:o;ihilid&ldc 110 administrador.
fHtril, am;1nh~1. :-.c essas providênci;1s que visam u estabelecer atividadcs pesqucir;h &dtern:uiv>ts :1 e:1çu da hah:ia no Estado du Paraíba não forem toma·
d;~:-., o Govcrno rllss;t ruomovcr um udiumento dessa proibição, ao passo
4uc a lei d:'1 um tr:Hamento mais rí~ido. dilicult;mdo que se tomem as medi·
dot., acautcladoras.
Eram. Sr. llresidentc. as considcr;1çõc:s que tinha a fuzer. {Muito bem!)
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~Lt~. h:'t tt!IL rwnto ~ptc a Bancada Ja \Ltinria t~.:m (jUC dcfinir c o f;tt
rcal"lrmandu tJ qt~~.: ~nmn l·nmpromi . . ,o jú fel o nt~hrc Senador ~'cbnn Ctrncirn. Ttr;tnte iL Ctll!lmCJtlrit hi~tMia dil h;dcia. tl drama relo \jUa! clas p:t\·
~am cm rcl<1\;:w:t c,ta ca~;;t, tir;tnlc u~ intcrc~~e~ da P;traih<t, di~cutidm pelos
paraih;tntl\ cm rnmo . . cnnniwntc:-., n\l'i achamo' que uma palavra, cntrct:~n
tn, rcm quc merecer wn:t rc:tiflcaçi.ln, Sr. Prc:-.idcntc, Sr:-.. Scnitdorc ....
(,lu anJo o Scnadnr Evandr1l Carreira sugcrc que f;1çumo" uma lei r>~ra
niio dcli.:ndl.'rmn:-. <I port:tri;t, deu S. E...-.• lupidar definição dc portari:t. Só . .
c~tamm de: <tl'lHdn com e~tc princiriu. que Cpreferível termos u lei. \1;.r~. não
pndenw . . acciwr a palavra, não u:-.uulrnc:ntc ~.:ontundcntc, do nobre Scnudor
Leite Clwvc~. liU:tndo dcd;trou '-JUC o Surcrintcndcntc d;.r Surcrintcndênciu
dn De~crm.llvimcnto da Pcs~.:a, nn Brasil, não mcrcl.'e fê c quc essa rort;triu.
flllrtanto, tem ljUC SL..'r rcrcliJa, porque as autoridades governamcntai:-. não
têm palavr;1.
Orot, Sr. Prc .. idcntc, neste ~.:a . . o, a Maiori:t licuriu numa posição muito
dclie<tda. pnrquc 11 ter de a~.:citar c~se tipo de argumento, nós cstariumos
acnmpanhandu c :tutornutic:.1mente reforçando um ponto de vbta que: no~
parece inju~to, do Senador Leite Chaves, c com ele compromc:tcndo.
A po,içilo da Ban'-'>Hl<~ da Maioria é aprovar o rrojc:to do nobre Sc:nadur Ncl . . on Carm:iro, 4uc: já é o patrono do divórcio no llrasil c, agora. ser{!,
também. patrono da ~;tlvaçüo da baleia. E, paralclumente, cntrr;tanto, nó:-.
uehamos que v;1mo~ condu.dr a Bancada pura u votação fuvorávcl, para que
tcnhanw~ <1 ccrtel:t dc que u lei i: mais forte, é muis imperutivu do que. amu·
nh~. ;1 tcnwçiio de uma mudific:tçiio n01 politica de pesca no Brasil atruvés de
uma rort:tria curre~pondcntc ~ SU DEPE.

O Sr. EHmdrn farrcir:1 (MDB- AMl- Muito bem!

O SR .•1,\RIIAS I'ASSARI:'\HO (ARENA- PAI- E;(a é a única raúo rela qu:tl nós acompanh11mos o mérito do projeto do nobre Senador,
d\.-ssc hcnl.'mêrito Senador Nt:lson Ci.1rnciro.
Sugere o mc:u colega que diga venerando- cu não o digo. Não o digo,
porque cu rodc:ria di:tcr rrovccto. Prov~:cto tcm dois sentidos perfeitamente
claros, c: um deles é de: sabedoria, um dclc:s í: de proficii:ncia. E o venerando,
sem dúvida. porque: merece o nosso rcspc:ito.(Muito bem!)
Ma~. raralclamentc a isto, com os agradecimentos da Bancada da
Maioria pelas lições recebidas quanto à biologia marinha c quunto ao habitat
dus h;~lci;ts, c a sua comovedora colocação, quusc que eu diria de esprit du
rorps, porque cada uma defende, à nutranre de todos os animais, nós acha·
mos que a soluç:io está mais no sentido prático das coisas.
Então. rcspc:i\ilmo~ os ecologistas, dbcordamos da critica veemente,
..·ontundcntL'l' injust;t do Senador Leite Chaves, c: acompanharemos, pelo voto, o projeto do Sen;1dor Nelson Carneiro. (Muito bem!)
O SR. PRESIUE:"TE (Luiz Viuna)- Em votação o substitutivo da
de Al;!.ricultura, sc:m prcjuí1.o da subemenda.
o~ Srs. Sc1wdorc~ que o aprovum queiram perm;~necer sentados .•(Puu-

Cumis~r1o

S;l.)

Arrovado.
Aprov:~dll

o substitutivo, nca prejudicado o projeto.

E o .H'gllintt' o .whstitutiro (Jprm·ado

EMENDr\ N9 I·CA
(Subs(itutivo)

O Sr. f.,11ndrn C'arrcim (M DB- AM)- Peço a r:davra, Sr. Presidente. r•~ra cnco1minh:1r a vowçUo.

Prnihl' 11 pl'scu du baldo no mar lerrltorlal hra!iillelro, e dá outras
pnnidê-nciali.

C) SR. PR ~.SI DE:\'TE ( Luiz Viana)- Concedo a ralavm, ram cncami·
nhar 11 \"Oiilt;Üo, ao Sr. Senador Evandro Carreira.
O SR. f.'I'.·I.\'DRO C.·IRRf:IR.-1 I'RONU,\'C/.-1 DISCURSO
Qt'/:', h.\'f'Rf:Gt'F. .:1 RF.V/S,lO DO DR.~ DOR, SER.~ f'UBUC..IIJO I'OSTER/ORME.VTE.

O Sr .. lurh;~o.; J•u~"llrinhu (ARENA- PA)- Sr. Presidente, peço u pu·
1;1\fi.L par:~ cneaminhar a vot;Jção,
()SR. I'RESIIlE:'\.'TE (Luiz Vian:l)- Concedo u paiJvr:t :10 nobre ScnadtH J;trha., Pa'i~arinhL.l, para L..'ncaminhar u V(1taçào.

O Sll ..I,\ RIJAS I'ASSARI:O.:IIO (ARENA- PA. Para encaminhar a
\utotçito. Sem rcvi:o.ãL.l dll urudor.)- Sr. lln:sidente, Srs. Senadores:
.-\ Uam:ad:t da M;tiorÜI est:i dc:lcitad>t com o que a~.:ubu dc aprender nes·
l.t l.trdc:. a rc~pc:ito Un .. hi1hilth da baleia, da luta aqui llescrita, de maneira
l,'tu hrtlh;tntc. c:m ~itamcntos \'l'rhais L..'intilantc:s, r1Jr parte do nobre Senador
pelo Paromo"l. c a~ora comrlc:tad:t pelo nohrc Scrwdur pelo Anmzon;IS.
],tll :uC 1111, lc'a ;1 lc:itura . . anti!!a~. jit um r~.nlt:ll c:smaccid:~s nu memória.
~tlll\tl. p11T C\t:mpln. a de ,\/ohy !Jick.

O Congresso Nadonal decretil:
,\rt. 19 Fica proibidu a pescu de qualquer das espécies de baleia, den·
tro dos limih:s do mar territori:tl brusilciro.
·
Art. ~~ A rroihiçi1o de que tratu o urtigo anterior será estabelecida
gradativo1mcntc a cadJ nno, reduzindo vinte por cento dos limites estabeleci·
dos p:mt o llmsil rda Comissão lnterni.icional da Baleia uté concluir o total
nn pralO de cinco o1no.'i.
Art. J~' Os resrom.úvds pela infmção ao disposto nest:~ Lei ter~o suas
nwtril:ulas ou licenças cass:.1llas, dclinitivamt:nte, e outras penalidades du le·
gisl:tç~u vigente.
An, 4v O Poder E:'\ccutivo regulamcnt:Jrà cst:1 Lei, dentro de C)U (no·
vcnt:l) llias t.:nntados d;t su:1 public:tçi\o.
Art. 51' Esta Lei cntrarú cm vigor na data da sua ruhlicnçào, revogadas
as disrosiçõc~ em contr:irio.
O Slt
da.

1•1~ESIIH~NTE

(Luiz Viunu)- P:ts!.a·se it vowçào du subcmen·

.l611h
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Os Srs. Senadores que a aprovam pcrmuneçum como se uch11m. (Puusu.)
Aprovudu.
A matéria vui i1 Comissão de Rcdaçào, scndo·lhc concedido o prazo de:
2~ hnms pma ii rcduçi\o do vencido, nos termos do urt. 385 do Regimento
I ntcrnn.

E a .u·~:uilllt' a .mht•mt•mla apromtla
Rcdija·sc, ;1ssim, o urt. 2~' do Substitutivo da Comissão de Agricuhura:
"Art. 2~' 1\ proibiçi'io de que truta o artigo anterior entrará
cm vigor ii p.artir de \9 de janeiro de 1981."
O SR. I'RF.SIIlENTE (Luiz Viana)- ltcm 2:

Votuçào, cm turno único, do Projeto de Lei do Sena·
do n• 159, do 1976- Complementar, do Senador Nelson
Carneiro, que introduz modincaçõcs na Lei Complcmcn·
tar n\' 26, de \I de setembro de 1975, tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281. de 1979, das Co·
missões:
-de fonstltulciio e .Justlcn, pclu constitucionalidade
c juridicidade, no!! termos de substitutivo que apresenta:
-de l.egislociio Soclol, favorável uo Projeto na for·
mu do substitutivo d;J Comissão de Constituição e Justiça, vot:.Jndo vencido, cm separado, o Senador Jutahy
Mag.alhàes,
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo a votação
udiada por falt:1 de quomm.
Nos termos do artigo 32:!, inciso II, do Regimento Interno, a matéria
dc::pcndc.rwm su~1 aprovuçào, do voto favorável da m:lioria absoluta da Casa.

A votação será fl!it~J pelo processo nominal, através do registro t:letrôni·
co dos Vll\OS. Paru wnto, solicito uos Srs. Senadores que ocupem os seus n:spcctivos lug:1rcs.
Os Srs. Líderes votarão cm primeiro lugar c cm seguida os demais Srs.
Senadores.
Pmadt•·.H' â l'otaciio
VOTAM "SIM" OS SRS. SENA DORES:
P:~ulo Brossard- Eunice Michi\cs- Gabriel Hermes -Jorge Kalume
- Turso Dutra - Adalbtrto Sena - /\genor Maria - Dirceu Cardoso
- Evandro Cmrcira- Eve\ásio Vieira- Franco Montara- Gilvun Ro·
cha- Humhcrto Lucena -Itamar Franco- Leite Chaves- Marcos Frei·
re- Mauro Benevidcs- Nelson Carneiro- Orestes Qui::rcia- Roberto
Saturnino,

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:

Murilo Bt1daró - Pedro Simon,
,IBSTEM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:

Jarbus Passarinho -1\ffonso Cumargo- Almir Pinto -João Calmon
- Lomanto Junior- Moacyr Dalla- Suldanha D.erzi.
O SR. I'RF.SIDENTF. (Luiz Viana)- Votarum "sim", 20 Srs. Senado·
res: '"não" 2. Houve 7 abstenções.
Não hú lflWnlm. 1\ votação do projeto nca adiada, bem como a dos de·
mais itens di! pauta, todos em fase de votação,
Sào o.t ,çt>KUinteJ m itenJ cuja votação ê adiada:

-3Votaçào, cm turno único, do Requerimento n9 252, de 1979, do Senador
Paulo Brossard, solicitundo urgência para o Projeto de Lei do Senado n9 83,
de 1978, do Senador Mauro Benevides, que ..estabelece a obrigatoriedade de
revisão semestral dos níveis de salário mínimo, e dá outras providências".
·- 4-

VoUJçào, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionulidudc:. nos termos do art. 2'l6 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado nYQ6, de 11l7'>; do Senador Nelson Carneiro, que modincu a redaçi\o
do nrt. 2\1 du Lei n"' 4.266, de 3 de outubro dc 1963, que instituiu o saiArio·
rumiliu do trubulhudor, tendo
PARECER, sob n' 233, de l'l79, du Comissuo:
- dl• Cuno;tltulciln c .Justl~a. pela inconstitucionulidade, com voto vencido dos Senadores Lúzuro Burbozu, Tancredo Neves, Hugo Rumos e Cunha
Lima.

-SVot;Jçào, cm primeiro turno (uprc:ciação preliminar da constitucionalid;Jde, nos termos do mt. 296, do Regimento Interno), do Projeto de: Lei do
Sem1do n\1 112, de 1979, do senador Cunha Lima, que considera ni'lo tributá·
veis par;J creito do Imposto de Renda, os proventos c pensões nas condições
que indica, tendo
PARECER, sob n• 334, de 1'!79, du Comissuo:
- de ronstflul~iio e Justiço, pela inc~nstitucionalidadc,

-6Votuçl\o, em primeiro turno (Hpreciaçào preliminar da constitucionali·
d;Jdc, nos termos do art, 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n1• q I, de ICJ71J, do Senndor Humberto Lucena, que isenta o salário
mínimo de descontos parti ;1 Previdência Soci:JI, e dú outras providências,
tendo
PARECER, sob n' ~SJ, de 1979, da Comissuo:
- dl' fnnslituiçiio c .Justiça, pela inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (Luil Viana)- Concedo a palavra ao nobre Senador Murilo B:1daró, como Líder.
O SR. MliRII.O IIAilARÚ (ARENA- MG. Como Lldcr, pronuncia
o scguintc discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
:\ propósito das noticius vr:icu\i.idas pela imprensa com relação à mu·
dança do comporto1mcnto do Governo norte-americano, em relação rt sobe·.
rani;J br:1silcira c de outros países no mar territorial de: ~00 milhas, a Lide·
runçil do Governo, Sr. Presidente, por meu intermédio, julgou de bom alvitre
01ssinalar ;,llguns csclurccimentos, para que o assunto não sofra distorções
emocionais, qut: possam prcjudicur os entendimentos cm curso nn Confcrê:n·
cia do Mm qu..: se rculiza utualmcntc.
A imprcns;,. tem noticiado, nos últimos dias, que o Govc:rno norte·
americano dccidira implementar políticu de contestação deliberada de legis·
\;tçào nacionais de po1ises que adotassem limites superiores a 3 milhas para
seus mure~; territoriais, pela rrcsença de navios e aviões de sua Marinha e
Força Aérea, nessas áreas.
2. Não houve, enlretanto, nenhuma informação oficial llo Governo
norte·americ:mo ao Governo brasileiro, nem parece ter havido para qual·
quer outro Governo. O noticiúrio de imprensa foi apenas comentado por
porta·vQi':es do Governo dos Estudos Unidos, como decorrente de um
"leak", e contraditori:Jmcntc analisadO por diferentes fontes oficiais.
3. Um porta-vo:t llo Departamento de Estado norte-americano, Sr•
Shuckcr, declarou, segundo despacho de agências de noticias, que a .. Mnri·
nha e :.1 Força t\érea dos Estados Unidos não receberam ordens para desaliar, de maneira agressiva, nações que reivindicam um limite territorial
maior do que 3 milhas aceito pelos Estados Unidos". O mesmo porta-voz te·
ria acrescentado que: "navios e aviões receberam ordens para assegurar que
em suus operações normais não se: comportassem de maneira que pudesse ser
interpretada como um reconhecimento americano de reivindicações que os
EUA não aceitam". Conclui o despacho afirmando que o mesmo porta-voz
indicou que "os Estados Unidos poderium acc:itar um mar territorial de 12
milhus como parte de um acordo abrangente: (envolvendo a definição de um
complexo de conceitos sobre o direito do mar) na ConrcrCncia em curso", O
reconhecimento norte-americano de tal limite Seria, contudo, "condicionado
U aceitação por outras nuçõcs das demais disposições do texto cm discussão
na Conferência", Rcrerc-se a funcionli.ria, especificamente, às disposições
sobre o regime de navegação e sobrevôo no mar territorial c na eventual fu·
tum "Zonu c:conômicu exclusiva'' (que se estenderia entre 12 c 200 milhas), o
tr:insito por estreitos internacionais e o excrcfcio, pelos estados costeiros, de
sua jurisdição sobre pesca, preservação do meio· ambiente, controle da poluição c pesquisa cientifica.
4. A III Conrerênciu das Nuçiles Unidussobrc o Direito do Mur, cujos
trubulhos se iniciaram cm 1Q73, foi convocada, justamente:, com o objc:tivo
de negocinr um Tratado que pudesse ser universalmente aceito pura:
a) dennir o regime de exploração dos fundos marinhos internacionais
- leito do mur além dos limites das jurisdições nacionais (plataformas con·
tincntais) - entendido como "putrimônio comum da humanidade:" (idéia
original, wl como lunçadu pelo representante de Multa, na Asscmbl~iu Geral
d:Js Nações Unidas, em 1967, geradora da decisilo de convocar a Confcrên·
ch1); c

b) uniformilur rcivind1cuçõcs que se transformaram progressivamente
cm legislações nucionuis sobre limites das juri~dições do estado costeiro nn
lúminu d'{1gu11 c IHI plutufornw submurinu.
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5. t\ e~:-.a tcrn;'1tic;1 central, envolvendo definição de limilcs c do regime
dns fundm, agrcgou-~c u prohlcmiltic;t da preservação do meio :tmhicntc
marinho. ju~taposta it quc~tào da utrihuiçào de jurisdições ao estado costeiro
nn que respeita ao controle di! poluição, c d:t pesquisa cientifica.
6. O Ur:1sil estendeu, cm11J70(Decrcto-lci nY 1.U9H, de 25/3/1970), seu
mar territorial a :!Oil milhas m:1ritimas, seguindo uma tendência que se m:tnifcst;tva especialmente entre os países latino-:tmeric:mos- c progn;:ssivamcntc g;tnhava itdcptos entre os piiiscs costeiros cm desenvolvimento- de amrliur a f:tixa de mar :tdjaccntc sohrc a qu;il exerceriam direitos c jurisdições
csscncialmcntc de natureza cconômica,
7. Desde o inicio das ncgociuçõcs na III Conferência das N:u;õc.~ Unidas sohrc o Direilo do Mm, o Bmsil engajou-se no t.'Sforço da comunidade das
n;u.;lx:s de husc:tr um cntcndimcnto sohrc n novu Lei do Mar. Ao longo dos
anos, esse c~ forço tem-se provado produtivo, :tpesar de nfto se ter ainda obtido um texto de trulildll pnssivel de :tceit:u;ào universal, porque ajudou a consolidar. prngrc~:;ivamcntt:, um consenso quanto à necessidade mesma de novos conct:ilosjuridicos p:.tra redefinir tt rclaçào entre os Estados no vasto espaço marinho.
H. [)isscminou-sc, assim, nos útimos anos, a idêia de que os estarias costeiros devem tt:r jurisdições :.tcrcscidus sobre extensões maiores de mares c
l'undo~ adj:tccntcs a su:ts cost:ts. Tru\:1-sc do reconhecimento de que as riqucws do~ mares c dos l'undos estão uo alcance do homem c dos Estados, pelo
aprimorumcnto da tccno\ogin.
'l. Nc;;sc contexto, o Brasil tem admitido, apenas para efeitos de negociaçi'to, dentro do foro da Conferéncia, discutir limites de 12 milhas para o
mar tcrritori:tl e de IH8 milhus, a ele contíguas, para o que já se denominou
"i'.onu econõmica cxclusivu", desde que, o conjunto, os interesses brasileiros
scjum prcscrvudos.
lU, f:justítmentc pant o espaço marinho chamado de "zona econômica
exclusiva" que a Conferência reserva maiores novidades conceituais, pois
nesse csp:u;o. segundo o texto básico da negociação cm curso, o estado costeiro exerceria dim'tos soberanos para nns de exploração dos recursos vivos e
minerais e,iuri.l'dirüo no que se refere à preservação do meio ambiente marinho, ao controle da poluição, e à pesquisa cientíncu
\I. O regime de navegação nessa área seria o da "liberdade de navcgaçào", já não mais, entn:t:mto, o da liberdade clássica, típica do "alto
mar", mas o de uma liberdade qualincada pelos direitos c jurisdições, basica·
mente de naturczu econômic:t, cxcercidos pelo estado costeiro sobre a mesma
árcu. Truta-se de csp:tço marinho cuja natureza jurídica é dennida como "sui
gcncris" pois nào se riu nem parte do mar territorial nem do alto mar, sentido
ortodoxo.
1\.u. Não hit dissençõcs maiores, no foro da Conferência, sobre a questão do exercício, pelos estados costeiros, de direitos soberanos sobre os recursos da pl:ttotform;t submarina, cm extensões que podem superar o limite
de 1UU milhas previsto pam us águas.
12. É esse o quadro utuul dus negociações da comunidade internacional
sobrt: um novo direito do mar. O Brasil nro:\c st: insere como um pais e que negoci:t i.lc hoa f~ um complexo conjunto de conceitos que possa ser universalmt:ntc :1ccito c que prcst:rvc o cs~cnci:tl de seus interesses naciomtis, tal como
dennidos no Decrt:to-Lci nY I.U9H, de 197U.
13. Os Estados Unidos estão envolvidos na mesma negociação é muito embora adotem atualmcnte um mar territorial de 3 milhas (com 21
outros p:tiscs), uma zona contínua c uma zona de pesca de 200 milhas, de ca·
r{tter basicamente con:;crv:tcionist:t- ti:m tldmitido negociar um limite de 12
milhas puru seu m:.~r territorial e de 188 milhas,) a este adjacente, para a
eventual futuru "wnu econômicu exclusiva",
14. As noticias de i mprcnsa acima resumidas sobre a anunciada decisão
do Governo for:tm qu:tlllic:tdas por um outro porttt•VOZ do Governo ameri·
c:tno (citado no Jornal do Brasil de 15/8) como destinadas tt exercer .. pres·
si\cs" sohrc as dccl:mtçõcs da Conferência reunida em Nova Iorque, Não terú sido t:sta a primcir:1 vez que :t imprensa é utilizuda para tal fim. J!t em
1975, quando se reunia cm Nova Iorque a mesma Conferênci:t, o expediente
foi Utilindo, d;~qucla feita, com O objetivo de rrt."SSiOnttr liS de\iber;tÇÕCS
sohrt: regime da t:)o;p\oraçiin dos fundos internacionais, do interesse de algumas poucas crnprcsus nurtc-americanas, que dcsej:tv;un umn \cgisluçi\o unilateral dns Fll t\ snhrc a maléria.
15. Os pnlprins porta-votes onciais nnrtc·amcricanos tém-sc incumbido entretanto. cnrno se vê, de qualincar as noticias sobre a dccisiio que teria
'idn tomada pelo Governo dtlS EstadtlS Unidos. Tr:1t:tr-sc-ia portanto, ainda, de apena~ um dchalc ríthlicn, envolvendo parcel:t~ d:t orini(tn dn Goverthl nortt:·amcricantl.
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16. Do ponto dt: vhta hrasileiru, hú 4uc ~c considerar:
u J muiw t:mhor;t confirmada indirt:tamcntc pelo~ comro:ntários de
pona-vo;cs oliciais do Governo nortc-amcricuno, u "decisão" não foi levada an conhccirncntn oficial dos governos;
hl <tl.ci UJ'lXf70, que estendeu os limites das águas brasileiras, já data
de 1J ::~os t:, durante esse tempo, vem sendo :tcatadu pela rrCttica dos países
amigo~. inclusive pelos Estados Unidos, que com o Brasil negociarum segui·
d:tmentc acordos de pesca (úrea do Amapá):
c) o Bmsil não tem criado ohstáculos à nuvegação internacional em
su:1s úgu:1~ l! mesmo navio~ de gucrril c aviões militares de países amigos ti:m.~e beneficiado da prática flexível :~dotada pelo Governo brasileiro nas 200
milhus:
d 1 a marinh:1 norte-americana tem executado, cm conjunto com :.t marinh:t hrasilcir:t, no quadro d3 conhecida "opcruçào Unitas", operações c manohr;ts:
c.•) ;.1 lt:gislaçào hrasilciru sohrc visitas de vasos de guerra estrangeiros a
portos nacion:tis, sohre sobrcvôo c sobre pesquisa cicntilica tem sido rigorosamcntt: cumprid:.t, :1\endida c rcspt:itadu por países amigos, inclusive relas
Est:tdns Unidus:
na despeito de suu ('l:trticipaçào de boa fé nas ncgoci:tçõcs no foro da
III Conrcri:ncia d:ts N:tcõcs Unidas sohrc o Direito do Mar e enquanto nào
se chega :tum Tratado universalmente aceito sobre a matéria, o Br:tsil entende ser seu direito ~ohcrano dcnnir o regime que deve prevalecer sobre as
úrc:;ts de mar :tdjaccntcs as su;ts costus, ati: 200 milhas.
O Sr. F.t·andrn Carreira (MDB- AM)- Permite V. Ex• um

aparte~

O SR. ~IURIJ.O DADA RÓ (ARENA - MG) - Com prazer.
O Sr, EYundrn Carrdru (MDB- AM)- Nobre Senador Murilo Budaró, ouvimos os seus esclarécimcntos- naturalmente cm nome do Governo,
com respeito ao debate que se abre sobre as 200 milhas - com muita
atenção c, auspiciosamcnte, quero acreditar, e acredito mesmo que nenhuma
voz dentro d:t Oposição divergirá do ponto de vista do Governo de lutar a
qunlqucr prcco pela territori::tlidade das 200 milhas. Isso é um direito nosso,
inequivoco, direito que se respalda numa cor1sciência não só do ponto de vista econõmico, mas t:cológico, tnmbi:m, e biomarinho.
Nenhum paLs do mundo poderá controlar a fauna e a nora, recursos
económicos naturais c minerais da plat:tforma submarina se não tiver o direito absoluto de territorialidade sobre as 200 milhas, quando i: justamente
nc:sw faixa onde se organiza o gr:tnde planeta ntozoológico dos oceanos. De
formu que, saiba V. Ex• .• - parece·me, não falo como líder que não sou,
nem sequer Vice-Líder mas, já agora. estou autorizado pelo Senador Roberto Saturnino, que i: Vice-Líder c me autoriz:t a falar em nome da Bancadaque u Oposição se congr;ttula e se poC lado a lado, ombro a ombro com a situaçào n:t defesa desse anseio brasileiro.
O SR. ~ll'RIJ.O DADA RÓ (ARENA- MG)- Sr. Pr<sidente, nada
p;tr;t ;tproveit:tr os ;tpl:tusos do nobre Senador Evandro Carreira, c:m nome
da Oposição, pan1 concluir este pronunciamento que lixa a posiçüo olicial
do Governo hr;tsilciro cm torno do rroblcma do mar territorial brasileiro
das 21lO milhas. (Muito hcm!)
O SR. PRF.SIIlENTE (Luil Viana)- Concedo a palavra ao Senador
Leite Ch:tvcs.
O SR. LEITE CIIA VES PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE ,j REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se·
n:tdor Roberto Saturnino, que falará pela Liderança,
O SR. ROIIF.RTO SATURNINO (MDB- RJ. Pela Liderança, pro·
nunciu o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente c Srs.
Sen:tdores:
Volto, hoje, a um tcm:t que abordei poucos dias utr:1s,ligado à greve dos
professores do Estudo do Rio de J anciro, e o faço para deixar rej:listrada u
minhil l1riniiiu, mlvcrti:ncia, enfim. de que essa greve, mui provavelmente:,
vai-se itprofundar, v;,ti-sc :tl:tstrar, vai-se agrnvur, nos próximos dias.
f: muito dificil cviwr, m:stol illtur;.l, que os professores da n:dc particular,
os pmft:ssores dos cst:th· ..:cimcntl1S particulmcs Uc ensino do Estado, que
têm umunsscmh!éia marcnda p:tr:t s:'Lb:tdo vindouro, é muito difícil, nest:t altura, evitar que t:sses tHltrtls rrofe~sort:s vt:nham aderir, cm solidmiedadt:, it
~Tl!\'C dm profcssnrcntn~ cstahelt:cimcntns rLlhlicos, c cm Uecorrênda i.lll~
fat11~ qut: ~c têm ra"a~ln cm rclaçàu a e~~a t-:rcve.

E nilo somos nós, cm absoluto, os investigadores desse movimento, não
nós, Ja Orosiçào, como já se undou querendo dizer, tampouco os
líderes d:~ classe, os instigadores, os incitadores da greve. Os lideres, que cs·
tão sendo presos, que estão sendo ~;ubmctidos a um inquérito, com o propó·
si to de cnquadr(t-los 0:1 Lei de Scguranç:1 Nucional. Os líderes nud:1 m:~is são
do ~1uc porta-volcs que encmum, que expressam o sentimento de todu u classC,llUe i: realmente- c mui just:tmente- um sentimento de revoltu. Os lide·
res cumprem o seu dever, escolhidos que foram pan1 dirigir as Associ:1ções
dos Professores, eles cumprem o dever de expressar o sentimento de toda :1
cl:~ssc. N:~da m:lis do que isso.
·
A instiguçào, Sr. Presidente c Srs. Sen:~dorcs, vem dos f:1tos c das circunstúnci:~s lJUI! envolvem esse movimento, vem dos saiC1rios baixissimos,
dos s:llúrios de quatro, cinco mil crw:ciros pura professores, e vem das utitudcs c do comportamento do Sr. Governudor Chagas Freitas.
O futo, Sr. Prcsidc:nte, é que houve uma ld, uma lei votada pela As·
sembléia Est<:1du:1l c sancionad:1 pelo Governador. Pois bem, nessa lei
cstabclcccmm·sc os novos níveis de vencimentos com vigência a partir da
data da publicação da lei, e com retroatividadc a 15 de março do presente
ano. Estubcleccmm-se os níveis. E mais, nessa lei h:í um artigo que muito ela·
ramente considera os gustos com o aumento dos professores como sendo de
prioridade muito mais alta do que a de todos os outros gastos com obras do
Governo Estadual, nessa lei h:í um artigo expresso que diz que o orçamento
será n:manejado, os recursos serão encontrados na economia das obras c das
verbas, enfim, destinadas a quaisquer outras finalidades.
Esse gasto com os professores esta na lei aprovada pelos Deputados c
sancion:.1dus pelo Sr. Governador do Estado.
Pois muito bem. Vem a regulamentação da lei, através de um decreto do
Governador. O Governador regulamenta a lei c coloca lá, ao fim do decreto,
um pequeno urtigo que diz: "os gastos d:1s despesas com o aumento dos pro·
fessores só poderão ser cfctuados depois que o Estado dispuser dos recursos
que está negociando no mercado internacional, que foram objcto de apreciação e aprovação por parte do Senado Federal."
Ora, Sr. Presidente. todos sabem que essas negociações demoram alguns
meses, c que, depois de firmados os contratos de financiamentos, os recursos
ficam congelados durante seis meses, por ordem do Banco Central, c só ao
fim de seis meses começa a ser liberados cm parcelas.
Então, fica claro, fica evidenciado - o Governador sabe perfeitamente
disso- ao colocar esse artigo no decreto que regulamenta uma lei que tinha
vigência imediata, c com retroatividadc para março, c que dizia claramente
que esses gastos teriam prioridade sobre quaisquer obras do Estado, fica evidenciado o ato, o comportamento de má ré, farsa, falta de seriedade ou qualquer outro substantivo que se possa achar para qualificar esse ato. Usaria,
aqui, a expressão que tem sido consagrada no meu Estado, que qualifica esse
tipo de comportamento como ..chaguismo",
Trata-se de mais uma das manifestações do chamado "chaguismo", isto
t:, má fé, falta de seriedade, tentativa de burlar uma lei aprovada pela Assembléia c sancionada pelo próprio Governador.
Evidente que esse comportamento do Governador motivou o sentimento de revolta dos professores. Foi decretada a greve. Os lideres nada mais razem do que interpretar esse sentimento de revolta.
Assim mesmo, Sr. Presidente, tendo cm conta as dificuldades da hora
presente, tendo cm conta as tensões sociais que ui estão emergindo, tenda em
conta as ponderações feitas de parte a parte, os lideres da greve se arriscam
até a apresentar à sua classe uma posição de maior transigência,
Neste sentido, os lideres se dispuseram a dialogar, aceitaram a medida
do Magnílico Reitor da PUC, o Padre Mac Dowcll, baixaram as suas rcivin·
dicações- está hoje nos jornais -reduziram as suas reivindicações em ter·
mos salariais, por conseguinte, uma posição de absoluta transigência, arris·
cando essas lideranças a serem até mal interpretadas pela sua classe, e o fizerum atendendo a ponderações c à situação poUtica do hora presente.
Em contrnpartida, Sr, Presidente, o que se vê é umu posição de absoluta
irredutibilidade, de absoluta intransigé:ncia por parte do Governo Estadual.
O Governo Estadual não quer diálogo, recusou o diálogo, recusou aceitar u
mediução do Padre Mac Dowc:ll e, ainda por cima, prolbe a rculizaçilo de
qualquer ussembléin dos professores, .sendo evidente que qualquer dclibemção du classe só podcrl1 advir da rculizucão de uma assembléia.
SOffii)S

No momento cm que o Governador não aceita mediução, não aceita ne·
gociuç~o c proíbe :1 usscmbléiu, é; claro que cstll ar coloc:1da mais uma provoc<~~~ão. E é óbvio que dessu provocução vui ~urgir um movimento de aprorun·

damento, de ugravumento, de ucirrumento dos ünimos c de ugravamento do
próprio movimento grevista,

I~ incvitúvcl, ncs\:1 altura, lJUC o~ professores da redc: purticul;lr adir:1m,
cm solidaricd:tde, ao nwvimc:nto, c é inevito'tvc:l que t:ssc: movimento ganhe
muita intc:nsidadc cm termos Ue r:tJic::lliwç~o.
Aqui, Sr. Prc:sidcntc:, fica ma i~ uma vela nossa palavra Je advertência,
de: aviso. O llUe está :~contecc:ndo é prc:cisamente isto: houve mú fé, houve
"ch:~guismo", houve burla de urna lei arrovadu pela Assc:mbléia c sancionil·
da relo Governo. Em decorrénci:~, surgiu o movimento de revolt:l. Os liderc:s
intcrprct:lrarn esse sentimento, Foi dcnagmd:~ a greve. A rosiçJo, agora. do
Govcrn:~Jor, " reaçi'lo Jo Governador é de intransigência total, absoluta,
s~.:m admitir, sequer, quai,Juer iniciaçrw de entendimentos. O rcsu\lildo scrú,
fatalmente:, inevitavelmente, a radicalit.ação, o llflrofundamcnto c o ah1str:1·
menta da greve.
Era o que queria dilcr, Sr, Presidente, (Muito bem!)

O SR. I'RJ·:SJUE~TE {Airnir Pinto)- Com a palavra o nobre: Sc:nador
Ev:tndro Cmrcir:1.
O SR. EVAN!>RO CARRE/R,f PRONUNCIA DISCURSO
QL'/i, ENTREGUE .:1 REVIS.·lO DO ORADOR. SERJ PUB/.1·
C.·IDO I'OSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a
comunicaçiio, :10 nobre Scn:~dor L:ízmo Barboza.

pal<:~vr:~,

paru uma

O SR. I.,\ZARO MRDOZA (MDB- GO. Para uma comunicação.
Sem revisão do orudor.) - Sr. Pn:sidente, Srs. Senadores:
O Estado de Goiús cobre-se de luto, nesta tarde, com a morte, ocorrida
h{t pouco mais de: mek1 hom, do maior goiano de todos os tempos. Um homem, Sr, Presidente, Srs. Senadores, que soube enfrentar épocas difíceis;
soube firm:~r uma liderança; soube se impor à estima c fi confiança dos goia·
nos: um homem que governou Goiás em mais de uma oportunidade; e um
homem que nesta Casa, Sr, Presidente e Srs, Senadores, honrou Goi:is em
mandutos sucessivos: o ex-Governador c ex-Senador da República, Pedro
Ludovico Teixeira.
S. Ex•. Sr. Presidente c Srs. Senadores, já octogenário, porque já andava
quase u complet:~r os 80 anos, deixou esta Casa, por força de uma cassação
injusta que lhe tirou o mandato. Retirou-se para a vida privada, mantendose com o mesmo padrão de dignidade e cercado do carinho c do respeito de
todo o povo gaiano, incluindo os seus mais aguerridos adversários,
Agora, há pouco mais de meia hora, o ex-Governador c ex-Senador deixou este mundo. E há alguns instantes, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o
~minente Senador Henrique Santillo c cu encaminhamos a V. Ex• comunica·
do do falecimento do Senador Pedro Ludovico Teixeira, pedindo à Mesa que
preste as homenugc:ns que o Regimento indica para ocasiões como esta c a
pessous que efetivamente as merece.
Sr, Presidente e Srs. Senadores, confesso à Casa que estou comprando
coragem pura chegar a Goiânia, Goiânia,nquela cidude ainda menina mas já
metrórol'!, com quase MOO mil habitantes, construída pela genialidade, o ta·
lento e a coragem de Pedro Ludovico Teixeira, um homem que soube ser
grundc:, soube honrar a sua terra e soube se fazer respeitar até pelos que mais
o combati:1m.
Em" comunic:1çUo que cu queria fazer, Sr, Presidente e Srs, Senadores,
lembrando, aindu, que o Senador Henrique Santillo e eu já firmamos docu·
menta a ser encaminhado à Mesa, pedindo que o Senado Federal marque
sessão especiul pam, oportunamente, homenagear aquele que foi o maior
goiano de todos os tempos- Pedro Ludovico Teixeira- que agora só pas·
surú a existir nu memória e na lembmnça de todos nós,
O SR. !'RESIDENTE (Aimir Pinto)- A Mesa do Senado se associa ao
resar do generoso povo goiano pelo falecimento oo ex-GOvernador c exSenador Pedro Ludovico Teixeira, purlamcntar que dignificou esta Cusu
com a sua inteligência e a sua bruvura c[vica.
O SR. !'RESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nudor Raimundo Parente.
O SR. RAIMliNilO PARENTE (ARENA- AM. Lê o seguinte dis·
curso,) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Recebi oficio do Sr. José Ruimundo Barroso, digno Presidente d\1 Sindi·
cato dos Vigiils Portut1rios de Manuus, agradcccndo·mc a purticipnçüo que
tive nus demarchcs pela <~provação da lei reguludoru das utividades daquela
vulorosu cutegoriu laboral, fato que se verificou u 25 de junho Ultimo.
Assinalou S, b• que hú onze anos, longos c sofridos, vinhu 11 classe se
b:~tcnJo paru ulcunçur u rcnlizuçào Jesse nobre dcsideruto. E se serviu do ensejo puru chumur nossu utcnçfw sobre u purticularidade de que referido di·

,\~u.,ln dl• JIJ7•J

lllr\IUC J IH I ("()~(; ltESS!l

---------------------------

ploma legal se omitiu, no atincnte illlhrigatoricdadc de vigias portui1rios no~
n11vio~ de (.;ahotug:cm, alvarcng:;~s c b:ilsas, omissão essa que prejudica dcstacadamcntc os portos do norte do Pais, onde sobrcss;li o de Manaus, prcpondt•rantcmentc ~crvidos por esses tipos de embarcação.
Encarc(.;CU então o !»residente do Sindkato dos Vigias Portuàrios de
ManaliS dilig:éncias no sentido de resgatar aquela omissão, ii oportunidade
do estudo c aperfeiçoamento do rrojcto reformulador da Consolidação das
Leis do Trabalho, c mais :ulcquadumcntc aquinhoar a obrciru classe, no respeitante a unw cxprcssu protcção aos direitos :1 que faz jus.
Para tanto, o Sindicato nos encaminhou meticuloso elenco onde figuram nove reivindicações, as mais legitimas, justas c humam1s.
Dispcnsúvel é assin:~lm, Sr. Presidente, que nos empenharemos, ao múximo, a fim de dei:wr, de vez, devidamente amp:~rada a ativa classe dos Vigias Portui1rios, Bn1sil afora, u nm de estimular, ainda mais, a prestuçào de
seus valiosos serviços.
O Sindicato dos Vigius Portuários de Manaus, Srs. Senadores, foi fundado cm 15 de abril de 1956, c nesta mt:sma data, três anos após, se viu reconhecido pelo Ministério do Trabalho.
Ao longo desses vinte c três anos, vem rrotcgendo a clnssc com decidido
c bravo apoio, ao mesmo tempo cm que ntua em favor do Porto de Mnnaus,
c de todo o Estado do Amnzonas, com rr:ncxos positivos para o País.
No momento, congratulando-nos com esse nntigo c operoso órgão de
classe- orgulho de nosso Estado- pelo que vem incessantemente realiznndo- agrndecemos a seu atuante Presidente f:w:r-nos seu porta-voz e defc:n·
sor no Senado Fcdcw\, e assegurnndo, a todos os integrantes do Sindicnto
dos Vigius Portuários de Manuus, que cnvidarcmos todos os nossos esforços
ohjctivando transmut:lr, em disposições cc\etistas cxpressns, as procedentes
reivindicações que nos encaminhnram.
Era o que tínhamos a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. I'RESIIlENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nador Nelson C:1rnciro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Lê o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A crise cncrgi:tica que atingiu o mundo inteiro com :1 primeira grande
c\cv:1ção dos preços do petróleo, sem que a ninguém surpreendesse tão prcvist:l era de hú muito, serviu para justificar erros c abusos govcrnamt:ntais.
Até mesmo foi usada para justincur o prolongamento do regime autoritário
em que continuamos, :~pesar das saudúvcis mud;~nç;ts ocorridas no atual Governo.
Infelizmente, o prohlcmu energético tt:rn ugravado incr:ssantemt:nte, ufct;mdo dolorosamente o Brasil. obrigudo a comprar petróleo t:m qu:mtidades
crescentes c por preços que se multirlicum vdozmentc.
A gravidade do rrohlcmtl i: inquestionável e prt:ocupa a Nação inteira.
No cnl:lnto, uté hojt: deixou o Govr:rno de ;:1dotar medidas óbvias visando a cnfrcnwr a questão. 1~ o que se dá. por e."<emplo, no tocante aos transportes. Continuamos u menosprczur o transporte por água e ferrovins, numa
atitude inexplicável c que :1gr:wará st:mprc mais as conseqUências dn crise
que tanto nos anigc. Até mesmo puises mais favorecidos do que o nosso, voltaram sua tltCnção f'l<Ha O tr:msportt: marítimo C nuvialt: pum O ferroviário.
Em puss11do recente, liquidamos numerosos ramnis ferroviários por tcrem sido considerudos "t~nticconõmicos", com absoluto menosprezo pnrn as
conseqUências sociais da decisão. Passamos a desfnzcr ferrovias construídas
h(l muito tempo, qu;mdo outros países, como a Rússia, st: dnvnm a investimentos formidúveis p:m1 construci'lo de ferrovias. Liquidamos o que nos restttv:t de trunsporte nuvial c mesmo marítimo, inclusive pela gigantescn confusão cst:~helccid:~ no sctor, a feto a mais dt: meia dúzia de ministérios,
O govr:rno anterior, cm seu iníciu, anunciou cmprt:cndimentos g:rnndiosos como a "rodovia do sC::culo", <1 Ferrovia do Aço. O ex·Presidt:ntc: Gc:isel
:tssumiu puhlicamr:ntc o compromisso dt: solucionar, de vez, o problema do
tr:1nspurte suburhano no Estadll do Rio de: J;.meiro, por ocnsiUo dt: triste catástrofe ;di ocorrida. Nada se fel, senão u tmnsformaçi'lo da Ferrovia do Aço
numa imc:nsa confusiio.
Ati: mc:smo Bmsiliu permanece exemplo de inércia c impn:vis~o no que
di1. rcsrcito a tmnsportc urbano. Tudo como se dispusi:sscmos dt: petróleo
r:m ahundúncia, pcrmitindo·nos mcnosprc/.ur sistemas de tmnsportcs tilo fa·
vun:cidns ~·m tod11s os paist:s dcscnvolvidllS,
E dessa forma cnntinuamos ati: hoje. Nilo se (.;onht:~.:t:m provid~ncins do
Ministl:rio dns Transrnrtcs, a (.;tlll~truçào da Ferrovia lhlt\Ço, cmpt:nho do
Minbtrn. jú apontado CtliUU candidato ao governo dt: seu Estado. Nenhum
c~bnço de: programa fcm1viúrit1 c muito menos de transporte marítimo c nu.
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via I. 1·. pros~eguc tJ de~casn com n prohlcma do tran~portc urh:mo, até mc~
mo na carital federal.
t\té ljlliiiHio o Cinv1~rno agirú tiin dc~.:uidadamt:ntc, como ~I! tais :ls~un
tos ni1o fos~cm priorit<'trin~'.1 {Muito hern~l
() SH. PRFSI JlE~TE (Almir Pinto)- Concedo a p;tltlvru 010 nobre Senador Mauro Bcncvidcs.

O SR. ~IAIIIW IIE~EI'IIlES IM DR- CE- Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Scni.1dores:
O CunseiiHl Rcgiun:ll dos Ti:cnicos de Adrninislruçào, da 3• Região, cm
cnnjuntn com a rcci:m·criada ,\ssnciação llrofissional dos Técnicos de t\dministnu;\lo do Est<~do do Cc<~rá, fará rcalii'.<lr, cm Fortulc1.a, entre'> c 14 de
sctemhrn do corrente :tno, <1 III Semana do Administrador, concl;~ve que
rcunirit rcrrc~entantcs do Cenri1, Pi:mi c Mawnhào.
O m:tgno Encontro ensejará o intcrdmbio de idéias, bem como o estudo e difusão de importantes conhecimentos rcl:~cionndos com :1 Ciéncin da
Administração.
Concomitantemente, scri1 \evado:~ efeito um Curso sobre "Liderançn e
i•roccsso Decisório na Empresa Modcrn:t", de que se incumbirá o professor
Uirp}· Bcnicio, da Fund:~çào Getúlio Varg01s e consultor de imporwntes ar·
ganizaçõcs empresariais do Sul do Puís.
A representação do Cr:ará no Congresso Nacional recebeu do Sr. Luiz
Carlos Barreira N :man, presidente do Cansei ho Regional de Técnicos de
Administração, atencioso convite para que participe daquela inicintiva cujos
debates terão lugar no Auditório Horácio Lafer, t:specialmentc cedido pelo
B:~nco do Nordt:stc do Brasil.
Dentre os r:xpositorcs figuram o Ministro Delfim Nctto, que: falará
sobre "u Emrresa Rural como Agt:ntc de ~1udança dn Estrutura Agrária"; o
Ministro llélio Beltrão, que discorrerá sobre "Desburocratização do Serviço
Público": o industrial Cláudio Bardt:lu, que pronunciará conferencia sobre.:
"Abertura Po1ític;1 Versu~ Eficácia Empresarial" c o Sr. Camilo Calazans
que ahord:1ri1 o tema "0 Dirigente Empresarial ~uma Economia de Inflaçào
Reprimida".
C:1hcrá ao gowrnador Virgílio Túv0ra proferir a pnlcstra innugural às
~O homs do dia 9 de sctcmhro, focalizando as metas previstas para a sua gestão à frente dn E.xccutivn cc:~rcnse.
Recorde-se r.jue, tanto cm 1'>77 como no ano transncto, :1 111 e 211 Semn·
nas du Administrador cont:trarn com upreciávcl número dt: adesões, gmças
ao intcrcssr: dcspt:rtado no seio dos profissionais c estudnntcs de administr:u;i"'lo, hcm :tssim junto aos círculos ;~dministrntivos c cmpresuriais dos três
Est;1dos referidos.
Em 7K, :.lliús. o convidudor:srecial foi o então St:nador Magalhães Pinto
que :iii compareceu, discursando brilhantemente p;~ra os p;.1rticipantes di!·
quclc ccrl:lmc.
Pelos rrcp;.lfativos il Ctlrg:o do CRTA c o conceito dos conferencistas, é
dt: cspcr;~r que a III Scm:ma do :\dministmdor rcvistu-sc, como as duns anteriores, de notúvcl i:xitu, dentro dos nobres objr:tivos qut: vbi:~ :1 nlcnnçar.
{Muito hcm!)

O SR. PRESIIJENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Sen:tdor Milton C.1bral.
O SR. ~III.TON CAIIR,\1. (ARENA- PB- Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senudores:
O que já foi dito neste Plcnúrio por meus ilustres colegns membros da
Comisào de Minas c Energia do Senado Fedcrnl. c dt:·SUa congénere da Câmara dos Derutildos, t1s instalações técnico-cientificas c industriais da Ale·
m:mha e da Franço1, no campo elctronuch::ar, certamente, pouco ou nada fal·
tarú acrescentar.
Por issn mcsnlll, ahordurci alguns aspectos do que nos foi mostrado,
que mcrect:rn r:spL~d;tl dcst:lquc neste momento, quando tiS nações mobilizam
vastos recurso~ humano~; e fin;~nceiros cm buscu de soluções pnm a gruve
qucst:io energética. Acrcditll ser muito import:mtt: explomrmos i.lt:Xperiên·
da diiS n;t~õc~ de maior potcncialtC::cnico-cicntifico, com st:us maciços invr:~
timcntos !inurH.:ciro~.
Encontranw-;, cu c meus unte comranht:iros de dclcgaçào, uma Europn
profund;uncnte ahal:tdu, ptlr forç:t do cont[nuo crr:r•.:imento do preço do petróleo. A~ pre\·isôt.:s apontam u aurnr:ntu de custo de um barril entre ~ll c 35%
a\~ 11lim dn arh'· Fm cnmcqiténda,o ritnHl da innaçà~~ deverá alc:1nçar, no~
países da Europa Ckidcntal, a mí:dia de IO''i,, neste ano, devendo prolongarse 1111 primeirn ~emcstrc de \lllo\0. t': um imlicc de l'ai'Cr inveja.
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mernhrns lia OCDE- Organilaçrto Jc.: Coopc.:-

r;~~;:"in c l)c~cnv,ll\'imento l·:cnnúmico, deverão registrar um déficit t.le 40 hi1htic~ de Jtilarc~ :H é n lim de l 1l71l, contr;~ os ~o hilhlics Jas prcvislics. O sai-

Jtl ncg;.nivo podcr:l ~e r rcdutidn aJO hilhlics Je Júlarcs c.:m 1'lHO se os paísc.:s
da OPEP incrcrncnt;~rern sua~ irn['Hlrt:u;tic.:s no men::allo produtor Ja referida
cumun iLI;tdc.
1\liús, Srs. Sc.:nadnrc-s, é reconhecido que o principal problema que :tfetn
n cnfriHJUCCÍdo mercado linancciru inll.:rnacion<.~l, cst{t mt rc.:ciclagc.:m dos pc·
tmdt'll:~rcs. (~ ncstc mcrc:u.lo ond~: llS países cm dest.:nvo\vimcnto buscam
Ctll11plcmcntm seus r~:cursos para enfrentar os délicits causados p~:\o alto
1.!\lslll do petrúlco. De que forma volta ao mercado as dczcna!i de bilhões de
dtil~u~:s acrescidos t:m virllldt: dt:stc.:s ~lUnH:ntos rccc.:ntcs'.l t\lr:m dos c~mais do
Banco Mundial c Uo Fundo Monetário intcrnnciona\, como o Brasil podcri:t
tirar uma mclhnr fatia do gig:1ntcsco holo que <I OPEP, :1 c:1da :mo, faz crescer ~.:nm n fermento do consumo cm toda parte? Um dos meios que exige.: mentlr pr<l/ll par:t compensar os crescentes gastos com petróleo, consiste, c.xat•l·
mm te, cm vende.: r mais par:t os pu ises fornecedores da OPEP ou incrc!,tt.:ntm
~• cxportaç:lo de fnrma g~:ml. 1: o que estão fnzcndo :ts nações da Eurl.pa, o
Japrlll·c os Estados Unidos. :\trair os pctrodúlart.:s. Esta é :1 rcaçrto mais cJc.
mcnt:•r. I! nhviamcntc a perseguida prioritmiaml!ntc.
Cllrno dilia. n :1haln da economia européia é um fato, c por qUI: não gcncr~tlil<~r'! A t:Ctlnnmia mundial cstú passando por um:t crise que só tc.:m compar~u;rto com as Gr:tndcs Gucrms. de.: 1914 c 1939, c a crise cconômic:1 de
Jl!;!.lJ. O Br:1sil jamais podcrin cscup;tr. ou se isolar. d:t repercussão c."~.: tensa ;,:
intensa, cm toUos llS setorc.:s da :ttivid01dc hum;m:t, nos 4 cantos da Terra. Est:unos pagando o nosso trihuto de s:tcrifício. O erro, ou engano, foi deixar
passar o tempo, prcciosissimo tempo que niio volt:t m:tis, s~:m uma decisão
suficientemente larg:t c profunda, n:t oportunidade.: cm que mudou a politica
dt1s c.xport:tdllrcs. Somente nos Ultimas dois unos começamos a tr:thalhm
J1:tr;t suhstituir o petróleo, assim mesmo com certa timidez. O carvão nacio·
mi prmicamcntc.: licou como está até hoje,
N:t Europa que vimos cm julho Ultimo, us notícias são de que o PNB
mt-dio Ucvcrú se situar cm ~%. t\ Fr:mça dc.:vcrá alcançar a t:txa de 2,5%, a
:\lcnwnh<~ com J%. O desemprego nos países da OCDE poderá atingir a 19
n1ilhôcs de tr:th:dhadnrcs, dois milhões a mais, de.: hoje até julho de \980,
F~tc: é um qu:1dro sombrio, triste, de :.1\ém-mar, NUo pensem os brasileiros
que estamos sôs cm nossas terríveis dificuldades. 1\ imprevisão t;~mbém cn·
volveu ns curopc.:us. A diferença cm rcl:1çào :to Brusil i: que eles tinham cundiçôcs de rcaparclh:mtcnto c rcsrostas rúpidas, tanto pelo gmu de c.:duc:1çào
do pnvn como pela c:tp:tcid:tdc técnico-cicntilicu c industrial, a\iccrç:td:t
numa tradição c compctCncia nu :tdministração de programas complexos.
Di1cm no velho continente que a chave do prohlcma está na redução do
<.:unsllnttl de comhustivcis importados, com esforço simultâneo na substituiçiio Uo pctrúlcll onde for viúve] técnica c economicamente. Quanto às
<.:umpcns:u;ôcs dos desembolsos a mais, cm virtude do continuo rcajustamc.:n·
tu de preços. a soluçãll é :ltiv:~r as vendas p:mt o exterior de form:t a cobrir os
p~tg:lml.·ntos. A t..-urtn pn11.o, n;io c.,istc llUtro c~uninho. De qualquer form;t,
utna llhscrv:1çàn a ser destacuda é o fattl de os puiscs europeus passarem :t
considerar como indispcns:'tvcl a ~olitica cconômica, dar à energia a característica de f:.ttor Uc produçilo, curo c de custo crescente, c que os consumido·
rcs devem ubsorvcr o irrcvcrsívc\ ;Lumcnto dos custos. Portanto, o fato r
cus tu energético vai pcstlr cada vez rnuis, c quem contar com mais energia u
pn:ço mt.:nor, lcvar;.l umu considcr:ivcl vantagem nn dura compctiçiio do CO·
mí:rcio intcrnacionul.
Se souhcrmos tirur p:1rÚdo d:ts :lltcrnativas que possuímos, poderemos
cxtrt~ir d;1 atuul crise mundi:il, c por causa dt.:l:t, os novos instrumentos que
far;"111 acelerar o nosso dcscnvolvimento, Sempre foi dus grandes crist.:s que o
homem soube superar-se. No Brasil nào scrit diferente. O que teremos de
rcalit.:H no c:unpo d:t ciência c d:~ tecnologia para garantir o utcndimcnto das
nn:-;sas ncct:ssid:~dcs b:hicas, dcvcrú obrigatoriamente situar-se cntrt.: os c:s·
scnciub ohjt:tivos da ação guvcrnamentul, c nem poderá este empenho ser
tlhstacul:1do sob liU:lisliUcr circunstCmci:ts. Estamos às vésperas de rccchcr o
III PND. O Congresso Nacional tcr:'t cntüo oportunidudc de ofcrcct:r excelente cuntrihuiçüo nt:sst: sentido,
Tt.:r cncrgiu :thund;mte c harat:t é a gmndc meta que fur{l diferenciur o
poder ..:nmpr.:titivn das naçiiCs. A cada dia a vida urbanu c.: rum\, cm todos os
liii~Hir;mtc~. depende do uso de cquip:uncntos cuj:1 eficiência cstú na força
motora, O aumento da rrudutividadc c a inct!ssuntc busca por melhor I.JU:tli·
lladc na produç~10. cm tndns os setorcs, estão subordinados, inconc\icionul·
mc.:ntc, uo fornccimcntn seguro c c..:onômico d:t cncrgitL
Estt: foi o ~llllVcncimcnto que adquiri nos encontros com os cientistas,
técnÍL'm, ;tdmini~trmlnres dn govcrnn, c com cmprcsflrios du indUstria pesa-
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doL doL :\lcm<Hllw c d~t 1-"rant;il. f: tlc.:ntro dc~ta conccpt;:io 4Lil! c.:st:io ~c organi·
tanJtl dccididarncntL". ld~ntit.:a atitude ~c uhscrva no Jap:'lo.
O prtJ!!f:Lma c.:nc.:rt:0tico naquc.:lcs paiscs transcende aos governo~. São
a~·úe~ cuntínu;t~. pcr~i~tcntc~. duraJuuras, ~cj:un lJlWis fort:m a~ ..:ir..:unstim·
cia~ politica~. E gr;lt;a~ a cs~:t tcnaddadc é que eles conseguem os rcsull:ldos
fant:btico~ IHl rrojcto c l:ll!lStruç:io de cquip:tmcntns u\tumcnlt: solistic;1dos
que curnpúcm tl organisnw de umu cc.:ntnd nuclt:ar, c dt: uma cadeia de pro·
cc~~arncnto c rcproccs~:nncnto dn combustivel :ttômico. São os conhecimento~ ;tcumul;tdos qut: c.-.:travasam de unw para Olltras úrc:ts, como vimo~ cm
Jlllich,ondc 6HO dentist:l~. uuxiliados pnr J.SDO funcionúrios c um orçamento de JOO milhlit:s de murcos alcmücs, (ccn.:<~ de 4,5 hilhõc:-; de cruzeiros,
a C r.~ 15- 1 DM ), cmpcnhant·Sc.: cm numcro.~os projetas cnvu\vcndo ciência húsica c aplicaú:1 na ctmslnlt;:in c novas utiliz:u;õcs de rcaturcs nucleares,
Ctlllltl a prnduç:io de c:tlor para utililaçãu dirl!t:l cm sillcrurgia, aquecimento
de cidades. etc ... u dcsenvnlvimcnto de tccnologi:ts para cxploruçào de novas
fnntc~ cncrgi:ticas: :1 prnteção :to meio ambiente c segurança tt súudc do ho·
mcm que opcr:t instal;u;ôcs que us01rn elementos irradi;tdos; c ;~ssim por diantt:.
h te cc.:ntro Jc Jlllid1, c~tahclcddn cm ICJ56 pt:\o Governo do Estado do
Nnrtc du Reno t: \\'cstphalia, é um centro fund:tmcnta\m~:ntc de pcsquis:1
nuclear c trahalha cm c~treita cooperação ~o:um :ts univcrsil1:1dc:s da região.
Desde 1%1 pasSl)U a rccchcr :t participação do Governo Federal (1JU%) c udquiriu o "~tatus" de empresa c l!lli1H1 wl vem sendo udministrado. Tr:ttu-sc
de um gr;tnJc cnnjuntn com quase uma centena de ~:difícios, ccrc~tda por to·
Jus os lado~ por densa t1nrcst:t, onde, conct:ntmdamcntc, uma comunidade de.:
dentistas c :tuxili:arcs tt!cni~o:os suportados por um expressivo orçumcnto, dcdic;~d:tmcntc prncur01 persistentemente expandir o uso pacilico de energia
nuclc;1r t: c.:xp\orar tlutr:ts fontes de energia. A ct:rtcza d:t continuidade, do
:tpoin d:t~ univcrsid:tdcs, dt' sistt:ma emprcsariul c do govc.:rno, i: que lhes dào
a indispcns;'1vcl confiança c tranqüilidadc pura aqueles cientistas
conccntrart:m-sc sem prcocup;~çào com o futuro pessoal, até o dia da compulsória aroscntttdoria.
O mcsmll vimos cm Kar\sruhc, t:~mbém outro grande centro de pcsqui·
sa nu~o:lcar. cujo ort;amcnto para 79 (lO% do governo do Estado de BadcnWurttcmhc.:rg c 'JU% do Governo Fedem\) se :tproxima de 400 milhões de
mmcns (cerca de 6 hilhõcs de cru1.ciros, sendo I DM =C r~ 15) para atender o
tr:tb:dllll dc.: mil cientistas c engenheiros cspcci:tlistas, c cinco mil funcio·
nários. I~ t:.lmbi:m uma pcqucnu cid;:tdc com 3 kml, cercada por Oorcstas, u
12 km da dd;.1de de Km\sruhc,
Os liU<~tru ohjctivos principais deste magnilico Centro são: o completo
ciclo do comhustivcl nuclc:tr, compreendendo o enriquecimento, reprocessa·
mcntll c dc.:púsito de rcjcitns, segurança das instalações c dcsc.:nvolvimento de
nov:ts tecnologias. Foi neste centro que tivemos o pralcr de encontrar o Professor Uccker, responsúvd pck1 pesquisa do método de separação por j;ttoccntrífugo. utili.mdn par:t o cnriyuccimcnto de ur:inio, ohjcto d:t sociedade
entre :t Nuclchrás c a Stc;lg (;~lemii) n~1 cmprcs:t bin:tcional Nustcp.
Dcmonstr;mdo grande conli:tnça nos seus tmb:tlhos, o Professor Becker
transmitiu-nos a c~:rtcza do êxito técnico c económico do citado processo de
conccntraçrto do Ur:inin. comparado com os métodos da difusno gasosa c o
Ja ccntrifugaç:'ln utilit.adn~ pcl:ts grandes poténcias nucleares.
Estú prcvist.a para setembro pró:dmo o início da transfc.:rência dnque\as
instalaçllcs p:tr:t o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, que a
Nuclchr;ís nHtntcm c.:m Belo Horizonte, Em du:1s ctnpJs, a partir de 1982, serito atingidas, j:"t cm Resende, a escala industrial, quando o Bmsi\ se tormmi
autónomo no difícil c complexo ciclo do combustível.
Creio que os Senadores que me untc~o:cdcrnm nesta tribuna j(t csgot:tram
cm detalhes o que foi mostrado nos diversos centros de pesquisas, usinas
tcrmonuclcarcs cm construção c cm funcion:uncnto, bem como indústrius
Uc compnmntes pcs:tdos na Alem:tnlm c na Fr:tnç:L Assim sendo, não devo
insistir t.:m inform .. çõcs c comcnti1rios espccilicos sobre os empreendimentos
cm ~i. Prefiro complcmcnt:tr o que ji1 foi :tmpl;tmcntc noticiado, udu:t.indo
comcntúrios cspccilicns sobre o que eles fuzem cm tc.:rmos de politica c programas. (~ a larga c.-.:pcriência que precisamos :tcornpanhar se quisermos
queimar as ctaras liUC :~inda nos diferenciam. Como nos prepararmos cfi.
cientemente pan1 c.\ piorar o imenso potencial de riquczus que dispomos pmticamcntc intncudn, a cspcm Jc :tçüo mais agressiva c r:tcion:l\. Muit:1s
\'C/es licn :1 imaginar o que st:ria do Japão se est:t indolência bmsi\cira lá dominasse, com Sl!Wi 11 S milhlics Uc hahituntcs m:otovcludos num pçqucno tcrritt'lriu de HO mil Km:, como se cmpurrússemos toduu püpuluçüo bru~i\cira
para a cxtreita \'.ai."l.:a coberta pelos Estados du Riu de Janeiro c Espirita Santo. Cornn foi pmsívcl an povo japonês alcançar tantu cliciência c rcsultadus
cmnúmkos impressionantes cm condiçôes tiio :tdvcrsas'! Pode um p:IÍs atcn-
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der ~ua" ncr.:c . . ~idiidc~ cnc:rgêtiC<I" yuumlo 90% do que: precisa vem do extc:·
rinr c ""~im nn:,mo, ~cgurar a inflac5o cm apenas 4r,:;1, contru IW.n nos Estu·
Jn" Un iJo~ c na Fr;m~a'! Cwnu conter ;1 t:t.~u de: desemprego cm 2,211, r.:on·
tra ~.Y.~· na nwiori.1 Uo:-. pabc'i industrialitudos? Como elevar o nível de pro·
dm;àn fl"' 1'1/fliW da urdem de 9 mil dólarcs/;ulO, c rctcr cm suus mi'ios H% do
comércio mundial'! Cornn ~1htcr saldtJ positivo no bahmço de pagamento de
21 hilhi1c" de dôlarc", quandn o p:tí~ é intcrn:tmente submisso uo mercado
externo pur:1 ll fLJrnccimcnto d~: m:lli:rias-primus (HU%). r:: preciso h:mbr:u
~JUC nus décadas Jc Sll c f11l era o Japào um país cm desenvolvimento com dé:·
lkib cumcrciais crúnicos, e vinte a nus derois rcprcsentur treze por cento d:1
prodw.;àtl tcrrco,;trc, colocando-se cm 2~' lugar, após os Estados Unidos.
O que eles IÍ!crurn foi simplesmente aproveitur os conht:cimentos eu ex·
pcrii:nci:t nnrtc·amcrk·una c curopi:i:t, uduptado-as às condições locais. atra·
vb do preparo do pnvo soh todos os aspectos. G :mhm u experiência dos ou·
trm c com determinação aplicá·lil cm seu benefício. Desenvolveram uma
nova n1entalidadc que dispertou no japonês a volunt::íria cooperuçào e dedi·
caç:io ;1 empresa. llnde ele ingressa, pensando realizar-se c abrir caminho
par;1 !'leus li lhos. 1-lnj~:. ~l espírito cmprcsari>~l fiiZ parte do comportamento do
IT:Ihalhiidllr. f: C\\raordin:'triamcnte si~nificativo a tHgunizaçi'io C funcionU•
mcnhl de MlO mil ~rupos de controle de quulidade, entre os trabalhadores,
que fa1 )!arantir a ~.:ompctiti\·iUadc. entre os trabalhadores, que: fuz garuntir a
cnmpctitivid:ult: do produto "Madc in J:1pan". r\ produtividade é tenazmente pcr..,eguida c toJm cnlahmarn pnr novos ~anhos. E por este meio souhe·
r:1rn ct~n..,truir urn:1 víd:1 símplc~. pllrém collfortúvl:l, c como conscqLii:ncia
gcr;Lthlra de puup;uw:z.
:\ mutlernituçün l.:tliNantc Jns .~t:hHe'i produtivos, ;1 racionuliz;lçào dos
f:1turc~ de prndu~.;iw. a dinamkidadc d;~s nrt!unizucücs produtoras, o gosto
pcl:1 ÍlltlVill,::in, o denndado interesse cm ;Lpcrfc:içoar·st:, os mecanismo~ de
:1poi11. ~:~u :dt!urna~ car:L~·terí,tic;~~ da ftlrrmçàLl t.h: uma forte cconômia de
llli.:TI.:ilt.h

Nc,tc mnrncnto quandn r.:onsti!Uinllls urna Comissàn ~acional de Encr·
snh ti comando dn Vice-Presidente da República. c secrct;triada pelo Mi·
nistro da' ~lin;L~ c Encr!;!ia. a minh;t primt.:ira npinii'1o seria cst;t: vamos criar
tlll llra'iil uma flO\';L cnnc~:pçi'1o de vida, começando pela c:-;pans~tl do sctor
cncrf!i:til.'ll c prmluçün dc alimento~. explorando as boas liçõe..; que os paisc'i
11111i~ adiantadLlS pndcm OLh oferecer.
btll implicaria no de~cmolvimento de uma civilizuç~o rural em contraf!ol~i~;'Lo it t:l\·ili~:u;iiu mhan:a. Seria ;1 pre~act1o do retorno ao campo, paru
ddc cxtr:ur cm ahundúnci:t a matéria-prima suncit:ntcmcntc variuda c volu·
lumosa. apta a atender as nos~as necessidades internas c possibilitar sobrus
~uhst;1nciai' par;.! c\rnrta~o·flll de combustíveis líquidos, Jc produtos quími·
cos dcrivaJus da' suhst[tnt:ias vegct:lis, animai'\, c do carvão. Cabe advertir
que uma hem nwntad:1 t::M;lli:gia c.10igiria consideráveis investimentos cm
pt:SLjLtisa. :th,orç:io c dcscnvlllvimcnto de tecnologia. Esses inv~:stimcnto vi·
riam das ftHliCs ;ttu;tis c :linda reforçados, s~1h nov:1 orientacào, sem pulveri·
/a~o,:ôc' tm Ui,pcrdit:illS, mu:>o otplicado' de forma concentrada cm centros devilia mente ;Lrarclh:Ldth, apto~ a atingirem seus objt:tivos no menor espaço de
wmpo.
Neste pnnto tio meu pronunciurnento, devo registrar :1 minha intc:nçào
de continuur tl dch:ltc, porqu;tnto a vastiUào do tema nào permitiria nos minutus 4uc o rcgimenttl me asscguru, condensar as observações que: vc:nho fu/cmlo, conw fMm;L llc contribuir c particip:tr dos debates cm assuntos que:
,;w verd:tdcirumcntc criticlls para o processo de dcscnvolvimc:nto nacional.
Vollarei ao terna, para t.:ument;lr o que vimlls c aprendemos da politica e
pm~ramas energético~ d;1 Alc:rnanh:t, da F1anç~l. c de outros países, dos
avan~;tl!'l I.WhJLlistudll~. c de cnmo poderemos no Brusil c'plontr noss;ls po·
tcndalidadcs fat.:c a t:.\pt:riCncia at:umulada nesses paí~cs que ji! invc:stiram,
;1prendcr;un. 1.:\lllHl também t:rrmam, c isto, c~o:rl:lmt:nttt: sc: tr;~nsform:~m c:m
lil:t,c, c ~anhll\ Jc tempo.
O Urasil tem tudn para wr uma grande pnti:nci;~ encrgétic:t, e somente
t.:tiiHJliÍstantitl C\l;i pll~i!o'Úll, ruderÚ ;ttin~ir OS demais piit:llllilfCS que darão ao
pnvtl a plena sati,f:tçihl d~: viver em p;tl c prllgrc'i!'liv:uncnte. (Muitn hcm!)
g1;1,

O SR. l'ltFSI UE:\'TE (A lmir Pinto)- Concedo a p;!lm·ra ao nobre SenadPr Jaisnn Barreto
O Slt .1..\ISO\' 11.\IU~FTO (MDB- SC. Li: o ~cguintc t.Ji,cur:o.tl,)Sr. flrc,idcnte, Sr .... Scl\adort:s:
Fntrc ll'J!ramb tcnt;IS na~o:itm>li~. tem pDsiçiin de rdevn a questàn cner·
~~éllt.:<L, JWH.ptc Jcl;t, L'lll t!randc medida, derivam li~ demais problema' que
.tlclaln .1 c~·n\Hltlll;t nacinn:d c. pnr \'li! de t:tlfl~cqllências, pt:nalinun a ~ocie·
tl:Ltk· hro1,ikir;1.

l
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E verd:1dciro ditcr, purérn, que, ~o por ~i. a clcvaçJn dm preços do pt:·
trólco, recrudescendo u crise: dc:n<igrada Já cm 1973, nào poCc ser tidu como
a rcspnmável única pelos mules que nos afligem.
lmprcvis;lo c Ucs>~certos na iÍrc;t cconõmicJ lcgarum-nm o que ui cst[\:
cri~~:. gerador:~ de inccrtcla!'l.
Num quaUro de crise cmulJur;tdo numa economia de guerra. nu dcno·
minaçào do próprio Governo, o que se csper:t sii.o decisões de conteúdo for·
te, capHlCS de rcsult;1dos eficazes.
Se o grande prohlema, então é rcdutir u dependência do Pais du impor·
taçào de energia e se o próprio Govt:rnojá definiu os cuminhos a trilhar, com
únimo c com vclocid:1dt:, imrõl!-se que à tomada de decisão correspondam as
açôcs a c:mprc..'Cnder.
No !ictor siderúrgico, :t dcpcndCnciu nacional de rcdutorc:s importudos
- vale di1cr. Ue energia Ctlmprada do exterior - é superior u 70%.
O Governo. :.ttr<lvi:s do CONSIDER. uprovou, c:m \CJ75, a inclusão dt:
um empreendimento no programa siderúrgico baseudo nu utilizaçilo do g::ís
do carvão de Santu Catarinu como redutor: o Projeto SIDERSUL.
O GGvcrno dn Estado concluiu o Projeto e este aguarda a análise do
CONSI DER c da SI DER BR.-\S c, cm scguida, u aprovação do Ministério da
lndüstri;l c do Cm1ércio.
O~nrre. Senhor Presidente. que. segundo o notici;'1rio espc:cializudo, fon·
te~ dn Gnvcrnolevantam nhjeções ofidn'ias ;~o Projeto, do ponto dc: vista do
~cu Cllnlrnlc acionúrin.
Filtra-~c; Ju ~lini~ti:rin da lndú,lri>~ c do Comércio que o Projc:to SI·
DERSüL. cm hora tecni..:amcnte vi;'tvcl c estr;ttcgicamcntc recomendável do
pontn de vi~t:l d;1 politicO! energética. ni'io deve pcrtencc:r ao Governo, ma~
~im ser ;1~'iurniJo pela inki•1tivu priv;1da.
O Projeto deve ~cr considcraUo. nesse julgamento, cm fu:1cii.o dus suus
dlta' f11~c~ Ui~tintas: ;1 primeira. que é a Unidade de Redução Di reta, envolve
o descnvnh·irncnto de uma tecnologia que vai libertar o Pais da derendéncia
de rcJutllfc' irnportadth, pois tr;lnsftHmarú o carvão vapor cm energético
para ;1 siderurgia.
A . . egund:L fase ~.:omprccnde a adaria propriamente dit:l. cm que os proccs~o~ prndutivth s:'1o lh convencinn;ds e ni'io envolvem riscos m:m nivt:is de
rentahilid;u.lc Jc long:1 maturuç;io, como i: o cuso da Unidade de Redução
Dirct;L
E~ta, e.\atamcntc ror esses uspcctos, ni'io atrai o invt:stidor privado, cuja
preocupação pelo lucro, como é normal, é imediuta.
O pioneirismo do Projeto SIDERSUL no asrecto energético. caractt:ri'" a import<'Lncia c'tr>~tégica do cmprccndimcnto c, por isto. cvidenciu seu intcrc~:>oc par;! 11 'C!!Uromça nat:inn;d.
t\ comprccn,fln destes aspectos do cmprc:cndimento é essencial para a
>~Valiaçiw c a dccisi'w govern:1mentul sobre u SJDERSUL.
E~pcr:nnns, Scn.hnr Presidente. que as autoridades federais não incor·
ram ntl erro, gr;1vc c irrcp:trúvcl, de dci,ar pu~sar a oportunidade que repre~entõl, rara a nacinnali;;u;ào do hal;mço siderúrgico nucional. a upro>Juçào
do Projeto SIDERSUL.
Com ele, o Puís sô tem <.t ganh>lr. E nào ser::í com u recusa de sua apro·
vaçÜLJ 4uc n Governo ir:'t reverter o quadro da estatização.
Esta é ~cmpre dc:fensúvcl, quando :1 iniciativ;\ privuda nãO possa ou nào
Je:-.eje pmtidp;1r do empreendimento, como ocorre: com rt:lacilo a primeira
ct;tpa do Projeto.
E cl:t- a intcrvcnçr1n estatal- é justilicávcl, quando o emprecndimen·
to seja Jn int~.:rcssc Ua scgurançu n:1cional do Pais.
f: o c;tsn dn Projeto SIDERSUL. (Muito bem!)

O SR.

I'RF.SIDF.~TE

(Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobreSc·

nador Humbcrto Luccno1.

O SR. fll'\IIIF.RTO LtirE~ A (MDB- PB. Lê o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Scn;~dores:
Um dllS problcnws cruciais com que se defronta o ensino médico é o da
impl:mtaçiw de uma infr:l·t:strutur:t hospital:tr :tdequad:t :to bom descmpe·
nlw das diversas cspecialil:tçõcs.
A Universid>~dc Fedem! da Pmaih:t, considerada uma dus melhores dus
novas universidadc:s bra'iilciras, vem dc:scnvolvcndo notávt:l esforço par:1
melhtlmr ;1 qualidade llo ensino médico.
l·:rn Joàn Pt:SM1:t, ror e\empln, a UFJlB dispõe hoje de: )06 leitos pró['ITins cm~ (dois) hospitais, scndn urn cspc:cializ:~do para doença infcclo conla~itl~a l.:lllll llJh lcitns, únh:u na Piiruiha, configumndo-sc dcssu muneira
t.:tllllll hmpital de ba:>oc nu termmal paru dllCnç•ls tropicais c ll outro ho~pit:il
de l'línica,, cllm 200 lcitm, mantendo cnnv~nin com o I~AMPS, situ:tdo
l.:tll\lo htl~pilal de base rara tratamento clinictl cirúr~icn das diversas patoln·

m,\nlo JH) CO~C:I~ ESSCt ~,\('lf)~..\1. !Sl·t;.:in li!

,!!i:ts. induindn 66 leitos destinados it tisiologia. Utiliza :linda a UFPB leitos
dos hospitais da l..ll.A. para obstetrícia cginecologi:.1, do Hospital Psiquià·
trico J1iliano Moreira. d:1 Secretaria da SaUde, do Hospital de Pronto Socor·
rodo município de Jt,rao Pessoa, do Hospital de Assistênci:~ Médica Infantil
da Paraíba c t.Ja C:1s:1 de Saúde Sf1o Vicente de P:tula, para fins did:i.ticos.

Pois hem, ~~ cnndus:io d;as su;1s obms, ll sw equipamento, bem como ;.c
sua manutençiio por dois (2) ann.-,, dcpcndt:m t.J;:a liheraçào. pcla Sccrcturiu
Jn Plancj;.uncnto da ver ha de trc1.entos c cinquenta milhclcs de cru;.cirm (CrS
J50.000.00U,OO}, conforme expediente do Sr. Ministro d:~ Educação :::ncaminhado t1qucle alto sctor da ;~Uministr:u;ão feder;d.

Entretanto, esse lJtl:ldm não sutisf;.11. ;as ambições da UFPB, dada a prc·
cariedadc dessas organilaçõcs hospital:1res. Dai porque faz alguns anos, ao
tempo cm lJUC era Reitor o Dr. Guiloardo Martins, foi iniciadu a construçi\o
do Hospital U niversitúrio, no CU111pus de João Pessoa, o qual tcrú quatrocen·
tos (400) leitos. Com mcil :.!Cesso rodovi:lrio, servido por linh:ls regulares de
transpor!!! colctivo, ;Is suas obms de infra-cstruturajã estão totalmente concluid:ls c hcm ussim us obras de acnbamcnto de pelo mcnos três undarcs,
onde atuarào os serviços de obstetrícia c ginecologia.

Sr. Prcsillcnte, Srs. ScnaUort:s, resta-mt!, :.1~si111 fazer um vc:cmcnlc apt:lo
ao Sr. Presidente da Repl1hlica c :ms Srs. Ministros do Plunej:1mcnto c da
Educaçfltl, no sentido do atendimento desse pldto da UFPB que vcm ao cncontrn dos nosso anseios de aprimowmento pronssional c Cllltural. (Muito
bem!)

t\li:h, hú qu:.1tro anos. funcionum, plcnamcntc, no andur térreo, as ins·
talaçôes ambulutoriais. atendendo~~ cerca de trêfo mil (3.000) consultas mensais, ;1brangendo os prcvidenci{lrios c os não contribuintes.
Esse hospitul situa-se na microrrcgiàodc saUde de João Pessoa que compreende os municípios dcJuão Pessoa, Alhandra, Baycux, Cauporú, Cabcdclo. COnde, Pitimbu, c Sant:1 Riw com unm popul:~çilo cstimada de 497.074
habiwntcs, dos quais 426.6XH n:.1 wna urbana c 70.386 na zona rural.
Sr. Presidcntt:, Srs. Senadores:
Par:.1 se ter um:.1 idi:iu bem nítida do que representa o novl) Hospital
Universitário paro~ a UF!lB, hust:l salientar que a sua ilre:~ de Saúdc possui,
no aluai ano lctivo, um total de 2.886 :liunos de gmduaçUo, distribuídos du
seguinte form:~:
Medicina ......... , .................. , ............... 945
Farn1ách1 .. , ........ , .......... , ..................... 583
Odontologia ......... , .... , . , ............ , ....... , .... 572
Enfcrmugem , , . , , , , .... , , . , .. , , . , .. , , ......•..... , , . , , 432
Eductlção Física , , ..... , ... , .. , , , . , , , , , .........•.. , , , 1')9
Nutrição .... , . , ...... , .... , ....... , •.............. , .. 155
A nível de Pós-gradu01ção, a UFPB mantém os seguintes cursos na área
de S<túdc:
Residência cm Medicinu:
Clínica Médicu ........................................ lO
Pedintrh1 .........•. , ........•.•....................•.. 17
Medicina Prt:ventiva , , ......... , •...........•..... , ..... \0
Cirurgia Geral ......................................... 06
Tocoginecologia . , ....... , , , , , , .. , ..................... 04
Neurologia , ... , . , , ...... , . , • , , . , •.........•........ , . , 02
Psiquiatrin . , .. , .......... , .• , ...•. , . , ••..............• 02
Ortopedia ............................................. 05
Nus outras

{lrc<~s

de Saúde, mantêm residências para:

Enfcrmugcm Psiquiátrica ........................ , ....... \2
Cirurgia t: Tr•1umatologia Buco-Maxilo-Faciul ........... , . 06
M:.~ntêm

uinda a úrea de Saúde da UFPB, 03 (tri:s) cursos dc mcstrado:

Mestrudo em S:uide Pública . , ....... , . , .......... 11 alunos
Mestmdo cm Enfcrmugcm . , , , , , .. , .............. 17 alunos
Mcstmdo cm Engenharia Biomédica .............• 06 alunos
O Hospitul Univc.:rsitàrio situa-se como fi.rca de excclência para trcina·
mento c apcrfeiçotlmcnto dos ui unos da Arca de Suúdc, bem como dc outras
áreus da UFPB, nomc:ld<~menlc: dos cursos de Administração, Psicologia,
Riologiu c Serviço Social.
Alllalmcnte cumprem regime dc internato 46 alunos de Enfermagem,
173 alunos de Furml1ci11, 110 alunos de Odontologiu Social c 36 ulunos de
Medicina. A o1brangência do campo prático dn área da ciência da saúde atin·
gc um tolal de 663 alunos de graduuçào cm Mcdicinu, 374 dc gruduuçJo cm
Enfcrm:I!!Cill, 630 alunos de: Farmácia e 370 alunos dc Odontologia. Os cur~ns de E!Juc;1çiio f'lsicu c: Nutrição passarão a utilizar o Hospital Universi·
t(lrin, como I.!Umpo de treinamento, U partir do próximo perlodo letivo, flOr
serem cursos Je recente criuçiio.
H ~c vê, rorlimtL), Sr. l1resit.Jcntc, Srs. Senudores, u ultu
novo Hospital Univcr~itftrio, puru n UFPB,

.~ignincaçilo

do

O SR.JlRESIIlE~TE {Almir Pinto)- Conccdo a p<tlavra ao nohrc Senador Franco Montara.
O SR. FRANCO ~IONTORO (MDB- SP. Lê o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Scnadorcs:
Todos os Sindicatos de Trabalhadores da Baix:.1da Santista estão desenvolvendo manifestações de upoio t1 Subdc\cgr~ciu Regional do Trabalho, de
Santos, que vem fisc~llizando com rigor o cumprimento das leis trabalhistas,
especiulmcnte quanto ao trab:llho do menor. Estc fato não agruda a muitos
cmprcg:~dorcs, que tudo têm feito para hoicotur a uçào da Subdelegacia Region:d do Trabalho.
Na rcprcscnltlção que nos foi enviada, destacam os Sindicatos:
I- "As cntidades sindicais dess<t região semprc exigiram que o Ministério do Trabnlho :~tuusse, n<~ Baixo1dr1 Santista, de m:mcira rigorosa no que
diz respeito ao cumprimento das leis trabalhistas, o quc :llé o ano pnssado
nilo acontcciu, sob o argumcnto de f:llta de condições mutcriais para esta nscalil.<lção. Agora, quando isso parccc ter sido r~\ci:lnçado, uma vez que os inspetores da Subdcleg:.~cia santista vêm trabalhando com inegável cliciência, os
empregadores tentam boicotar a sua açào. Por isso, manifestamos a nossa
estranheza pelo fato de vários emprcgo1dores tcrem-sc reunido no último dia
13, na Câmara Municipal de Santos, com u participação do próprio Secretário dus Relaçõcs do Trubalho no Estado de São Paulo, quando falou-se da
necessidade do ubrundamcnto da fiscalização da Subdelcgucia Regional do
Trabalho."
2- ''Acontece que através do estrito cumprimento das leis, os rcprescntantcs da Subdelegacia do Trubalho constataram a exploracão da mãode-obra infantil cm estabelecimentos comerciais, com a colaboração de entidades de promoção social, mais conhecidas como "Circulo de Amigos dos
Menores Patrulheiros". Estas forneciam trabalhadores, menores de idade,
cm troca de donativos mcnsais. As crianças nilo tinham qualquer vfnculo
cmprcgaticio c. portanto, estavam totalmente desamparadas pelos órgãos de
Prcvidência Social".
Transmitimos às autoridades rcsponsáveis a manifestuçilo dos Sindicatos da Baixada Santista. ·

Epreciso que todo o Pais colaborc na defesa dos direitos da infância c
da juvcntude, Essu t<~rcfa i: fundnmcntal para o nosso dcscnvolvimcnto cm
tcrmos humanos. E. hoje, tornu-se mi:! is signincativa cssu missão, quando em
todo o mundo sc comemora o Ano lntcrnucional do Menor. (Muito bem!)
O SR. I'RESIDENTE (Aimir Pinto)- Nada mais havendo que tratar,
vou encerrar a sessão, designando pum u cxtraordináriu das 18 horas c 30
min,Hos, antcriormentc convocada, a scguintc
ORDEM !lO !liA
-I-

Discussão, cm turno único, do Purecer du Comissão de Rclacões Extcriorcs sobre u Mensagcm n~' 123, dc 197<) (nY 219/79, na origem), de 19 dc
julho do 1979, pela qual o Senhor Presidente du República submete à dclibe·
ração do Scnudo :1 cscolhu do Sr. José Osvaldo de Mcira Pennn, M1ms:ro dc
Primcim-Ciussc, da Carrcim de Diplon,utu, pura cxercer u funç:1o de Embaixador do Un1sil junto i1 Repúhlicu Popular Poloncsu.
O SR. PRESIDENTE (i\lmir Pinto)- Estú encerrudu n <es;•ào.
( Lf'l'(lii/U•.ft!

a J(•,uiio th

/8 horas c' 2() mimllo.t.)
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Carneiro- Roberto Saturnino- ltam;.~r ham:n- ~lu rifo B;u.larú- Tan-.
credn ~c\·e., - Anwr:1l Furl;nl - Fnmco f\.lontoriJ- Ore:-,te:-, Qui:rd:1 Beneditn Ferreira- Jlenril[Ue Santillo- L'uaro Barho1.;1- Vi~.:cutc \'unlo
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t;1dn de Cioi;·,,, ncmridn hoje, a
S;tl:l

EXI'EOIESTE
I'ARECER S•.o 436, DE 1979

ANEXO AO PARECER N.o 436, DE 1979

Redação do vencido para o SCJ:Undo tum o reglmen tal
do Projeta de Lei do Senado n.0 248, de 19761 que proíbe
a pesca da balela no mar territorial brasileiro, e dá outras providências.
O ConSTe.JSO Nocional decreta:
Art. 1.0 É prolbldn n. pesca de qun.lquer das espécies de balela, dentro dos limites do mar territorial brasileiro.
Art. 2.0 A proibição de que trata o nrtlgo anterior entrara
cm vigor a partir de 1.0 de jnneiro de 1981.
Art. 3.0 Os responsáveis pela in!ração no disposto nesta Lei
terão suas mntriculns ou licenças cnssndn.s, ae!lnltlvn.mcnte, e outros penalidades previstos na lcglslnçiio vigente.
Art. 4, 0 o Poder Executivo regulnmcntnrá esta Lei dentro de
90 (noventa) dlns, contados do sua publlcnçiio.
Art, 5,0 Esta Lei entra cm ''h;or nn. dato. dn :mn publicnçflo.
revogadas ns dispD.3lçõcs cm contró.rlo.
O Sll. I'Rf:SIIlf::'<ITE (Luil Viana)- O Expedienl< lido vai à publi·
caçi\o.
Snhrc a mesa, re4ucrimcntn que scn\ lido pelo Sr. I"'·Secrctilrio.

E lido

t' tl{'fiJI'!Ido

o .H'}:llillh'

I!EQIIEIU~lENTO N• Z76,

llf: 1979

Rt:ljiiCirn, na fnrma regimental, cm homen:~gcm de pesar relu falccinu:nt\l do !)r. Pedro Ludovico Tcixcir:1, c.\·Govcrnadur c ex-Senador doEs-

Scs'iôcs, 16 de agosto de I 1J7'l. - lfenriqUl' Suntillo - l.ú;r:uru
1\th1lht>rln Sena.

O Slt PHESJIH:~TE (Luit. Vian:.t)- Em atendimento ao delibcr;.tdo
no Ptcn:1rio, ;.1 Pn:sidi:n~ia designa o:-. Srs. Scn;tdurcs Henrique Suntillo c Litaro Barhnn paw representarem o Sen:1do nos funerí.lis do ex-Senador Pedro Ludovico, scnUn dcsncccss{trio acrescentar que a ~1csa se ussoda às ma·
nibtaçõcs de pc!-.ar pelo falcdm~nto daquele antigo parlamentar. cxGovt:rn:tdur do Estado de Goi:1s c ngur;.l de grande projeçào nu politica nacion:tl.

o Slt

l1 lU:SJJH:vn: (Luit Vian;:t)- Passa-se à
ORIJE\1 DO llJ,.\

Discussão, cm turno único, do Parecer da Comissão dt: Rc:laçõcs E:o:.tcrinrcs sobre a Mensagem n~ 1~3. de 1979 (n9 219/79,
na origem). de 19 de julho de 1979, pela qual o Senhor Presidente
d;t Repúblic:t submete it deliberação do Senado a escolha do
Sr. Jos~ Osv:ildo de Mcira Penna, Ministro de Primeira Classe, da
Cmreiro1 de Diplom:Ha, par<t excrcer a função de Embaixador do
lk1sil junto l1 República Popular Polonesa.
t\ mat~ria const:mtc da rauta da Ordcm do Dia da presente sessão, nos
termos dii alinca h do art. -102 do Regimento Interno, dc:ver:'a sc:r apreciada
cm sc:-,~;w secreta.
Solicito aos Srs. funcion:1rios as providi:ncias nccess:'arias ;1 fim de: que
seja rcspeiwdo o dispositivo rcgimcnt;il.

( l>a Comb,ào de Redaçào)

Redaçã.o do vencido para o segundo turno regimen·
tal do Projeto de Lei do Senado n. 0 248, de 1976,
Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão apresenta a. rcdação do vencido para o srgundu
turno regimental do Projeto de Lei do Senado n.0 248, de lü73,
que proíbe a. pesca da balela no mo.r territorial brnsl!elro, r dó.
outras providências.
Sala dos Comissões, 16 de agosto de 1979. - Adalberto Sena,
Presidente - Dirceu Cardoso, Relator - Saldanha Derzi -- Tarso
Dutrn - Murllo Badaró.

Jo Senado Federal nm fune-

d;.t~

Unrhuw -

O SI~. PHESII>E:STE (Lui1. Vi:ana)- A list:1 dt.: presença acusa o comparecimento de 51J Srs. Senadores. Havendo número rcgimentul, declaro
aberta :1 sessi'io.
O Sr. 11'-Sccretário proccdcrC1 à lcitum do E:w;pcdicnte.

f: lido o Jt'!:llilllt'

rerrc~cntaçào

rai~.

1A .H'.I'Jâ'o toma·.H' .IWft'ta â.r 18 horm t' 35 min!IIOJ r
plihlh·a th' /8 horu.~ t' -15 minuto.\·. J

~·o/ta

a srr

O SR. PRESlllE~TE {Luiz Viana)- Nada mais havendo que 1ratar,
vou enct.:rr:tr u presente, designando, p:tra <~ sessão ordin:'aria de amanhã, a
seguinte
ORIJF.~l

DO !liA

-I-

Vot::tçi"1o, cm turno único, do Rc:quc:rimento nll 252, de 1979, do Sc:nador
P;tulo Brossard, solicitando urg~ncia para o Projeto de Lc:i do Senado"" 83,
de 1978, do Sc:nador Mauro Benc:vides, que: "estabelece a obrigatoriedade de
rc:visào semestral dos níveis de: saiMio mínimo, c: dá outras providências".

-2Votação, c:m primc:iro turno (apreciação preliminar da constitucionali·
dade, nos tc:rmos do art. 296 do Regimc:nto Interno), do Projeto de Lei do
Senado n11 96, de 1979; do Senador Nelson Carnc:iro, que modifica a redaçào
do :~rt. 211 da Ld n~ 4.~66, de 3 de: outubro de 1963, que instituiu o salário·
família do trubalhudor, tendo
PARECEII, sob n• 223, de 1979, da Comissão:
-de Cnnsrituiçiio c Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido dos Scm1dorcs Lá;r:aro Barboza, T:1ncredo Nc:ves, Hugo Ramos c Cunha
Lim:1.
·

-3Vot;:t~:io,

cm rrimciro turno (:1preciaçào rrc:limin:~r da constitucionulinos termos do mt. ~1)6 do Regimento Interno), do Projeto de Lc:i do
Senado n11 li t de 1979, do Senador Cunha Lima, que considera não tributáveis, p:tr:t cfcitl1 do Imposto de Renda, os proventos e rensões nas condições
que indica, tendo
P,\RECER, Stlb n~' JJ4, de 1979, du Comissão:
-til' ('unsliluiçllo l' .Jutrilltn, relu inconstitucionalidade.
d<~de,

-4Vntw;i"1o, cm primeiro turno (aprcdaçào prclimitHtr da constitucional i·
dmlc, nns tcrrnos dn art. 2116 do Regimento Interno), do Projeto t.Je Lei do

lli.\IUO J)O ( '0'(;\tESSO \.\( '\0'\.\ I. (Sl•çiw 11 1

Senado n'·' '11. de.: l'l7'l. dn Sc.:nadLlr ,1-lumhc.:rto Lucc.:na. que isenta o salúrin
minin111 de Jc.:,,t:lllltm. par;t a PrcviJt:nciu Social, c dú outms providi:nci;~:-.,
tendo
P:\RECER. ~nh n'1 lSJ, de l'lN, Ja Comissão:
- de.· Cnno;liluic:io c.' ,lu!t!licu. pela inconstitucion:ilid:tdc.:.

-sI'ROJI'TO DE LEI DO SENADO No 24K, DE

(M ;ti éria cm rei.! ime de.:

urg~ncia,

-ó-

Vntaçütl, cm turntl lmico, do Requerimento nY 274, de \979, do Senador
Passarinho, snlicitandn urgi:nda para o Oficio nY sj\7, de 1979, do
Cinvern:tdor dn btado do Rio Grande do Sul, requerendo uutoriwciio do
Scnadn Fcdcr~tl p;~ra llliC illiUelc Estudo pnssa contratar opentc5o de empréstimo e:\lenw. no valor de us~ 5J,UUO,OUU,UO (cinqUenta e tri:s milhões de
dôl:ms nortc-americ:111ns), destinado a programas prioritários do Estado.
J:uha~

-7-

1~7ó

nos tc.:rmos do arl. 371, c, do Regimento ln·
terno) ·

Discussão, cm St:l.!undo turno, do Projeto de Lei do Senado nY 248, de
Jl)76, do Senador Nelson Carneiro, que proíbe a pesca da baleia no mar territc.Hi:.ll hrasilciro. c d{t outr;.ts pruvidéncias, tendo
PARECER, sob n' 436, de 1~79, da Comissão:
-de Rcdaciio, oferecendo ;.1 redução do vencido.

---\i.:mlu dt• 1'17_,1
1

... · - - - · - - - - - - - ·

Discussflll, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n~' UI, de
IIJ77, de autoria do Senador Otto Lehmann, que dispõe sobre o parcelamento do solll urhano. c dú outras providéncias, tendo
PARECER. sob n~' 402, de 1979, da Comissão:
-de Rcdacün, oferecendo :1 redação do vencido.
O SR, PRESIIlENTE (Luiz Viana) - Está encerrada a sessão.
( Lemma-.te a u.uào à.t /8 horas e 50 minulM. J

ATAS DE COMISSOES
CO~IISSÃO

DIRETORA

W REUNIÃO ORDINARI,\, REALIZADA A 8 DE AGOSTO DE 1979
Sob :1 Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, Presidente, presentes
os Senhores Sen:1dmcs Nilo Coelho, Primeiro Vicc-Prcsi..!cnte, Dinarte Ma~
rit.. Segundo Vicc-Prcsidente, Alcxandrc Costa, Primeiro-Secretário, Gabriel
llc:rmcs, Segundo-Secrc.:tário, Lourival Baptista. Terceiro-Secretário, c Gastlü Mü11cr. Quano-Sccrct[lrio, às nove horas e vinte e cinco minutos do dia
oito de agosto de mil novecentos c Sl!tcnt:t e nove, reúne-se a Comissão Dirc·
tor:t do Senado Federal.
O Senhor Presidente dcd;1ra abertos os trabalhos e concede a palavra no
Senhor Primc.:iro·Sccret{Lrio, que relata os seguintes assuntos:
-Processo n"' Oll3S4J 79 3. cm que a Asscmbl~ia Legislativa do Estado du B:1hia solicit;t sc.:j;1 coloc:tda à sua disposição a funcionária Bcrenice
Tt:resinha Corrêu Curnciro, :\ssistente Legislativo, Classe "C", do Quadro
Pt:rm~tnentc, com ônus p:.~ra o Senado Fedcr:tl. A Comissão Diretora, preliminarmcntc, baixu o processo t:m diligência pura que a Administração informt: se já hú ;.dgum outro funcion{trio à disposicào da mencionada Assemble·
ia.
Expcdiente cm que o Instituto de Metabologia e Imunologia de Brasília
- IM UNO: se propõe a prcst:.tr scrvicos de laboratório, mediante creden·
ciamcnto, ao Senado Fcdcr;.1l. O pureccr favorável do Relator í: aprovado à
un:mimid:tde dos presentes.
Em seguida, os membros da Comissão Diretora discorrem sobre vários
11ssuntos de interesse do Senado Federal e fix:tm em vinte c um mil cruzeiros
mensais a ajud;.~ de custo de transporte no Estado, a partir de 19 de setembro
do currentc: ano.
Nad:t muis havendo :1 tratar, às dez horas c quinze minutos, o Senhor
Presidente dccl•1ra c-ncemtdos os trabalhos, pelo que, cu, Lourival Baptista,
Terceiro-Sccrct:'trio, lavrei <I presente Ata que, assinada pelo Senhor Presi·
dente, v:ti tt puhlicaçào.
Sala da Comissão Dirctom, Kde agosto de 1979,- Lulz Viana, Presi·
dente.
rmiiSS,\0 OE ECONOMIA

111• REUNIÃO, REALJZ,\DA EM 15 DE AGOSTO DE 1979
As nove horas do dia llUinzc de agosto de mil novecentos e setenta c nove:, na S:da Ruy B:trhosa, sob a presidi:nciu do Sr. Sc.:nndor lt;.~mar Fmnco,
!•residente, rclme·~c u Comissão de Economiu, com u presença dos
Srs. Scn:tdurcs Bc.:ncdito Fcrrciril, Bernardino Viitnu, Alberto Silva, Pedro
Simon c Lltil Cava\cuntt:.
Dcix:tm de comparecer, por motivo justificado, os Sr. Senadores Arnon
tlc Mcllo, Jnsi: Uns. Jcssi: Freire, Milton C;.tbral, Benedito Canelas, M:trcm
Freire c Rnhcrto Sotturnino,
lia vendo nllrncrn

re~imental,

o Sr. Presidentt: declara aht:rtos os truha-

ltw. c di~pensa a leitura da Ata da reunião ;tntcrior, que é dadu corno aprovada.

A seguir, passa-se it apreciacilo das matérias constantes da pauta e sUo
rclat:tdos os seguintes projetas:

l,clo Senador Luiz Cn"nlcantc:
Projeto de Decreto Legislativo nq 1\, de 1979, que "aprova o texto do
Acordo sobre a cri<LCfLO de uma Comissão Mista entre o Governo daRe·
púhlic:t Fcdenttivu do Brasil e o Governo Militar Federal da República Fcdcrol da Nigérill, assinado cm Brosília, a 10 de janeiro de 1979", Parecer: fa·
vorúvd. Aprovado. por unanimidudc.
Pcln SL·mulor Rcrnurdino Viana:
Mcnsagcm n~ 12H. de I979, do Sr. Presidente du República, submetendo
rt aprovaçüo do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro du Fazenda, para
que scj:t autoriz<ido o Governo do Estado de Santa Catarina a alterar a destin:tç5o dos recursos obtidos através de operação de crédito realizada junto à
C:tix:t Econômica Federal, autorizada pela Resolucào n~' 28, de 1977, do Se·
nado Fcdcrotl. Parecer: favorável, na forma do Projeto de Resolução que
apresenta. Em discussão o parecer, o Sr. Senador Alberto Silva usa da pala·
vra c solicita ao Rdator, Senador Bernardino Viana, melhores esclarecimen·
tos a respeito da situação dos estádios pertencentes às agremiações esporti·
vas que serão bencnciotdas com parcelas dos recursos provenientes da aplicacUo do saldo residual do cmpré~timo antcriomente contraído pelo Governo do Estado de Sant:1 Catarina, com a Caixa Econõmica Federal. Na opor·
tunidude, a presidência, em colaboracào com o Relator, presta os necessárias
informacõ~.'S ao Sr. Senador Alberto Silva, que se declara satisfeito com as
mgumentacões que lhe fórum feitas. Encerrada a discussão, o parecer é apro·
vado, por ununimidude. 2) Projeto de Lei da Câmara n• 102, de 1978, que
"f;.Lculta o abatimento no imposto de renda das contribuições para as igrejas
de qunisqucr credos, na forma que menciona", Parecer: contrdrio. Em discussão o Parecer, o Sr. Senudor Benedito Ferreira mostra aos seus eminentes
pares :~lguns :~spectos positivos contidos no texto da propositura sob exame
c, par:t realizar um estudo mais acurado da m:ttí:ria, pede vista do projeto,
Encerrad:1 a discussão, :t presidência concede vista da proposição ao Sr. Se·
nadar Benedito Ferrcir:L.
Pcln Sc.•nndnr P1.•drn Slmnn:
Projeto de.: Lei d;.L C{un:~ra n~ \43, de 1977, que "estende às prefeituras
municip01is os bencficios do crédito rurul institucion01lizado pela Lei n9 4.8:!9,
de 5 de novcmhro Jc.: 1965, c dú outras providi:ncias", Pnrecer: favorável. Em
discussilo o Pmccer aprescnt:tdo pelo Relator, o Sr. Scnndor Benedito Fer·
rcir:L chanw :t :ttençflo dlls Srs. membros da comissão pura as conseqUências
dano~:~s l]UC: advirito se tr:Lnsformudo cm Lei o projeto sob exume. t\o enccrt:Lr as su:ts considerações, o Sr. Senador Benedito Fcrrciru manifesta-se pela
rcjciçi\o do parecer c conclama m intcgr:mtes do seu partido pura que o
:Lcornpanhcm na sua vot;.tçi\n. Em seguidn, o Sr. Senador Alberto Silvu pede
<t p:d<t\T:t c fal:t de Sll:l experiênciu vivid:t quando Prcfeihl Municipal c, tarn·
llllll, l[Uando Governador do Est;tdo do Pia ui, cujas dificuldades encontra·
da.,, \'êrn de encnntro :H" 11hje1ivm ~o;olimiJns no projeto que, no.,eu ent~o:n·
der, pode ser aprm'<tdu, \C lhe fnr dada nova redaçihJ, Cnncluindn, n Sr. Se·
nado r Alb~.:r\l1 Silva. para rnc11Hlr c\amc.: da matéria. pede vbta dn projeto. A

UJAIUO no

co~cau·:sso :\,\C"IO:\,\J.!Si·(~niiL

----------------------------------

l'n::-.idCnci:t dú pnr cm:errada a discussiln do parec~:r c concede vista da pro·
pnsiç~tn an Sr. Senmlor Alberto Silva.
F:tcc a ausência do Sr. Senador Milton Cabral, a Presidência determina
n adiamento da apreciação do seu voto cm scparudo sobre o Projeto de Lei
d;t Cúmara n'.' '2.7, de 197H, que "estabelece pr:u.o de garantia, por quilomc·
tragcm, para vcícu\o'i automotorcs fabricados no Pais".
N:tdu mais h:tvcndn a tratar, encerra-se ;;t rcuniãll, lavrando cu, Daniel
Rei:-. de Sout.a, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida c aprovada,
serú assin:tda pelo Sr. Presidente.
C'O~liSS,\0 IJE CO:-ISTITlJI(,\0 E .lliSTI(A

~I• REUNIÃO, ORDINÁRIA, REALIZADA EM 15 DE

AGOSTO DE 1979
Às dez horas do dia quinze de agosto de mil novccc:ntos c setenta c nove,
na Sal:t Clóvis Bevil{tcqua, sob a Pn:!!idência do Senador Aloysio Chaves,
Primciro-Vice-Prcsidcnte t:m e.~tcrcício, presentes os Senadores Amaral Furlan, Ruimundo l)arcnte, Almir Pinto, Nelson Carneiro, Moacyr DaJ\a, L~za
ro Barboza, Leite: Chuvcs, Paulo Brossard, Bernardino Viana, Murilo Buda·
ró, Tancredo Neves, Adcrbal Jurcma c Franco Montara, reúne-se a Comiss~o de Constituiçilo c Justiça,
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senadores Henrique
de La Rocquc, Hclvídio Nunes, José Sarney e Hugo Ramos.
H:tvc:ndo número regimental, o Sr. Presidente dá início aos trabalhos
d:1 Comissão, Dispensada a leitura da Atn da reunião anterior, é, cm !!egui·
da, dada como aprovada.
Passa-se ii apreciação da pauta dos trabalhos: I) Projeto de Resolução
d;L Comissão de Finanças 010 Ofício "S" n~' 17/79, do Governador do Estado
do Rio Grande do Sul, solicit01ndo autorização do Sen01do Feder01\, para con·
tratar c:mpréstimo externo no valor de us~ 53 milhões de dólares norteamericanos, destinado a investimentos mínimos em programas de infraestrutura, previstos para o quadriênio 1979/198'2., Relator: Senador Almir
Pinto. Dada Yista ao Senador Paulo Brossard. 2) Projeto de Lei da Câmara
n~ H6j77: (Emenda n~' \, de Plenário, Substitutivu): Altera dispositivos da
Lei n' 4.591, de 16 de dezembro de 1964, Relator: Senador Moacyr Dalla.
Parecer: constitucional c jurídica, Aprovado. 3) Projeto de Lei do Senado
nv '2.48/78 (Emenda n~' '2., de Plenário): Proíbe a pesca da baleia no mar tc:rritoria\ brasileiro. Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: constitucional e
jurídica. Aprovado. 4) Projeto de Lei do Senado n9 1'2.0/79- Eleva a multa do empregador que deixa de cumprir decisão judicial alusiva a readmissão ou reintegração de empregado, para um salário miníma por dia de atraso, modificando o capw do art. 72'>, da CLT- Decreto-lei n~' 5.452, de I~'·
5-l<J43. Relator: Senador Tancrcdo Neves, Aprovado, assinando ''sem voto''
o Scmtdor Nc\son Carneiro. 5) Projeto de: Lei do Senado n9 '2.4/79- Ahera
a Lei n~' 4.655, de '2. de junho de I<J65, que "dispõe sobre a legitimação ado ti·
va". Relator: Senador Leite Chaves, Parecer: constitucional c jurídico nos
termos do substitutivo que apresenta, Aprovado, assinando "sem voto" o
Senador Nelson C:1rnciro e "com rc:striçõcs" o Senador Tancredo Neves.
6) Projeto de Resoluçii.o da Comissão de Lc:gislação Social ao Olicio "S"
n'1 19/77. do Governador do Estado de Minas Gerais, solicitando autori·
zaçào do Sc:nado Federal para alienar à Cia. Suzano de Papel c Celulose, se·
diada em São Paulo, áreas de terras devolutas localizadas nos Municípios de
Turmalin:t, Minas Nova e Virgem da Lapa. naquc:\c Estado. Relator: Senador Raimundo Parente. Concedida vista ao Senador Tancredo Neves.
71 Projeto de Lei da Camara n' 46f7K (Emenda n' I- Plenário)- Dispõe
sobre :t dumçii.o da jormtd;t de tntbalho do pessoal da Caixa Econômica Federal. Relator: Senador Aderbal Jurcmu. Parecer: constitucionais c jurídicos,
o Projeto c a Emenda, nos termos da Subcmenda n~' I·CCJ (Substitutiva).
Em discuss~o. fal:tm os Senadores Nelson Carneiro. Tancredo Neves c Muriln Badmó. Em votação, é aprovado o P:treccr por seis votos contra três,
vencidos llS Senadores T&~ncrcdo Neves c Utl:tro Burboza. O Senador Nel·
son Carneiro faz :t seguinte dcclaruç~o de voto: vencido, j(l que aprov"v" o
texto da Cúmara dos Deputados. H) J>mjcto de Lei do Senado nY 160/7()Di.~põe sobre recebimento de rccúlio pelo aposentado que retorna ao trabalho. Rc\;ltur: Sen:tdor Nelson Carneiro. Parecer: constitucion:tl, jurfdico c
fa\'or:'tvcl no mérito, ofcrcccndLl a Emenda n9 I·CCJ. Aprovudo. Q) Projeto
de Lei da C;im:tr;t n'' JIJ/79- A\tem disposições do Dr.:crcto-lci nY \67, dt.'
14 de fevereiro de \1167. Rc\;1tor: Senador Amaral Furhtn. Oad:t vista illl Senador Leite Chaves. lO) Prnjctll de Lei do Senado nY JJ4/78- Complc-

------------------

menta r: Di:-.pllc suhrc a reproduç~to por rnicrofilmagem de documento!'. ban·
c:irins, p:tra m efeitos prr:vi:-.tos no Código Tributário Nacional. Relator: Se·
nador Raimundo Parente. Aprovado. li) Projeto de Lei do Senado
n" 16Jj7 4J - btculta n ingrcs~o de funcion:lrim do Congresso !\l;~cional no
ln:-.tÍILHn Ue PrcviUi:ncia do., Cnngrcssist:ls- I PC, c dil outras providências.
Relator: Senador Aderbal Jurcma. Vbta ao Senador Nelson Carnc:iro.
12) Prnjctn dc Lei do Sr:nadn n"' 11Jj79- Asst:gum direito.~ do.\ empregados no ca:-.o de faiCnd:t ou concordata da empresa. Relator: Senador Tancredo Ncvc:-.. Em Ui:-.cuss~ul, falam os Senadores Murilo Badaró c Adcrbal Jure·
nw, clogiandn o Parecer lido. Em votJçào, é aprovado por unanimidade.
\J) l,rojcto dc Lei do Senado n~' 151 j79- Atribui aos Sindicatos de Trahalh:tdorcs ii po:-.sibilidadr: lr:gal dr: rt:clamarcm cm Juizo, ;~dicion<~is dc in.~a·
luhridade c pcriculo..,idadc, cm henefício de seus associados, independentemente de outorga e'ipcci:il de poderes. Rclutor: Senador Almir Pinto. Voto
cm separado do Senador R;timundo Parente: pela constitucionalidade, juri·
dicid:tdc t: hmt técnic~ legislativa. concordando com o P:trccer. Em vot:.tçii.o,
é n Parr:ccr <~provado. \4) Projr:to dc Lci do Senado n~' 144j7Q- Eleva o
v;t\or de benefícios mini mos a c;.trgos do lN PS, dando nova rcdação :to~ 5<~
do art. Ju da Lei n'·, X9D, de Hde junho de 1973. Relator: Senador Raimundo
Parente. Dad:t vist;.t ao Senador Aderbal Jurcm:t. 15) Projeto de: Lei da Câmara n'~ tlXj7H- Introduz alterações na Lei dos Regi~tros Públicos quanto
its t.'Scritur<ts c partilhas, lavradas ou homologada:; nu vigência do Decreto
n~ 4.H57, de 9 de novembro de 1939. Relator: Senador Leite Chaves. Pare·
ccr: favoravcl. Aprovado. 16) Projeto de Lei do Senado n'~ 167 j79- Proíbe
a propaganda comt:rci:tl nos documentãrios ou cinc-jornais, Relator: Sena·
dor Adcrbal Jurcma. Adiada a apreciuçào da mati:ria a pedido do Relator.
17) Projcto dc Lci d:t C.im<~m n~' 03/17- Cria exigência.~ para o Registro
Civil das entidades de Assistência ao Menor. Relator: Senador Leite Chaves.
J>ureccr: constitucional, jurídico e favorãvc\ no mérito. Aprovado, votando
"com restrições" o Senador Franco Montoro. 18) Projelo de Lei do Senado
n"' 178/79- Acrescenta parágrafos ao art. 59 do Dc:crcto.Jei n9 366, de \9
de dc:zr:mbro dc I<J6H, c dá outras providências. Relator: Senador Raimundo
Parente. Retirado a pedido do Relator. !9) Projeto de Lei do Senado
n'~ 125j79- Alteru a Lei n"' 5.9H8, de 14dc dezembro de 1973-que rcgul<~
os direitos autorais, c dá outras providências. Em discussão, falam os Sena.
dores Murilo Badaró e Nc:lson Carnc:iro. Em votação, c! aprov<~do o Parecer
com as scguintes declarações de voto: Senador Nelson Carneiro, vencido,
pela inconstitucionalidade; Senador Lázaro Barboza, pela inconstitucionali·
dade e injuridicidudc; Senador Leite Chaves, Yencido e Senador Franco
Montoro. com restrições, 20) Projeto de Lei do Senado n9 278/79- Dispõe sobre u revisão do salário mínimo, semestralmente:, com base nos índices
do custo dc vida cm cada Região. Relator: Senador Leite Chaves. Parecer:
constitucion;tl, jurídico c favorável no mi:rito, Aprovado. 21) Projeto de Lei
do Scnudo n"' 117/79 - Dispõe sobre a aplicação, como incentivo fiscal, na
área da SUDAM, d:1 tot:llid:tdc do Imposto de Renda devido pc:\as pe~soas
fisicas c jurídicas domicili:tdas na Amazônia Legal, e dá outras providências.
Relator: Sr:nador R.:~ imundo Parente. Dada vi!ita ao Senador Aderbal Jure·
ma. '2.'2.) 11 rojeto de Decreto Lcgislativo n9 06j7<J (Substitutivo da CR E). Re·
ti fica o texto do Acordo sobre Transporte c Navegação Marítima. celebrado
cm Brasili<L. :1 ZJ de: m:lio de 1978, entre o Governo da RepUblica Federativ:t
do Bmsil c o Governo da Rc:pública Portuguesa. Relator: Senador Aderbal
Jurcm:t. Pmccc:r: constitucional e jurídico, AproYado, 13) Projeto de Lc:i do
Scn:tdl1 nv J31J /7K - Dispõe sobre a eJttinçiio da enliteusc de bens públicos e
purticulares. e dá outms providências, Relator: Senador Leite ChaYes, Aprov:td<i pclit Comissão proposta oral do Senador Franco Montara, de serem
ouvidos o Instituto dos Advogados do Brasil cu Ordem dos Advogados do
Br:tsil. do Rio de Jnneiro. 24) Projeto de Resolução da Comissão de Econo·
mi:tll Mensagem n" IZH/79, dl1 Senhor Presidente da 'RepUblica, submetendo~~ ;qmw.t~o·ào dll Scn:tdo Fcdcnll, proposta do Ministro da Fazenda para
que scj:t :tutoritado o Governo de Santa C:llarinu a alterar a destinação dos
rccursos obtidos atravc!s de orer:u;~o de crédito, re:~lizud:t juntoU Caixa Econômic:t Fcdcr;d, autoritad:t pcl:1 Rcsoluç~o n9 ~S. de 1977, do Senudo Fcder;t\. Relator: St:n<tdor Raimundo Parente. Dad:1 visw uo Senador Lázaro
Barhota. ~5) Projeto de Rcsoluç~lo n~ ~Hj79- Cria iL Comissão de Munici·
pill:o.. Relator: Senador Muriln Badarl1, Jlarcccr: CllO!'titucional c f:tvonível.
Arruvado.
N:ala mai~ havcndu a tratar encerra-se: a n:uniftn, \avr;mdo cu, M:tria
llclcna Bucno Br;tnd~IO, As~istcntc, a prcsl!ntt: Ata, (\Ut:, IiLI a t: arnwadil, ~c·
r:'L a:-.:-.inada f!Ciil Senhor Presidente.
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MESA

LIDERANÇA DA AUNAI DA MAIORIA

Lidar
Jarbos Pauarinho

Vlce·Lidere•
Aloysio Choves
Jose Lins
Aderbal Juremo
Lamento Junior
Moocyr Dollo
Murilo Bodoro
Saldanha Derzi

3•-SecretGrlo
~ui~

Viana (ARENA- BA)

Lourival

Bapti~ta

(ARENA- SE)

1•-VIce-Pre•ldente
Nilo Coelho (ARENA- PE)

4•-Secretcirlo
2•· Vlce-Pre•ldente

LIDIIANÇA DO MDII DA MINOIIA

Gastão Muller (ARENA- MT)

Líder
Paulo Brossord

Di norte Mariz (ARENA- RN)

Vlce·Lider••

1•-Secretcirlo
Ale~tandre

Suplente• de Secretário•

Costa (ARENA- MA)

Jorge Kalume (ARENA -

2•-Secretcirlo

Dirotor1 Antônio Carlos de N.:~gueiro
Local: A,.exo 11- Terr.o
Ttlefones; 223·62..4 e 225·8505- Ramais 193 e 2'7

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
Chefe: Cãndido Hippertl
locoh Anuo 11- Terreo
Telefone1 22S·8S05- Ramais 301 e 313

Panos POrto (ARENA -

Titulor01
1.
2.
3.
4.

Mendes Canele
Jo51 Lins
Eunice Michii~~S
Vicente Vuolo

1. Evondro Carreira
2. Agenor Mario
3. Mouro Benevides

1, Panos Pórto
3. Pedro Pedrouion
4. Jose Lins
1. Evelosio Vieira
2. leite Chovi\
3. Jose Richa

MDB
1, Agenor Maria
2. Amoral Peb.oto

COMPO~IÇÀO

Pr.sidente1 Henrique de Lo Rocque
1•·Vice·Pr111idenle1 Aloytio ChoYes
2•·Vice·Pre1id1nle1 Hugo Ramal

COMISSÃO OE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidenle1 Mend111 Conale
Vica•Pretidenlel Agtnor Modo

COMPOSIÇAO
Pr11idente1 Jene Freirt
Vice·President11 Lozoro Barbozo
Titulares

2. Jo11 Sorney
3. Passos Pó11o
4. Saldanha Oeni
5. Affonto Comorgo
6. Mvrilo Badoro
7. Benedito Ferreiro

Suplentes
ARENA
I. Henrique de Lo Rocque
I. L•noir Vorgol
2. HeiYidio Nunes
2. Joào Colmon
3. Joil Sorney
3. Almir Pinto
4. Aloysio Choves
Milton Cabral
5. Aderbol Juremo
5. Bernardin" Viana
Murilo Bodoro
Arnon de Mello
7. Moacyr Oallo
8. Amoral Furlan
9. Raimundo Parente
MDB
I. Hugo Ramos
I. Cunho Limo
2. Leite Chovet
2. Toncredo Nev11
3. Lozoro Borboza
3. Dirceu Cordato
4. Nehon Corntiro
5. Paulo 8rouard
Franco Montara

..

1. Henrique Sontillo
2. Robel1o Soturnino
3, Gilvan Rocha

COMISSAO DE ECONOMIA- (CE)
( 11 membro1)
COMPOSIÇAO
Pr11idente1 Itamar franco
Vice·Pr11idente1 Roberto Soturnino

..

Auitlenle1 Modo Heltno Bueno BrondOo - Ramal 30!1
Reuni01111 Cuor!OI•feiras, 01 10100 horas
Locol1 Solo "Ciowi1 Bewilacquo"- AniMO 11- Ramal623

..

Auistante1 Ronoldo Pacheco d1 Oliveira - Ramal 306
Reuni01111 Quintot•feirol, 01 10100 horol
Locol1 Sola "Ruy Barbosa''- AneJto 11- Romoil621 e 716

..

••

Supl1nt11
ARENA
1. Joil Guiomard
2. To"a Outro
3. Bendito Canelas
Moocyr Dollo

MDB

I. ICamor Franco
2. Lozi'Jro torbozo
3. Adolb1r1o Seno
Mouro Benevid11

Titulares

••

Auistente1 Sonia Andrade Pei•oto- Romol307
Reunio1111 Quortos•feiras, 01 10100 horas
Locol1 Solo "Ruy Barbosa"- Ane•o 11- Ramais62le716

MDB
1, Marcos Freire
2. Humberto Lucena

COMISSÃO DE CONSTITUIÇAO EJUSTIÇA- (CCJ)
( 1S m1mbrol)

Pr.sidenlet Evtlosio Vieira
Vice•Presidente: leile. Chovn

2. Benedito Canelai

COMISSAO DO DISTRITO FEDERAl- (CDF)
(11 membros)

Suplentt1
ARENA
1, Raimundo Parente
2. Albe11o Silvo
3. Almir Pinto

I. Jetil Freire

COMPOSIÇÃO

Supl1nt11
ARENA
I. Jutohy Magalhães
2. Alfonso Comorgo
3. João Colmon

MT)
SE)

Auittente1 Carlos Guilherme Fonseca- Ramol676
Reuni6es1 Ttr~os•feiros, 01 10100 horas
local! Solo "Ciovit Bevilocquo" - AneJto 11 - Romol623

COMISSÃO DE AGRICUlTURA- (CA)
(7 membros)

Titulares

AC)

Benedito Canelas (ARENA -

Gabriel Hermes (ARENA- PA)

COMISSOES

Henrique Santillo
Humbtrto Lucena
MarCOI Freire
Mouro Benevides
Oresltl Que reia
Pedro Simon
Roberto Saturnino

Titularei
1. Arnon de Mello
2. BernordinoViano
3. Joselins
ol. Joue Frtire
5, Milton Cabral
6. Benedito Contia•
7. luiz Cavolconlt

Suplenlet
ARENA
1. Htlvidio Nuno.
2. Alberto Silvo
3. Benedilo Ferreiro
4. Vicente Vuolo

MDB

I. Roberto Salurnlno
2. Itamar Franco
3. Marcos Freire
Pedro Simon

..

1. Jote Richo
2. Or~tlll Outtrcio
3. Toncrtdo Newes

St'\la-rciru 17 .WJ7

Aui5tente' Daniel Reili de Soure - Ramal 67S
ReuniOei: Ouortca·llliroli, 05 10:30 hora\
Local: Solo "Ruy Borbo•o" -Anuo 11- Remoi\ 62111 716

MDB

MDB

Franco Montara
2. Humberto Lu"no
3. Jai1on Barreto

Nel\on Corne•ro
2. MarCO\ Frelllf
3.
4.

COMISSÃO DE EDUCAÇAO E CULTURA- (CECi
(9 membro•)

Auilitcnle: Daniel Rei1 de 5ouzo -Ramal 675
R11uniOII\1 Ouintoi·leiroli, a, 11 100 horoli
local: Solo "Ciovili Revilocquo"- Ane~o 11- Romol623

COMPOSIÇÀO

Pre5idente, Joóo Colmon
Vicii·Preiidente, Jutohy Mogo1h6e\

COMPOSIÇAO

Aliiiltente: SOnio Androd11 Peixoto - Ramal 307
Reunioe1: Ouintoi•leiroi, Oli 10:00 horol
local: Solo "Ciovi1 Bevilacquo"- Anexo 11- Romol623

1. Dirceu Cordo10
2, llomar Franco
3. Henrique Santillo

COMISSAO DE FINANÇAS- (CF)
(17 membro1)

Suplen!O\
ARE,..,_
I, Alfonlio Comorgo
2. Joào Colmon
3. Jutohy Mogalhàe1
MDB
1, Gilvon Racho
2. Roberto Soturnino

Aui1tente1 Ronoldo Pacheco de Oliveira- Ramo1306
Reunióeli: Ouor!OI•Ieiral, Oli \\,00 horo1
local: Anuo "B"- Sola ao lodo do Gab. do Sr. Senador
Joóo BoHo - Ramal 484

COMPOSIÇÀO
COMISSÀO DE REDAÇÀO -(CR)
(5 membro1)

Prelidente, Cunho Lima
Vice·Pretidente: Toncredo Neveli

1, Raimundo Parent11
2. Arnan de Mollo
3. Lamento Junior
4. Aflan1o Camorgo
S. Vicente Vuolo
6. Alberto Silvo
7, Amoral Furlon
8. Jorge Kolume
9. Jutohy Mogolhàe$
I O. Mendli Canele

Suplente.
ARENA
1. Saldanha Doni
2. Henrique de La Rocque
3, Joue Freire
4, Jo1e Sorney
S. Milton Cabral
6. Jo1e Guiomord

MDB

I. Paulo Bronord
2. MarCai Freire

1, Cunha Limo

2. Tonere do Neve I
3.
4.
5.
6.
7.

Roberto Soturnino
Amoral Peixoto
Pedro Simon
Mouro Benevid11
Tootõnio Vilela

3. Lozora Barbara
4, Jo~t Richo

Aui,tente' Cario, Guilherme Fonuco - Ramal 676
Reuni6e\1 Quintai• feirai, 019,30 horo5
local: Solo "Ciovi1 Bevilocquo"- An ..a 11- Romol623
COMISSÀO DE lEGISlAÇÀO SOCIAl-(ClS)
(9 membro1)

COMISSÀO DE SAUOE- (CS)
(7 membroi)

Prlliidenle' Arnan de Mello
Vice·Preiidente, Ãlberto Silvo

3. Franco Montara

1. Adalberto Seno

2. Evelo\iO Vieira

Ani1tente, Condido Hipperl!- Remoi, 301·313
Reunioel: Qvortol•feiral, 01 \\,00 hora,
Local, Solo "Ruy 6orbo1a"- Anuo 11- Romoili 621 e 716

COMPOSIÇÀO

1. Luiz Cavalcante
2. Milton Cabral
3. Alberto Silvo
4, Arnon de Mello

MDB
1, Marcai fr11ire
2. Gilvon Rocha

Marco\ Freire
Mouro Benewidu
J. Leite Chovei

COMISSÀO DE MINAS E ENERGIA- (CME)
(7 mlfmbroi)

Suplentel
ARENA
1. Jo\e Lin1
2. Arnon de Me11o
3. JorgeKolume
4. Pedro Pedronion

1, Joao Colmon
2. Tono Outro
3. Jutohy Mogalhàei
4. Aloy1io Choves
S. Ad11rbol Juremo
6 Eunice Michile1

S
6

Paulo Brouard
Nelion Carneiro
Itamar Franco
Jo\e Qicha
Amoral Pei•oto
Toncredo Nevel

Pre1idente: Gilvon Rocha
Vice•Pr111idente: Henrique Santillo

1. Lomonto Junior
2. Almir Pinto
3. Alberto Silvo
Joie Guiomord
1. Gilvon Racho
2. Henrique Sontillo
3. Joi1on Barreto

Supl11nte'
ARENA
1. Saldanha Der1i
2. JorgeKol~o~me
3. Sen11dito Canelai
MDB
1. Jolill Richo
2. Adalberto Seno

An•1tonTo: Corla1 Guilh11rme FoMeco- Romol676
ReuniOIII Ouintol•feirol, Cl 10. 30 hora,
Local: SaiQ "Ruy Borbo1o"- Anexo 11- Romoi1 621 e 716

COMPOSIÇÀO

COMISSAO DE SEGURANÇA NACIONAL -I,CSN)
(7 membro1)

Pre1idente: Dirceu Corda,;o
Vice·Preiidente: Adalberto Seno

COMPOSIÇÀO

Titularei
1, Tono Outro
2. Saldanha Der1i
3. Mend11 Conole

1. Dirceu Cordo1o
2, Adalberto Seno

Suplente\
ARENA
1, Joóo Colrr,.;n
2. Murilo Badaro
3. Jo11 Sorney
MDB
I. Hugo Romo1

Prllliidente: Jorge Kolumo
Vite·Preiidente: Mouro Renevidei

1, Jorge Kalume

2. Luiz Cawolconle

A•li\tente, Mario Th11rezo Magalhóei Motto- Romol134
Reunio111 OuiniOI•flliral, Oli 12,00 hora\
local: Solo "Ciovi1 Bevilocqua"- Anexo li- Romal623

COMISSÀO DE RElAÇ0ES EXTERIORES -(CRE)
( 1S membro1)
COMPOSIÇI<O

3. Murilo Bodoro
4. Benedito Ferreiro
1, Mouro Benevid111
2. Agenor Mario
Hugo Remoi

Suplente\
ARWA
1 Raimundo Parent11
2. Amoral ~urlon
3. Joil Guiomard
MDB
1. Cunha limo
2. Jailion Barreto

Ani1tenle1 Corlo1 Guilherme Fon1eco- Romal676
Reuniôel: OuortOI•feiral, 01 9J30 hora1
Local: Solo "Ruy Barbo1o"- Ane•o 11- Romoil621e716

Pruidento, Tono Outro
Jt.Vice·Preiidonto, Saldanha Derzi
2•-Vice·Prelidentll, lomonto Junior

COMISSAO DE SERVIÇO PúBLICO CIVIl- tCSPC)
(7 membro\)

COMPO~IÇAO

Pre1idenle1 Helvrdio Nun111
Vice·Pre1idente' Lenoir Varga5
1, To rio Outro
Titulare\

2.
J.
4.
~

6

lenoir Vçngo~
Helvtdio Nune\
Jeue Freire
Moacyr Dalla
Henrique de la Rocqu11
Aloy1io Chovei

Suplentu
ARENA
\, Jutohy Magalhàel
2. Raimundo Parente
J. Eunice Michil111
4. Benedito Canelai

2. Bernardino Viana
3. C:aldanha Derri
4. Loman!Cl Junior
~. Mend11 Canele
6, Aderbal Juremo
7, Almir Pinto
B. lonoir Vorgo1
9, Jo\e Sarney

Suplentll
ARENA
I. Aloy1io Chovei
2. Pedro Pedronlan
3. Henrique de Lo Rocque
4. Jo\e Guiomord
S luiJ Covalconl11
6,

COMPOSIÇAO

Pre1idente1 Ewondro Carreira
Vice·Prelidente, Humberto Lucena

I.
2.
J.
4.

Suplente1
ARENA
Raimundo Parente
I. Atlon\o Comorgo
H11nriq~o~e dela Rocque
2. Pedro Pedrouian
Bernardino Viena
Aderbol Juremo
Alberto Silva

MOB
1 bandra Carreira
2 Humberto Lucena
J lozoro Borbota

S) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INOUERITO

Suplent1n

Titularu

1. OreUe1 OuefCia
2. Evelo1io Vieira

ARENA

A11i1tente: Sonio Andrade Peillala- Roma1307
Reun1De\: Ouinto1·feiro1, 01 9:30 horo1
Local: Sola "Ruy Borbo1o"- Anuo 11- Romoi162\e 716

Pouo1 Porto
:!. Lamento Junior
3. Alberto Sil"'a

Sened1to Ferreiro
V1cente Vu.,lo
Perlro Pedrouion
4. AlfaMa Camargo

CominOel Tempororiol
Chefe: Ruth de Souza Co1tro
local Ane~o 11 - Terreo
Telelon11: 225·850!1- Ramal 303
I) Comiuoe1 Tempororia1 poro Projeto! da Congrem· Na·
c1onal
2) Camiuoe1 Tempororio1 paro Aprecio~ ao de Vetai
3) Camiuoe1 E1peciai1 e de lnquerito, e
4) Comiuóo Mi1to do Projeto de Lei Or~amentorio (art. 90
da Regimento Comum).

MDB
EYondro Carreiro
Lazer o Barbo1o
011~111.'1 Ouercio

COMISSAO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PUBliCAS- (CT)
(7 membro1)

l. Leite ChaYel
Agenot Mario

COMPOSICAO
Aui1tenle: Ranoldc. 0 ocheco de Oliveira- Ramal 306
R11unioe1: Ter~OI·Ieit 01, 01 10:00 horo1
Local: Sala "Ruy Barbo1a"- Ane•o li- Ramai1 621 e 716

Pre11dentc: Benedito Ferreiro
Vice•Prelidenle; Vicente Vuala

Almlenlel de ComiuDIII: Horolda Pereira Fernande1 - Ro·
..,ol 674; Alfeu d11 Oliveira- Ramal 67.4; Cl11ide Mario S. F.
Cruz - Ramal !.98; Mouro Lope1 de Sa - Ramal 310; leila
LeiYal Ferro Coita- Roma1314.

SERVIÇO DE CO~USSÕCS Pi;;fl.\U\~!ENTES

HOR!.R!O DAS REUNIÕES DAS COH!SSÕI:ó PCIC·!ANENTES DO SI:NADO Fi:OERJ\L

110&\,S

TERÇA

S 11 L 11 S

c.T.

RUY DI1RflOSII
Ramais-621 c 716

C.I\,R,

CLOVIS

10:00

IISSISnNTI':

JIORIIS

QUINTII
C.P.

RONALOO

09:30

QUII~TA

C.S.N.

C.C.J.

S 11 L 11 S
RUY BI\RBOSII
Ramais-621 c 716
CLOVIS

BEVI~CQUA

Ramal - 623

10:00
C.A.

GUILHEil/oiE

RUY DI\RBOSII

ASSISTENTE
GUILHERME
MIIRII\
HELENA

GUILHERME

Ramal - 623

c.s.P.c.

RUY U.\RDOSI\
namois-62J. c 716

SONII\

C .E.C

CLOVIS DEVIL~CQUA
Ramo! - 623

S0NIII

c.D.r.

RUY BT,RDOSI\
namais-621 o 716

RONhLDO

RUY DIIRBOSII

CUILIIERHE

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

DIINIEL

C.R.E.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

CÀNDIDO

C.M.E.

ANEXO
"B"
Ramal - 484

RONALDO

C.E.

11:00

10:00

10:30

c.s.

11:00

C.L.S.

CLOVIS DEVI~CQUII
Ramal - 623

DANIEL

12:00

C .R.

CLOVIS BEVIL~CQUA
Ramal - 623

111\RIA
THEREZA

Ratnals-621 e 716

SONII\

Ramais-621 e 716

10:30

CL·~VIS Bt:VI!M~CQU1\

IISSISTE::TE

09:30
BEVIL~CQUI\

no.m.:1l - 623
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R-EPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção 11
ANO XXXIV- N• 094

SÁBADO, 18 DE AGOSTO DE 1979

BRASIL! A- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 130• SESSÃO, EM 17 DE AGOSTO DE 1979
I. l-ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagem do Senhor Pr..ldente da República
Submetendo à deliberarão do Senado o seguinte projeto de lei:
-Projeto de Lei do Senado n' 234/79-DF, que fixa os valores de retribuição de empregos das Categorias Funcionais de Biólogo, Técnico de
Turismo, Técnico de Educação Ffsica c Desportos c de Agente de Turis·
mo, do Plano de Classificação de Cargos instituido pela Lei n• 5.920, de
19 de setembro de 1973.

Restituindo autógrafos de projetas de fel sancionados:
- N• 136/79 {n' 258/79, na origem), referente ao Projeto de Lei n'
7/79-CN, que dispõe sobre as relações entre o corpo discente c a insti·
tuiçilo de ensino superior, c dá outras providências. (Projeto que se trans·
formou na Lei n• 6.680, de 16-8-79.)
- N• 137/79 (n• 259/79, na origem), referente ao Projeto de Lei n•
11 /79-CN, que dispõe sobre a inscrição de mêdicos, cirurgiões-dentistas e
rarmac(uticos-militares em Conselhos Regionais de Medicina, Odontolo·
gia e Farmácia, c dú outras providências. (Projeto que se transformou na
Lei n• 6.681, de 16-8-79.)
1.2.2- Oficios do Sr. J~'·Secretárlo da Câmara do1 Deputado!

Comunicando a aprrwaçào da seg11inte matéria:
-Projeto de Lei do Senado n• 89/74 (n' 3.043/76. na Câmara dos
Deputados), que dispõe sobre u denominação de vias c estações terminais
do Plano Nacional de Viação. (Projeto enviado à sanção cm 17-8-79.)

Encaminhando à re\úiio do Senado autógrafo do seguinte projeto:
-Projeto de Lei da C.imara n• 54/79 (n' 859/79, na origem), de ini·
ciativU do Senhor Presidente da República, que dlt nova rcda.çào ao art.
124 do Decreto-lei n• 200, de 25 de Fevereiro de 1967.
1.2.3 - Purecl!re!i

Rrfrrrntr.f às Jegulnlr.f matfria.f:
-Projeto de Lei do Senado n• 114/77-Complemcntar, que introduz
ulteruçào nu Lei Complementar n~' 7, de 7 de setembro de 1970, que insti·
tui o Pluno de lntcgruçào Sociul - PIS.

-Projeto de Lei da Camara n• 22/79 (n' 1.241-B/75, na Casa de
origem), que altera a rcdação do artigo 2• do Decreto-lei n• 1.146, de 31
de dezembro de 1970, que consolida os dispositivos sobre as contri·
buições criadas pela Lei n~' 2.613, de 23 de setembro de 1955, c dá outras
providências.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 9/79 (n' 8/79, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Imunidóldcs, Isenções e
Privilégios do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do
Prata no Território dos Países Membros, aprovado na IX Reunião de
Chanceleres dos Países da Bacia do Prata, a 9 de dezembro de 1977. (Rc·
dação final.)
-Projeto de Resolução n~' 50j79, que suspende a execução do artigo
I• da Lei n• 10.421, de 3 de dezembro de 1971, do Estado de São Paulo.
(Rcdação final.)

- Projeto de Lei do Sen.tdo n' I57/78, que inclui no Plano Nacional
de Viação, a rodovia lúna (BR-262)-Muniz Freire-Anutiba-Piaca-;Aicgrc, fazendo ligação com a RR-101, c dá outras providências. (Re·
dação final.)
-Projeto de Lei do Senado n• 166/77. que dispõe sobre o tomba·
mento da sede da Fazenda Santa MÕ11ica, em Valença, Estadd do Rio de
Janeiro, antiga propriedade do Barão de Ururai, onde Duque de Caxias
morou nu velhice, e viria u falecer. c dá outras providências. (Redução fi.
na I.)
- Projeto de lei do Senado n' 60/76, que dú nova redação ao artigo
450 do Decreto-lei n' 5.452, de I• de maio de 1943 (Consolidação das Leis
do Trabalho). (Rcdação final.)
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 123/78
1.230/75, na Casa de origem), que altera a redução do§ 2• do art. 72
da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito). (Rcdação do vencido para o turno suplementar.)

(nY

1.2.4- Discursos do Expcdlente

SENADOR LUIZ CAVALCANTE- Editorial do jornal O Estado
de S. Paulo, edição de hoje, sob o titulo "Uma quase provocação dcsne·
cessltriu", que uborda o direito do mar territorial das 200 milhas.
SENADOR AGENOR M1IRIA- Cumprimento dos objetivos pro·
postos pelo Sr. Delfim Nctto, ntuul Ministro do Plaucjnmcnto, pura u
agriculturu brusileiru, conforme exposiçllo feita por S. Ex• no Senado Fe·
dera!, cm 4 'de abril último.
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Art. 411 Outros grupos com características próprias, diferenciados dos
relacionados no artigo anterior, poderão ser estabelecidos ou dcsmembrudos
daqueles, se o justificarem as necessidades da administração, mediante decreto do Governo do Distrito Federal.
Art. 5Y Cada Grupo terá sua própria escala de nfvcl, a ser aprovada
medi<mtc decreto, atendendo primordialmente, aos seguintes fatores:
I - importância da atividadc para o desenvolvimento do Distrito Federal;
II - complexidade c responsabilidade das atribuições exercidas; c
III - qualificações requeridas para o desempenho das atribuições.
§ J9 Não haverá correspondência cnt~e os nfvcis dos diversos Grupos,
para nenhum efeito,
§ 29 Os vencimentos correspondentes aos nfvcis da escala de que trata
este artigo serão fixados por lei.
Art. 61l A ascensão c a progressão funcionais obedecerão a critérios sclctivos, a serem estabelecidos através de regulamentação própria, associados
a um sistema de treinamento c qualificação destinado a assegurar a permanente atualização c elevação do nível de eficiência do funcionalismo.
·Art. 71l O Governo do Distrito Federal elaborará c expcdirâ o novo
Plano de Classificação de Cargos, total ou parcialmente, mediante decreto,
observadas as disposições desta Lei.
Art. 8• A implantação do Plano serâ feita por órgãos, atendida uma
escala de prioridade na qual se levará cm conta preponderantemente:
1- a implantação prévia da reforma administrativa, com base na Lei nll
4.545, de lO de dezembro de 1964, e Decreto-lei n' 200, de 25 de fevereiro de
1967:
11 - o estudo quantitativo c qualitativo da lotação dos órgãos, tendo
em vista a nova estrutura c atribuições decorrentes da providência mencionada no item anterior; c
III - a existência de recursos orçamentários para fazer face às rcspccti·
vas despesas.
Art. 9\l A transposição ou transformação dos cargos, cm decorrência
da sistemática prevista nesta Lei, proccssar-sc·á gradativamcnte
considerando-se as necessidades e conveniências da Administração c, quan·
do ocupados, segundo critérios sclctivos a serem estabelecidos para os cargos
integrantes de cada Grupo, inclusive através de treinamento intensivo e obrigatório.
Art. 10. A Secretaria de Administração do Distrito Federal expedirâ
as normas c instruções necessárias c coordenará a execução do novo Plano,
para aprovação, mediante decreto.
§ 19 A Secretaria de Administração do Distrito Federal promoverá as
medidas necessárias para que o plano seja mantido permanentemente atuali·
zado.
§ 21l Para correta e uniforme implantação do Plano, a Secretaria de
Administração do Distrito Federal promoverâ gradativa c obrigatoriamente
o treinamento de todos os servidores que participarem da tarefa, segundo
programas a serem estabelecidos com esse objetivo.
Art. 11. Fica a Secretaria de Administração do Distrito Federal com a
incumbência de:
I -determinar quais os Grupos ou respectivos cargos a serem abrangi·
dos pela escala de prioridade a que se refere o artigo Sll desta Lei.
II - orientar c supervisionar os levantamentos, bem como realizar os
estudos c análises indispensáveis à inclusão dos cargos no novo Plano; c
III -manter com o órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Admi·
nisrração Federal os cantatas necessários para que haja uniformidade de
orientação dos trabalhos de elaboração c execução do Plano de Classificação
de Cargos de que truta esta Lei com os de elaboração c execução do Plano
previsto na Lei n• 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Art. 12. O novo Plano de Classilicaçilo de Cargos, a ser instituído em
aberto de acordo com as dirctrizcs expressas nesta Lei, cstabc\cccrá um
número de cargos inferior, cm relação a cada grupo, aos atualmentc existentes.
Po~rúgrnfo único, A não observância da norma contida neste artigo somente será pcrmitidu:
u) mediuntc redução equivalente cm outro grupo, de modo a não haver
aumento de despesas: ou
h) cm cusos excepcionais, devidamcntcjustilicudos, se inviável a providência indicuda na alfncu anterior.
Arl. 13. Observado o disposlo na Scçào VIII, do Capitulo VIl, do
Titulo da Constituição c, cm purticular, no seu urtigo 97, us formas de pro·
vimcnh, de cargos, no Plano de Clussilicuçilo decorrente dcstu Lei, serão cs·
tahclecid.ts c disciplinadas mcdiunte normus regu\umcntures cspecfficns, nüo

se lhes uplicando as disposh;ões a respeito contidas no Estatuto dos Funcio·
n{uios Públicos Civis da U niilo.
Art. 14. Os aluais Planos de Clnssilicaçào de Cargos do Serviço Civil
do Distrito Federal, a que se referem a Lei nll 3.780, de 12 de julho de 1960, c
o Decreto-lei n9 274, de 27 de fevereiro de 1967, e legisluçào posterior, sào
considerados extintos, obscrvudas us disposições desta Lei.
Parágrafo único, À medida que ror sendo implantado o novo Plano,
os cargos remanescentes de cada categoria, classificados conforme o sistema
de que trata este artigo, passarão a integrar um Quadro Suplementar c, sem
prejuízo das promoções c acessos que couberem, serão suprimidos, quundo
vugarem.
Art. 15. Esta Lei entra cm vigor na d:1tn ,,~ sua publicação, revogadas
as disposições cm contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1973; 152• da Independência c 85• daRepública. - EMILIO G. M~DICI - Alfredo Buzold.
ANEXO /11

(Artigo lll, parágrafo único, do Decreto-lei n9 1.665, de 13 de fevereiro
de 1979).
Escala de vencimentos e salários, e respectivas referências, dos cargos
cfetivos c empregos permanentes incluídos no Plano de Classificação de Car·
gos de que trata a Lei n• 5.920, de 19 de setembro de 1973.
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(Às ConSIIIulrão e Jusllça, do Dlslrllo Federal e de Finanças.)

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Rmlluindo aulógrqfos de Pro}elos dt Ltl sancionados:
N• 136/79 (n' 258/79, na origem), de 16 do corrente, referente ao Projc·
to de Lei nll 7, dc'J979-CN, que dispõe sobre as relações entre o corpo discente c a instituição de ensino superior, c dá outras providências. (Projeto que se
transformou nu Lei n• 6.680, de 16-8-79.)
N• 137/79 (n• 259/79, na origem), de 16 do corrente, referente ao Projeto de Lei n' 11, de 1979-CN, que dispõe sobre 11 inscriçi\o de médicos,
cirurgiões-dentistas c farmacêuticos militares cm Conselhos Regionais de
Medicinu, Odontologia c Farmácia, c dá outras providências. (Projeto que se
transformou na Lei n11 6,681, de \6-8-79.)
OI'IC'IO llO PRIMEIRO-SECRETARIO
11,1 (',\~!ARA llOS llEPllTAilOS
N 1' 404f79, de 17 du corrente, comunicundo u uprovuçào dn Projeto de
Lei do Senado n~ H9, de 1974 (nY 3.043/76, nu Climuru dos Deputados), de
uutoria dn Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre 11 denominm;i\o de
vias c estações terminais do Plano Nucionu1 de Viuçào, Wrojctn crwi:a1u à
sunçàn cm 17·H-71l.)

UI,\ ~tiO UO CONGRESSO NACIONAI.(Scclinll)

----------------------------OFICIO

Do Sr. fP-Serretúrio da Câmara doJ Deputados, encaminhando à revisão
do Sc•11udo auUÍ!{rafo do Jt'KUinte projeto:
PRO.JF.TO DE I.EI DA CÂMARA N• 54, DE 1979
(N• KS9/79, nu Caso de origem)
Dt• iniciatii'U do Sc•nhor Pre,{/dente da República
Dá novu rcduçlio 110 11rt. 124 do Dcc:rclo-lcl n9 200, de 25 de fevereiro de 1967.

Slil11ado IH
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utilização das técnicas e intrumcntos modernos de administração, e ficará
sujeito uo regime d:1 Lcgislll(;ilo Trabalhistu.
DECRETO-LEI N• 900, DE 29 DE SETEMBRO DE 1969
Altera disposiçc)es do Dccreto·lel
1967, e dá outros prowlcfênchts.

n~

200, de 2!i de rewerelro de

Art. lq Os dispositivos do Decreto-lei n9 200, de 25 de revcrciro de
1967, adiante indicados, passam a vigorar com a seguinte redução:

O Congresso Nacional decreta:
Arl. 19 O art. 124 do Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro de 1967,
modificado pelo art. I• do Decreto-lei n• 900, de 29 de setembro de 1969,
passa a vigorar com a seguinte redução:

"Art. 124. O disposto no presente Capítulo podcrâ serestendido, por decreto, a funções da mesma natureza vinculadas aos
Ministérios Militares e órgãos integrantes da Presidência da Re·
pública,"
11

Art. 2 Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação.
Art. 311 Rcvogam·se as disposições cm contrário.
MENSAGEM N• 130, DE 1979
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 5I da Constituição, tenho a honra de submeter à ele·
vada dclibcnu;ão de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição deMo·
tivos do Senhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamcnto da
Presidência da Rcpública, o anexo projeto de lei que "dá nova redução ao
art. 124 do Decreto-lei n~' 200, de 25 de· fevereiro de 1967",
Brasilia, 16 de maio de 1979, -João B. Figueiredo,
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 29, DE 9 DE MAIO DE 1979,
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SECRE·
TARJA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DARE·
PÚBLICA:
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Dispõe o art. 22 do Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, com a
redução que lhe deu o Decreto-lei n9 900, de 29 de setembro de 1969, que o
Assessoramento Superior da Administração Civil compreende determinadas
funções de assessoramento aos Ministros de Estado, definidas por decreto e
fixadas cm número limitado para cada Ministério Civil, observadas as rcs·
pcctivas peculiaridades de organização e funcionamento,
O texto legal mencionado não abrange os Ministérios Militares, aos
quais, entretanto, do mesmo modo que aos Ministérios Civis, podem ser necessários determinados especialistas de elevada qualificaçilo.
No tocante u assessores especiuis para auditoria contâbil c financeira,
tal necessidade vem sendo acentuada pelo Ministério do Exército. que piei·
tcou junto ao Departamento Administrativo do Serviço Público estudo
sobre a conveniência da alteração da norma legal em tela,
Dada suu vinculaçi'lo com a Reforma Administrativa, a matéria foi en·
cuminhuda a esta Secretaria de Plancjamcnto, cujos estudos concluem pela
extenção da regra legal aos Ministérios Militares, permitindo-lhes, dessa ror·
mo:, igualdade de tratamento com os Ministérios Civis,
Com esse objetivo, roi elaborado o anexo Projeto de Lei, que tenho a
honm de submeter à ulta considcrução de Vossa Excelência.
Aproveitou oportunidade para rcnovur a Vossa Excclênciu os protestos
do meu prorundo respeito, - Mário Henrique Slmonsen, Ministro,
LEG!SLA('ÀO C/T,tDA

DECRETO-LEI N• 200, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967
lllspiil• snhre 11 nrJ:IInlzutiio du Admlnlstrutiin Federul, estabeleCl' dln•trlll'S p11ru 11 Rl•rnrmu Admlnlstrntlw11, e dú outrus prowldêndu"'.

Ar\, 1~4. O pc'isnal têcnko cspeciulin1do dcstin01do u funções de asscsstmlmcnltl surcrior do1 Administruçilll Civil será rccrutudo no sctor pL1bli·
~·u c no sctor rrivadn, sclccionado scgundll critêrins cspccfncos, suhmctido :1
~o:nrHimro trcirwmcnto c aperfeiçoamento que assc~urcm o conhecimento c

"Art, 124. O disposto no presente capitulo poderá ser estcn·
di do, por decreto, a funções da mesma natureza, vinculadas aos ór·
gfios integrantes da Presidência da República."

(,;_ç

Comi.w)es d~ Sen·i(o Público Civil e de Finanças.)

PARECERES
PARECERES N•s 437, 438, 439 E 440, DE 1979
Sobre o Projeto de Lei do Seoado n• 114, de 1977- Complementar. que "introduz alteração na Lei Complementar n9 07, de 7 de
setembro de 1970, que lnuilul o Plano de lnlegração Social- PIS".
PARECER N• 437, DE 1979
Da Comissão de Constltuiçiio e Justiça
Relator: Senador Hchídio Nunes
O Projeto de autoria do cmirlt'nte Senador Nelson Carneiro, ora subme·
tido ao exame desta Comissão, pretende essencialmente que o trubalhador
rural passe a beneficiar-se do Plano de Integração Social.
Para tanto, propõe alteruçào da redução do§ I' do artigo J9 da Lei
Complementar n~ 07, de 7 de setembro de 1970, acrescentando-lhe a expres·
são "inclusive o trabalhador rural".
Como todos sabem, o mencionado § I~' tem a seguinte redação:
"Para os fins desta Lei, entende-se por empresa a pessoa jurí·
dica, nos termos da legislação do Imposto de Renda, c por empre·
gado todo aquele assim definido pela legislação trabalhista,"
O objetivo do Projeto, ;1cresccntando a tal dispositivo a expressão "inclusive o trubalhador rum!", é naturalmente o de enratizar um direito que,
até agora, não foi reconhecido pela Regulamentução baixada para o PIS,
conforme a determinação do§ 2~' do artigo J9 da citada Lei Complementar n~'
07.
Num trecho da Justificaçfio do Projeto, está dito:
"Por outro lado, cm que pese o fato de o trabalht!dor rural estar umplamcntc protegido pela legislação trabalhista (a ponto do
Estututo do Traba\hudor Rural ter sido inteiramente revogado pela
Lei n~' 5.889, de 8 de junho de JQ73, com suas normàs de proteçào
uo trabalho rural sendo absorvidas pela Consoliduçào das Leis do
Tmbulho), até aqui não foi possível admitir a sua participação no
programa de Integração Social (PIS).
Tal comportamento de parte das autoridades que interpretam
e executam u legislação pertinente- e até do legislador que não roi
suficientemente explícito ao compor a redução do§ 1~ do artigo lq
da L. C. n~' 07/70- representa um evidente retrocesso ao tempo cm
que se editavam leis trabalhistas com expressa inabrangéncia ou
inaplicabilidade delas a certas categorias de trabalhadores, dentre
os qunis, principalmente, os trabalhadores rurais (v., por exemplo,
o artigo 7q da Consolidação, hoje, felizmente, uma mera antigUida·
de, qunndo se trate de trnbalhndorcs rurnis),"
A n1:1téria foi igualmente distribuída às Comissões de Economiu, de Lc·
gisluçào Soci:il c de Agricultum, órgãos que se deterão sobre os vários oingu·
los que d:lem rcspcito l1s su:1s respectivas competências rcgimcntuis.
Nestu Comissi'lo, não lobrigamos nenhum embaraço à tramitação do
Projeto.
Pt:lo urti~o 165, item V, du Constituiçào, ussegura-sc 010 trabulhador,
entre outros direitos, o da "intc~raçào na vida t: no desenvolvimento da cm·
presa, com participação nos lucros c, cxcepcionollmente, na gestão, segundo
fnr estabelecido cm lei",
E, pela Lei Complementar n9 07, instituiu-se o Programa de Integração
Social c\alílmcntc cnnwn instrumento "destinado a promover :1 intc~ração
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~-----------------------------------------do cmpregudo na vida c no dc:\cnvo\vimentu das empres:1s" {urt, IÇI da citada
Lei Comr~lcmcnt:lr),
Ainda rccentcmcntt:, a Emt:nd:i Constitucional n"' 08, de 1977, ucrescentou novo itt:m X +.10 artigo 43 da Constituição para, ampliundo as atribuições
do Poder Legislativo, atribuir-lh~ competência para dispor sobre contribuições soci:lis necesstlrias no custeio dos encargos previsto~. entre outros,
pelo artigo 165, item V.
Acrescentc·st: qut: :1 Lei n9 5.889, de 8-6-73 conforme salientou o autor
do Projeto, teve por objctivo, nu reulidade, equiparar legalmente o trubalha.
dor rural ao que jú era ampurado pela CLT, resguardadas as peculiaridudes
singulares do empregado rural {como a do horário de trabalho, o do proble·
ma do menor, du moradia, o das plantações subsidiárias, o do uviso-prévio,
etc.).
Em essência, porém, pode-se dizer que o trabalhador rural, nos dias correntes, tem direitos equivalentes aos dos seus companheiros que neles já se
asseguravam através da CL T.
·Aliás, é a própria Lei n9 5.889 que o diz, logo no seu artigo IÇI:
"As relações de trabalho rural serão reguladas por esta Lei e,
no que com ela não colidirem, pelas normas da Consolidação das
Leis do Trabalho. aprovada pelo Decrcto·lci n• 5.452, de I• de
maio de 1943,"
A mesma Lei n"' 5.889 trata, inclusive, do enquadramento c contribuição
sindical rurais ..regidos pela legislação ora cm vigor", determinando que o
seguro social, o seguro contra acidente do trabalho c o processo de aplicação
do FGTS scrào regulados por lei especial.
Não se lobriga, pois nenhum embaraço a intcrpretaçüo tranqUila de que
o trabalhador rural já devia ser um natural beneficiário do PIS,
Quanto a Lei Complementar n9 26, de 26-9-75, que unificou os fundos
constituídos com os recursos do PIS-PASEP, cm nada interfere com o Projeto, pois mantidos foram os critérios c objetivos que presidem ambos os Programas.
A matéria a nosso ver, é caractcrizadamcntc da competência do Poder
LcSislativo, nada impedindo a iniciativa parlamentar cm relação às dispo-·
siçõcs do PIS.
Ressalte-se, ademais, que o Pr.ojeto não cria ônus para o PIS. Nem a
Constituição, nem a Lei faz qualquer discriminação contra o trabalhador rural. A regulamentação do PIS é que provavelmente ao arrepio do espírito da
legislação, suscitou as dúvidas de interpretação que, até aqui, vêm prejudicando os trabalhadores rurais.
Em face do exposto, somos pela constitucionalidade c juridicidadc do
projeto, visto que, sobre o mérito, de modo mais específico, há de se pronunciar a Comissão de Legislação Social.
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1977.- Leite Cham, Presidente
em exercício - Heh'ídio Nunes, Relator - Nelson Carneiro, sem voto Oresles Quércla - llalí~lo Coelho - Cunha Lima - Heitor Dias- Dirceu
Cardoso.
PARECER N• 438, DE 1979
Da Comlssio de Economia
Relator: Senador Franco Montoro
Chega a esta Comissão Projeto de Lei Complementar, de autoria do
ilustre Senador Nelson Carneiro, que acrescenta ao parâgrafo primeiro da
Lei que instituiu o Programa de Integração Social, expressão que inclui, dcn·
tre os beneficiários do PIS·PASEP, os tmbalhadorcs rurais.
Justificando u proposição, diz o seu autor:
"Em que pese o fato de o trabalhador rural estar amplamente
protogido pola legislação trabnlhistu (u ponto de o Estatuto do Tra·
bulhudor Rural ter sido inteiramente revogado pela Lei n9 5.889,
do Hde junho de 1973, com suus normus de protcçilo no trubalho
rural sen.do absorvidas pela Consoliduç:lo das Leis do Trabalho),
até uqui não foi possível admitir a sua participução no Programa de
lntcgr:tçào Social (PIS)."
Muis adiante, o eminente representante do Estado do Rio de Janeiro
observa ser eSse comportamento "um evidente retrocesso ao tempo cm que
se udituvam leis trabalhistas com cxprt:ssa innbrangênciu ou inaplicabilidade
dt:lus u certas categoriu~ de truhalhudores, dentre os quais, principalmente,
os trabalhadores rurai~".
\)o únp:ulo de uprcciaç~o desta Comissão, interessu sobremaneira cap·
tu r o conceito de t:mprcsa, explicitudu pela justificuçi'\o uo Projeto, quando
interpreta a Lei Complementar n~' 7, de 1970.

--------------------------------------~
Sc~umlo o ilustre Senador Nelson Carneiro, esse conceito de empresa
abrangeria, sem dúvida algum;l, "as pt:ssoas jurídicas de direito priv01do com
linalidade de lucru alll:mdll no meio rural".
A Cumissiiu dt: Constituiciio t: Justiça aprt:ciou anteriormente o Projeto,
cunsidt:rando-o constitucional e jurídico. AsSim se expressou, na oportunidadt:, o ilustre Sen:1dor Hclvídio Nunes, ao relatar :1 m:lt~ria;

"Ni'1o st: lobriga, pois, nt:nhum cmbamçu ü intcrprc.:t;u;i'lo tr;mqüila de 4uc o tr:1b:1lhador rural jC1 devi:1 ser um natural hcncficitirio do PlS."
A medida propo~ta no Projt:to, em termos cconômicos, rt:prcscn(u, de
um lado, um item a mais na despesa do empregador rural, mas por sua vez
tambCm um acréscimo de renda par01 o trabalhador rural.
O PIS-PASEP é um salário indireto, .:uja innuência na redução da desi~
gualdade de renda na sociedade brasileira é relativamente pequena.
Por outro lado, um documento da mais alta cxprcssilo, o Relatório do
Banco Mundial sobre a economia br01silcira (Folha de S. Paulo, 31 de julho
de I'l77), obscrvu ter havido, quanto uos sulários diretos, uma elevação dos
st:us valores médios. No entanto, prossegue a análise, "as mudanças nesses
níveis médios n;io indicam necessariamente o comportamento dos salários
reais para a massu do~ empregados, se a desigualdade na distribuição de saIMios estiver em aumento".
Por isso mesmo, o que particularmente interessa à questão ora sob
análise, porquanto são os assalariados rurais quase sempre mal remunerados, ocupando assim a categoria denominada de baixa renda, diz adiante o
relatório do BIRD:
··Em tal caso, será mais apropriado considerar o comportamento médio quando se examinarem as tendências nos salários
reais da metade inferior de todas as rendas. Tais rendas médias
reais aumentaram de 8,3% entre 1966/67 c 1972/73, um lndicc
composto anual de 1.1%, enquanto a média geral subia de 25%,
mostrando, pois, que a desigualdade de fato aumentou durante esse
período."
Portanto, ainda que o PIS-PASEP, sendo um salãrio indircto, muito dificilmente possa reduzir, de forma substancial, a desigualdade constatada,
não vemos nisso motivo para invalidar a proposição.
Num outro sentido, privar o trabalhador rural de participar de um Fun·
do previsto para englobar todos os empregados, do setor público c privado, é
admitir a desigualdade de tratamento legal, suscetfvcl de favorecer uma pio·
r.:t na distribuição da renda nacional.
Ante o exposto, considerando que o Projeto, no que inclui entre os bcnefici<irios do PISos trabalhadores rurais, explicita o te~tto legal, ou seja, a
Lei Complementar nq 7, de 1970, tornando clara a sua interpretação, somos
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n• 114, de 1977 -Complcmcn·
tar.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1978. - Marto!l Freire, Presidente
- Franco Montoro. Relator - Roberlo Saturnlno - Murllo Paraf!W -Di..
narlc Mariz - Callde Pinheiro - Heilor Dias.
PARECER N• 439, DE 1979
Do Coml,.ilo de Legl•laçio Social
Relator: Senador Henrique de La Rocque
1. O nobre Senador Nelson Carneiro, apresentou ao Senado Federal,
o Projeto de Lei que tomou o n9 114, de 1977, que "introduz olltcração nu
Lei Complementar n~ 7, de:: 7 de setembro de 1970, que instituiu o Plano de
Integração Social- PIS", E no§ I• do urt. 1• que diz:
"§ \'~ Para os fins desta Lei, cntcndc::~sc por empresa a pessoa
jurídica, nos termos da legislação do Imposto de:: Renda, e por empregado todo aquele definido pela Legislação Trabalhistu."

Eu única ultt:raçi'\o é para introduzir, ao final do parãgraro, as expres·
sôt:s "inclu'iivt: o trabalhador rurul",
E diz na suu justificuçào:
"(lor outro ludo, cm que pese o fato de o tr:lhalht\dor rural estur amplamt:nte protegido pe\:1 legislaçi'\o trnhulhista {a ponto de o
Estatuto do Trabalhador Rural ter sido inteirumente revogado pela
Lei n~ S.HH'l, dt: Hde junho de 1973, com !;Uas normas de protcçao
ao trabalhador rural sendo absorvidas pdu Consolidação dus Leis
do Traballhl), ati: aqui nao foi possível admitir a sua participação
no Prllp:r;lma Jc lntc~ra<,:(lu Sm;i,1l- PIS."
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Tal comportamento de parte du~ autoridades que i;Hcrpn:tam c execua lcgi~la~iw pertinente-.: at~ do lc~is\ador que n~n foi ~ulicicntcmcntc
c"'plicitn an compor a redaçàn do~ JQ do :lrt. I~' dil L.C. n9 7f70- n:prcsenw um evidente retrocesso ao tempo cm que ~c cditavum leis trabalhbtas
cnm e.\rn:s~u inahr<mgi:ncia ou inaplicabilidade: dc:h1s c: a certas categorias de
tmhalhadores dentre os quais, principalmente, os trabalhadores rurais (V,,
por exemplo, o ilrt. 7Y da Consolidllçilo, hoje, felizmente, umu mera antigUidade, qu;mdo se tr<.~te de trabalhadores rurais)."
2. Na ComissJo de Constituição c Justiça o projeto foi considerado
constitucional c jurídico. E, na Comissão de Economia mereceu parecer favorflvcl. Cabe: agora, a vez de falar à Comissão de Legislação Social.
3. Sente-se pela Lei n~' 5.88<>, que estatui normas reguladoras do trabalho rural, que o trnb:1lhador do campo merece um tratamento especiol na
lcgislução tr:~ba\hbu1. E logo no parágrafo único do art. 19 faz referêncio "as
peculi:1ridades do tr:1ba\ha rurol", E tão peculiar que o lei, no art. 20 deixa
para um:~ lei especial a aplicação ao trabalhador rural do Fundo de Garantia.
O contmto de trabalho no campo não tem a simplicidade do contrato
na cidade, mas ele não deve:, :;olvo melhor juízo, ser excluído corno beneliciúrio do PI S. Estou de acordo que este trabalhador merece gozar as vantagens desta conquista.
O meu pr~rcccr, deste modo, é favorável ao Projeto de Lei do Senado
n• 114, de 1q77.
Sala dr~s Comissões, 7 de junho de 1979,- HeMdio Nunes, Presidente
- Henrique de l.n Rocque, Relator- Aloyslo Ch&\'l'S- Moacyr Dalla Jes!<lê Frclrc- Humberto l.ucena - Jaison Barreto - Franco Monlorn.
tam

PARECER N• 448, DE 1979
Da Comlssio de ARrlcultura
Relator: Senador Jos< Rlcha
O purágrafo i''\ do art. Jq, da Lei Complementar nq 7, de 7 de sctcmbro
de 1970, tem o seguinte teor:
"Art. 1•.
Para os fins desto Lei, entende-se por empresa a pessoa
jurídica, nos termos da legislação do Imposto de Renda, c por cmpregado todo aquele assim definido pela legislação trabalhista."
§ Jq

O Projeto de Lei Complementar, que vem ao estudo deste ÚrgUo Técnico, pretende alterar a redução vigente, que passaria a ser a seguinte:

"Art. lq. . •.••••••••••••..••••.•..••.•.......••..•. ,
§ lq Para os fins desta lei, entende-se: por empresa a pessoa
jurídica, nos termos da legislação do Imposto de Renda, e por empregado todo aquele assim definido na legislação trabalhista, inclusive o trabalhador rural.
Por conseguinte, o objetivo da Proposição é incluir o trabalhador rural
entre os beneficiários do Programa de Integração Social.
O Autor do Projeto, Senador Nelson Carneiro, mostra, na Justificação,
que, apesar de amplamente protegido pela legislação (cm especial o Estatuto
do Trabalhador Rural, c pela Lei n• 5.889, de 8 de junho de 1973) o trabalha·dor rural, até agora, não conseguiu participar do Programa de Integração
Social. Esse fato representaria "evidente retrocesso ao tempo em que se editavam as leis trabulhistas com expressa inabrangCncia ou inaplicabilidade de·
las a certus categorias de trabalhadores, dentre os quais, principalmente, os
trabalhndores rurais".
A Comissilo de Constituição e Justiça permitiu 11 tramitação da matéria,
opinando-lhe pela constitucionalidade c juridicidade. Reconheceu mesmoupós demonstrar os direitos do trabalhador rural equivalentes aos dos seus
compunheiros urbunos- que "não se lobriga nenhum emburnço à interpre·
taçào trunqüilu de que o trabalhador rural jú devia ser um natural bencfici~rio do PIS".
Na Comissão de Economiu, foi reconhecidu 11 justeza do Projeto, pois,
"num outro sentido, privar o trubulhudor rural de participar de um Fundo
previsto pum englobar todos os empregudos, do selar público c privado, é
uthnitir a dc:sigu:1ldnde de tratamento legul, suscctfvel de favorecer unw piora nu distribuição da rendu nucionul".
t\ Comis!<!l\o de Lcgisluçl\o seguiu o mesmo cuminho, ussinul:mdo que
"o contruto de trubo.~lho no cumpo nUo tem a simplicidade do cnntruto nu cidade, nws ele não deve, ser excluído como bcncliciúrio do PJS".
1-Jú, poi.~. consenso cm que o homem que lutu, no c;unpo, no sentido de
produ/ir hens de consumo, deve ser abrangido pelo Progranw de Imcgra~·;m
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Soci<~L E nem poderia .~cr de outra rarma, a nüo !ler que se prclcndessc injus·
liça r o \r;:~halhildor rural.
Somos, portanto, pela uprovuçào do presente Projeto de Lei.
Sala das Comis~õcs, 15 deugoslo de 1979.- E\'diÍslo VIeira, Presidente
- Jo!.é Rlchu, Relator- Jutahy Mngnlhã~~, (vencido)- Pnssos Púrro (ven·
cido) - Lehc Chaves.

VOTO f.M SEPARADO DO SR. SENADOR PASSOS PORTO

A proposiç~o sob unúlisc: intenta introduzir 01heraçàes na Lei Complementar nli'7, de 7 de setembro de 1970, para o efeito de incluir o trabalhador
rural dentre os beneficiários do Programa de Integração Social (PIS).
2. Se.m embargo de seus meritórios propósitos, não é de acolher-se a
medidu c::m exame. Com efeito, a Administração Federal, através dos órgUo~
prórJrios, tem procurado beneficiar todas as pessoas amparadas pela lc:gis·
laçUo trabalhista, dentre as quais se incluem os trabalhadores ruruis.
3. Tanto é verdadeira a afirmação que, cm 1972, a Caixa Econômica
Federal, apreciando consulta da Confederação Nacional dos Trabalhudon:s
na Agricultura (CONTAG), assim concluiu:

"Diante do exposto, o cadastramento do emprt.>gado rural,
pelo seu empregador, bem como o do trabalhador rural que sem
vínculo empregatício, preenche os requisitos estabelecidos para a
caracterizaç~o do trabalhador avulso, neste caso pelo sindicato que
representa a respectiva categoria profissionol, encontra supurtt• na
lt•güluçiio e normas l'igt'llll'.l', Jendo dr.>,\f/t'Ct•.udria a t•(J(çiio do ato nur·
maril'o t'.IJll'Ci/ico."
4.

Feitas tais considerações, resulta que:

a) o trabalhador rural que presta serviços de natureza não eventual a
empregador, sob a dependência deste e mediante salário. é participante do
PI S. Em conJeqiiioncia. a le~:is/ação e norma.f vigentes lhe asseguram o dirt'iw
dt', como participame du P/S, ser cadaslrado;
b) incumbe ao empregador,- empresa individual ou coletiva que:, assumindo os riscos da atividadc económica, admite, assalaria e dirige a prestaç5o pessoal de scrvicos -, (ada.rtrar o trabalhador rural dt'}inido como tu
t'mprt'gado, para os fins c efeitos da Lei Complementar n9 7, de 1970, ~oh
pena de sujeitar-se ã mult:~, em beneficio do Fundo de Participação para a
c:~ccuçào do PJS, no valor de: 10 (dez) meses de salários devido!) uo emprega·
do cujo nome houvc:r sido omitido, ainda que,- admitu-sc: para argumcnl:tr
-. n5o seja contribuinte do PIS; c:
c) aos sindicatos filiados à CONTAG, cumpre verificar se os trabalhildores rurais, .ft'm v{nc11/n ~mprrKaticio, podem ser considerados trabalhado·
res avulsos, nos termos da Portaria nY 3.107, do Ministro do Trabalho e Previdência Social, de 7 de abril de 1971, promovendo, nesta hipótese, o seu cadastramento.
·
5. Assim, entende-se que nUa se faz necessária qualquer alteração na
Lei Complementar nq 7, como proposto, vez que o suporte paru o cadaslra·
menta do empregado rural no PIS está na própria lei em vigor. A Caixa Econõmica Federal, administradora do Programa, já examinou óasunto c aceita
o empregado rural coma beneficiário do Programa.
6. Ante o expo!.to, voto pelo rejeição do projeto, em face da sua inocuidode.
Sala das Comissões, I5 de agosto de 1979. - Passos Pôrto.

PARECERES !II•S 441 E 442, DE JQ79

Sobre u Projeto del.el da Câmara n• ZZ, de 1979 (n' 1.241·8,
de 1975, nu Cusn de orl~cm ), que ualtera a' redaçiio do artigo 2~' do
Uecrcto·lel n~' 1.146, de 31 de dezembro de 1970, que uconsollda os
di~pusillt"os sobn• as contribuições criadas pela Lei nQ 2.613, de 23 de
s~·tembro de 1955, e dó outrns pro\'ldênelas",
I'ARF.fER !11• 441, DE 1979
Da fnmls<ilio de l.e~lslnçiio Sncinl

Rclaunr: Scnatlnr Humherlt• l.uccnu.
O Decreto-lei n~' 1.146, de 31 de: dc;r.embro de 1<>70, determinou que diversas :ltividildes industriuis, por csturem vinculadus ao meio rural, ficassem
sujeitas a contribuic;llt:s paru o Instiluto Nacionul de ColonLwc;i\o c R\:formu
,\grilria- INCRA. disp~.:nsandlHIS, cunseqüentcmcntc, rlc lJUaisquer con·
trihui~,·ôc<i p:1ra o SESI. SESC, SEN:\1 c SENAC.
O nhjetivo dil referida lei era n Jc estabelecer inteira corre!ac;o1o entre :1~
:1tiviJmh:~ agruindustriab, ..~~.:~cnvolvhJ;~,~ na~ :1rcu~ l'llrai . . , l'lHll o INCRA,
dbslll'IOUHhhl~ das indl1strias ttrb;1nas, :linda que.: manipuludura~ de produ·
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tos tlgricolus, que continuariam n ser contrihuintc:s daquelas outras cntida·
dc:s su['lmmencionadus.
Sucede, porém, que, assim dispondo, n lei nilo o rez com a indispensável
clurezu, pois, emborll enumerando uquclas atividades ngroindustriais, dci:tou omisso que se tratava daquelas dcsenvolvidus na drea rural.
Tal rato vem causando certll perplexidade na llplicaçào da lei, em evidente prejuízo das indústrias urbanas que, deixando de contribuir para o SE·
SI, SENA I, SESC ou SENAC, ficaram sem a indispensâvel assisténcia des·
sas entidades, especialmente quanto à aprendizagem de seus trabalhadores.
Para corrigir tu! anomalia, o ilustre Depu tudo 1tnlo Conti apresentou à
Câmara o presente projeto que, através de pequenas ressalvas do texto do
aludido Decreto-lei n9 1.146, de 1970, cx.pli'cita que as atividudes enumeradas em seu artigo 2o, sujeitas à contribuição para o INCRA, são aquelas
exercidas nas áreas rurais.
O projeto, portanto, não desnatura nem areta ou contraria os objctivos
da lei vigente. Pelo contrário. Aclareia c dissipa dúvidas, dando-lhe o senti·
do cxato, como convém aos textos legais.
Ante essas razões, opinamos pela aprovação do presente projeto.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1979.- Helvldlo Nunes, Presidente
Humberto Lucena, Relator - Jutahy MaRalhie!- Raimundo Parente
- Henrique de Lo Rocque.
PARECER N• 442, DE 1979
Do Comlssio de AKri<Uituro
Relator: Senodor José Rlcho
O Projeto de Lei, que vem à deliberação desta Comissão, é de autoria do
Deputado halo Conti. Foi aprovado pela Câmara dos Deputados e, na Jus·
tificuçào, enratiza o Autor:
"O Decreto-lei n• 1.146, de 31 de dezembro de 1970, determi·
nau que nove atividadcs industriais, elencadas cm seu art. 29, pas·
sasscm a contribuir para o Instituto Nacional de Colonização e Re·
forma Agrâria - INCRA, ficando dispensadas de quaisquer con·
tribuições ao SES!, SESC, SENAI e SENAC.
A medida consubstanciada no aludido diploma, entretanto,
equivocadamente não discriminou as atividades desenvolvidas em
áreas rurais· das urbana.o;, o que vem causando prejuízos de monta
não só às empresas como, principalmente, aos trabulhudores.
Eretivumcnte, o SENA!, assim como o SESI, abrangem o trab;l\hador industrial urbano, enquanto que o INCRA rererc-se espc·
cilicamentc a atividades rurais,"
Tem razão o parlamentar que tenta corrigir as distorções resultantes da
interpn:tacão equivoca, dos dispositivos legnis apontlldos. f.: que diversas ca·
tcgoria:-. profissionais de industriários ficaram sem bcnelicios qui! lhes eram
dispensados, antes. Por exemplo, a aprendizagem e a ussist~ncia prestadas,
t:mto pelo SES! quanto pelo SENAC, roram suspensas, prejudicando diretamcntc milhares de trabalhadores, que perderam direito h rormaçilo, nos ór·
gàos cm apreço.
Salienta, ainda, o Deputado I talo Conti, que ''as atividades cconômicas
industriais alcançadas pelo aludido Decreto-lei, pela evolução e implantação
da moderna tecnologia nas respectivas empresas, estilo necessitando, cada
vez em mnior escala, de empregados qualificados, que o SESI, SENA!,
SESC <SENA C, por nuo serem beneficiârios dns contribuições, não lhes po·
dem prestar a correspondente rormaçilo".
O Projeto, diante disso, inclui, no coput do art. 29, a expressão "'que, lo·
calizadas em zona rural'\ para deixar claro que a lei é especial, orienta-se
apenas pum os empregados de pessoas naturais e jurldicas, inclusive coopc·
rativ<ls, que não se encontram instaladas nas lareas urbanas. Modificação se·
melhunte é rcita no parâgraro fo. Mas o par6grnro 2o estabelece que "as con·
tribuições de que truta o parágraro anterior ficam mantidas pura as pessoas
nuturais ou jurídicas que exerçam as ati vidades enumeradas, em zona urbana".
Com isso, ficam atendidos os trnbalhudorcs da ârea rurn\, sem prejulzo
para os que, nu zonu urbana, desenvolvem ntividudes semelhantes.
r:. evidente a necessidade de alteraçno no texto do ato legislativo que to·
mou o n• 1.146/70.
Somlls, portnnto, pela aprovação do presente Projeto de Lei.
Saiu das Comissões, 15 de ugolito de 1979.- Enld!ilo Vlelnl, Presidente
- .lusl: Rlclm, Relutar- Affonso Carnur~o - Pedro Pedrmtslnn- Jutnhy
Mnj.!ulhilcs - l.l•ltc Chnvl!s- Passos Porto - vencido

.

VOTO EM SF.I'AR.WO DO SR. SENADOR PASSOS PORTO

O Projeto cm exume pretende alterar o art. 29 do Dc:creto·lci no 1.146,
de I'J70, o qual passaria a vigorar com a seguinte redaçào: ·
"Art. 29 A contribuição instituída no "caput" do artigo 60,
dn Lei n"' 2.613, de 23 de setembro de 1955, é reduzida para dois c
meio por cento, a partir de J9 de janeiro de 1971, sendo devida
sobre a soma da rolha mensal dos salários de contribuição previ·
dcnciâria dos seus empregados pelas pessoas naturais c juridicus,
inclusive cooperativas, que, locali::ados em ::ona rural, exerçam as
atividndcs abaixo enumeradas:
I - Indústria de cana-de-açúcar;
11 - Indústria de laticínios;
III - Indústria de beneficiamento de chá e de mate;
IV - Indústria da uva;
V -Indústria de cxtraçiio e beneficiamento de fibraS vegetais
e de descaroçnmcnto de algodão;
VI - Indústria de benelicJamcnto de cereais;
VIl - Indústria de beneficiamento de cal'é;
VII I - Indústria de extração de madeira para serraria, de resi·
na, de lenha e de carvão vegetal;
IX- Matadouros ou a batedouros de: animais de quaisquer es·
pécies c charq~eadas.
§ lt Os contribuintes de que trata este artigo, stmpre que lo·
call:ados em :ona rural, estão dispensados das contribuições para
os Serviços Sociais da Indústria (SESI) ou do Comércio (SESC) e
Serviços Nacionais de Aprendizagem Industrial (SENA!) ou do
Comércio (SENAC), estabelecidas na respectiva legislação.
§ 29 As contribuições de que trata o parágraro anterior ficam
mantidas para as pessoas naturais ou jurídicas que exerçam as ati·
vidades enumeradas neste artigo em zona urbana.
§ 39 As pessoas naturais ou jurídicas cujas atividades, previs·
tas no artigo 6' da Lei n• 2.613, de 23 de setembro de 1955, não fo·
rum incluídas neste artigo, estão sujeitas, a partir de J9 de janeiro de
1971, às contribuições para as entidades rercridas no§ 1', na forma
da respectiva legislação.
§ 49 Ficam isentas das obrigações rereridas neste artigo tiS in·
dústrins caseiras, o artesanato, assim como as pequenas instalações
rurais de transrormacào c beneficiamento de produtos do próprio
dono c cujo valor não exceder de: oitenta salârios mínimos regionais
mensais." (griros acrescentados).

1. O autor, na justificação, afirma que o Decreto-lei n' 1.146. de 31 de
dt:zt:rnhro de 1970, determinou que nove atividudes industriais, clencadas cm
seu otrtigo 2"', passassem a contribuir para o Instituto Nucion:ll dr.: Coloni·
nu;fio c Rerorm>l Ag:rilria- INCR.-\, fi.:ando dispensadas de quuisqucr con·
tribuiçõos ao SESI, SESC, SENAI c SENAC.
3. Preliminarmente, julga-se desnecessária a ultcr:1ção pretendida,
com o objctivo de consignar que somente as indústrias localizadas cm zona
rural deverão ser vinculadas ao INCRA, continuando as situadas em zona
urbana a contribuir para o SESI, SESC, SENA I c SENA C.
4. Sobrelev:t consignar que o Decreto-lei no 1.146, de 31 de dezembro
de 1970, que: consolidou os dispositivos sobre as contribuições criadas pela
lei n9 2.613, em seu artigo 2o, parágraro \9 c 2o, estabelece:
"t\rt. 2Y
•••••••••••••.••••••••••••••••••••••••.••••
§ \9 Os contribuintes de que trata. este artigo estão dispensa·
dos dus contribuições para os Serviços Sociais da Indústria (SES!)
ou do Comércio (SESC) e Serviços Nacionais de Aprendizagem ln·
dustrial - (SENA I) ou do Comércio (SENAC), estabelecidas na
rcspectivu legisluçilo.
~ 29 As pessoas naturais ou jur!dicus cujas atividudes previs·
tas no artigo 59 da Lei n' 2.613, de 23 de setembro de 1955, nào roram incluídas neste urtigo, estilo sujeitus u partir de 19 dej:meiro de
1971, ;.h contribuições para as entidades rercridas no purl!.grafo an·
tcrior nu ror ma du respectivn lcgisluç5o."

5. Condu indo, entende-se nilo existirem razões suliciente1~ que justili·
quem a modificuçiio, unw vc:t. que, estando os permissivos legais cm vigor
ucordcs com us utividudc:s, ni\n devem ser nltc:radus.
6. Ante u exposto, vuto pela rejeição dn Projeto.
S:lln dus Comissões, 15 de agosto de 197Q, ·- l'lls'lns l,orto.
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UIAUIO UO CONGKESSO NACIONAI.(Sl'tiiu li)

PARECER N• 443, DE 1979
Da Coml.,ào de Redaçào

ANEXO AO PARECER N• 445, DE 1979

Redaçüo final do Projeto de Lei do Senado n9 157, de 1978,
que Inclui, no Plano Nuclonal de VlacUo, a rodovia lúna (BR-262)Munlz Frelrc-Anutlbn-Piaca-Aiegrc, fazendo ligação com a RR1111, c d~ outras providências.

Redaçiin final do Projeto de Decreto Legl!'ihlllvo n9 9, de 1979,
(n9 OH/79, nn Câmurn do!'i Deputndos),
Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão apresenta a redaçào final do Projeto de Decreto Legislativo n• 09, de 1979, (n' 08f79, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Imunidades, Isenções c Privilégios do Fundo Financeiro
para o Desenvolvimento da Bacia do Prata no Território dos Países
Membros, aprovado na IX Reunião de Chanceleres dos Países du Bacia do
Prata, a 9 de dezembro de 1977.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 1979.- Adalberto Sena, Presidente - Dirceu Cardoso, Relator - Mendes Canale.

O Congresso Nacional decreta:

Art. I• ~ incluída a estrada lúna (BR-262)-Muniz FreircAnutiba-Piaca-Aiegre, fazendo ligação com a BR-101, na Relação Descri·
tiva das Rodovius do Sistema Rodoviário Federal, aprovada pela Lei n9
5.917, de lO de setembro de 1973 (Plano Nacional de Viação).
Art. 211 Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 311 Revogam·se as disposições cm contrário.
PARECER N• 446, DE 1979
Da ComiS!iO de Redaçio

ANEXO AO PARECER N• 443, DE 1979
Redaçio final do Projeto de Decreto Lqlslatho n• 9, de 1979
(n' 08/79, na Cimara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
inciso I da Constituição, c eu,
, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO N•
, DE 1979
Apro•a o texto do Acordo 10bre Imunidades, Isenções e Prhlléglos do Fundo Financeiro para o Desenvol•lmento da Bacia do Prata
no Território dos Pa(ses Membros, aproudo na IX Reunlio de
Chanceleres dos Pa(ses da Bacia do Prata, a 9 de dezembro de 1977.

Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n' 166, de 1977.
Rflaror: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão apresenta a rcdação final do Projeto de Lei do Senado n~'
166, de 1977, que dispõe sobre o tombamento da sede da Fazenda Santa Mõ·
nica, cm Valença, Estado do Rio de Janeiro, antiga propriedade do Barão de
Urural, onde Duque de Caxias morou na velhice, c viria a falecer, e dá outras
providências.
Sala das Comissões, IS dcagosto de 1979.- Adalberto Seno, Presidente
- Dirceu Cardoso, Relator - Saldanha Derzi - Mendes Canale.

O Congresso Nacional decreta:

ANEXO AO PARECER N• 446, DE 1979

Art. I~' E aprovado o texto do Acordo sobre Imunidades, Isenções c
Privilégios do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata
no Território dos Países Membros, aprovado na IX Reunião de Chanceleres
dos Países da Bacia do Prata, a 9 de dezembro de 1977.
Art. 2Y Este Decreto Legislativo entra cm vigor na data de sua publicação.

Redução final do Projeto de Lei do Senado n' 166, de 1977, que
dispõe sobre o tombamento da sede da Fazenda Santa Mõnlca, em
Valenca, Estado do Rio de Janeiro, antiga propriedade do Barão de
Ururai, onde Duque de Caxias morou na Velhice, e viria a falecer, e
dá oulras providências.
O Congresso Nacional decreta:

PARECER N• 444, DE 1979
Da Comissão de Redaçiio
Redaçào final do Projeto de Re,.luçio n' 50, de 1979
Relator: Senador Adalberto Senu.
A Comissão apresenta a rcdação final do Projeto de Resolução n• 50,
de 1979. que suspende a execução do artigo I• da Lei n' 10.421, de 3 de dezembro de 1971, do Estado de São Paulo.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 1979.- Dirceu Cardo!IO, Presidente - Adalberto Sena, Relator.- Mendes Conole.
ANEXO AO PARECER N• 444, DE 1979
Redaçio final do Projeto de Resolução n' 50, de 1979.
Faço saber que o Senado Fcdcrul aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vli, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguintc
RESOLUÇÃO N• , DE 1979
Suspende a execução do artigo 1~' da Lei n~' 10.421, de 3 de de.
zcmhro de 1971, do Estado de Siio Paulo.

Art. I~' A sede da Fazendu Santa Mônica, em Valença, Estado do Rio
de Janeiro, antiga propriedade do Barão de Urura{, onde veio a ratecer o Duque de Caxias, será tombada pelo Instituto do Patrimõnio Histórico e Artís·
tico Nacional.
Art. 211 No prazo de 120 (cento e vinte) dias, contudos da aprovaçilo
desta Lei, o Poder Executivo praticará os atas necessários à desapropriação
do imóvel de que trata esta Lei, a fim de que o mesmo seja entregue ao Mi·
nistério do Exêrcito.
Art. 39 O prêdio-sc:de da Fazenda Santa Mõnica, depois de restaura·
do, será considerado prolongamento administrativo do Paço Ducal, rcunin·
do a massa d~: elementos documentais e bibliográfico~ que o Paço, pelas suas
dimensões, não pos!ia custodiar.
Art. 411 Esta Ld entra c:m vigor na data de sua publicação.
Art. 5Y Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER N• 447, DE 1979
Da Comissão de Redoçio
Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n• 60, de 1976.
Relator: Senador Dirceu Cardoso

O Senado Federal resolve:

Artigo único, 1: suspcns~1. por inconstitucionalid;1de, nos termo~ d<~
decisão delinitiva do Supremo Tribunal Federal, prorcrida em 13 de abril de
1977, nos autos do Recurso Extruordintlrio n~' 84.994 do E.'itado de São Paulo, u execução do artigo I~' du Lei n~' 10.421, de 3 de dezembro dt: 197J,dn·
qut:le Estado.
PARECER N' 44~. DE 1979
Da Coml.~!iiio de Rednçiio
Rcduçiin Onul do Projeto de Lei do Senado
Rl·lntnr: Sl'IUidnr llirccu

Slih11d11 IH 370S
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n~'

157, de 197H.

Cnrdo~o

t\ Comissilo apres~:ntn 11 rcduçilo final do Projeto dt: Lei do Senado n9

157, de \97H, que indu i, no Plano Nucionul de Viaçilo, a rodovia lúna (BR~62)-Muniz Frcire-Anutiha-Piuea-Aicgre, ruzcndo ligação com u UR·
IUI, c dá outra!\ providi:ncias.
Sala das Comis~ôt:s, 15 de a~osto de 197 1) , - Adulhcrto Sena, Presidente
- llin'l'll Cunln,n, Rdator - Snldunhn lll'rzl - Mcndt•s Cnnnll·.

r\ Comissflo apresenta u redução linal do Projeto de: Lei do Sc:nado
60, de 1976, que dá nova redução no artigo 450 ~o Decreto-ld n~' 5.45~.
d< I• de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).
Sala d;1s Comissões, 15 de agosto de 1979.- Adalberto Sena, Presidc:ntt:
- Dirceu Cardoso, Rc:lator - Saldanha Derzl - Mendes Cunale,
n~'

ANEXO AO PARECER N• 447, DE 1979
Redaçio final do Projeto de Lei do S••nado n• 60, de 1976, que
dd nova n-daciio ao art. 450 do Decrctu.lel n~ 5.452, de IV de maio de
1943 ( Consollduçiio das Leis do Trubalho ).
O Congresso Nucionul dc:creta:
Art. 11' D~·st: uo artigo 450 do
\943, ;t seguirHt: rcduçf1o:

D~:creto-lci

nv

5.45~.

de \I' de maio de

"r\rt. 450. Ao emrregado chumudo a ocurar. t:m comissão,
interinamente ou cm suhstituiç~o eventual ou tcrnporftria. cargo di·

,\7Uh

Salmdn IH

L__

verso do que exercer na cmprc~m scri1o g;mmtid:1s a contagem do
tcmrn n>~~tuclt: ~crvit;n, h~:rn como vnltil an cargo :Interior, além da
rcmuncrat;:'ltl ~.:nrrc~pundente ao cargo e.xcrddo 11;1~ condi~,·tH:~ :h.:ima."

:\n. ;!1• btii Lei entra cm vigor na data de sua puhlicaçi1o,
cm contrúrio.

revog:~d;1."

as

di~ro~it;ôcs

PARECER N' 448, llE 1979
Du Comlssiio de Rcdaçiio
RL•daçiio do vencido para o turno suplementar do Substitui 1m do
Senado ao Projeto de lei da Câmara nll 123, de 1978, (n"' 1.2.l0j75,
nu Casa de orl~em).
Relator: Senador Suldunhu Derzi
A Comissão :~presenta a redaçào do vencido para o turno suplcmcmar
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei dn Cümar:1 n"' l:!J, de l97S,
( 111• 1.:!J0/75, n;~ Casa de origem), que altera <.1 redaçào do* 21• do art. 72 d;~
Lei n1• 5.10S, dc :!I dc setembro Ue 1966 (Cólligo N:~cional de Trilnsito).
Sala das Comissõcs, 15 de agosto dc 1979,- Dirceu Cardoso, Prc~iden
te -·Saldanha Derzl, Relator- ,\dalberto Sena- Mendes Canale.

ANEXO AO PARECER N' 44M, DE 1979
Redaçiio do vencido para o turno suplementar do Substitutivo do
Senudo ao Projeto de Lei da Câmara"' 123, de 1978, (n' 1.230/75,
nu Casll de origem).
Di:·se ;w presente Projeto a seguinte rcduçlto:
Altera dispositivos du Lei nll 5.108, de 21 de setembro de 1966
- CôdiJ:o Nacional de Trânsito.
O Congresso Nacional decreta:
Art. lI' A Lci n~ 5.1 OK, dc ~I Uc setembro de 1966- Código N:~cion:d
Uc Tri1nsito - passa :.1 vigorar com :~s seguintes uhcnu;õcs:
l'l o artigo 66 pus.'i<l a tcr o p:trilgrafo que se segue:

"*

Jl' O c.xamc de s:tnid:~dc risica c mental do port:~dnr d•1 Carteira Nacion:.ll de H:~hilit:1çiio scrú renovado :1 cad;~ 4 (quatro)
rmos, c, para as ressoas de mais dc 60 (sessenta) :mos de id:1dc. a
cada ;! (dnis) anos, coincidindo seu vencimento, cm qu:dqucr das
hipóteses. com o dia do nascimento do port:ldor."
~')

n artigo 72 pass;,1 a ter o seguinte parágrafo:
"* 511 Par:1 os que cxcrçum atividadcs de liscalizw;i1o do trünsi·
to exigir-sc·ÍI, rllé:m dos enumerados nus alíneas a, b c c deste :~rtigo,
os cxamcs elctrenccfulogr{lticos c psicotécnico."

.1') :1 alínea a c o~ 2Y do artigo 7:1,

pass:~m

a vigorar com a seguinte rc·

dação:

"a) de sanidade física c ment;il, fornecido pelos úrgi10s Uc
públicu da União, dos Estados, do Distrito Fcdcnd ou dos
~I unidpios,"
2"~ O exame de sanidade físicu c mcnt>ll terá c;~rútcr elimina·

s;~údc

"*

túrio."

Art. ;!~ Estu Lei entra cm vigor nu data de sua publicucào.
A rt. JY Rcvogtlm-se ns disposições cm contrário.
O SR. PRF.SIIlF.NTE (Luiz Viana) - O Expediente lido vai à publicaçiiO. (ll;.IUSa.)
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra uo nobre Scnudor Milton Cubra!. (Pausa.)
S. Ex' nno cst{l presente.
Concedo ::1 p:.liavru ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. I.LIIZ C'AVAI.CANTE (ARENA- AL. Pronunciu o seguinte
discurso.) -Sr. Prcsidenll:, Srs. Senadores:
l':m1 lJUc liquc.: inserido nos Anais desta Casu, p:~~so a fazer :~lcitura de
edituri:1l Jo O /:'.1'/(u/o dt• S. Paulo Jc hoje, sob o título "Unw qu:1sc provo~:at;üu t.lcsncccssúria'',
f: o seguinte o texto do editoriul:
"Nilo faz sentido rolltico n decisão du Cusu Brancu de ordenur
:'i Marinha c l1 Forca Aérea norte-americanas que enviem navios dc
guerra c uviiles militmes i1s f1guas dos palses que considemm como
integr:mll·s Jo seu mar territorial, úguus de \nrguru superior Us J
milhas marítimas reconhecillus pelo governo nortc-umcricuno. Nilo

fa1 sentido, cm prirncirn lugm, porque u Conferência sobre o Direiln dn Mar, que sc reúne hú anos sob os ;lu~rícios da ONU, bu~c:1
encontrar um dcnuminador universal entre a largun1 Uo chamado
nwr territorial c aquele cnnsidcrallo patrimonial, c também porque
SUT)!C CUillll 11111;1 csrécic dc rressiio sohrc tOdOS aqueles governos
-c si'in 111 - lJUC julgam obsoleto o critério dc medir os limites
do mar tcrritori:ll (rort:lnto, da snheraniu estatal sobre os oceanos)
relo ah:uncc de canhôcs do século XVIII ou XIX. Antcs de adotur
essa dccisi'io- recebida nas Nações Unidas com "preocupuçi'lo c
;IS~illllhro", C vbt;l rctn port;I•Vtll dn ltmllilr;lt)' ClllllO meJid01 uni·
latcr:l\ com c:m1ctcristicas de pressi'lo- o Prcsidente Curter deveria atentar mcnos pam os discutíveis :~spcctosjurtdicos do que para
os políticos dtl prohlcnHI, cspccialmcnte cm um momento difícil
pam n pnsiçilo internacional dos Estados Unidos.
Se ns debates na Confcréncia sohrc o direito do M:.1r se vêm
prlllnngandn h:'1 arws. n;1n i: apcna~ cm dccnrrí:ncia da falta dc :~~.:ur
do Stlhrc que tipo de ente jurídico deve explorar, nos fundos dos
mares, rcscrv:~s supostas de alimentos c mat~rias-primas: se empresas privadas multinacionais, emrrcsas cstat:.IÍs coligadas ou uma únka cmprc~a ~upwn:~ciLuwl. A dcnwril no >~corllo Jecorrc também
da circunst:incia de que nem o Direito das Gentes nem as convcnçôcs intcrnadunais pcrmitcm cstahclccer uma norma eficaz, detcrmin:mdo quc n mar territorial tem a largura de três, seis, 12 ou
200 milhas, c daquela outra, mais fundamental, de que, sendo assim, o Jimitc sohre o qual o Estado reivindica sua soberaniu fica
:1dstrito t1 sua vont:ldc sobcrana e ao poder de que dispõe de
afirmú-1:1. Siio apcn:1s 22 os Estados que aceitam o limite de três milhas rar:1 seu nwr territorial: 76 os que o clevamm para 12; 14 {cm
1977) os que o lizcn1m igual a 200 milhas: c 21 os que têm limites
v;:~ri{lvcis entre 12 c 2UU. Como pode, à luz do Direito Internacional, o das Gcntcs ou o convencional, estabelecer u Casa Branca que
seus barcos de guerm só devem respeitar o limite de três milhas'!
Nl1n se trata de querer defender o mar territorial de 200 milhas
que o flrcsidcntc ~1l:dici- sem esqu:u.Jrn capal de garanti-lo- cst;:~hclcceu por c.lecrcto-\ei num :llo qucstionávcl de alirmuçào soberan;l. Aquilo que nos prcncupil é quc o Direito Internacional, se é
inequívoco ;:~o cswhclccer que os n:~vios mercantes têm o chamado
"direito de rass;:~gcm inocente" pelo mar tcrritori:~l- isto é:, sem
rcscar ou realit.ar estudos cconômicos- j:'1 nilo é ti'lo cliiro no que
se refere aos navios dc guerra, o que leva a que cada Estado simplesmente u permita aos países amigos- como ilcentuou o portu•\'0/ do ltamar;.lt}' ser o caso do Brasil - ou o comlicionc a mllori;acào prévia, assim o dcncgando explícita ou implicitamente, como
é o caso, por exemplo, da Noruega, da China, da Bulgária, da Roméni<l, da URSS c da Fru:-~cu, pur:~ não citar outros. Evidcntcmentc, o Dircito lntcrnacionul previ: que nos casos de invasão do mar
territorial nào se arlique o "direito de perseguição", mas se convide o conu1ndantc do navio :.1 retornar <.1 águas internucionais. ~ai,
porém, que o p.roblema se toma delicado, pois se os comanduntcs
norte-:.1mcric:mos tém instruções para só respeitar a largura de tri:s
milhas, cederão clcs ao convite, ou marcarão pela forca a resolução
dc Wushington de estabelecer para todo o mundo uma determinada lmgur:1 pam o mar territorial, que u boa doutrina reconhece ser
parte intcgmnte do território nacional dos Estados costeiros?
Note-se que :1 dccisi'lo norte·amcricana nilo se destina a garantir ;1 r:1ssugcm de n:~vios de guerru pelos estreitos c canais- esta i:
rcconhccida c :.1sscguralla por convenções c tratados. Ela cuida é de
afirmar, unilmcralmentc, que a únicu Jargum que os Estados Unidos reconhecem ao nwr territorial III países i: de três milhas. E.
esse aspecto que causou ussomhro nas Nações Unidus c levou o
portu-voz do Itamamty :.1 f:~lar cm pressão, a quul foi igualmente
denunciada por outros governos que rechmwm jurisdiçi'lo soberana
sobre 12 ou 200 milhus, abalundo-se ussim a posição de lidcrunça
do'i Estudos Unidos no mundo livre.
Quundo os mclhorcs tr:1tadist:1s do Direito do Mnr reconhecem 4uc as Co nvençõcs de Genebra ncgocindas sob u égide da
ONU permitem :1ssevcmr "que o princípio dominante nclus é o de
que nenhum rn:~r tcrritoriul rode ter lnrguru inferior u três nem superior a dn1.e milhas", ni'lo se comrrecndc como o Prcsldcntc Car·
ter tenha pretendido imror ao mundo unw visão unilateral do
problema, lJliC suscitará imcdiut:ls c acres reuçõcs contm os Est:ldos Unidos.
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Sr. Pn:,Ldcntc c Sr~. Scnadnrc~. vemo~. assim, que o !e~u de chtu;ara dcs·
ta uutr;t hanlla dn muru.Jn cstú de juha criç;Ldil. i: n mc~rno !cão d:t f;'Lhu!a,
para u qu.ll ni'1u h.'1 outrn direito, .~cn;io o t.Hreito do rnais forte. O Mb;ico
que o di!!;L
O

Sr. l.umuntn.híninr (. \RENA- BA)- Permitc V. Ex• um aparte?

O Sll. I.I'IZ

(',\V,\I.C',\~TE

(ARENA- ALI- Pois nào.

O Sr. Lu manto .Júnior (A RENA- BA)- Nohrc Scnat.hH Luit Cavul·
.:ante. ao ler n editori;~! Ue O E.1wdo dt• S. l'au/o c tecer coment~riu~ ~ohrc
este :t~!.Untn dt: tran~c~:nd~:ntal importtincia rara o Brasil~: para o mundo,
V. E.\M secumla. hoje. a:-. r;llavr:ts profcriúot:-. untem pc!n nohrc Lidcr Murilo
B>~d:trú, que an:disou o rrohlema demonstrando que o Brasil, cmhora nUo
sendo unw pntêndu miliwr, m;tntcrú a sua rosiç~o.

O SR. 1.1 'IZ

(',1\'.II.C,\~Tf.

(ARENA- .I L)- Somo> uma potên·

cia moral.
O Sr. l.nm:mln.Jaíninr (ARENA- 81\)- Somos uma grande potência
moral. c sem dúvid:t alg.umalmvercmos de manter esta posiçUo. E cspcrumos
que nu~ respeitem, respeitem m. nossas convenções. Neste momento, neste
curto ól[lilrte :10 oportuno prnnunci:uncnto de V, Ex• deixo estas pul:tvrU!-1
cm nome d1.1 Mainri;l nesta C.l:-.:1.

O SR. 1.1'17.

('.1\',\I.CI~TE

(ARENA- ALI- Muito obrigJdo a

V. Ex' Era meu propósito, nohrc Senador Lomunto Júnior.ficar udstrito à

leitura t.lo editorial, como uma homenagem particular ao Estudiio, ma~ o
aparte de V. E.x' me t.lú o ensejo de :mum:iur que, na próxima se muna, cm ho·
ra ~cm auturid;~t.lc ;,tlgun:a. voll;trd o'1 trihunJ p:1ra percutir este mesmo tem<~.
1\1 uihl obrigado a V. Ex'
Era o 4uc tinha u dilcr, Sr. Presidente, (~1uito bem! Palmas.)
O SR. I'RESIIlf.:"'TF. (Loiz Viana)- Con"do a palavra ao nobre Se·
nador r\gcnor Maria.
O SR.

AGF.~OR ~l.IRIA

(M DB- RN. Pronuncia o seguinte discur·

so. Sem revisiio do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quando o Ministro De\lim Nctto, a 4 de abril do corrente ano, fez uma
plllcstru m1 Comissiio de Agricultura do Senado Federu\, eu tive oportunidu·
de de dizer a S. Ex• que o gr<~nde problema do Brasil era a filosofiu a ele im·
posta, n:1 qual o linunceiro sobrepunha-se ao econõmico. E eu ni\o via como
conciliar u rentabilidade do econõmico e a rentabilidade do financeiro,
muntcndo-se aquela filosofia. Nu realidade, o lucro do financeiro neste Pais
é astronômico: chegamos a um ponto em que quem dispõe de estrutura na
campo comt:rcioil, industrial ou rural, c não tem capital de giro, corre o risco
de, trub:J!hando, perder o que tem. A rentabilidade do linanceiro estâ muito
acima do trabalho c da producão.
A rc...;posta de S. Ex•, àquela épocu, eu a tenho aqui.
Vim 11 tribuna na tarde hoje para relembrar o que foi aquela palestra e a
resposta do então Ministro da Agricultura, Sr. Delfim Netto, ao Senador
Agcnor Muria. S. Ex• ugora é o Ministro do Pl;mejamento. c tem cm suas
miios ti força towt pura coibir o abuso do poder financeiro, para sintonizar a
Administração pública dentro de uma consoante que a teve ao objetivo do
Governo, que é atenlur p:1rn a rculidade nacional.
Sr. Presidente. Srs. Senadores, nós ni\o podemos jamais conceber um
Governo cm que os Ministros das ptlstas cconômicas e sociais pensam de
uma man~:ir:~, c os Ministros das pastas linanccirus pcmam de outm. Temos
que reconhecer que, ~teima do interesse financeiro, estâ o interesse maior qt~c
ê o interesse du N:1cr1o. Temos que reconhecer que acima do interesse finan·
ceirn n:pous:t o interesse maior do cconõmico. Só assim, nós podemos valo·
rizur n trabalho c a sociedade.
Uma socicd:~dr: desvalorizada pelo lucro é uma sociedade joguda à sua
própritl sorte. Em todos os países do mundo, nós sabemos, o dinheiro fica
nus mi\os de alguns; c se o dinhc:iro é privilégio de nlguns, n politica jumais
podcrú ser dirigidu pum a defesa exclusiva do dinheiro.
Gnu;as a Deus, na palestru do dia 4 de abril, cu tive a oportunidade de
discutir com o Ministro Delfim Netto es111 realidade.
Quero ler puru o Senado Federal as minhas perguntas, cm 4 de abril, uo
~·1ini~tm Dcllim Ncttu, c a respmltl de S. E.x•, çomo Ministro d;1 Ag.ricuhu·
ra, naquclu êroca:
Na Cllmissi\o de Agricultura do Scnudo, no dia 4 de abril do corrente
ano, o Senhor Ministro Dcllim Nctto fez uma exposição onde cu realizei u
seguinte intcrvcnçiio:
Senhor Ministro, ucho que V. Ex• tem pela frente um nbacnxi puru dcs·
casc;1r, que é unw barhnridade.

·-------------·-----

Rc~po"i\:t
1~:r

do Sr. Dc!lim Nctto:

ls~o

até o Jú

Soare~

tem!

A minho1 primeira p~.:rgunta foi a seguinte: Como é que o governo vai fa·
p;~ra harmonitar n lucro do cconômico c do financeiro sem prejudicar a

agricultura, puryuc no Brasil temos, hoje, uma lilosufi:t, ondt• .J lln<~th,;:iro se
~nhrcpilc ao ccunómico. de unu ta! forma, que quem tem dinheiro vivo c'itá
~anhomdo n yuc ljtlt:r c: dohr;u1úo o s~:u capital acuda ano que se pas.~a. c
lJUcm tem estrutura c niio dispõe úc cupitul financeiro, de dinheiro vivo. t:!-.tá
traha!hando c perdendo o que tem. porque a rentabilidade do financeiro está
muito acim;1 da rentabilidade do cconômico .
Não conheço nenhum:~ propricdudc agrícola, no Brusil, que esteja dan·
dn l/2'li, ao ano, nenhuma t:!llrutura qu~: est~:ja dando 1/2% ;w mês, Mus,
nito conh~:~.;o quem tenh:t dinheiro vim que não cstcja ganhando, no mínimo,
J6% :10 ;tnu, as cadernetas de poupança cstno ui, assegurando um lucro mfni·
mo de 36% ao uno, com alguma delas pagando até os juros diretos.
Ora, ~c nôs não temos no ~ctor rural uma scguranca para garantir a esta
estrutura uma rcntahilidade mínima, é uma situaçUo realmente difícil pensar
cm desenvolver a agricultura sem ver o problema da renda e do dinheiro vi·
VO,

Esta foi u primeira pergunta.
A segunda foi a seguinte: Nós somos um Pais de vocação agrícola. mas
nilo foi feito, objetivam~:nte, até hoje. nada para resolver com honestidade o
problema du luvoura hrasilciru, haja \isto o problema do ICM, onde o Go·
vcrno csl:lbelcceu uma politica na qual o !CM generalizou-se de tal maneira
que nó~. na ;~gricultura. sofremos uma tributuçào sobrecarregando o produ·
to n;l nossa m:'io, de! c: Ic lucro ou nUa. Se o agricultor produz este ano uma sa·
fra bou. 30 sacus de arroz por hccture, sofre um \CM de 15%, sobrecarregan~
do o produto na sua mno, mas seu safr:1 tornu·se ruim por falta de chuva c
ele passa a colher só cinco bolsas de arroz por hectare, vai sofrer a mesma
ta~a de !CM. quer dizer, o tributo é cobrado pela operação comercial c é:
cobrado tendo cm vista a lucratividade c rentubilidade do trabalho agrícola.
A terceira pergunta: Como é que nós podemos desenvolver a nossa agri·
cultura sem o nosso homem evoluir? Na minha áre:~., há 40 anos passados,
entregaram o cultivador ao nosso camponés e ele passou a trabalhar com
aquele cultivador sem saber o que é curva de nível, sem saber o que é erosão
e porque ela é provocudu c as nossus terrus, os nossos terrenos mais acidentados, tornaram-.'.;c dentro de: poucos anos, estéreis porque V, Ex• sabe que a
cam:~da de humos é muito pequena na proporção cm que o homem movimenta a terra com aquclu mâquinu, sem nenhuma orientu,;;ào que re<tlmentc
ele não teve, nas primeiras c:n~urradas o humo desaparece c quase todas as
serras d:~ nossa região, hoje, estão estéreis, justamente por conta da má apli·
cucno desse cultivador.
A quarta pcrguntu: Todos os planos do Governo, até hoje, tc!m sido no
sentido de desenvolver os problemas urbanos da Nação. O homem do interior i: visto como um Jecu Tatu, é vista como um matuto c ele nno tem. nu
realidade. nenhuma perspectiva de conforto, segurança, de estabilidade e de
futuro. 1\ agriculturu é sinónimo de burrice e de falta de inteligência: Diante
dest:1 realidade, acredito que V. Ex• tem pela frente uma situacão muito dificil. Disse V. Ex• que tem um entendimento com o Senhor Ministro do Interior e com o Sr. Ministro dos Transportes, mas vai ser muito difícil um cn·
tendimento com o Sr. Ministro da Fuzenda c com o Sr. Miriistro do Planeja·
mento- dizia, a.~ de ubril. a S. Ex• o Sr. Ministro Delfim Netto- porque
acredito que enquanto o Sr. Ministro da Fazenda defender interesse do cu pi·
t:tl, V. Ex• vui defender os direitos do cconômico. E ai vem o choque, o cho·
4uc se deu.
Como tts atitudes politic:ts é que viio resolver este problema c como o di·
nhciro sempre teve a supremat:ia de ter o direito de defender os seus intercs·
se.~. acho que V, E.x• realmente vai precisar de muito apoio. Apoio V, Ex• te·
r!t na Comissão de Agricultura do Sc:nado, a pariir de hoje.
Agora, acrcdilo que vamos sustentar uma verdadeira guerra com us au·
toridades fa1.endo'1rias no que diz respeito à rentabilidade do financeiro. Con·
cluindo, acho que ou baixa-se a rendu do dinheiro neste Pais ou nós jamais
poderemos melhorar a renda da ugriculturu.
Rcspostu do Sr. Ministro Delfim Nctto, àq'Jelu época, u 4 de ubril Muito obrigado, nobre Scnudor Agenor Muria. Gosturin de começar com
cst:1 sua prllposiçüo a respeito do sctor financeiro. Realmente, acho que o se·
tor lim1ncciro tem uma rentabilidade extruordinúriu c vi, com uma certa surpresa, que nos últimos dois tmos a rarticipuçUo no sctor linancciro, a rendu
nucional ultrapassou os aluguéis c acho que os salários do Governo. Aqui
deve ser o único fluís do mundo cm que isto ;Jcantece, o qllc mostra que real·
nH:ntc que alguma coisa cst:í errada.
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P:llavras do Sr. Delfim Netto nll dia 4 de abril, nu Comissi\o de Agricultura do Senado Federal:
"Vou passar agora para a questão substantiva do ICM. Esta i: realmente uma questão importantíssima e que foi colocada desde o inicio da criação
do JCM. O ICM, todos sabem, 6 um imposto criado nu Europa pura facilitnr
as exportações, mas é um imposto criado pura estruturas unitárias de poder,
e tem uma estrutura unitária, a Alemanha tem, a Itália tem, de forma que se
pode instituir o ICM sem cu usar grandes perturbações junto às regiões. No
Brasil, o !CM foi introduzido no dia 15 de março de 1967, c realmente quando nós acordamos, no dia 16 de março, verificamos que era um tarifário, que
separava um Estado do outro. Cada Estado rixava o seu nível de ICM e nós
tínhamos um caos. Foi preciso um grande esforço, um grande trabalho do
Sr. Ministro da Fazenda e dos Secretários de FilZenda, c, no fundo, uma certa disposição de aceitar pura reduzir o ICM a uma coisa compatfvcl, a um
imposto compatível com os Estudos Federativos.
A natureza deste imposto, realmente é muito difícil com relação à agricultura, porque ele tende a ser pago quase que inteiramente pelo agricultor,
pelas formas que tem. Nilo gostaria de apelar aqui para o "economês", mas é
por causa d<~s formas que têm a oferta c a procura dos produtos agrícolas,
pode-se' demonstrar que o ICM tende, realmente, a ser empurrado para cima
do agricultor.
V. Ex.• levantou uma questão que é outra que estamos discutindo desde
1967 e que não se encontrou, realmente, nenhuma solução.
Por que o ICM incide num momento, digamos, em que a safra é: menor,
porque se supõe que o aumento de preços é superior à queda de produção, de
tal forma que a receita monetária do agricultor seja maior com safra menor,
o qué e um caso, outro pode ser possível, mas que, normalmente, não é ver·
dade. Se o senhor considerar que isto normalmente não ê verdade, nós chegamos a esta situação absurda que o !CM é pago quando o agricultor tem
prejuízo, quer dizer, ele já perdeu o que ele colocou no produto e o Eswdo
vai e ainda toma mais 15% do que tinha sobr<~do.
São palavras do Sr. Ministro Delnm Netto a 4 de abril passado, quando
Ministro da Agricultura:
''Confesso a V. Ex• que, durante 7 anos no Ministério da Fazenda fui
ólbsolutamente incapaz de encontrar uma solução para esse problema. Vejo
que mais 5 anos não roram suficientes, e começou suspeitar que não tem solução. Mas, é realmente uma crítica irrespondível. Pode-se respondê-la naqueles casos em que um01 queda, digamos, de lO% da produção, produz um
aumento de preços de 11% ou mais. Então a receita teria crescido, mas não
há como respondê-la quando isto não ocorre e acontece cm um grande nú·
mero de produto. Concordo com V. Ex.• que o problema da educação rural,
o problema de treinar o nosso homem da agricultura é fundamental.
Recorde-se V. Ex• que foi o 111 fator que citei na minha exposição de longo
prazo. Realmente, temos que treinar esse homem, a ítnica forma de permitir
que ele eleve a sua renda. Temos alguns programas em funcionamento, cm
particular, programas como o Sertanejo no Nordeste que produz em efeito
muito positivo. Temos a esperança de que programas como este, que estamos desenvolvendo aqui em Goiás e que pretendemos desenvolver em outros
Estados de núcleo de produção hortifrutigranjciros permita o treinamento
do homem antes de ele entrar em operação, venham a produziz alguns rcsul·
tados importantes.
Este é um problema decisivo, creio que vamos ter que enfrentá-lo de
qualquer forma. Jlt tenho conversado muito com o Sr. Ministro Murilo Macêdo, para que nós transformemos o serviço de educação rural numa coisa
importante neste pais; uma coisa parecida com o que fazem nos outros selares, a indústria e o comércio, e creio que o Sr. Ministro estâ muito sensibilizado c vamos conseguir realizar esse objetivo,
Acho que V. Ex.•, tocou, finalmente, num problema importante, que é
problema de valor, a que me referi no fim da minha exposição, de fato,
criou-se nn Brasil, a idéia de que a agricultura é uma ntividade objeto. e que é
uma atividndc subalterna, de que u ela não deve dedicar-se ninguém que seja
suficientemente esperto pura sair do campo e vir ganhar dinheiro cm letra de
câmbio. Estu é uma atitude que se generalizou neste Pais e que temos de mudur, porque hoje a força dos fatos mostrou que esta versão é absolutamente
incompatível com a munutcnção do desenvolvimento do Pufs. Acho que chegou u horu de entendermos rculmente a utividude ugrfcolu como uma atividudc tão víllidu como qualquer outra, e que u agricultura não é pura "trouxu". A ugricultura é puru todos aqueles que têm capacidade pura desenvolver
u suu utividude udequ<Jdnmente. 't uma utividude tilo \'Ó.Iidu que tendeu ser
tão lucrativa quunto us outrus, ou senilo nào conseguiremos realmente mobiliwr o Pu is para resolver o nosso problcmn."

Sr. Pn:sidemc, Srs. Senadores, estas foram us palavras do Ministro Dc::Jfim Netln, qunndo n:~ Past;l da Agricultura, no di:1 4 de ubril, no Scn;1do Fe-

dcrul.
Recebo umu documcnt:1çilo da EM ATER, do Rio Gmnde do Norte.
Nestu document:1çàn, a EM ATER diz, l1 sua óptica, o que jú fez no Rio
Gr:~nde do Norte.
Anexo a este documcntílfio, a EM ATER diz o seguinte:
"I) 80% dos propriet{lrios são pequenos e miniprodutores,
responsáveis por HU% du produção de alimentos;
2) Esses pequenos e miniprodutorcs, à medida cm que termi·
nasscm os tr<1balhos nas suas propriedades, seriam incorporados
aos trabalhos das médias e grandes propriedades:
3) Os médios e grandes proprietários pagariam 30% c 50% da
mão-de-obra, respectivumcnte;
4) Os 30 c 50% da mão-de-obra acima referidos estavam sendo
financiados pelos bancos oficiais, porém, recentemente, esse crédito foi suspenso pelo Banco do Brasil, ficando proprietârios e trabalhadores cm situação insustentável nas suas unidades produtivas
(propriedades rurais);
5) Se o atraso dos recursos da emergência para pagamento do
trabalhador rua! já ocasionava um clima de incerteza, penúria c
desgaste da imagem do Governo, com o corte do crédito de emergência e atraso dos recursos a situação tende para o desespero, fome, migração c grave crise econõmica no comércio das comunid:i·
des interioranas."
Sr. Presidente, não sou muito de ler; os meus pronunciamentos sempre
foram de improviso. O que me fez trazer o documentário referente à palestra
do Minist~o Delfim Nctto na Comissão de Agricultura do Senado é que cu
desejava ler desta tribuna o que dizia S. Ex• quando era apenas Ministro da
Agricultura. Desejei que os Anais do Senado Federal guardassem na sua memória, que jamais se apagará, as palavras do Ministro da Agricultura, a 4 de
abril, para que S. Ex•. hoje como Ministro do Planejamento, nilo se dobre ao
interesse vulgar do dinheiro, não se dobre à ânsia vulgar do numerário, e que
ele continue a ter a mesma ótica, a mesma visão. o mesmo desejo, as mesmas
aspirações, já agora no Ministério do Planejamento, porque tenho a impressão de que o Presidente Figueiredo, na hora em que indicou o Ministro da
Agricultura Delfim Nctto, para a Pasta do Planejamcnto, Sua Excelência
quis cumprir religios<Jmentc com o que prometeu Uagricultura nacional.
O Sr. Bernardino Viana (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MOO- RN)- Ex•, vou só concluir o meu
raciocínio; cm seguida d<.~rei o aparte com o maior prazer.
Na hora cm que o Presidente do Banco Central, na hora em que o Mi·
nistro do Pluncjamento c na hora em que o Secretário-Geral do Ministério
da Agricultura assumiram suas pastas, entendi que a força total cstâ, na rca·
lidade, no cumprimento da palavra do Presidente da República para nada
faltar ao sctor rural.
Venho à tribuna para· dizer que não esqueci as palavras do Ministro
Delfim Netto, quando na Pasta da Agricultura, e lembrar ao Ministro Dei·
fim Netto, hoje na Pasta do Planejamento, que estarei aqui, como Senador
da Oposição, a bater palmas no dia em que ele for realizando tudo aquilo a
que se comprometia na Pasta da Agricultura. Mas, se S. Ex•, na Pasta do
Planejamento, ...
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA)- V. Ex•, pode se preparar
para os aplausos.
O SR. AGENOR MARIA (M DB-RN)- ... esquecer o que disse na
Comissão de Agricultura, estarei aqui para lembrá-lo.
E agora, com o maior prazer, concedo o aparte ao Senador Bernardino
Vinna.
O Sr. Bernurdlno Viana (ARENA - PI)- Prezado Senador Agenor
Maria, u minha experiência durante quase 20 anos de Presidente c também
de gerente de instituições financeiras do Estado do Piauf e, além do ,mais, a
minha experiência como inspctor do Banco do Brasil, nuquelu rcgiilo,
lcvuram-me a uma concluslio muito triste com relaçilo uo Nordeste, no que
tunge à ugriculturu. O nordestino insiste cm plt~ntar determinadas colheitas
que u terra nilo tem vocução paru produzir. Assim é que basta que haja umu
pequena udversidadc clim{lticu para que us lavouras sejam perdidus .. A argumentuçiln de que nilo h{l um apoio financeiro do Governo puru a ugriculturu
é muito controvertidu, inclusive porque os Buncos e os programus oficiais,
como o PROTERRA, finuncinvum, até bem pouco tempo, custeio de lavou·

------·-····
ras lt \:t\:1 de 7% ao ano, hcm como tamb6r:1 para invc!.timcnto: hoje, essu
Ut\a foi ch:vada crn virtude du inl1w.;[nl, tjtll!' ~upcruu a ca~a dos ·1()f;'(. \-1:1-..
ainda assim, mesmo que a taxa fossl! baixa, os agricuhorcs não poderiam rcsg:llar os seus empréstimos, porque, vez por outra, ocorre alguma adversidade climútica, ocasionando, cntfto, a pcnl:t das suas l:.tvouras. Os órgàm. técnicos c os agricultores que estão mais avançados, que têm maior experiência,
chcgumm it conclusão de que as lavouras tradicionais do Nordeste só darão
rcsu\tudos se forem irrigadas. Daí porque a SUDENE, com o apoio do Ban-

co Mundiul e de outras instituições nacionais como a EMBRAPA, a EMA·
TER, etc., chegou i1 r.:onclusi'io de que as Javourus tradicionais de arrllt., f,;ijão, milho, só poderiam oferecer rendimentos se fossem irrigadas, porque,
com a lavourn irrigada, haveria a vantagem de que, na época cm que houvesse um bom inverno, nós podcrfamos ter boas culturas. Entilo, cu creio que o
principal problema da agricultura no Nordeste é mais um problema climático: nilo é da terra, porque a terra, do jeito que está, se fosse adubada, poderia ter uma produtividade rawável, como as que existem em outras regiões
do Brasil. E, como já estou tomando muito tempo de V. E"'• cu agradeço o
aparte concedido c quero, neste instante, enaltecer as suas qualidades em defender a ilgricultum nilo só do Nordeste mas, também, do Brasil, além dos
interesses dos agricultores.

O SR. ,\GE;>;OR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado a V. Ex•,
nobre Senador Bernardino Viana, peJo seu apurte. O tema deste pronunciamento é unw quest~o de li\m;ofia.
Eu dizia, no início deste meu pronunciamento, que, no Brõ~sil, n~o estav:l havendo uma sintonia entre as autoridades fazendárias que dispunham do
dinheiro e as autoridades que administravam a aplicação dos recursos, ou seja, o Ministério do Interior, o Ministério da Agricultura ficavam na depen·
dt:ncia do Ministério da Fazenda c do Ministério do Planejamento. Enquan·
to o Ministro da Fazenda c o Ministro do Planejamento defendiam o interesse financeiro, o Ministro do Interior e o Ministro da Agricultura defendiam
o interesse do econômico, Não estav:1 havendo uma sintonia. Uns procuravam defender uma coisa e outros procuravam defender outra. E, por conta
disso, veio a saída do Ministro Simonsen, umu saída que, para nós.do setor
rural, é benéfica. !?: benéfica porque para o lugar dele foi o Ministro da Agricultura, que estava, desde o inicio, defendendo as teses do soerguimento da
economia rural neste País.
O que me trouxe à tribuna foi a confiabilidade, foi a esperança, esse sopro de esperança dado à Nação, dado àqueles que fazem a agricultura, na
hora em que foi indicado para Ministro do Planejamcnto o Sr. Delnm Netto,
porque, queiram ou não, hoje, como Ministro do Planejamento, S. Ex• tem
poderes para resolver o problema quase crônico da agricultura nacional.
O Sr.l\1uuro Dcncl"·ides (MDB- CE)- V. Ex• me permite um aparte?

O SR. AGENOR MARIA (M DB-RN)- Com o maior pram, nobre
Senador Mnuro Benevides.
O Sr. Mauro Dcnct'ides (MDB- CE)- Nobre Senador, essa descordc.
nacào entre os setorcs governamentais, a que V. Ex• alude neste instante,
pode ser encontrada num episódio recente. As agênci:1s do Banco do Bra:il
foram levadas :1 sustar, duruntc uma semana, as operações que vinham realiomndo para atender a programacão de emergência, através do crédito subsi·
diado, eltatumente porque o Banco Central nilo havia oferecido numerário
para o repasse, utrnvés do Banco do Bmsil. Por ai veja V. Ex• que há, efetivamento, esta descordenação que V. Ex• procura ressaltar no seu pronunciamento e chamar, paru o fato, a atenção do Senhor Presidente da República.

O SR. AGF.NOR MARIA (MDB- RN)- Son:1dor Mauro Bcncvidcs,
tomei o cuidado de anotar o nome de dois municípios do Rio Grande do
Norte que for:tm e·mJu:u.lr;.ldm no flwjeto Sertanejo. O Pl'ojeto Sertanejo é
na cidade do Acari, na zona do Scridó, no Rio Grande do Norte. Pois bem,
os municípios de São\Vicente F\orünia, há quarenta dias, estão sem opcrur
com o Projeto Scrtuncjo porque o B:111co Centml mandou sustar qualquer
rrojeto com esses dois munidpios. No diu que foi sustado, telefonei pun1 o
Superintendente du SUDENE, o Sr. Walfrido S;dmito, há quarcnt<l dias pas·
sados. Ele me g<tnlntiuquc,.n:l mcsnHI horu, iria tc\efonur pura o BanC(l Centr;d c fa1cr com que se inclui~se os dois municíp_ios que estuvam n:1 :'irei! du·
que\e núcleo. Pois bem, :mtes·de vir u esta tribuna telefonei par:t o Dr. Wnl·
frido S:1lmitn, que é o Supcrintcmh:ntc da SUDENE atuulmcntc, c ele me
disse: "Senador, os municípios não foram indu idos ainda, porque o Banco
Central, com a ~estilo que cstú saindo, nãn tinhu nenhum interesse pura resolver os prohlcm:~s do Prujcto Scrtancjll." Fst~n <I qui os nomes dos munici·
pins l' cu acabei de CtHIVersar com.o Supcrintcmlcntc da SUDENE. E'itilo,
vim i1 tribuna para di ter an Presidente Figm·iredo: ou c\e sintonita o Govcr·

no no

~cntido

c~tc P;li.~

de que a Administrac~o Plíhli-::a

~ó

tcnha um comandante ou

vai ;1haixo.

O compromisso do Presidente Figueiredo, antes de assumir a Pre~idi:n·
cia da República, foi com a agricultura brasileira. Quem indica, quem no·
meia o Presidente do Banco Central? Quem indica, quem nomeia o ~inistro
du F:Jlenda'! Quem indica, quem nomeiu o Ministro do Planejamcnto? f: o
Presidente da República. Entilo, eles são obrigudos a cumprir as dctermi·
nações do Presidente da República.
O que vem acontecendo com nós, Senadores, n:prcscntantes do povo? O
~Jllc nós queremos, quando ligamos paru o Ministro? Nós queremos dilc:r
n<~ra o Ministro como anda a situação da nossa área, da nossa região. Quanios dc ntl.~ ternos a oportunidade de fular com o Ministro'! Pour.::ts c rar:t~ \C·
.t:cs eles estão para o Sc:nado:, poucas e rarfssimas vezes. No entanto, somos
nós que tratamos d:t politica social deste País. Sim, porque, antes da política
partidária c ideológica, cstú a politica social, que nós politicas tratamos com
carinho, porque ~cm trata·la com carinho, nó~ nüo tcmos o voto 4uc nn ... rc·
conduzirá. No sistema democrático, o povo que nos coloca aqui, no Scnudo,
é o mcsmo que nos coloca para baixo. Entilo, nós somos obrigados, tenhamm ou n:io csririto público " uns devotar it po\ític:t social.
Qual é :1 obrigaçiio dos Srs, Ministros? Receber o Senador, tratar conosco do problema de cada uma das nossas regiões. E por que não rccc:bc:m? E
ror que não tratam? É obrigação de cada um deles. Porque as asriraçõcs do
povo brasileiro cst~o ;.~qui, neste Senado. Sim, a~ 01srir:u;õe~ do pn\ o hr:t.,ilciro estão no Congresso, através dos seus representantes. Eu dilia hoje, e repito agora da tribuna, C!'ltào falando muito cm intclcctuuis cnmuni . . tas. Siü)
rnei;t dútiu de rscudo intelectu:tis que siio comunistas pelo c~tõrnago. yuc
são pcl:ts frustrações. o~ comunbt:1s ideológicos deste P;1ís nfto c\cgcm um
vcn:ador. cm partc nenhuma. O que m:tis concorre p;ua elevar o númern dc
comunist;1s são justamente as m:'ts adminbtracões: o quc nwis Clmcurre ram
clcvur o número de comunistas é ju!'ltamcntc a corrupç~o. Sim, o quc f;11
crescer o número de comunista~ é :1 corrupção, são a!'l distorções soei ui~. I~ J
rná aplic:~çiio dn dinheiro do povo. do dinhciro público.
Dai minha presença nesta tribuna, na tarde de hoje, para me congratu,lar com o Ministro do Plenejamcnto, Sr. Delfim Netto, pelo que ele disse, no
dia ~ de abril, na Comissilo de Agricultura do Senado Federal. E aguardar
que c:Jc, agora, como Ministro do Planejamento, com força total, cumpra,
sim, cumpra com o que prometeu t1 Nação. Se cumprir, tenho certeza que
nilo está cumprindo apenas com a sua palavra e com a sua obrigação. E se
não cumprir, se: curvar ao interesse do financeiro, ui sim, será o .:aos.
Quem cstú no Ministi:rio da Agricultura? Uma pessoa do Sr. Delfim
Ncttu. Er;J tJ Se~.:rct:trin do Ministério c foi elc\·aJo ;1 Ministro, pur inlluénci01
do Sr. Ministro Dclnm Nctto. Quem vai para o Banco Central? É uma pesSOi.l do Sr. Ministro Delfim Netto. Então, ele tem realmcntc em suas mãos,
hoje, o plldcr de f:1zcr tudo aquilo que i: necessário que se faça por uma agricultura espoliada c jogada à sua própria sorte, por muitos e muitos anos.

O SR. PRESIDENTE(Gabriel Hermes)- Dcsojo lembrar u V. E'' quo
o seu tcrnpo cst:'1 esgotado c temos vários oradores inscritos.

O SR. AGEI'iOR

~lAR I,\

(M DB- RN)- Sr. Prosidcnte c Srs. Sonu·

dores, antes de concluir este meu pronunciamento, qucrh1 ch'amar a atenção
do Govc:rno p:1ra um outro problema, que, talvez, torne prc:ciso botar um
outro Ministro p01ra fora.
Eu pergunto dcsw tribuna: o que é a SUNAD'! O que representa a SUNAB7
Telefonei po1r1.t n Rio Grande do Norte a semana pussad:1 e tomei conhe·
cimento de que uma 1:11;1 de óleo de soja, com 900 g., custa, em N:1tal, C.lpit:tl do Est;1do, Cr~ ~1.~ll: no interior, na cidade de São Vicente, CrS 50,00 e
aqui, cm Rrasilh1, Cr~ ~~.60. Fui ao Rio Grande de~ Norte e constatei esta
realidade: 11111:1 lat;l de óleo de soj;1, de uma sô procedêncin, vale aqui, cm
Brasili01, Cr.~ :!~,ó0, cm Nat:il Cr\ ~:!.~0 c no interior CrS 50,00 a lata.
Enti1n, é dc ~c perguntar: qu:i\ é u ohriguçilo di! SUNAB'~ P;.1r:1 que e.-. : is·
te cstc llr~~o controlador de preçns'~
O que ganha c~tc Jcsgraçmlo lú t.lll interior que c~tú pagando CrS 50,00
pu r 11111:1 \;na de óleo? Se clc tr;1halhnr J I dias, se n mês for de J I dias, c\ e nlo
ganha Cr'io 50,uo, rorquc o salário do interior dll Rio Gr:1nde do Norte é CrS
1.6~4.110 hrutn, n salúrin lhtuithl é CrS 1.51:!,00. Ora, 'ie o més for de J I dias
c\cs niin ~anham C r~ 50,00; Cr$ 50,00 custa a lata de óleo de soja. E por lJIIC
ê lJlll' custa CrS 50,00, \;'t, s~.: ;1qui ê CrS ~~.60·~
Eu, cnm tc\cronc 1111 meu humm, com ;1 flHÇa de Presidcnte d:1 Rcpúhli~.:a, rrcndi:l n tuharJn de 1:1 c de c:1, nn mesmo dia c na rncsma hnra. PllrqliC o
hêrl'iiPI.! ~~~ For~·a, .-\ rmada'i C!.tàn ai para defender a ~cgurança rm:inn:ll, c
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isto é um atentado contr<~ a segurança nacionul. Estamos vivendo uma fase
cm que o tubarão estil enriquecendo a cada dia.
Desejava, Sr. Presidente e Srs. Senadores, deixar, na tarde de hoje, este
rccudo ao Senhor Presidente da República: não entendemos por que o óleo
Jt: soj<~ custa CrS 24,60 cm Brasília, CrS 42,20 ·na.'i supermercado.~ de Natal c CrS
50,00 nas mercearias do interior do Rio Gmndc do Norte. Não entendemos, porque este Pais é um só. O que entendemos é que o Governo cst6. na
obrigação de acionar estes órgãos, para que faça com que se cumpra a lei,
para que o povo não seja esmagado pela ambição indiscriminada c desumana de meia dúzia de comerciantes inescrupulosos que mata, a cada dia, essa
Nação.
Concluo, Sr. Presidente, pedindo a Deus que, mais uma vez, na sua
bc:m-aventurança, ilumine as autoridades do Governo, para que elas não se
bitolem c cumpram com o interesse maior, que é o interesse da Pátria c da
nacionalidade.
Muito obrigado. (Muito bem!)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. AGENOR MA·
RIA; EM SEU DISCURSO:
RIO GRANDE DO NORTE
Resultados e perspectivas da emergência
Situação
Agosto/ 1979
Dados da CEPA- EMATER- RN.
O Plano de Emergência de Apoio às propriedades rurais, roi concebido
para ser operacionalizado com suporte financeiro da SUDENE c Bancos Ofí.
ciais, que operam na linha de crédito rural {Banco do Brasil c Banco do Nordeste do Brasil).
O objctivo básico do Plano roi o de reter os trabalhadores rurais nas
suas respectivas regiões, ou seja ocupâ-los nas propriedades da ârea de emer·
gência. Para isso, esses imóveis seriam assistidos com recursos da SUDENE,
complementados com financiamentos para pagamento de mão-de-obra c
aquisição de materiais agropecuários.
A emergência roi dc:cretada pelo Governo do Estado no dia 11 de abril
do corrente ano. Para operacionalização do Plano, roi mobilizada a estrutu·
ra da EM ATER c jâ no dia 23 do citado mês, cfctuava-sc o pagamento da
primeira quinzena aos trabalhadores rurais, com os recursos da SUDENE.
No entanto a participação dos Bancos Oficiais, esperada paralelamente, roi
bastante retardada.
O Banco do Nordeste começou a operar após 45 dias do inicio da cxc·
cuçào e o Banco do Brasil, somente 02 meses.
AI~ a presente data foram contratados 43% dos projetas elaborados,
equivalente a 37% dos recunos financeiros estimados.
Vale ressaltar ainda, que apesar dessa pequena participação dos agentes
financeiros, o Banco do Brasil suspendeu o crédito, atra~es de Portaria data·
da do dia 08 de agosto.
Essa quase ausência dos Bancos, obrigou os proprietârios das médias c
grandes razendas a complementar com recursos próprios a contrapartida da
mão-de-obra c inclusive investir cm materiais c equipamentos.
Os recursos gastos com mão-de-obra, pelos -produtores beneficiados silo
da ordem de Cr$ 123.387.040. Este montante, na realidade não ultrapassa a

25% dos gustos efetivumcnte realizados no pcrfodo, o que indica uma grave
dcscapil:lliz:u;ão do sctor .agrícola, representado por recursos de CrS
493.54H.OOO.

Esta situuçl'io, torna-se comprometedora devido ao baixo nfvel de cupitulizuçào dessas propriedades cu reduzida perspectiva de receita u ser aureri.
da pela agricultura estudual, no presente ano.
No decorrer da emergência os proprietârios rorum conduzidos a continuar nus utividadcs de rrentes de trabalho, sob u alegação oficial de ruturos
financiamentos à atividade de emergência, como também roi programada
uma grudativa liberação dessa mão-de-obra através da criação de frentes de
emprego nas obras públicas.
Atualmentc estão sendo assistidas 12.519 propriedades rurais, ocupando 98.417 trabalhadores, tendo sido aplic<~dos recursos oriundos da
SUDENE no valor de Cr$ 376 milhões.
No entanto, os atrasos na liberação dos recursos por parte da SUDENE
têm comprometido mais ainda o Plano de Emergência. Hoje,· o Governo
deve um mês de salário ao trabalhador rural, que por esse motivo encontrase cm situação grave.
Os resultados flsicos do período de Emergência estilo quantificados no
quadro anexo.
Perspectivas
A ausência de medidas que viabiliza o rortalccimento do programa ou
financiamentos oficiais para os recursos já comprometidos pelos proprietários poderá permitir a geração dos seguintes acontecimentos:
I. Saque
2. Fome
3. Ausência de produção de autoconsumo
4. Migração
5. Reflexo do Comércio local pois os trabalhadores geralmente tem
comprado produtos de primeira necessidade sob a alegação de ruturos paga..
mentos.
6. Liberação cm massa dos trabalhadores nas rrentes de trabalho nas
médias c grandes propriedades.
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I .I- Rt•J,:iâo Aclmini.l·trlllii'U dt• Mo.unrô- com :~brungênci:.t nos munidpins de Mossorll, Dix-Scpt RosaUo, Upancnw c Augusto Severn.
Milho - estima-se uma frustração de sufra cm 80% com relação aos
:~nos normais, sendo est:.l situação irreversfve\, pois o produto aproveitável já
atingiu :1 nwturaç~o c o restante da lavouru totalmente perdida.
Ft•ijt1o- cspcm-se um:.1 redução da produção de 70%, sendo também ir·
rcversivcl csut situação.
tfl~-:odào - p;tra a cultum de !'•' ano, cstimu-se uma redução da produçi'ttl de 7tJI'f,, cnyuantn qut:, a de 21• :tno cm di:mtc, é de 5o~;., pois além d01 irTCJ:!Uiaridadc do inverno, a cultur:t foi muito atacada por lagurtas, durante o
mês de junho c não houv~: nov:.~s chuvus para recuperação da \avoum.
l'tultlgt•m - aprcscnta·st: dclicit:ntc, assegurando, de forma prt:cária, a
:tliment:lçtto dl.l rcbnnho.
Rart1o- é prt:cúrio o :.abustccimento de torta de nlgodão c farelo de trigo, por falta de estoques no Estado e na própria região nordestina.
iJi.\'fWIIihi/idadt• d'ágw1- para o consumo humano é regular, enquanto
lJUC pam o consumo animal a situação tende a passar de regular para precária.
Pllll'iomt•tria- cm 197M, a média de chuvas na região até junho, foi de
6tl0 mm. No presente ano, cm igual período, choveu 384 mm, menos 216 mm
do que cm 197M, e ainda distribuição muito irregular.
Liht'facào dt• CrMito- está sendo liberada parcialmente, isto é, para algumas propriedades onde ocorreu maior incidência de chuvas, o crédito de
custeio.

-Estima-se urna rcduç;io di! produçàll de KO% p:u:1 11 cultura dC' milho
c llc l1U% par:t o feijão, ~cndo eslil situação irrecuper(1vc\, considerando que
""' rnc~mas jú cnrnplctaram ciclo prndutivn .
Alguchiu- cstirn;t-.~c para a cultura de \1' allll, um:.1 r~lluç~w da produç;'tn de 70'·;., c do 21• ano cm diante dc 40%. Nesta lavou r;:~ vcrilic;l-st: ata·
qucs de \;~garl:l,, c quedas de norcs c nwçiis, por falta dc chuvas.
Pa.HCIJ.:t'm- considcm-se razoúvcl, atualmcnte c:m todos os municípios,
Rareio- í: prcdirio o ub:tstccimcnto de torta de algodão e farelo de trigo, por falta de estoques no Estado e na própri:t região nordestina.
DiJptmihilidmlr d'á~:ua- normal parn o consumo humano c animal.
Pllll'inmt•Iria- não houve uma grande diferença entre as quedas pluvio·
métric;1s de 197M c 1979. Mesmo assim, dej:tneiro a junho de 1979 choveu a
menos KJ mm do que em 197K. Entretanto, a má distribuição das chuvas foi
uma constante no inverno da região.
Uht•ru('tio dt> CrMilo - liberação do custeio foi suspensa.

1.5- Rt•gith•J Admirti.wratil'as dr Luú· Gnmt•s e Paudo.f Ferros- constituid:l pelos municípios de Luis Gomes, Paraná, José da Penha, Riacho de
S:mtanu, Jlau dos Ferros, Doutor St:veriano, Encanto, ,\gua Nova, Coronel
Ju:io Pt:ssoa, Rafael Fernandes c Marcclino Vieira.
Milho t' ft•(icio- estima-se uma perda da produção de 80% pum o primeiro produto, c de 60% par:t o segundo, sendo esta situação irreversível.
Algodão- redução de 70% pura esta cultura no primeiro ano, a par·
ti r do ~~· ano 40%. Verilica-sc forte ataque de lagarta~ c qucd:~ dc !lares c
nwçits, oc;tsion:~d.ls pela falt:~ de chuvas.
PaJta~:em- regular cm todos os municipios.
Rareio- é precário o abastecimento de torta de algodi:io c farelo de tri·
go, por falta Ue estoques no E::tado c nu própria rt:gião nordestina.
Disponibilidade d'água - normal.
1.2- Região Administratil'U de Apodi- contempla os municípios de
Pluviomelria- os registras pluviométricos, de janeiro a junho de 1978,
I\ pudi. Fclipc Gucrr:t, C.mtúb:.as c Rodolfo Fernandes. Estima-se uma re- indicam cm termos de média da região 865 mm. J~ cm igual período de 1979,
dução de produção em torno de 70% para a cultura do milho c 50% para o :.1 precipitação média atingiu 559 mm. verificando·se uma diferença de 306
feijão. Este quadro é definitivo, tendo em vista que o milho já atingiu a ma- mm, com irregular distribuição na região.
turação e o feijão acha~se em li na\ de colheita. Apesar de se verificar nos muLiberação de crédito - a liberação do custeio foi suspensa.
nicipios de Fclipc Guerra e Apodi novas ~reas plantadas com milho e feijão,
1.6 • Rc•giào Adminisuarim de Umari:al- constituída pelos municípios
a expectativa de produção é precária, devido ao término do inverno c à incia de Umarizal, Olho Dâgua, Lucrécia, Viçosa, Portalegre, Taboleiro Grande
dência de pragas.
c Riacho da Cruz.
Algodão- para esta cultura, no \9 ano, estima-se uma queda da pro·
Milho ,. ji!ijào- estima-se uma perda da produção da ordem de 70 e
dução de 60% e para o 211 ano em diante 40%. Verilica-se incidência de lagar- 60%, respectivamente.
tas com pouca intensidude.
Algodão- estim:.a-se uma redução da produção do 111 ano cm Lorno de
Pasragem - de um modo geral, apresenta-se regular em todos os mu- KOr)f., c para esta cultura. u p;trtir do 2' :~no, de 40%. Ycrilica·sc forte ataque
nidpios da região.
de lag;trtas nesta lavoura.
Ração- é precário o abastecimento de torta de algodão e farelo de triPa.HCIJ:t'lll- de um modo gcr.tl. as condições aluais das p:~st;tgens si'to
go, por f:.tlta de estoques no Estado e na própria região nordestina.
regulares.
Dispnnihilidadr tl'água- é considerada regular, até o presente, para o
Re~ctio- é prcc:irio o abastecimento de torta de :dgodt10 c farelo de triconsumo hum:mo e animal.
go, por falta de cstoqut:s no Est~do c na própria rcgi;io nordestina.
l'ltn'Ümu•tria -u queda pluviométrica em 1978 (janeiro a junho) regis1Ji.1prmihilidm/e d'd~:ue~- regular.
trou uma média de 664 mm, enquanto no mesmo período, no corrente ano,
Phll'imm•triCI- cm 1978,as chuvas caídas na rcgiiio a\canç:.amm um índi·
choveu 46M mm, ou seja, \96 mm a menos do que naquele ano, com irregular ce médio de 64M mm c no'corrcnte ano, cm igual período. ou sej:l,j:tncirojju·
distribuição,
nho, 560 mm, :tprcscntando um délicit de MM mm.
Uht•raçtio de Crédito - encontram-se, praticamente suspensas as libeLiberação de crédito - a liberação estâ se verificando para alguns pro·
rações, sendo atendidos apenas alguns proprietários com custeio.
pr,ietilrios, o custeio.
2- R~niiio do s~rliio Ccnlr:al- compreende as Regiões Administr:ttiI.3- Região ,fdmini.~tratira de Patu- constituída pelos municípios de
v;,ts
de
Açu c Angicos.
P:ttu, Junduís, Messias Targino, Rafael Godeiro e Almino Afonso.
2./- Rt•~:ião tldminütratit•a dt• tl('u- constituída pclos municipiJs de
Afilho e Fe(iào- estima-se uma redução da produção na ordem de 90%
em relação :~os anos :mteriores. Situação esta irreversfvel, pois estas culturas Açu, l'araú, São Rufael, lpanguaçu, Alto do Rodrigues c Pcndéncius.
Estima-se uma perda de: SO% da produção de milho e de 60% ~c feijão, sc~do
j{t atingimm a plenitude do ciclo produtivo.
irrcvcrsivcl esta situação, pois as cu\tumsjlt complct:tram o r.•tclo produttvo.
Alf.:odào- espem-se para a lavoura de \11 uno, uma queda da produção
tllgodào- cspcra-sc um:t redução de HO'Jt, da produçtto p:trit a cultur:t
cm torno de MO%, c para a cultura do 21' ano cm diante, de 60%. Verilica-se u
do \\' 11110 c de 60 1Jr, para esta cultura :1 partir do 2"' ano. Ycrincu-sc forte inci·
queda de llores c maçUs ocasionadas por falta de chuvas.
déncia de lagart:ts, queda de nores c maçãs, provenientes da f:tlta de chuvas,
PeWCigt•m - é prccitriu, em todos os municípios da região.
:tli:m d:t pcrm;mência de unirmtis cm signilicativas ítrt:i.IS dt:sta lavour:t nu
Raçt1o- é prccilrio o abastecimento de torta de algodão e farelo de trimunidpio de Pcndi:ncias.
go, por faltH de estoques no E.~tado e na própria região nordestina.
PaJ/tlgt•m- ;tprcscnta-st: delicicntc, ocorrendo qucinw dc c;u.:t;'u:cas
!Jisprmibilidmlt' c/'dgua - utua\mente, considera-se dcliciente. A média
para :dimcnt:tç:\0 animal.
de cliuvu cm J97K, no perlodo j:meirojjunho foi de 649 mm. Em igual perfoRardo- é prccúrio o uh;lstccimcnto de torta de :tlgudito c farelo de tri·
du, nn corrente ano, chuvcu 342 mm, vcrilicando-se um déficit de 307 mm.
go. pur l'alt;1 de cshu.jucs no Est;,tdo c na própria rcgiüo nordestina.
cm rclaçi1o au ;HhJ :Interior, com mú distribuiçi'1o no período.
Düponihilidadt• d'úgua - dt: um modo gerul, uprcsentu-se defich:nte,
Uht•mnio dt• CrMiw- vcrilicu-sc para alguns proprietários u 1ibcrução
para u cuusurno humano c animal.
de.: ,,;rl·dltu.. de custeio.
Plln·iomt•tritl - dejuneiro u junho de 1978, 11 precipitaçilo cm' termos de
I ../- Regiâo Admini.l·trMil'tl d1• Ah•.wmdria- constitufda pelos municí- média du região foi de 605 mm, e no corrente uno, em iguul perlodo, choveu
.275 mm, apresentando um délicit de 330 mm e umu irrc:gulur distribuiç~o c.lc
pio~ de Alc·wndria, Antúniu Martins, Pilões, João Dias, Frutuoso Gomes c
chuvus no perlodo.
Tenente Ananias.

t\J:olitu de 1979
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---------------------- - - - - - - - - Libuacào de crédito- a liberação está ocorrendo pura alguns proprie·
tflrios.
2.2- Rt·~-:iào Admini.1Hatim dt• All~-:icoJ- constituid:1 pc.:lu~ municipiw.
de Angicm, Afonso Belcrm, Sant:mu do M:.to~o. Lagc.:s c Pedro r\vclinu.
Mi/110- pcrdu totul du produç~o.
Ft•ijào- cstima·st: uma perd01 de 90% para a produçüo.
Algodão- esta cultura, no IY uno, estima-se uma redução da produção
de ~0%, c do 29 ano cm diante de 60%, Ocorre forte incidéncia de lagartas, a
queda de flores c maçãs, ocasionadas por falta de chuvas,

/'a.l'laf.:em- considera-se deficiente: em todos os municípios da Região,
ocorrendo qucimu de cactáccas para nlimentação animal.
Racào- i: precário o ubustecimento de tortn de algodão c farelo de tri·
go, por falta de estoques no Estado c na própria rc,Riiio nordestina,
Düpot1ihilidade d'água- considerada precária cm todos os municípios
da Região, pois continua o abastecimento com caminhões"""'Pipas,
Pluviomtlria- de janeiro a junho de 1978, a precipitação média daregião foi de 381 mm c cm igual pcrfodo, do corrente ano, choveu 301 mm,
apresentando uma diferença de 80 mm.
Libera~ao dt crédilo - está sendo liberado para alguns proprietários o
custeio.
3. ReRiào do Seridó- compreende: as Regiões Administrativas de Currais Novos e Jucurutu.

3. I - R~giàn Adminúrrali~·a de Currais Novos- constituída pelos mu·
nicípios de Currais Novos, Cerro·Corll, Lagoa Nova, Florãnia, São Vicente,
Acari c Carn01úba dos Dantóls.
Estima-se perda da produção da ordem de 70% para o milho, 50% para
o feijão.
Algodão- para a cultura do 111 ano, estima-se a redução da produção
de 80%, para a cultura do 2' uno em diante de 40%, Ocorre forte: incidi:ncia
de lagartas,
Pa.uagnn- considera-se regular em todos os municípios da Região,
Ração- é precário o abastecimento de torta de algodão c farelo de tri·
go, por faltu de estoques no Estado c na própria região nordestina.

Dlsponlbilidadt d'a{fUQ - normal.
Pluvlomerrla- de janeiro a junho de 1978, a precipitação média daregião foi de 553 mm, cm igual período do ano, cm curso, choveu 370 mm,
apresentando um déficit de 183 mm, com distribuição irregular das chuvas.
Liberarão de crédito - ocorre liberação do custeio.
3.2- Região Adminútratii'Q de Jucurutu- compreende o município de
Jucurutu.
Milho e feijão- estima-se uma perda da produçüo da ordem de 70%.
Algodão- espera-se uma perda de 80% para esta luvoura no 1' ano e
pura o 211 ano, uma perda de 50%.
Pastagem- considera-se regular.
Ração- é precário o abastecimento de torta de algodão e farelo de trigo, por falta de estoques no Estado c na própria região nordestina.
Disponihilidade d'dgua- normal
PIUI•iomelria- a média de chuvas cm 1978 no período de janeiro a junho foi de 553 mm. Em igual pcrfodo no corrente ano, choveu 375mm,
verificando-se uma diferença de 178mm, do ano anterior, sendo que as chu·
vus registradas ocorreram irregularmente.
Lihrrarão dr rrfdilo- ocorre a liberação para alguns proprietários.

4- R"'lliio do Mato Grande
4.1 - Rrgiào Administrativa d~ João Câmara- compreende os municf·
pios de Joüo Câmaru, Jardim de Angicos, Pedra Preta, Jandafru, Guamaré,
Pedra Grande, Puruzinho, Poço Branco, Tuipu c Bento Fernandes,
Ft!jào, Milho t AIKodão- em Taipu, Poço Branco c Bento Fernandes
cstns culturas foram muito prejudicadas ultimamente por falta de chuvas.
Nos demais municfpios, cstimu-se uma pl":da de 70% para o primeiro produto, HO% purn o segundo, c 60% puru o terceiro, verificando-se, ainda, forte incidênciu de lagartus nu referida lavoura.

PaJtagt•m - deficiente
Rurtio- é prcctlrio o ubustecimento de torta Ue algodiio c f:trelo Ue tri·
go, pnr fulta de estoques no Est:tdo e na própriu regiiio nordestina.
/Ji.lprmibilitltult• tl'âgrm- é deficiente, tendendo u precllriu, um:1 vc1. que
continua o ahustccimcnto utro:~vés de caminhões pipu.

Slih11do IH
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l'llll'ioml'lria- de janeiro a junho de 1978 :1 pn:cipituçào média dare·
giào foi de 4i9mm. Em igual período no corrente ano, a média de chuva foi
de 2KUmm, verificando-se.: um déficit de 199mrn, c ainda, uma distrihuiçilo
muito irrc!!ul:ir.
Liht•raçiio Je CrMito- ocorre paru o custeio.
S- Região do Tralrl- compreende as Regiões Administrativas de São
José de Campestre e Santu Cruz.

5.1- Rt'giiio Admini.'itratú•a dr São Jo.'if dr Camprstre-constitufdu
pelos municípios de: Sào José de Campestre:, Serra de São Bento, Monte: das
Gamelcims e Tansará.
Milho t' Ftijãn- estas cultura~ encontravam-se cm desenvolvimento
normal, sendo bastante prejudicadas devido à ausência de chuvas, nesta últimu quinzenu, ulí:m da ocorrência de forte ataque de lagartas.
Al~:odào 1/erhticeo- prevalece as mesmas informações para o milho e o
feijão.
Al~:odão Arbóreo -cultivado em pequena escala, prevendo-se uma perda de 50% du produçJ1o.
Pa.Ha~:em- regular a deficiente,
Ração- i: precário o nhastecimento de torta de algodão c farelo de tri·
f!O, por falta de estoque no Estudo c na própria região nordestina.
DiJponihilidadt• d'd~:ua- razoável, tendendo a precária.
Plul'l'omrrria- de janeiro a junho de.: 1978 a precipitação média da rcgi:1o foi de 475mm, em igual período do ano em curso, a média foi de
249mm, apresentando um déficit de 226mm em relação ao ano anterior, c,
ainda com distribuição muito irregular.

Liheraçào dr Crédiw- liberaçilo ocorre para o custeio.
Rt•ghio Admini.Hrarh'a de Sanra Cru:- constituída pelos municí·
pios de San tu Cruz, Sítio Novo, Japi, São Bento do Trairi, Coronel Ezequiel.
Campo Rc.:dondo c lag:es Pintadas,
Milho, Feijão e Algodão- estas culturas encontram-se em desenvolvimento. sendo ultimamente bastante prejudicadas pela falta de chuvas c ataq ucs de lagmtas.
5.~-

Algodão, a parlir do 2'- espera-se uma redução da safra cm torno de

60%.
Pastagem- deficiente.
Ração- i: precário o abastecimento de torta de algodão c farelo de tri·
go, por falta de estoques no Estado e na própria região nordestina.
Disponibilidade d'tigua- deficiente, tendendo a prccâria.
Plul·iomnria- de janeiro a junho de 1978 a precipitação média da rcgii:io foi de 401 mm, em igual período do corrente ano choveu 233mm, apresentando um déficit de 16Hmm, além da irregularidade na distribuição das
chuvas.
Liberação de crêdito- está sendo liberado custeio agríc()la.

6 - Região do Potengl
6.1 - Região Admini.Urlil'a de São Paulo do Patengi- Compreende os
seguintes municípios: São Paulo do Potcngi, São Pedro, Riachuclo, Lagoa
de Velhos, Barcelona, Rui Barbosa, Caiçara do Rio do Vento e Sllo Tomé.
Milho e Feijão- estas culturas encontravam-se em desenvolvimento
normal, sendo bastante prejudicas devido à ausência de chuvas, na primeira
quinzena de julho. Estima-se uma redução da área plantada, du ordem de
30%, em função do rcturdamc:nto do inverno.
Algodão Arhórtu- estima-se uma perda de 70% para a lavoura de i'
ano, c a cultura, a partir do 2' ano, de 50%, vcrificanêio-se, ainda, rortc ataque de lagartns.
Algodão Herbáreo- prec,oalccc as mesmas informações para o milho e o
feijão, vcrificundo-se forte incidência de lagartas nesta lavoura.
Pa.Hagem- a situação no municfpio de S:lo Tomé é deficiente c nos demais municípios du região é regular.
Ração- i: precúrio o abastecimento de torta de algodão c farelo de trigo por fultu de estoques no Estado c na própriu região nordestina,
/Ji.lprmihilidadt• d'tiJ-:1111- deficiente.
l'hm'omt•tria- de janeiro a junho de I C'J78 :1 precipit<~çào média da regil1~l foi de JOOmm, em igual período no corrente uno, choveu BOmm,

vcrl!ic:tndo-se um déficit de 71lmm. além da irrcgulariedude nu distribuição
d11s chuvas.
l.ibaanio dt• Crédito- c.~tá sendo liberado puru o custcill ugrfcol:1.
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lHA I( lO DO ('O~GitESSO ~,\('10:'\IAI. (Scciwll l

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre 11 mesa, rcqucrimcnlo que
vai ser lilln pelo Sr. IY·Sccrctilrio.
E lido t' aprmado o Jt'J.:IIillh'
REQUEIUMENTO N• 277, DE 1979
Nos \ermos do urtigo I85 do Regimento Interno, requeremos que o
tempo destinado aos or:~ dores do ExpcJicnte da sessão do dia 22 do corrente
mês, seja dedicado a homenagear a memória do ex-Governador e exSenador do Estado de Goiás, Dr. Ludovico Teixeira, ralecido ontem.
Sala dlls SessÕ•~. 17 de agosto de 1979.- Henrique Santlllo- Uzaro
Durbozu - Jniio Culmon - Dlnurle Mariz - Adalberto Scn11 - Bcnedllo
Fcrrciru.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em conseqUôncia da uprovaçuo
do rc:querimento, a parte reservada aos oradores do Expediente do dia 22 do
corrente será destinada a reverenciar a memória do ex-Senador Pedro Ludo·
vico.
O SR. PRF~~IDENTE (Gabriel Hermes)- Sobre a mesa, requerimento
que será lido pelo Sr. 1~'-Sccretário.
E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 27K, DE 1979
Requeiro nos termos do artigo 418, inciso I, do Regimento Interno do
Senado Fcdcrul, a convocação do Ministro de Estado da Indústria c do Co·
mêrcio, Excelentíssimo Senhor CAMILO PENNA, para prestar esclareci·
menta sobre o empréstimo concedido à COPERSUCAR c ao grupo
ATALLt\.
.lustlncaçuo
(Será feita oralmente da tribuna)
Sala das Sessões, 17 de agosto de 1979.- Senador Leite Chat'es.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -Concedo a palavra ao nobre
Sr. Senador Leite Chaves para justificar o requerimento.
O SR. LEITE CHAVES (M DB - PR. Para uma comunicação.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
A Casa tem conhecimento deste affaire Governo Federal-Grupo Atai la,
que se tem urrastudo ao longo dos mese~. não só nos debates do próprio Par·
lamento, da própria Câmara, como, sobretudo, nos jornais.
São ·altos os interesses da Nação envolvidos nesse caso. Todos têm co·
nhecimento de que as somas mutuadas a esse grupo, através do Banco do
Brasil. da Caixa Económica, do Instituto do Açúcar c do Álcool c de outras
organizações oficiais, elevam-se a valores incompatíveis com a própria si·
tuação financeira do Governo. Há, inclusive, a confissão oficial de que uma
gmndc indústria moagciru de caré adquirida em Nova Iorque pela COPER·
SUCAR, na gestão do Sr. Atalla, foi paga com aval dado pelo Governo,
atrav~s do Banco do Brasil. Recentemente divulgou-se que a d!vida desse
Grupo para com a COPERSUCAR, cm razão de saques feitos a descoberto,
:tlcançava o valor de 7 bilhões e 500 milhões de cruzeiros. Com a finalidade
de amortização desse débito e de atendimento de outras necessidades imediatas do Grupo, gestionou ele o financiamento de 350 milhões de dólares com
o uval do Governo Federal. A soma era tamanha, as garantias tilo rrAgeis c o
conceito financeiro do Grupo tão comprometido. que o próprio Governo
Federal se viu no dever de declarar ou de esclarecer à Nação sobre a inviabi·
lid:tde do fin:mciamento. O próprio Presidente do Banco do Brasil, Sr. Os·
waldo Colin, homem honrado, de ilibada reputação, chegou a declarar re·
pctidus wzcs nos jornais: o próprio Ministro Cumilo Pcnnil, cm succssivus
oportunidades, declarou também a inviabilidade do lin:mciumcnto.
Sr. Presidente, estrotnhumcnte, o mesmo Ministro chegou ngoru a conce·
der o finunciamcnto, senão foi pelo valor de 350 milhões de dólares, pelo me·
nos de 1OU milhões de dólares, o que não deixa de ser uma quantia extrema·
mente nvultudu. E o pior: é que o financiamento é concedido ao credor, me·
diante a simples assin:tturu de um protocolo firmado entre ele, que é a CO·
I'ERSUCAR, c o Grupo Atullu.
Noticia O E.Hado dt• S. Paulo do diu 15, que n Governo se considera·
r(, ucobcrtado, porque esse protocolo constitui garantiu incscusávcl paru
que, entre a CQJlERSUCAR c o Grupo Atallu, se opere a vcnd:t de bens
deste tHtimo, scju cm nome du própria empresa, seju cm nome pessoal dos
seus lliretores.
E uma parte du noticia é muito singulur, porque diz o seguinte:
O presillcntc do IAA, I-lugo Almeidu, rulundo em nome do
MI C. disse que o governo conhece: os termos do documento c lJUe
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ele garan\c, efetivamcntc, com garantias jurídicas, a dcsmobili·
1aç~o tle bens llc Jorge Wolney Atullu, mas não pode divulgá-los,
pois "seria :tético". No entender de Almeida, o documento foi fi r·
mado entre a COPERSUCAR c o empresário c "só a eles cube a
su:t divulgação".
Mas como só a ele:-. c:tbc a divulgação, se o dinheiro é do País, ~c a vinculação é do Pais'! Além do mais, Sr. Presidente, ati: que ponto se pretende
cngan:~r csw Naçflo'! Como pode um protocolo vinculur alguém'! Como é
que um protocolo sigiloso, firmado t:ntrc partcs, até certo ponto :-.uspcit;ts.
pmJe c.~t~tbclecer obrigutoricdadc de venda de bens?
Sr. Presidente, a Nação tem o direito de saber o que é bto. Este fin:.~n·
ciumento nilo está certo, não está correto. Uma Nação que está cm situ;u;~o
desta n:~turela, que não tem sequer dinheiro para a lavoura, como pode fa1cr
concessões deste montante'! Al~m do mais, mediante a simples assin:Huru de
pro\ocolo'! Um protocolo faz, no máximo, vinculllçÕcs morai!! entre as p01r·
tcs, mas. juridicamente, não obriga ninguém. Amanhã ou depois, em ruão
da inOação, cm razüo de outnls circunstâncias, de conveniéncill, a pllrtc que
assinou este protocolo deixará de cumprir, e está isenta, inclusive, de perda:-.
c danos, porque protocolo é mera formalização de intençÕc!'l.
De forma que é com esta intenção, Sr. Presidcntc, que eswmo:-. rcquc·
rendo, na form:~ regimental, isto é, de acordo com o art. 4 It;, inciso I, o comP<Ircdmcnto a esta Casa de S. Ex• o Sr. Ministro Camilo Penn:1 para prestar
;m1plos esclarecimentos acerca do financiamento. Além do mab. quc saibu S.
Ex•, de untcmàu, que 'icrú indug;tdo sobre o montante das l.!ívidas, o vulor
lbs dividas deste Grupo c de :-.u:~s empresas pura com o:-. estabelecimentos
nlici;.ds c, de resto, para com tod;~ a Nação. S. Ex• deverá vir munido de to·
dos os escl;.~rccimcntos necessários para :~eliminação d;.ts ditvid;.~~ c\Í!ootcntc ...
nc:-.w Cisa. c dt.' resto no País inteiro. (Muito bem!)
O SR. PRESJDE~TE (Gubriel Hc:rmcs)- O requc:rimento lido pc!n
Sr. 1\'.Sccrct;'trio c justificado pelo autor sc:r:í publicado c incluído cm Or·
dcm do Dia nos ll.:rmos rcgimcntuis.
Snhrc a mcs;t, rc:qucrimcnto que :-.er{t lido pelo Sr. J•.o.sccrctúriu.

J:' /ido

O ,H!J.:IÚI//t'

REQUEIUMEI'TO :-<• 279, IJE 1979
Re4uciro. nos termos do art. 367 do Regimento Interno do Senado Fe·
dcr;tl, o dcsarquivamcnto do Projeto dt: Lt:i do Senad0 n1' 109j7H, lJUt.' "AS·
SEGURA AO EMPREGADO DOM~STICO O DIREITO AO RFCEBI·
MENTO Q,\ GRATIFICAÇi\O DE NATAL INSTITUIDA PELA LEI
N" 4.090, DE IJ DE JULHO DE i96T.
S01la das Sessões, 17 de agosto de 1979, - Orestes Quêrci11.
O SR. J•RESIDENTE (Gabriel Hermes)- O requerimento lido será
publicado c incluído cm Ordem do Dia nos termos regimentais.
Concedo u palavra, para uma breve comunicotçào, ao nobre St:nador
Dirceu Cardoso.
O SR. IJIRCEU CARIJOSO (MDB- ES. Para uma ClllllUni~acàll.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Scmtdores:
No Ji;.1 11 último, cm magnifica solenidade, festejou o Egrésio Tribunul
Superior do Trubalho o centésimo qUinquagésimo segundo,anivcrsário da
ahertur;t dos Cursos Jurídicos no País. E a solenid;.~dc, Sr. Presidente. :-.c car;tctcriwu com <t inauguruçào do anexo do Palilcio duquelc Tribun;tl c seu
!•residente. o Exm~" Sr. Ministro João de Lima Teixeira, ao inuugurm :t plac:t
que rcl:ttav:t ii imlup:untçtio c a homenagem lJ d:lla, S. Ex• disse que nos 9
Tribunais Rcp:ionais do Brasil c 343 Juntots existentes no Puis, o Trihun;djulgou, no Pais inteiro, 544 mil processos nu Justiça do Trabalho. Es\:1 i: a n1:1ior
homenagem, portanto, que o Tribunul podi:t merecer das atenções do Bra~il
c cu 1.1 fttço, como intérprete do povo br:tsilciro prc:swndo este tributo. illl
pmticiJl:lr it Naçào que for;tm julgados 544 mil procc'ssos m1 Jus1iç:.1 do Tr:t·
h:tlho do Puis.
Sr. Presidente, como parte; das comemorações, rorum agraciadas com o
Grão-Colar dtt Ordem do Mérito Judiciário do Trubalho Su:ts Excelências:
Rclutiio dns IIJ.:rllchtdos com 11 Ordem do l\lérilo Judichirlo do Truhalho, outor..:uda pelo Trihunul Supt•rior do Trabulho:
li Genoral·d<·E,ército JOÃO BAPTISTA DE OLIVEIRA FIGUEIRE·
IlO
l)rcsidentc dtl Rcrúblic;t Federativa llo Brnsil
~l Doutor ANTONIO AUREt.!ANO CH 1\VES DE MENDONÇA
Vicc-J>rcsidentc da República Fcllcruliva do Hr:1~il
J) Sen:~<lor LUIZ YI,\NA FILHO
Presit.lcntc do Congre~so Nacional

'

'I''•"'·"":" •'

4) Ministro ANTONIO NEDER
Presidente do Supremo Tribunal Federal
5) Almirante-de-Esquadra MAXIMIANO EDUARDO DA SILVA FON·
SECA
Ministro de Estado da Marinha
6) General-de-Exército WALTER PIRES DE CARVALHO E ALBU·
QUERQUE
Ministro de Estado do Exército
7) Doutor MURILO MACEDO
Ministro de Estado do Trabalho
8) Tenente-Brigadeiro D!óLIO JARDIM DE MATTOS
Ministro de Estado da Aeronáutica
9) Doutor JAIR DE OLIVEIRA SOARES
Ministro de EstadCl da Previdência e Assistência Social
10) Doutor SAIO ABRAHIM FARHAT
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Socitll da Presidência da República
li I Embaixador JURACY MONTENEGRO MAGALHÃES
Ex-Ministro de Estado das Relações Exteriores
12) General-de-Brigada OCTAVIO DE AGUIAR MEDEIROS
Ministro Chefe do Serviço Nacional de Informações
13) Doutor CLOVIS RAMALHETE MAIA
Consultor Geral da República
14) Doutor FIRMINO FERREIRA PAZ
Procurador Geral da República
15) Coronel AIMÉ ALCIB.IADES SILVEIRA LAMAISON
Governador do Distrito Federal
16) Doutor ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Governador do Estado da Bahia
17) Doutor ANTONIO DE PÁDUA CHAGAS FREITAS
Governador do Estado do Rio de Janeiro
18) Tenente-Brigadeiro-do-Ar LEONARDO TEIXEIRA COLLARES
Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica
19) General-de-E>ército REINALDO MELLO DE ALMEIDA
Presidente do Superior Tribunal Militar
20) Embaixador JULIO AUGUSTO BARBOZA·CARNEIRO
21) Doutor ANDREW VICTOR SCHALL Y
Cientista
22) Senador ANTONIO LO MANTO JÚNIOR
23) Senador HENRIQUE DE LA ROCQUE ALMEIDA
24) Senador DIRCEU CARDOSO
25) Senador DINARTE DE MEDEIROS MARIZ
26) Senador GABRIEL HERMES FILHO
27) Ministro EWALD SIZENANDO PINHEIRO
Presidente do Tribunal de Contas da União
28) Professor JOS~ CARLOS DE ALMEIDA AZEVf.DO
Reitor da Universidade de Brasília- UnB
29) Doutor JOS!ó CARLOS SOARES FREIRE
Diretor Geral do DASP
30) Doutor JOÃO ANTERO DE CARVALHO
Ex-Procurador Geral da Justiça do Trabalho
31) Doutor MARIO LOPES DE OLIVEIRA
Ex-Ministro Classista do Tribunal Superior do Trabalho
32) Doutor NELSON VIRGILIO DO NASCIMENTO
Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região
33) Doutor JOSCõ LOPES DE OLIVEIRA
Presidente do Banco Nacional da Habitação
34) Doutor GIL GOUVEIA MACIEIRA
Presidente da Caixa Econômica Federal
35) Doutor AMAURE RAPHAEL DE ARAUJO FRAGA
Assessor do Ministro Chefe do Gabinete Civil da Presidência d:t República
36) Doutor FREDERICO AUGUSTO BASTOS
Secretário de: Orçamento e Finanças da Secretaria de Planejamento da
Presidência da República
37) Doutor JULIO CESAR DO PRADO LEITE
Consultor Jurfdico do Ministério do Trabulho
Esta, Sr. Presidente, u comunicação que faca UCusu, no sentido de que
nào passe ignorndn umu comemoruçilo onde 5 Senadores receber:un o grande titulo de Grande Oficial do Mérito Judiciário do Trabalho cm nmso Pais.
Em o 'Iuc tinha a dizer. (Muito bem!)
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COMPARECEM MAIS OS SR. SENADORES:

Jorge Knlume - Eunice Michiles - Raimundo Parente - Gabriel
Hermes- Hclvfdio Nunes- Almir Pinto- Jessí: Freire- Marcos Frt:ire
- Arnon de Mello- Teotõnio Vilela- Gilvan Rocha- Joüo CalmonMoacyr Da lia- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino
- Murilo Badaró - Tancredo Neves- Mendes Canale - Tarso Outra ..
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Está finda a Hora do.E•pediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item I:
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 248, DE 1976
(Em regime de urgência- art. 371. c, do Regimento Interno)
Discussão, em sr:gundo turno, do Projeto de Lei do Si!nado n~'
24S, de 1976, do Senador Ndson Carneiro, que proíbe :l pc..'Sca da
bulei a no m<~r territorial brasileiro, c dá outrus providênchts, tendo
PARECER. sob n• 436, de 1979, da Comissilo:
- de Redução, oferecendo a redução do vencido.
Sobre a mesa, emenda que vai

St:T

'

;l',l• .. ·~.' ;,.•' l•!lj~ ··~;-:.:

lidu relo Sr. JI'-Sccrctário

E lida a seguintt'

EMENDA N• I (de plenário)
Ao Projclo de lei do Senado n\' 24Sj76, IJUl' proibL• 11 pL'SCil da
baleia no mar lcrritoriul brasileiro, c dá outras pro"idéncius.
Inclua-se, onde couber:
"Art. Serüo incentivadas atividades pesqueiras alternativas il
caça de baleias no Estado da Paraíba, cabendo aos órgãos técnicos
c de fomento da SUDEPE o seu atendimento prioritário.
Parágrafo único A SUDEPE, através dos seus sctores técnicos, articular-sr:-á com os órgãos rúblicos com atribuições no de·
senvolvimento econômico e social da região, para mt~ximizJ.r os rc·
sultados das novas atividades pesqueiras."
Juslificaçiio
A presente emenda visa a transpor, para a Lei, normas constantes da
Portaria n• 017, de 24 de julho de 1979, da SUDEPE, que interditou a caça
de baleia no mar territorial brasileiro, a partir de I11 de janeiro de 1981.
As r~: feridas normas referem-se às medidas de ordem administrativa que
deverão ser tomadas pela SUDEPE, com vistas a incentivar, na Paraíba, ati·
vidades pesqueiras alternativas à caça da baleia, para pelo menos atenuar os
efeitos negativos, de carútcr cconõmieo e social, que decorrerão da proibiçüo.
Sala das Sessões, 17 de agosto de 1979. - Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Em discussão o projeto e a
emenda. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-los, declara-a encerrada.
A matéria volta às comissões competentes para apreciação da emendu
de plemírio, devendo retornar à Ordem do Dia da 4' sessão ordinária subse·
qUente, nos termos regimcntllis,
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n\' 159,
de 1976- Complementar, do Senador Nelson Curneiro, que intra·
duz modificações na Lei Complementar n• 26, de li de setembro de
1975, tendo
PARECERES, sob n•s 280 c 281, de 1979, das Comissões:
-de Constltulçio c Justiça, pela constitucioniiiÍdiidC c juridi·
cidade, nos termos de substitutivo que ;~presenta:
- de Le~:hdaçiio Social, favorável no Projeto na forma do
substitutivo d11 Comisstlo de Constituição e Justiçtl, vowndo \'C:m:i·
do, cm separ:1do, o Scnudor Juwhy Mugulhiics.
A rnutérin constou da Ordem do Diu da sessilo anterior, temi o a vutaçã~l
adi:tdu por faltu de qwmun.
Tratundo·sc de projeto de lei complementar u votaçiio dcvcrü ser fc:it:l
pelo processo nominal, uma vez que e~igc q11onm1 lJUalilicadn para a ~u:l
apruv:u;ào, de ncordo corno nrt. 322, inciso 11, do Regimento Interno .

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(S.:çàn 11)

Solicito aos Srs, Senadores que ocupem os seus lugares, para que possa.
mos proceder à votaçrio pelo sistema clctrônico.
Em votação.
o, Srs. Líderes já podem votar. (Pausa.)
Tumbém os Srs. Senadores já podem faz~·lo. (Pausa.)
(Procede-se à apuração da voraçào.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

Jarbas Passarinho- Paulo Brossard- Adalberto Sena- Agcnor Maria- Evelúsio Vieira- Humberto Lucena - Itamar Franco- Marcos Freire
- Mauro Bencvidcs- Roberto Saturnino- Adcrbal Jurema- Affonso
Camargo- Almir Pinto- Bernardino Viana- Jorge Kalume- Lomanto

sobre o parcelamento do solo urbano, c dá outras providências,
tendo
PARECER, sob n• 402, de 1979, da Comissão:
- dt' Redoçüo, oferecendo a redução do vencido.
Em discussão o projeto, cm segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem queria fazer uso da palavra, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.

E o Jfguinte o projeto aprm•ado
Redaçào do ~encldo, para o 29 turno regimental, do Projeto de
Lei do Senado n9 IS, de 1977, que dl1põe 1obre o parcelamento do
solo urbano e dá outras pro~ldênclas.

Júnior.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:

Aloysio Chaves - Jutahy Magalhães - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Votaram "SIM" 16 Srs. Se·
nadares; "NÃO", 3 Srs. Senadores. Não houve quorum.
A votação da matéria fica adiada para a próxima sessão, o mesmo ocor·
rendo com os itens 3 a 7 da pauta, em fase de votação,

São nJ srgulnte.r os itens cuja votacào é adiada
-3Votação, em turno único, do Requerimento n9 252, de 1979, do Sena·
dor Paulo Brossard, solicitando urgência para o Projeto de Lei do Senado
n9 83, de 1978, do Senador Mauro Benevides, que "cstabelace a obrigatoriedade de rcvi.~ão semestr<>l dos níveis de salário mlnimo, e dá 011tras providên·
CÍ<l:-.".

-4Votação, em turno único, do Requerimento n9 274, de 1979, do Sena·
dor Jarbas Passarinho, solicitando urgência para o Oficio n• S/17, de 1979,
do Govcrn:.Jdor do Estado do Rio Grande do Sul, requerendo autorização
do Senado Federal para que aquele Estado possa contratar operação de empréstimo externo, no valor de USS 53,000,000.00 (cinqUenta c três milhões
de dólares norte-americanos), destinado a programas prioritários do Estado.

-5Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali·
dadc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n• 96, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que modifica a redução
do art. 2• da Lei n• 4.266, de 3 de outubro de 1963, que instituiu o salãrio·
família do trabalhador, tendo
PARECER. sob n• 223, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci-

do dos Senadores Lázaro Barboza, Tancrcdo Neves, Hugo Ramos c Cunha
lima.

-6Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n• 112, de 1979, do Senador Cunha Lima, que çonsidcru não tribu·
táveis, parn efeito do Imposto de Renda, os proventos e pensões nas con·
diçõcs que indica, tendo
PARECER, sob n• 334, de 1979, du Comissão:
- de Conslifulciio (' Justiça, pela incostitucionalidadc.

-7Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n9 91, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que isenta o sal6rio
mfnimo de descontos pura a Previdência Social, e d6 outras providências,
tendo
PARECER, sob n• 2M3, de 197Q, tlu Comissilo:
- dl' Cnnlilllulçl1n

l'

.Justiço, pela inconstitucionalidade.

O SI!.I'RESIDENTF. (Gabriel Hermes)·- Passaremos, pois, uo Item R:
Discussão, cm ~;cgundo turno, do Projeto de lei do Senado
nv !H, de 1977, de autoria do Senador Otto lcnm:mn, que dispõe

Sibado IK 3717

O Congresso Nacional decreta:
An. 19 O parcelamento do !iolo para fins urbanos será regido por esta

Lei.
Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderUo estabelecer normas complementares relativas ao parcelamento do solo
municipal para ildcquar o previsto nesta Lei às peculiaridades regionais e lo·
cu is.
CAPITULO I
Disposições Preliminares
Art. 29 O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante lote<lmento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei c das le·
gislações estaduais e municipais pertinentes
~ 19 Considera-se loteamento a subdivisão da gleba em lotes destinados à cdificaçjo, com :.Jbcrtura de novas vias de circulação, de logradouros
públicos ou .prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.
# 29 Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes
destinados U edi.ficaçjo, com aproveitamento do sistema viário existente,
desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicoS,
nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes.
Art. J9 Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urba·
nos em zonas urbanas ou de expansão urbana, assim definidas par lei muni·
cipal.
ParAgrafo único. Não será permitido o parcelamento do solo:
I - cm terrenos alagadiços c sujeitos às inundações, antes de tornadas
<JS providências para assegurar o escoamento das águas;
li -em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saú·
de pública, sem que sejam previamente saneados:
III- em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trir.ta por
cento), salvo se atendidas exigências cspecrncas das autoridades compcten·
tcs;
IV- em terrenos onde as condições gcol6giéas não aconselham a edificação;
V- em áreas de preservação ecológica ou naquelas o'nde a poluição im·
peca condições sanitárias suportáveis, até a sua corrcçào.

CAPITULO 11
Dos Roqulsilos \Jrbanísllcos pan Lotoamtnto
Art. 4~ Os loteamentos deverão atender, pelo menos, nos seguintes re·
quisitos:
1- as áreas destinadas a sistema de circulação, a implantação de equi·
pamcnto urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público,
serão proporcionais 1:1 densidade de ocupação prevista para a gleba, ressa\v:~
do o disposto no § 1~ deste artigo;
11- os lotes terão área mínima de 125 m1 c frente miníma de 5 m, salvo
quando a legislação estadual ou municipal determinar maiores exigências,
ou quando o' loteamento se destinar a urbanização especifica ou edificação
de conjuntos.hubitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos
órgãos públicos competentes~
III -ao longo das áreas correntes c dormentes c das f:~ixas de domínio
público das rodovias, ferrovias e dutos, ser [I, obrigut6ritl a reserva de uma fai·
x:~ "non uedificandi" de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exi·
gi!ncias d11 legislação especifica;
IV -as vias·dc loteamento devcriio articular-~e com as viu~; adjacente~
oliciui:;, existentes ou projctadas, c hnrmonizur-sc com a topogruliu local.

llL\IUO llO CO:\f;IH:SSO \ACI0,.\1 tSt·~·;iclll l
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~ ~~· " pcrccnlagcm Jc úrcas púhlic;ts r/revista no ind:-.o I t.lcstc :trli!!O
ni"Hl rudcr{t St:T infcrÍlH a Jsr·;, {trint:t C. cin~ll pnr CCiliO) d;t gleha, ,\alvu nm
lote;llllCnlll" Lle~tinadns ao U~ll inllu~trtal ~UjllS lote~ forem m;linrc~ Ju liUC
1~.000 111·. ca..,,l crn que a pcn:~.:nt;tgem podcrú . . cr redutiUa.
~ 1" Cnn,illeram-sc comunitárim. os cquip;tmcnllls púhliL'll~ Uc cduL'll(,;;'ul, cultLHa. saúde, la1.cr c similmes.
O Poder Púhlico competente podcrit cnmplcmcnt;lrmentc C\ i·
1\rt. 5''
~ir. cm t::tdn llllc:uncnto, a reserva de fai.x:1 "non <.tcdifkandi" Jc~tinada a
equip~trncntns urhanus.
P;trúgr;tl'o únkn. Considcr:tm-sc urb:tnos os equip:tmcnttlS púhlicm
de ah;.t,lc.:cimcnto de ftgua, serviços de csgotos,.cncrgia clétric:1, colct:t" de it·
gu;.t, pluviais, rede tclcfônk:t c gâs c:tn:tlizado.

CAPITULO III
Do Projelo de Loleamcnlo
A rl. 6~' Antes d<t d:thoraçlw do projc:to de loteamento, o intercssudo
dcvcrú solicitar it Prefeitura Municipul, IJU ~to Distrito Federal quundu for o
l.:!!Sll, que delina as dirctrizcs par:t o uso do solo, truçado dos lotes, do sistc.:ma viário, dos espaços livres c d:ts áreas reservadas p:tr<.~ cquipumt:nto urh:t·
no c ~ornunitúrio, apresentando, p;tm este Jim, requerimento c planta do
imóvel contendo. pelo mt:nos:
I - as divisus da glt:b<t a ser loteada:
li- !IS curv<~~ de nível l1 distânci;1 udcquad;t, qu<.mdo C)(igidas por lei\.'.,.
tadual nu municipal:
III- a 1\H.:;dilot..;ito dos recursos d'úguu, bosques c constru"l1cs c.\btcn·
te~:

IV- ;1 indic;u;:w dos ;1rruamcntos contíguos ;1 todo o perímetro, o.tluc;t-

11 - :1' ~ondi~·lu.:' mhani,til.';t'> dn lt1fe:tmentn c a'> lintit:ti,'llc~ que in.:id.:m ,nhrt: n' lntc' c '>lt.L' .:nrtstrw;l•c,, otlém d;H.Iucl:ts Ctlll'>tantc" das dirctri·
/C' t'i\.ttb';
III- 11 indii.':H.·:t,l da~ ;1rca" pidllic:ts lJUC pas,ar:ul an domínio do multi~.·ipin nn atu de re!!istn1 do lntcamcntn:
IV- a cnutncrat,;Üil dtt' cquiparnentns urb;tlllh, comunitúrio~ c Jos ser·
\'ÍI;1\~ plthl ictts ou de utilidade pliblk:t, j:t C\istcntcs nnltllt:amcntu c ;tdjaci:nl.'ia ...

CAPITULO IV
()o l,rojcto de l>csmcmhramcnto
:\rt. 10. Pam a apmv<.1Çf1o do projeto de Jcsmcmhramcntu, o intcr,cssado apresentar:! rcqucrimcntn it Prcfcitur;t Municip;.tl, ou :to Distrito Federal quandn f'nr 11 c;t~o. a~lllllj'l:tnh;tdo do titulo de propriet.Jadc c de pl<lnta do
imiwcl ;t ser dcsmcmhmdo contendo:
41 indicw;itll d:t~ vi:1s e.\istcntcs c dos lotc:.rrncnto.; pró.ximos:
11 - a indic;tçi'to do tipo de uso prcdomin;rntc nn local:
III- a indica~·r1o Ja divisrw de lotes prctcndid:t na úrea.
.-\rt, 11. :\plk·am·:-.c an dc:-.mt:mhr:tmcnhl, no que couber, ;ts Jispn·
'it;ilc' urhani.,.tica~ e\i!!id:ts p;tra illotc;uncnhl, cm csrccial o item li dn artipo 4" c 11 .trli!!ll ~" dc'ita l.ci.

I-

l'ar:·t~rai'olmi.:u. O ~llmicirit..J, 11u 11 Distrito Fcdcr;1l4uando flH oca,11, !Í\ad i\~ rcllttisilll'> C\Ígiveis para :1 aprov;rçf1u de dcsrnt:mhrítmcntll de !ote~ Jccurrt:ntc~ de lnteamcntn cuj;1 dcstinat,;i'to da úrt:a púhlh::a tcnlw ..,jJo inI'L·riur :1 rninima r"Hc\Í'>ta nn ~ I" dn :migo 4" dc~ta Lei.

1i;aç:'tll d;ts \'ias de cnm unicaçih>, das úrcils livres, dos c4uip:uncntu:. urhanu:.
(,;" "'tlmuni túrim c\istr.:ntc.:s nu luc;tl ou crn su;1s adjacCncius, com as respcctiv;t..,

CAI'ITUI.O \
Da Aprma"ito do Projeto de l.otcllmcnto

Uist:'ltP..:ia:-. d;.t úrca a ~cr lotc:td;1:
V - n tipo t.lc USll prcd1Jlllinantc ;t ljUC u lotc<.tmcnto se dc:.tin:1;
\'I- as curactcrbti~o:;ts, dimensões c locotli1aç1'w d;1~ /llll;ts de u~o ~:ontí·
gu;ts,
Art. 71' A Prefeitura r--.lunk·ip;il, ou tJ Distrihl Fcdcr;il quandu l'ur o
..:;tso, indicarú, nas pl;mtas ;trrcsent;tdasjuntn com n rci.Jucrimcnto. de ;H.:urdtl cum a~ dirctritcs de plunc:j:uncnh> cst!tt.lu;tl c municipal:
I - ;t~ ruas ou estradas C\lstcnlc!; llU prnJctuUas, 4uc cumpllcm o ststt:mt vi~trin d<t cidat.lc c: do rnuniciph1, rc!i.icil>'nall<ts com o lotcnmcnto pretendido c a serem rc:speiwJas:
li - \) tr;u;at.lü h[tsico do sistema \Üriu rrincipal:
Jll- a )ucalililt,;;lll ilj'lW.'<imud;t dos \CrrCilllS destinadO~ ;1 C4UÍpan1Ctl\O
urh;.tlhl c 'nmunitúrill I! U;ts úrcus livres de uso público:
IV- as f;.IÍ.\;L~ :.;anitftri;ls dll tcrrcrw ncccssâri<.IS ao escoamento das :t~ua ... pluviais C itS fíli\i.IS nrttl cdilicúvcis:
V - ;r lona ou lon;ts Uc uso prcdomino.tnte da [trcu, com indicaçi"1o Jos
USilS Cilmpatívcis.
P;.tr[t~mfo (mico. As diretrilCS expedidas vi~orarltn relo prazo mhi·
ntn d~: ~ (Uni~) ;mos.
Art. H" O municipio Jc mcn11s de 50.tlUO (cinqUent:t mil) h:tbit:lntcs podcrú d ispc.:ns;lr. pnr lei. ;1 fas~: t.lc lixaçltn das dirctri1cs prcvist:ts nos ;trtigos 6"'
t.!' i'·', purõJ. a apruv;u;ito d11 hJIC.tll\l!nto. .
.
..
A rt. lJ" Orient;.ldll pelo traçado c drrctrllt:S olicmts, 4uando houver,?
prtljcto, ~ontcndn dc~cnhn' t: memorial Jcscritivo, scrú :.tprcscnt:tdo ii Prcfettur;.t Municipal, LlU ;uJ Distritll Fcdt:rul quando for o caso, ac~mpanh:~_dn do
titulo de ptllpricr.!adc. ccrtidi'Hl de ónus reais c ccrtid5o ncp:;tttva de tnhutos
ntunkipai~. todo-.; rclativus ao imóvel.
~ I" o~ desenhos conterão pch1 menus:
.
.
~
1 _ :r .. uhdivisi111 d;ts quadr:ts cm lntc'i, com as rcspccttv:ts t.Jrmcnsocs c

l' nc~mcmhramcnco

numcr:~çi'ttl:

11 - 11 ~istcma de vias Ctlm respectiva hicrarquiu:
III- ;.ts Uirncn . . i'Jc . . lineares c an)!.ul:trcs do projeto, com raios, cordas,
~trco~. pnntos Jc tungéncia t: úngulns ct:ntrais d;1s vias:
.
.
..
IV- ns pcrlis longitudinais c trunsvcrs:tis de tudus as vms dt: cuculuçao
t:prilç<.ts:
.
v ·- a indit:at;flo Uns marco'\ Jc alinhumcntll c nivelamt:llll\ loc;tllzadns
nu .. :mgulns de ~:un·a .. t: vi;ls projctadas:.
V 1- a indk.·;~r.;fto cm rlant<t c rcrfis dt: todas as linhas de escoamento
dil' it~uus pluviai~.
.
~ ~" o mcnwriallbcri!iVIl dcvcrC1 conter, ohrigatortamcntc. pelo me·
n11':
_
1 _;r dc~criçi"ttl ~ucinta dolntcamcnhl, com iiS suas cumctcristicas c a lt'aç;lll 11a ;una nu tonas de U\n prcJntninantc:

Art. 1~. O prttj~·~~~ Uc lntc;tmcnto c desrncrnhr<.~mcntu Ucvcrú ~cr aprllvaJn pda Pr~.:fcitur,t r--.lunicip;d, ou pcln Distrito FcJcral4uundn for u c:1~o.
;1 lJucm l.'lllllpctc t;unhérn a fi\a"üo d<1'i dir~tri1cs :1 que aludcmus otrtigus 6~ c:
7", s;tlvo a c.\t.:ct;:lo prc~·ist;t no artigo seguinte .
,\rt. I J. Cahcrtt ihl\ ht<tdll . . ll C.'(;llllC ;I anu~ncia rr~via rma :1 itpro·
va~o<hl, peJo, f\.lunicipin .... t.Jc lntt:amcntu c Jcsmcrnhramcnhl n:1~ ~cguintcs
Cillldiçlles:
1- Ljllillld11 lucali1ado~ cm úrcots de interesse cspcdotl, tais Cllltltl a~ de
prntcçiw ~~~~ .. mananci;ds nu ao pittrimllnio cultural, histórico, puis;.lgísticn c
ILTljUCtllúgicn, a...:-.im Jclinid:ts ror lcgisl;tçlto CS\:tdu:tl OU fcdcr;.tl;
· 11 - qltando o lotc;1rncnltl ou dcsmcmhrarncnto loc:tlit.:tr-sc t:m ~rcu
limítrnf'c do municipin, ou 4uc pertença :1 mais de um munidrio. nas rcgiüco,;
mctropnliwna~ nu cm aghlmcr;lçõcs urhan01s, dclinid;ts cm lei cst<tdu:tl ou Ic·
dcr:d:
lll - lJU;tnJuo lntt:amcnhl ahr:mg.c {trc;t superior a um rnilhtitl de metros ~1uadradm.
Parúgr;ll'tl (mico. So t.:íl..,ll Jc loteamento ou dcsmt:mbramt:nto loc:tli·
1aJn em úrca de municirin intcgr;1ntc de rt:giftu mctrupnlit:m:t, o C\amc c :t
;muCnci:t prévia li aprnvaçirn Ju prnjctn coth\:rrto it uutoridadc mctropll!itana.
Arl. 14. o~ ht;tdns Uclinir:hl, pnr Uccrt:to, ;tS ;Jrc;1s de protcçlt11 cspc·
cial, prcvi ... tas nu item I Uo arti)!o ilntcrior.
:\ rt. 15. ().., ~~~t;tdos cst;lhclccerilll, pu r dccrctn. ;1~ nurmas ot que dcvcri'tu st: suhntclcr o' projctm de lntc::tmcnto c dcsmcrnhramcntu n;~s úrc:J~ prcvi .. ta:-. no ar1i)!n IJ. nhscrvada~ as Jbpnsiçllcs dcqa Lei.
J';trúgrafll únic,t. :'\;t rcJ.!ul:llncntaçihl Ja., rwrm;rs rrcvi~tas ncstt: :trti~~~. n ht;tdn prn..:urarú atender a.. c\i~~n..:ias urhunisticas do planc.iamcnlo
rnunictpal.
,\rt. ll1, i\ lei nwni.:iral delinir:"tn nLtmcrn llc di;t.., cm que um prn.iL'Itl
dt: lntc;unt:nto, uma vct ilptc~cnt;tt.lo com todo .. st:u .. elemento~. dc\·c .;er
apfll\'itdtl ou rej~.:itaJo.
:\rt. 17. Os c.. pat;th livres de llsll comum. as vias c pr;~";1s, as :trt:a' Jc~
timtd;t., ;r t:dificiu . . pilhlic1t' c tHt\ru .. Cljuiparncntll~ urhanus. constantes r.Jo
projctn C do 11\Cithlrial Jc~critivn, ll;ltl poJ::rflll ter ~Ui! Jc~tina~;ILl alt.·. ·d;l
pcl•l llllt:;tdor. dc .. dc a ;rrruva"iln do lotc;unentu, .. alnl a' hirillc"c' de c:tdttcidude du licença ou desistência do \otcador, st:ndQ, neste cuso, uhscrvada:-.
as exigências do artigo :!3 dcstu Lei.

J)u nc~-:lstru
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C\I'ITIIIO VI
du I.Uil'ltml'IIIU l' Dl'SRil'nlhrllntl'IIIU

~\rr. J,~.
-\prn1·adtltl prnjct11 de lutcarnt:'iltl ou tlc de,rncrnhramcntn.
lotcador tkvcr;'t 'uhmcti:-lo ao rc~i.,lrtl irnohiliúriu dcntm de I!\ll (I.:Cill\1 c
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S;ihoulu IH

L------------------------------oitcut:t) Uias, soh pena de catlucidad~ da aprovação, acompanhaUo do~ se·
Uucumcntm;:
I - tituln de prnpicd;1de dn imóvel;
li-· histórico dos títulu~ de propried01de do imóvel, abrungcndo os Ulti·
mn~ ~O (vinte) illlOS, acompanhado dos respectivos comprovantes;
III- certidões nc~ati\'u~:
11) de tributos rcderais, cstaduai~ c municipais incidentes sobre o i mó·
vcl:
hl de acões re;1i~ referentes ao imóvel pelo período de 10 (dez) anos:
c) de ;1çõcs penais com respeito ao crime contra o património c contra a
Admini~traçàn PUhlica;
IV- ccrtidàe~:
aJ dos cartórins de protestos de títulos, em nome do \ateador pelo período
de Jtl (dez) anos;
h) de <~ções pcssoOJis n:IOJtivas ao !ateador' pelo período de 10 (dez) anos:
c) de ónus reais relativos ao imóvel;
dl de uçõcs penais contra o !ateador pelo período de lO (dez) <.~nos;

guinte~

J7t'J

/,arúgr;tfo único. No Registro de Imóveis far-sc-ào o rc:gistro do loteamento, com um:1 indicaçito para cada lote, a avcrhação daJoo altcr<~côcs, i.l
;.1hertura de ruas c praças c: <~s i1re:1s destinadas a espaços livres ou a equipii·
menJos urbanos.

Art. 21. · Quando a área loteada estiver situuda cm mab de uma cir·
cunscriçito imobiliária, o registro Jooerã requerido primeiramente perante
uquela em que esliver loc<.~lizada a maior parte da área loteuda. Procc:dido o
registro m·s~<l circunscrição, o interessado requererá, sucessivamente:, o registro do loteamento cm cada uma das demais, comprovando perante cada
qual o registro c:fetuado nu anterior, até que o loteamento seja rcgistr:ido cm
todas. Denegado o registro cm qualquer das circunscrições, essa decisão scrá
comunicada, pelo Olicial do Registro de Imóveis, as demais para efeito de
cancelamento dos regislros feitos, salvo se ocorrer a hipólcsc pre.vista no parágrafo 411 deste artigo.
~ 19 Nenhum lote poderá situar-se em mais de uma circunscrição.
~ 211 É dereso ao interessado processar simultaneamente, perante dife·
rentes circunscdr;õcs, pedidos de registro do mesmo loteamento, sendo nulos
V -cópia do alo de aprovação do loteamento e comprovante do termo
os atas praticados com inrraçào a esta norma.
de verificação pela Prefeitura da execução das obras exigidas por legis\<.~ção
~ J9 Enquanto não procedidos todos os registras de que trata este artimunicipal, que incluirão, no mínimo, a execução das vias de circulação do go, considerar-sc-á o loteamento como não registrado para os efeitos desta
loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros e das obras de es· Lei.
coamento dtts águas pluviais ou da aprovação de um cronograma, com a du·
~ 411 O indeferimento do registro do loteamento em uma circunscrição não
ração máxima de 2 (dois) anos, acompanhado de compclente instrumento de determinará o cuncelamento do registro procedido em outra, se o meti·
garuntia para a execução das obras:
vo do indeferimento naquela não se estender à área situada sob a competê:n·
VI- exemplar do contrato padrão de promessa de venda, ou de cessão cia desta, c desde que o interessado requc:ira a manutenção do registro obtiou de promcssu de ce~sào. do qual constarão obrigatoriamente as indicações do, submc:tido o remanescente do loteamento a uma aprovação prévia pe·
rantc: a Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso.
rrcvistm no ;lT!i~o 26:
Art. ~2. Desde a data de registro do loteamento, passam a intcgntr o
VIl- dcdaro.u,·ilo dn cõnjuge do requerente de que consente no registro de
dominio do município ãs vias c praças, os espaços livres c as áreas destinadus
hn~::tmcnto.
a edilicios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto c
111 Os períodos referidos nos incisos III, alínea "b", c IV, ;.llinca!'t "a", do memorial descritivo,
"h" c "d", tnmad'IO ror base a data do pii!dido de registro do lotcamcnlo, de·
1\rt. 23. O regbtro do loteamento só poderá ser cancelado:
vendu tuda~ d;ts ser C).;lrtlid:ls em nome daquelc~o que, nos meneion:1dos peri·
I - por decisão judicial;
oUos, tenham sido titul;trcs dr direitos reais sobre o imóvel.
I/- a requerimento do loteador, com anuência da Prefeitura, ou do
Distrito Federal quando for o caso, enquanto nenhum lote houver sido obje·
1
2 ' A cxi~tênd:t de protcstos, de açües pessoab ou de açÕc!<t pen;tb, c.\· to de contrato:
c.:eto as referentes a crime c.:ontra o p;ttrimónio c contra a udministraçào. nilü
III -a requerimento conjunto do loteador e de todos os adquirentcs de
imra:diril o rc~Íl..tr•l d1.) hHt::tmcntn se n requerente comprov:tr que esses pm·
lotes, com anuência da Prefeitura. ou do Distrito Federal quando for o caso,
testns ou ilÇilCS nrto poderrlO prejudic:tr os adquirentes dos lotes. Se o OJkial c do Estado,
do Registro de Imóveis julgar insuficiente a comprov;u;ào feita, susciturá a
~ I"' A J>refeitur:l c o Estado só podc:rão se: opor ao c:uncclamento se
dUvida :'lerantc o jui1 competente.
disto resultar inconveniente: comprov:ldQ para o dc:senvolvimento urb<~no ou
~ )" A decl;tTilÇÜo a que se refere o inciso VIl deste anigo nr1o dispen·
se jú se tiver realit.ado qualquer melhoramento na área loteada ou :~djacên
sar;t o comcntimcnto do decluruntc p01ra os atos de alienação ou promess;.1
das.
de ;llicn;u;ilo de lotes. ou de direitos a elc:s relativos, que venham a ser pnlli·
~ ~~ ~as hipóteses dos incisos 11 c III, o Ofici:tl do Registro de lmú..,.cis
c.:ados pelo seu cônjuge.
t';.~r;·t .publicotr, cm resumo, edital do pedido de cancclamcnto, podcndo este
Art. 19 Examinada a documenlilç5o e a encontrando em ordem, o Oli·
ser im[lugnado no praw de 30(trinta) dias contados da data da últim;.~ Publi~.:ial do Registro de lmóveb encaminhar:) comunicação à Prt:feitura c fouá
l.'açiw. Fmdo es~c pr;llO, com ou sem impugnação, o proces~o sc:rú remetido
puhlicm, cm resumo c com pequeno desenho de localização da área~ edital
;10 J uit. competente para hornologaç5.o do pedido de canc.:clarnento, ouvido :J
do pcdidl) de registro cm 3 (três) dias consecutivos, podendo este ser Impus· Ministc!rio Púhlico.
nado nu pra1o de 15 (quinze) dias contados da data da últim;.~ publicação,
~ 3~ A homolog<~çào de que: trata o parágrafo anterior será prec~dida
~ 1v Findo o prazo sem impugnuçiio, ser[! feito imediatamente o regis·
de vistori:l judicio.ll destinad;.~ u comprov<~r a inexistência de adquin:ntc:s ins·
tro. Se houver impugnação de terceiros, o Oficial de Registro de: Imóveis in· talado-. na árctl lott:ada.
tim:1rá o requerente e a Prc:rcitura Municipal. ou o Distrito Federal qu:tndo
Art. 24. O prucc:sso de loteamento e os contrutos depositado~ c:m C;tr·
for o l':ISl), p;m1 que sobrc ela se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias, sob tório poderi1o ser e.'<ttminudos por qualquer pessoa, u qualquer tc:mpo, indepcn;t de arquivamento do processo. Com tais manifestações o processo serú pendentemente do pagamento de custas ou emolumentos, aindu que u título
enviudo ao juiz competente para decisão.
de buscu.
~ 29 Ouvido o Ministério Público no pr<~zo de 5 (cinco) dias, o juit de·
CAP-ITULO Vil
cidirá de plano ou após instrução sumária, devendo remeter ao imercssado
Dos Contratos
us via!<~ ordinilrius caso u matéria exija maior indagação.
)1' N:1s capitais, a publicaçi'io do edital se fnrft no Diário Oficial do
Art. 25. São irretratáveis os compromissos ~c compru c: venda, ce!l·
bt;tdo c num doo; jornais de circulacito diária. Nos demais Municípios, a sõcs e promessa de cessão, os que atribuam dirc:ito il adjudicação compu\·
public;tçito se fará apenus num dos jornais locais, se houver, ou. nrlo haven- súria c. estando registrados, connram direito real oponfvc:l a tc:rceiroll.
do, cm jornttl da rcgiftÕ.
Art. ~6. Os conipromissos de compra e venda, as cessões ou promessas
~ 41• O Oficiul de Registro de Imóveis que efetuar o registro cm dcsade cessi'lo podc:r:io ser feitos por cscrituru pUblica ou por instrumento purli·
l'nrd~ com us c:xigi:ncius destn Lei licarfl sujc:ito a mulla equiv:tlente a lO culi.ir, de t~cordo com o modelo depositado na forma do urtigo 18, inciso VI,
{de/.) ve1cs u~ emolumentos regimentuis fixado~ para o registro, na época em c cuntcrrm. pelo menos, ns seguintes indicações:
que for aplic;tdu :1 pen;1lidade pelo juil. corregedor do curtbrio, ~cm prcjuiw
I- nome, registro civil, cudustro li!tcal no Ministério du FnLc:ndu, na·
d;ts ~;tm;õc~ renais e udministrat1vus cublveis,
cion;tlidadc, estado civil e residência dos contrutantcs;
11- dcnomimtçtlo c situuçi'io do loteamento, número e data d:t ins·
~ s~ Regbtrudo o lotcamenlo, o Oficial de Registro comuni~o:;1rú, por
criçrtl):
cenidilo, u seu regi•aro lt Prcfeituru.
.
.
III- dcscriçi'to do lote ou dos lotes que rorem objcto de compromisso~.
Art. ~O O registro do· loteamento serú fcilo, por extraio, no 11vrl' proconfHJOtaçõcs, área c outr:ts caracJeristicas;
prio.
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forma c loc;ll de pagumcnto hcm como :t importún-

de Registro t!c lm!lVCI'i par<J vir recchcr ;J~ llllpi!Tlancw~ dcpm1tad01~
pelo Ucvcdor no prt'lrri1l Registro de Imóveis. Decorrido!! IS (quinlc) diii~
V -t:t.\:1 Ue juro~ incidentes sohrc o débito cm abcrto c .'!obre a.'! prt:.'l· <1pl1' n rel:cbirnenlll di! intima~üo, consider.Jr·sc-ú cfctuado ti p;t~amcnto, 11
taçlH!.'I vencidas c ni'to p:1g:!s, bem como a clúusula penal, nunca excedente u mcno' que o actlor il'lpugne u depósito c, ;!lcgi.indu inadimplemenlu do dcIWt (dei por cento) dll dt:hito c só exigível nos c:1sos de intcrvcnçi'wjlH.Iicial ~·cdnr, requeira a intirnaçfH' deste par<~ no; fin.'l do di~pns\o nn ..rtigtl 3~ dc~ta
nu de rnom ~upcrior a J (três) meses:
Lei.
VI- indicação ;1 quem incumbe o p:1garncnto dos impostos c ta.xas int\rt. )4. Em qu:dl.jucr c;.Jsn de rc~ci.,i'tu por inadimplcmcnto do ~~dqui
cidentes ~uhre o lote cornpromissado;
rcntc, ii.'! bcnfcitorióis nccc.~~úriao; ou li leio; por ele levadas a efeito no imóvel
Vll-·dccl:mu;iio d:1s restrições urb;místicas convencionais do lotca- dcvcr~1u ser indcnindas. ~cndo de nenhum efeito qualquer disposiçi10 ~on·
mcntn, supletivas da lcgislaçl'to pertinente:.
lratual cm ~.:untrúriu.
1,. O contrato deverá ser firmado em J (três) vias ou extraído cm J
P:1rúgr:tfo Uni~.:o, Nl1o scrt10 intlcniz>~dói.'l tiS bcnfcitorias feitas cm des(trC:;) traslados, sendo Um para cada parte e o terceiro para arquivo no regis· cunfurmid;Jde com o cnntr:ttn ou com u lei.
tro imobiliário, após o registro c anotações devidas.
t\rt. )5. Ocorrendo o canccl;unento do registro por inadirnplcmcnto
* ~~~ Ou:mdo o contrato houver sido firmado por procurador de qual- Un contrato c tendo hnvidll ll pagamcnto de mab de 1/) (um terço) do prct;u
qucr das partes, será obrigatório o arquivamento da procuração no registro ;Jju~tiidll, o Oliciul de Registro de Imóveis mcnciono1rú este futo no utu do
cancelamento c a quanti;1 pagil; somente seril cfctu:~do novo re1;!istro rclutivo
imubiliúrio.
1\rl. 27, Se aquel~ que s.: obrigou a concluir contrato de promess<~ de 010 mesmo lote sc for comprov;lda a n::stituiçUo do valor pago pelO vendedor
vcndu ou de ccSsLto não cumprir a obrig<~ção, o credor poderá notificar o dc- óiolitular do registro c:.m~.:clndo, ou mediante: depósito cm dinheiro à su;.J dis·
vcdor .pura ;1 outorga do contrato ou oferecimento de impugnação no pralo ro~i~ão1 junto ao Registro de Imóveis.
1' Ocorrendo o dcpósitQ :.t que se refere este artigo, o Ofici:tl de Rc·
dt: 15 (quim:e) dias, sob pena de proceder-se o registro do pré-contrato, pas·
!!Ístro
de
Imóveis intimará o interessado para vir rccebi::-lo no pr:•zo de lO
sandu as relações entre as partes a serem regidas pelo contrato-padrão.
! dei) di;ts. sob pcn:1 de scr devolvido ao depositante,
1
I1 Para tins deste artigo, terão o mesmo valor de pré-contrato, a pro·
~ 2v Nu c;Jsu de ntu1 ser cncnntrado o interessado, o Olici;il de Regis·
messa de ccssão, a propostu de compra. a reserva de lote ou qualquer outro tro de Imóveis Jcpositurf1 :1 quuntia em cstabelec1mcnl0 de crédito, segundo
instrumento. do qual conste a manifestação da vontade das partes, a indi· a urdem prcvisw no inciso I do ;1rtigo 666 do Código de Processo Civil. cm
cação do lote, o preço c modo de pagamento, c a promessa de contratar. conta com incidência de juros c corrcçi'!.tl monct[tria.
:\ri, Jó. O rcgio;tru do compromisso, cesst1o ou prnmc.'!SOI de cc:-..;l'JU ~ú
~ ~~ O registro de que tmta este artigo nrw será procedido se<~ p<~rtc
que ;t rcqu:rcu não comprovar haver cumprido a sua prestação, nem a ofere· poder:'! ser c;Jnccladu:
ccr na forma devida, salvo se ainda não exigivcl.
I - por decisi'iu judicial:
11- a requerimento conjuntll das partes contratante:~:
~..lv H;,tvendn impugnação daquele que se compromctcu a concluir o
111-lJUantln houver rcscisru1 comprovuda do contr:1to.
comr:tto, obscrvar·SC·Ú o disposto nos artigos 6J9 e 640 do Código de Pro·
cesso Civil.
CAP.ITULO VIII
Art. 2~. Qualquer ;!Iteração ou cancelamento parcial do loteamento
Disposições Gerai··
rcg.istrado dependerá de acordo entre o !ateador c os adquircntes de lote.'!
1\rt. J7. E \'Cd;Jdo vender ou prometer \'t.:nder purcdu dc lotc;mH:nto
;Jtingidos pela alteração, bem (40mo da aprovação pela PrcfeitUr>i M unicipul,
llll dcsmcmhramcnto nrJO registrado.
ou tio Distrito ~edcral quando for o caso, devendo scr dcposituda no Regis·
1\rt. JH. Vcrilicudu que u loteamento ou desmembramento nUtl se:
tm Uc Imóveis, cm complemento ao projeto original, com a devidu <~ver·
ach;.1 registraUo tlU rc.uularmcnte c~ccutado ou notilicadu pel:1 Prcldtur:J
baçr10.
,\luniclpitl. ou pelo Distrito Federal qu;tndo for o caso, deverá o óidquirentc
1\rt. ~9. Aquele que uG •1úrir a propriedade lOteada mediuntc utu
do lote suspender o p:tgamcnto das prestações restantes c notilicar n laicailllt•r l'il'll.l', ou por sucessUo cau.ra morti.{, sucederá o trunsmitente cm lU·
dor par:t surrir a falta.
dns os seus direitos e obriguções, ficando obrigado a respeitar os compram i$·
~ I~' Ocorrendo i.l suspcnsr.o do r•tgílmento dóis prestações restuntc~. nu
.'!Os de compra c venda ou as promessas de cessito, cm todas as suus cláusulas,
J'orma
do mput dc'itc artigo, '' adquirente cfetuará o depósito d;ts prc~·
scndn nula qualquer disposição em contrário, ressalvado o direito, do her·
t:lçôcs devidas junto ao Registra de Imóveis competente, que as dc;:positarú
deiro ou legatário, de renunciar â herança ou ao legado.
cm cst.tbclecimcnto de cri:ditn, .;cgundo :1 ordem prevista no inciso I do urti·
Art. )0, A sentença dcclaratória de falência ou da inso\vênciu de quul·
go 666 du CóUigu do Processo Civil, cm coma com a incidi:nciu Ue juros e
quer dóis p:trtes não rescindirá os contratos de compromisso de compru e
cnrrcçi'!.n monctúri:l, cuja movirnentaçrtO dependerá de prévia autori:wção ju·
venda ou de promessa de cessão que tenham por ohjcto a área loteada ou lo· dicial.
tcs d:~ mesma. Se a falência ou insolvência for do proprietário da úre<~lotca·
~ 2~' i\ Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o c:~Sll,
d:t ou do titular de direito sobre ela, incumbirá ao sindico ou administrador ou o Ministério Público. poderá promover a notificação ao lotcador prevista
dar cumprimento aos referidos contratos: se do adquirente do lote, scus di· no mput destc otrtign.
reitos scrito levados â praça.
~ JY Regularizado o loteamento pclo lotcador,. este prl'lmovcrá judi·
1\rt. J I. ·o contrato purticular pode ser transferido por simples tres·
cial~cnte it autorização para levantar as prestações depositadas, com .o.'!
passe, lançndo no verso das vias em poder dus partes, ou por instrumento cm
acréscimos de corrc:çào monetária e juros, sendo ne~:essária a citut;tto da Prc·
sepmadu, declarando-se o númcro do registro do loteamento, o valor da ccs·
feitura, ou do Distrito Federal quando for o caso, para integrur o proces.'lll
stto c u quóililicuçtlO do cessionário, para o devido registro.
judicial aqui prc;:visto, bem como uudiC:ncii1 do Ministério Público.
111 A' ceSsão indepcndc du anuência do loteado r mus, cm relação a Cs·
~ 4' Após o reconhecimento judicial de reguluridudc do loteamento, o
te, seus cfcitus só se produzem depois de cicntilicado, por escrito, pelas par·
lotc;:ador notificar{\ os adquircnte!i dos lotes, por intermédio do Rcgi:-.tro de
tcs ou quando registnu.Ja a cessão,
:!v Um:~ vcL registrada a cessão, fcitói.scm anuência do loteador, o 1móvcis cump.:tente, para que passem a pugar dirctumentc as prestações rcs·
Olidul de Registro dar.Jhc·á cit:nciói, por escrito, dentro de lO (de'z) dius. tóintcs, u conta~ da da tu da notificuçào.
cia Uo
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1\rt. 32. Vcncidu e ntto paga 11 prestação, o contrato será considcrudo
rcscindh.Jo JO (trinta) dius depois de constituldo em mo,nt o devedor.
1~ Paru os lins dcstc artigo o dcvcdor-mlquirentc será intimudo, u TI!·
qucrimentu do devedor. pelo Oliciul de Registro de Imóveis, 11 s:llisfatcr as
prcst:tçOc~ vencido1s c as quc se vcnccrcm até u data do pagamento, os juros
convencionados c :ts cu~ta' de intimaçtto.
~ 2" Purgad:t a mor;t, convalcsccril o contrato.
J1' Corn a t.:crtidrw de nUo huver sido feito o pugumcnto cm cartOriu,
n vendedor rcqucrcrú Utl Olicia\ de Registro o c;.mccJ:tmcrito d<~ ;tvcrhaçiw.
i\rt. JJ. Sc o credor d:ts prc:stuçõcs se rccusur u rcccbê·la~·nu furtar·.'IC
:u1 seu rccchimcnto, ~crú constituído cm mura mediante notillc;u,·illl do Ofi·

*
*
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5Y No caso de o lotcudor dcixnr de atender Unotificucào ati: o venci·
menta do prazo contrutuul, ou quando o loteamento ou dcsmembrumcnto
fa:r rc;:gularilóido pclu Prcfciturn Municipal. ou pdo Distrito Federal qu:mdo
for o cuso, nus termos do urtigo 40 desta Lei, o lotcudor não podêrft. a qu:tl·
quer título, exigir o recebimento dus prc~tuçàes depositadus.
1\rt. J9. Será nulu de pleno direito a cláusula de re~cis!JO de ':untr:llo
ror initdimplcmcnto do adquirente, qu:tndo o lotcumcnto niw estivt.:r rcgulurmcntc inl'>crito,
'
Ar!. 40. i\ Prcfcituru Municipal, ou o Distrito FtdcrulliUando fur u
c;,tso, se desutcndida pelo loteudor 11 notilicaçrw poderá rc~:tularililr loteamento m1 desmcmhramcntll niJouuturiladu, ou execuwdo ~cm oh~ervúnc1:1
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do ato aUrnml.'ltrativn Jc lu.:cru_:;L, r•tr;L cvlt,Lr 1c~:u• >H.h
Jc dc!'lcn\'ulvimcmn urh;uw c IHL defc~a lhl'> Jircno~ Ju~ aJqu 1rcntc!'l Jc lote,,
~ I" A Prefeitura ~\unicrrat, ou o Di~trito hJcral quandu fnr u ~.:;r~ 1 •.
que prnmu .. cr ;1 rcguhtri1açi'w, IHL furnw de, te :trtrgo, ubtl!rú judici;Limcntc n
lcvantamcntu das prcst;u.;{le!'l dcpo!!it:rda~. ~.:om o~ rc~pcctivos acrê~~.:imu~ ~,h;
corrc;çi'm nwnctúria c junh, nos termos do ~ tv do :trtigo JH de~l;t Lei, ;1
titulo de rcss;Lrcimentu Jas importf1ncia' dcspcndidu~ cnm elJUipamento~ ur·
h:mos ou c:o;propriaç{Jcs ncccss{Lria~ para reguh1ril~H o loteamento ou dcs·
membramento.
~ ~~ A~ imponúncia!'l de!'lpcndid<Ls pclu Prefeitura Municip:il, ou pelo
Di~trito Fcdcrul qu01ndo for o caso, pur;.1 regularilar o lote;m1cnto ou de.,.
memhramcnhl, caso ni1o scjum integralmente rcssarciJ.a~ conforme o di!'lpll!'l·
tu no rar{Lgmfo :mtcrior, ~cr;Lu cxigid;.Ls, na parte f;~ltantc do lotc<tmcmo,
arlicando-~e o dbro!IIO no artigo 47 dC!Itil Lei.
~ )"' No Ci.ISO de ll lutc;.rdor n~o cumrrir o e!'~Wbclcddo nu r:~rúgr;~fo
;tntcrim. ;t Prt:fr:itura Munidp;LI, ou o Di.strito Fcdcr:tl qu;mUo for o c;L.,u,
pnllcr[t receber as rrc~taçUc11 Uos adquirc:nJcs, uti: o valor devido.
4<~ t\ Prcfcituril f\.1 uni~.:ip<LI, ou o Distrito Fcder:tl qu:~ndo for o ca~u.
p:tra assegurar u rcgularinçi'Lo do loteumcntu ou dcsmcmhramcnto, hcm
cumu o rcssarêimcnto integral de imrortâncias dt:spcndid:ts, ou :t dc~rcndcr.
podcrú rromovcr judicialmente os procedimentos c:IUtclan:s ncccss:í.rios ao~
fin~ colimudos.
An. 41. Rcgui:Jrizado li lotcumcnto ou desmembramento pela Prcfci·
tura Municipal. ou pelo Distrito Fedcr.Ll quando for o caso, o adquirente do
lote, comrrov;mdo o depósito de tod:~s as prestações do preço iLvcnçudo, poder ii obter o registro de propriedudc do lote adquirido, valendo pan.1 tanto o
compromisso de vendu c compra dcvidumcnte firmado.
Art. 42. Nus dcsupropriuções não serão considerados como loteados
ou loteáveis, pura lins de indcnizaçào, os terrenos aind<L n~o vendidos ou
~.·ompromissados, objcto de loteamento ou desmembramento não rc:gi.~trado.
Art. 43. Ocorrendo a exccuç~o de loteamento não aprovado, a dcsti·
nação de áreas públicas exigidas no item I do artigo 4~' desta lei não poderá
se alterar sem prejuízo da arlicação das sanções administrativus, civis c cri·
minais previstas.
~C\1!'1 paJrllc~

*

Art. 44. O Municírtio, o Distrito Federal e o Estudo podertto expropriar úreas urbanas ou de expansão urbuna para relotcamcnto, demolição,
rccorlstruç~o e incorporaçr1o, ressalvada a preferência dos expropriados para
u :tquis!ção de novas unidades.

~·ompctC/1\C, OLI Clll i.lC'Ia~urdo ~l>nl a~ Ji!'lrll~Íi9ÜC~ Jc~ta

i. CI tlU di!~ lltlf!lli!'
do Di,tritn 1-"cJcral, E'ltado~ c ,\lunidrio~;
I\ - d;Lr inil.:io, Jc qu;d~ucr modo, nu cfctu;tr loteamento ou dcv
mcmhramcnto do ~nln r•1ril lins urhunm ~cm oh~crvüncr:t da' dctcnmn;L..,:ilc'
~·on~tantc~ do atn iidministr;.Ltivu de licença;
III- falcr, ou veicular cm prtJro~ta, contrato, pro~rccto ou com uni·
l.:i.I~;Lll ao rúh\ico OU a intercss;idOS, ;Jiírnwç~O f:tlsa ~ohrc ;1 lcgalidade de: ln·
tc;.Lmcnto uu dc~mcmhramcrllo do solo rara lin~ urhanm. nu ucult:tr fraudulcnt:tmcntc f>~ltl a ele relativo.
PENA: Rcclusf10, de 1 (um) a 4 (qu;llro) ano~. c multa de 5 (cin~.:o) :1 50
(cinqUnt;t) vc/.c~ o maior s;tlúrio mínimo vigt:ntc nu Paí,,
Parúgrafo únh:o. O crime dclinido neste arligo i: qu;tlific:1do, !'~C comctiJn:
I- ror meio de venda, rrümcssa de venda, re!'l~rva de lote: ou qu;~i~4lH:r
nutros imtrumcntos que m;tnifcstcm a intcnçiLo de vender lote cm lotc;.Hncn·
tu nu dc!'lmembramcnlll n~n rcgistr:1da no Registro de lmilvci~ ~ompctcntc;
\I- com inexistência de titulo legitimo Jc propriedade: do iml>\clllllt:il·
du nu dc~mcmbrado. ou ~.:um omissão fraudulcntu de futu <1 ele relativo, 'cu
fato não cunstiluir crime mai~ gruvc.
PENA: Rc~lusfto, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, c multa de lO (dei) a 100
(~cm) vc1c~ o maior sal:lrio minimo vigente no P>~i.s.
Art. 51. Qucm •. de qualquer moUo, concorra para ;1 pr~ttica do~ ~.:rime~
rrcvbtm no Mtigo :tntcrior Ucsta Lei incide n;L~ pena~ a c~tcs comi nada~.
considerado~ cm csrc~.:iul os atos praticados na quulid;~dc de m;~ndat[triu de
lutc;1dur, Jiretor ou gerente ~c sociedade.
Art. 5:!. RegistrO! r loteamento ou desmembramento não arro\'ado pc·
lu!'~ úq;~n~ competentes, n:gistmr o compromis~o de compra e vcndu, a ccs·
~:io ou rromcssa de ccssi'io de dm:itos. ou efetuar registro Ue contrato de vcn·
d;t de loteamento ou desmembramento não regbtrado.
PENA: Detenção de I (um) a 2 (dob) unos c multa de 5 (cinco) a 50 (cinqUenw) vezes o m:tior sulário mínimo vigente no Pais, sem rrejuizo das
!'IUOt;Õc~ :~dministrutivas cabíveis.
rcnrncntc~

CAPiTULO X
Disposições Finais

Art. 45. O lotcador. ainda que já tenha vendido todos os lotes, ou os
vizinhos, s~o partes legitimas para promover açào destinada a impedir construç;to cm desacordo com restrições legais ou contratuais.

Ar!. 53. Todas :1s alterações de uso do solo rural para fins urhanos de·
pendcri'io dc rréviJ audiénci:~ do INCRA, do Org~o Metropolit;.tno, se houver onde se loc:rlilõl o Municirio, c da uprova4,:ào da Prefeitura Municipul.
lHI Jo Di~trito Fedcr;il quando for o Ci..ISO, segundo i..IS cxigl:nci:.~s da lc~i~·
laçiLn pertinente.
Art. 5-'. EsH• lei r:ntr:r em vigor n:~ daw dr: sua publicação.
Art. 55. Rcvog:tm·sc :t' disposições cm contr[Lrio.

Art. 46. O !ateador nt10 poderú fundamentar qu;ilquer açào ou deft:sa
n:1 presente lei sem :1prcsentação dos registros e contnllos a que d:~ se refere.

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Sr. Senador Evdâsio Vir:iri..l.

Art. 47. Se o lotcador intcgmr grupo económico ou financeiro, {\u•ll·
quer ressoa física ou jurídica desse grupo, beneficiária de qualquer forma do
loteamento ou desmembramento irregular, será solidariamente rcspons{LVc\
pelos prejuízos por ele causados aos compradores de lotes e ao Poder Públi-

O SR. EVEUS/0 VIEIRA PRONUNC/,1 DISCURSO
QUE, ENTREGUE Ã REVIS,lO DO ORADOR, SERÁ PUBJ.J.
CADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- Concedo a palavra ao Senador

co,
Arl. 4M. O forl> competente para os proccdiml!ntos judiciais previstos
nest:t lei será sempre o da comarca da situação do lote.

P<Lulo Brossard.

Art. 49. As intimações e notificações previstas nesta lei deveri1o ser
feitas rcssoalrncnte ao·intimudo ou notificado, que assinarü o comprovante
do recebimento, e roderào igualmente ser promovidos por meio dos C ar·
tOrios de Registro de Títulos e Documentos da Com:1rca du situação do imó·
vel nu do domicílio de quem deva rccebi:-las.

fazer uma breve comunicaçi'io, e urgentíssima.
De comum :acordo com o nobre Senador Paulo Brossard, não vou to·
nwr o tr:mro de S. Ex•. Ê arenas raril um:1 comunicação.

~ JY Se o dcstinutário se recusar a dar recibo ou se furtar ao recc.·bi·
menio ou se for desconhecido o seu paradeiro, o funcionário incumbido d;.1
diligi:m:i:~ informurà est:l circunsuincias ao Oficial competente que a ccrtlli·
carú, sob su01 responsabilidade.
~ ~Y Certilicada a ocorrência dos fatos mcncionudos no p;1rúgrafo un·
tcrior, <L intim:~çi1o ou notilicaçiio será feita pot cdit:~l nu forma destu Lei, começando n pr;~I.O a correr 10 (dez) dias upós a última public:1çiLo.

CAI'iTUI.O IX
llisposiçõc~

Penais

Art. 50. Con!'ltitui ~..:rime contm a Admini.'ltra~.;i'w Púhlica:
1-·dar inicio, Uc 4ual1jucr mndo, ou t:fctuur llJtcamcnto lHI de~-·
mcmhramentll do ~ulo para lins urhanu~. ~cm i.lutori/a~·i'Hl do órgi'1o púhlicu

O Sr. Teorônlo VIlela (MDB- ALI- Sr, Presidente, eu pediria para

O SR. PRESIDENTE ( luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nador Teotónio Vilela, ram umu breve comunicai;ào.

O SR. TEOTÓNIO VILELA (M DB- AL, Pura uma comunicaçüo.
Sem rcvisi'io ~o or:~dor. ) -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Acõ~bo de receber o boletim médico sobre os presos políticos do Rio de
J;mciro. Noio poderia deixar de trmer :10 conhecimento do Senado du Re·
rúhlica a ~ruve situm;~1o de saúde cm que se cnconlram os 14 rrcsos politi·
COS,
A Comis~i'io Mista que :malisa o Projeto de Anisti:t criou um;~ Subco·
mi~sUo paru visitar os rresos cm greve de fome cm todo o País. Infelizmente
:1 Buncmla governista, cmboru tenha arrovw.lo a indic:.~çào, não ucompunhou
o~ t\lcmbros da Oro~içi'Lo. Apr:nas o nobre Senador Dinarte Mariz, por ini·
ci;IIÍ\';L prúrria, visitou m rrcsns pollticos do Rio de Janeiro, c convêm ~~~1ui
fri~:tr, que au s:dr, S. E."<' declarou :~nsjornalistus que ni'io r:nc~mtr:tra lú ter·
r~1ristas,

J72.2
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Segundn·fdm passadu, em companhiu do Deputado Ulysscs Guima·
vb;itci os presos políticos em greve de fome. A pais:1gcm humuna que vi,
Sr. Presidente, é indescritível. V. Ex•, que :dém de ocupar, que nlém de dc~empcnhar um !.:Urgo político de tanta rdcvi'1ncia, é um intclcctuul, conhece a
litcnl\ura universal c, sobretudo, aquelas que muis comovcrum a Hum:mid:l·
de, que tratum. exatamentc, do sofrimento do homem no cárcere. Nós própritls, 01qui, no Brasil, temos as Mt•,uiriaJ do Ctirart• de Gr:~ciliano Ramos,
c nenhum de nós que teve a oportunidade e gosto pelos livros esquece Rt•cordacões da Casa dos Morros de Dostoievski.
N~o vou <tqui, Sr. Presidente, me ulongnr sobre o sofrimento dos 14 rrcsos polilicos do Rio de Janeiro, mas devo dizer a V, Ex•, com a minh:1 sensibilidade de crialuru humana, com u minha sensibilidade de Senudor d01 RcrUblicu, com a minha sensibilidade de intelectual, devo dizer :1 V. Ex• que
este Senado. uo tomar conhecimento da dcbilidude tol<ll dos 14 presos politicas do Rio de Janeiro, cm pleno estado de ruína humana, sacrificados em
nome de um idcul, porque ninguém se submete a esse tipo de sacrifício se
dentro de si próprio não possuir uma estruturação espiritual superior: creio
que este Sen:1do, nesta hom, através de meu apelo, tome conhecimento, Sr.
Pn:sidcntc Lui:r. Vh1na, do estado de saúde dos 14 presos políticos do Rio
de Janeiro, Peço a V. Ex• que torne uma iniciativa- não me atrevo daqui a
dar qualquer orientação, mesmo porque não me compete, e V. Ex•, na alturu de seu cargo, sabe muito bem desempenhá-lo- faço um apelo, Sen:1dor
luiz Vi;ma, para que V. Ex• veja como, de algum modo, particip:1r de uma
situação tão anitiva c que comove tantas parcelas d:l vida brasileira.
Somos, cm última análise::, os representantes do povo, E ali est:í uma
parcela do povo, e ali também estão todos os parentes dos presos políticos,
:1li tamht:m estiio, dentro daquelas grades, todos os organismos intermediários da sociedade brasileira, que se manifestaram pela sua soltura, dentro
daquci<Js grades está a Ordem dos Advogados do Brasil, dentro daquelas
~rades est:i a Conferência Nacional dos Bispos, dentro daquelas grades estú
a Associação Brasileira de Imprensa, estão os Sindicatos dos Trabalhadores,
os Diretórios Estud;mtis, está o povo, Sr. Presidente. E nào é possível que,
de[lois de 2tl dias de greve de fome, uma greve pacífica, como fez Ghandi,
porque. se esses 14 presos politicas fossem terroristas, estariam queimundo o
presídio, t:Stariam depredando o presídio, mio é possível que, depois de 26
dias de greve, essa situação continue dessa forma.
Devo dizer :1 V, Ex•. Sr, Presidente, que são aqueles que tomam cont:1
dos próprios presos, os soldados, os guardas, os aliciais que segunda-feira
pussad:l pediram ao Senador Teotónio Vilela que tivesse piedade daqueles
:'ilflõllCS,
Esta mensagem, que me toca tão fundo, que me tortura a almtl, Sr. Prcsidcllte, é que transmito a V, Ex•. Que a Nação brasileira saiba que apelei
par:tu Senado da Rcpúhlicu, que nào i: possível que uquclcs 14 jovens, en·
vt:lhccidos nas grades, alguns deles com li anos de cadeia, e um deles ingressou ctlm 16 unos Je idude, porque conduzia debaixo do braço livrm de ideologias politicas, não é possível que aquele~ 14 rupazes morram num deserto,
tocados, apen:ts, pelo sol imperial do poder, castigados pela inclemi:ncia c.insensibilidude do poder tocados pelos ventos e pelos vendavais dos desertos,
cobertos pelas dun:1s, Sr. Presidente, e como as setas morrerem no absoluto
silêncio.
Sr. Presidente, Luiz Viana, apelo para V, Ex•, que tão bem conheço pclos seus altos conhecimentos e pela sua sensibilidade humana, que alguma
cois:1 seja fcitu em nome desta Nação, cm nome desta Cusa que representa a
sucicd~1dc hrusilcira. (Muito hem! Palmas.)
r~es,

viu a vot. emocionada, c cu diria mesmo que, nu sua voz emocionad:t, o grito
lam:inantc do !•residente da Comi~srto M i~ta constituídu par;1 upreci:1r o projeto de anisti:l, a VOl do nnhrc Scn:ulor relas Alugoas, Senador Teotónio Vilela.
Nesse cntrctcmpo, Sr. Presidente, c são decorridas apenas duas scma·
n:1.~. o Ministro do Pluilcjamento deixou vago o cargo c um outro em seu lu·
g:tr foi dcsign:1do. Nestes dias o Presidente da Rcpúblicu foi visil:lr o mcrc:l·
do de São Paulo, c nestes dius uma sucessão de movimentos paredistus como
uma espécie de cenus cincmatogr{dicas que se sucedem mpidamentc, têm revcl;tdu cm toda :1 su~• nudel o resultado formidúvel dos :mos do milugrc, do
mil:1grc politico, do milagre económico c do milagre social.
A vcrdudc, Sr. Presidente, é que nestes poucos dias, os dius que nuímm
desde 4uc as portas dest:l Casa se reabriwm, a verdade é que a crise nacion:il
tem se :~presentado aos nossos olhos sob os seus mais variados aspectos, c
diante das mod:ilidadcs cada vez mais acentuadas desta crise, niio é mais
possível calar. E a Oposição h:í de fazer a única coisa que ela pode fazer, que
é fal:1r, clamar e reclamar.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quatro meses, cinco meses são p:1ssados
destlc que ussumiu a chena do Governo o General João Baptista de Oliveira
Figueiredo. Anunciudo o seu Ministério, creio que posso dizer, truduzindo
uma opinião generalizada, o Ministério não despertou entusiasmos, nem
mesmo c~peranças. Tornou-se generalizuda a voz que dizia isso: "M:~s continua tudo ;1 mcsmil coisa", como eu tive ocasião de ouvir cm muitos lugares
de pessoas cujo nome ignoro, de homens comuns não familiarizados com os
prohlcmus políticos, mas que manifestaram na singeleza dest:ls paluvras i.l
su:1 tristeza, a sua dccepçiio.
Contudo, Sr. Presidente, devo registrar que a figura do Chefe do Governo veio a despertar simpatias. E um registro que faço lisumente, tanto nssirn
~JUC ulguém- parece que vinculado ~s esferas oficiais- cuidou de tmdu:tir
o fenômeno c rcgistr:í-lo, dizendo que o Governo era impopular mas o Presidente em popular. Niio sei se a fórmula i: exat:1, mas a repito, Sr. Presidente,
para fotogrufar um momento, ainda que fugaz, dos fatos de que somos tcstcmunhus c que estamo~ a assistir.
O certo, Sr. Presidente, é que estes meses decorreram, quatro, cinco me·
ses, sem que se fizesse sentir, propriamente, a presença do Governo. As cai·
sus und;1vum, os ;1contecimentos se sucediam, mas a açào do Governo, propri:lmcntc, cst:l não se fazia sentir.
Dir-se-ú que é este um ponto de vista da Oposição, severa no seu julga·
mento'! Ni''!o, Sr. Presidente. Tive o cuidado de munir-me de alguns dados
4ue, se não v:1lcm muito, hão de valer pelos menos como munifcsl:lçõcs da
socicdudc, como testemunho da nossa realidade, a mostrar, antes c acima de
tudo, que nào~e trata de um preconceito da Oposição, mas se trata antes de
uma prcocup:1çào dos brasileiros.
Fal :dguns dias, um dos nossos jornais, o Joma/ do Ora.\·//, em editorial
intitulado "Erosiio da Confiança", dizia texlUalmcntc c pcremptoriumente:
''Não hú conlii.lnÇtl n:1 :~dministraçi'io econômicu'', ''Não há cml}hmçtltW wl·
miniJtrurtio t'COI/tjmica". Niio é o julg:1mento da Oposição, é o depoimento
de um jornal. de um grande jornal. ê um juízo formulado, não por um coluhomdor qualquer, sob su:1 rcsponsahilidnde individual, não; é umjuíw emitido pelo jl>rn:d, cm seu principal editori:1l: "Não hú confiança na ndministm~·;io econômic:1". O editoriul é de 5 de agosto. E cm outra passugcm di;r.
apenas isto:
"E como resultado desses primeiros quase cinco meses de Governo, cstú sendo crodida rapidamente a confiançu na compctênciu
desse Ministério pura administrar u cconomiu."

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nudor Paulo Brossard.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. Líder da Minoria, pronun·
da o seguinte discurso, Sem revisiio do or:1dor.)- Sr. Presidente, Srs. Scn<l·
dores:
Desde que foram reabertos os trabalhos parlamentares, ncstu segunda
purtc d:1 presente Sessão legislutivu, que me sinto chamudo a tr:ltar de ai·
guns prnhlcmns dos muitos que atraem a :ucnçiio do País c, :to mesmo tem·
pu, sinlll como ~tue um constrangimento cm fazê-lo, um constr:mgimcntu
purquc chego a in1<1ginm que, cm vct de contribuir p:tra a solut;ito destes
prnhlemas, cu poss:t colaborar para o ugruvamento deles. Agora, no cntantu, Sr. Presidente c Srs. Senadores, não russo mais cnlar, t:ll a celeridade Um
f<ttos que se têm desdohrado, :1 celcridude que se vem :lccntLwndo no dcs·
doh rmncn to deles.
'
Dcstlc que :~qui chegamos, Sr. Presidente, que o tema da anistia tem ~i
do, wlvet, a grande preocup:lt;Üo do Congresso, particularmente du Oro~iç;io, cm :unhas as C:ts:ts do Cnngrcssn c, ninda hú instantes, o Senado ou·

Não vou :1lém, hasta est:1 passagem, Sr. Presidente, para que, como se
fora um documento, cu possu dar este pequeno retrato do que podcri:1 cons·
tituir o resumo desses primeiros, já' agora, cinco meses de Governo sob apre·
sidéncia, sob a dircç:io do General João Baptist:1 de Oliveiru Figueiredo.
Mas, Sr. Presidente, se de um lado a opiniàu, cm fucc da ineliciênci;1 do
Goverrhl, cu di ri;~ qu;tse lJUe da OJU~ênciH do Governo, formuh1 e~~e julto,
vem a pl1hliell o prôprio Chefe do Governo, o General Figueiredo, par:1 di·
ter ao Bmsil c aos brasileiros que estanws ern f:tce daquilo que ele chamou
de um;1 ct:LHHuniu de guerra, Economi:t de gucrm, Sr. Presidente, :10 caho t.lc
15 anos Uc Ciovcrno, uns mais s:'thios do que os outros, un\ mais competente~
dn que os uutrm, uns mais incorruptíveis do quem outros. E ao caho de IS
arhl~. i: o l•rc~idcntc da Rcrl1hlica que vem anun!.:iar :1 Nal,'~o ~JUC: ela e~tú cm
f;11.'e de urna ccnnornia de !!Uerra.
n;L~

O Sr. Aloyslo Chun•s ~ARI:NA-PA)- V, E.x• permite um aparte, ape·
rar;t unta rctificaçúo r;'trida ao ~cu di~curso'.'

JJI,\IUO UO CONGUESSO Nt\CIO~t\I.IScçlw li)

----------------------------O SR. PAULO BROSSARD (MDil- RS)- Não posso privar·mc~c

ouvir u palavru de V. Ex•.
O Sr. Aloy•lo Chaves (ARENA-PAI -

----------------

de l:! de~ temê.~. soh o título "A presença que estfl u faltar", di1 apenas isto,
Sr. Presidente:

Fico muito honra~o com a

considcr:1çiio de V. Ex• Apenas, nobre Líder d:1 Minoriu, p:tr:t f<tzcr
umu hrcvc retincaçilo no discurso de V, Ex•. Quero dizer que no pronundu·
mento feito pelo nobre Presidente da República, Suu Excelênch1 usou us ex·
pressões: na frontcim, quase que na fronteira, no limiur de uma economiu de
guerm.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB-RS)- Sou profundamente agru·

dccido ii substnncial corrcção que me faz o preclaro Vicc-Udcr da Muioria,
nobre Senador Aloysio Chaves. O eminente Senhor Gcnerul João Buptista
de Olivciru Figueiredo não falou cm economia de guerra, corrige-me S. Ex• ..
c cu evidentemente aceito sua corrcçilo, vinda de autoridude tilo alta. Nilo
disse Sua Excelência que estávamos cm uma economia de guerra, mas que
cstávumos nas fronteiras de uma economia de guerra.
Depois de 15 anos, Sr. Presidente, de sucessos maravilhosos, de mila·
grcs, de conquistas jamais atingidas neste País desde que ele passou a ter go·
verno. E ao cabo de tantos sucessos maravilhosos, c ao cabo de tantas con·
quisias espantosas, chega-se não às dores da economia de guerw, mas às
suas fronteiras, segundo a voz mais autorizada, porque a voz do Chcfe do
Governo.
Mas isto me faz lembrar, Sr. Presidente, quando ano após ano, aqui nes·
ta Casa, a Oposição parlamentar apontava aquilo que lhe parcciu ser errado
no Governo; a Oposiçilo apontava aquilo que lhe parecia ser runesto ao País:
a Oposição ad,•ertia para aquilo que lhe parecia ser motivo de preocupação
cm rclaçilo ao ruturo da Nação. E ano após ano a Oposição ouviu aqui, par·
tida dali, a voz sobcranumcntc altaneira, enunciada com uma certa displicên·
cia, de que nós da Oposição insistíamos cm dizer estas coisas porque fechá·
vamos os olhos para a realidade c não queríamos nos maravilhar com os
grandes sucessos governamentais no plano cconõmico, no plano social, no
plano politico.
Quantas c quantas vezes não tivemos nós de ouvir aqui que a nossa persistência na advertência c na critica derivava do nosso pessimismo. Pcssimis·
mo, Srs. Senadores! Mas agora, depois de tantos sucessos, é o Presidente da
República que vem dizer que não estamos numa economia de guerra, como a
mim parecera tivessem sido estas suas palavras, mas, segundo a versão ali·
cial, que nos encontramos nas suas rronteiras, nos seus limites, economia de
guerra. Parece realmente que depois de I5 anos de governos sábios, de govcr·
nos sem mácula, de governos patriotas, de governos devotados ao bem
público, de governos muito diferentes daqueles que pelos seus defeitos, pelo
seu despreparo c pelos seus vinculas com o voto ,popular c com as suas fra·
quczas, tinham levado o País a uma situação de crise sem precedentes. Mas
os governos que se sucederam à grande crise de 1964, estes sim, grandes, limpos, incorruptíveis, competentes, sempre colocando o interesse público acima dos interesse:: particulares, privad.os, eleitorais, regionais. Depois de 15
anos o resultado é que vem o Chefe do Governo a dizer que nos encontramos
nas fronteiras de uma economia de Guerra.
Não sei, Sr. Presidente, de um diploma mais autorizado que a Oposição
pudesse exibir, do que esse que lhe vem conferir o Gcnrral Figueiredo, ugo·
ra, dizendo isto, porque é a síntese, é o coroamento c é.~ ~ama de tudo quan·
to a Oposição, nesta Casa c na outra, bem como na tribuna popular, tem di·
to, ano após ano, de que a política adotada neste Pais, à revelia do povo, por
governos que chegam ao poder sem o voto popular, haveria de levar o Pais
para isto que, agora, na frase lapidar do General João Baptista de Oliveira
Figueiredo, configura as fronteiras de uma economia de guerra.
Aí estú, Sr. Presidente, a soma das maravilhas de uma politica que en·
tendeu ser possível ser realizada sem a participação do povo brasileiro, hoje
mais descrente do que ontem, por aquilo que o Governo possa fazer. Hoje,
mais preocupado do que· ontem, quando sabe que se encontra nas fronteiras
de uma economia de guerra.
Mus, Sr. Presidente, o Governo que tem maioria nesta Casa, o Governo
que tem muioriu na outra Cümura, c o Governo que tem um arscnnllcgislmivo que lhe permite fuzcr tudo à horu que quer, o que tcm feito o Governo
pum cnfrent.ar cssu situação que ele apresenta com o espectro de umu eminente cconomiu de guerra, cm cujo limiar jú nos encontrmfumos'!
Aindu aqui, Sr. Presidente, em lugar de emitir ju[zos meus, ou de rccor·
rer u pronunciumcntos feitos por companheiros meus nesta Cusu, vou pedir
emprestudo conceitos cxternndos por um jornul, um outro grunde jornul des·
te Pa[s, c que dil, nem mais nem menos, 11 uma certa altura do seu editorinl

"0 Pais p:1rou por niio saber pura onde

!!C

pretendia levar".

O Pais parou, c purou, Nilo se pode undar nas ruas, não !!C pode
para um ponto quulquer do Território Nacional, sem que st:j<l·
mos abordados por pessoas que nilo conhecemos c que nos vêm indili:HH,
identificando-nos como membros desta Casa: "Paru onde vamos'! O quc nm
espera'!" -"Eu sou um empresário", dizia-me, outro dia, um homcm jovem, hcm apessoado,lúcido. Dizia-me outro dia, quando dcmundavu o No r·
deste, cm plcna viagem, me perguntando: - "Paru onde vamos? Eu sou cm·
prcs{uio, mas não sei o que devo fazer, se devo investir ou não, se devo produzir ou nii.o, porque falta uma definição do Governo.".
Este homem, que era mais moço do que cu, Sr. Presidente, não sei se te·
ria guardado lembrança muito viva daquela situaçilo de insegurança gcnera·
lizada que cu pude viver e cu pude experimentar nos anos de 1963 c 1964.
Mas cu tive ocasião de lhe dizer, cm resposta, exatamcntc isto: que o que a
mim doia, c doía de modo muito especial, é que 15 anos depois, estávamos a
viver dias que: lembravam aqueles dias de insegurança de 1963 e de 1964.
Com todas as diferenças óbvias que existem de uma situação para outra si·
tu:u;ão histórica, mas que lembravam.
de~locar-se

Veia o Senado, esta obscrvação do O Estado dt• S. Paulo:
"Um governo que não adotc, no atual momento brasileiro, o
papel de indutor da confiança pública, nos será quase tão funesto
quanto governo nenhum."
Note o Senado o sentido deste conceito. O titulo deste editorial, por sua
vez, diz tudo: "A presença que está a raltar."
E ele começa assim:
"Um governo que não adotc, no atual momento brasileiro, o
papel de indutor da confiança pública, nos será quase tão funesto
quanto governo nenhum. Ã tergiversaçi'io aliciai corresponderá o
desvairamento na sociedade: à dubiedade nas atitudes corrcspon·
derá u anomia; à omissão c à rclutáncia em se definir corresponde·
rá, nu sociedade, uma cultura perigosa de insatisfaçõcs,"
Sublinho: "uma cultura perigosa de insatisfações!"
Mus o que i: que nós estumos a assistir, senão cxatamente isto- umu
culturu rerigosa de insatisfações - diante desta ausência de governo?.
Delc:gar poderes, como recomenda a boa administração, não é ausentar·
se da ação, é ao contr~rio, meio de multiplicar a própria presença.
Mas o que ocorre i: que, longe de delegar atribuições para marcar a pró·
pria presença, o Governo se diluía, o Governo se evaporava, o Governo de·
sapurecia, o Governo ausente permanecia. E, com isso, o Pais parou, O
País parou por não saber para onde se pretendia levar.
E o editorial conclui com essas palavras que vou reproduzir:
''Quem proclama uma "economia de guerra" deve começar
pelo empenho cm promover entre todos um csrorço de guerra".
E óbvio, porque, afinal de contas, para que Governo se o Governo fica
apenas no anúncio ou no prcconicio das noticias infelizes? Governo existe
para governar, se é capaz de fazê-lo.
"Quem proclama uma economia de guerra deve começar pelo
empenho cm promover entre todos um esforço de guerra: deve
articulá-lo a partir do círculo mais próximo de si, dcsclassilicando
quem quer que nào se submeta ao que a realidade mais patente está
a recomendar. Sem isso, o que se consegue é abrir a administração
c o governo a um lamentável transe delirante".
Esses conceitos, Sr. Presidente, não sào do Líder da Oposição, nem
suem dos lábios de um parlamr.ntar oposicionista: esses conceitos foram cs·
tampudos cm um dos nossos jornais de maior prestigio, prestígio adquirido
ao longo de anos c unos de serviços prestados ao País.
Em outro editoriul, o mesmo jornal, O E.uado dr S. Paulo, sob o titulo
"A Responsabilidade do Presidente", falava em uma sensação de intrunqUi·
lidadc, scns01çào de intranqUilidade cstu que se traduz não apenas no campo
sncial, como também no cumpo cconômico, onde a fult<l de dcliniçõcs, de
nricntuçõcs n[tidus impede as classes produtoras de realizar os investimentos
indispensáveis u <~sscgurur Q progresso do País c u absorção crescente de
mlio-dc·obra.
Vej:~ V. Ex•, Sr, Presidente, o gruu dus nossas inquietações. Vcju V. Ex.•,
Sr. Presidente, u intcnsidudc dos sentimentos de responsabilidudc que nos
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;lcomp;lnhilln qu;111do, aqui minoria, outr<l .:oisa n~o po~kmo\ t';uer ;.cn:io
falar, c falando rccl;un;lr contra isso 4uc podcriu ser dJ;Inwdü Je um ;1han·
llüJW, por parte 1.h1 Governo, cm rclw;ào uos graves pruh!cmas que \l Pai• c~
t:'l ;1 atr;1vcssar.
Viro :1 púgin:1, como se tivesse di:mtc de mim urna púgin:1 a ler, viro a
p:ígina deixando inacabada a lcitum, c me detenho, Sr. Presidente, cm du.as
folh:~s, duas páginas do Jomal do BraJi/. Pma que um eventual c futuro leitor
dos nossos An:ds não tenha necessidade de recorrer a outras fontes de infor·
mw.;;io, devo dizer qut: o Joma/ dn Bra.\·if niio é portn·voz d:1 Oposiç;io br:1si·
lcim. E ~. de outro ludo, um dos jornais mais respeitúveis da nossa terra,
t\hro, Sr. Prc:sidente, um jornal, c encontro dois quadros: um deles, lliz
assim:
"Em greve: Rio, Professores ..
Brasrliu: Construção civil.
Minas: Construção civil, funcionários da Prefeitura, curtciros,
metalúrgicos, mincradorcs, buncí1rios.
Parant1: Caminhões.
Rio Grande do Sul: Construção civil.
Goiás: Construçi'io civil.
Bahia: Professores."
PÚrccc, Sr, Presidente, umu csp~c:ie de bolsa de vulorcs, cm que as noticias mais expressivas do mercado são upontadas para guia c oricntução dos
interessados,
Noutra cdiçi'io do mesmo jornal, este quadro:
"Em greve: estudantes de Farmácia do Recife, mewlúrgicos
llc Divinópolis, mineração de ouro de Nova Lima, professores do
Rio c Salvador, construção civil de Porto Alegre e Goifmia, C<mlinhonciros de Cascavel, bancúrios de Belo Horizonte."
Ameaçam greve. Ê a previsão do mcrc<~do, E, mais:
"Ameaçam greve: metalúrgicos de Juiz de Fora c Belo Hori·
zonte, cxtr<~çfio de petróleo de Salvador, indústrias pctroquímic~IS
de Camaçori, empregados da PETROBRÁS do Brasil, fora Rio,

handrios do Rio, Juiz de Fora c: Curitiba."
Não fica ai o quadro, Sr. Presidente.
"Fim Ue greve: Juntil Comcrciíll de Belo Horizonte, CiJTtciros
de Belo Horizonte c Bctim, construção civil de Brasília, transporte~
colctivos de Porto Alegre."
Estú aqui, Sr, Presidente, a demonstraçUo viva, a cc:rtidão, com f~ púhli·
c:1, da,Juilo a que hú pouco ,Iludi, o quadro de insatisfação, de intranqililida<.h: geral, que em toda p:1rtc se nota, que em todu parte se sente, mesmo não
trocamJo palavra, mesmo não ouvindo os clamores que vêm de toda rH1rtc.
Mus, se cu :linda precisasse do mais idôneo dos depoimentos, cu me Villcri;l de declunu;õcs que ti imprensa divulgou como tendo sido prcstad:~s pelo
nobre Líder da M:1ioria o eminente Senador Jarbas Passarinho. Se os jor·
nolis bc:m interpreta mm o seu pensamento, estar-sc·ia diante de um cst:ldo de
dc~obcdiência civil.
Um outro jornal tamb~m atribuiu a S. Ex• o juízo que eu suponho niu1
tenha sido emitido, responsabilizando setorcs da Oposição, scni1o tod:t a
Oposição, :t Oposição inteira, pois houve um jornal que assim noticiou dcclar;~çõcs suas como rcsponsúveis por esse estado, que S. Ex• rotulou como
sendo de: dcsohc:diêm:ia civil.
Quer dizer, esse conjunto de manifestações vem pipocundo aqui c :~li.
n:ts regiões nwis Vi.1ri:1das do Pu!s, nos setorcs mais diferenciados do Pais. ·
mas tod:1s elas com um tntço de união u lhes dar unHt identidade comum: uma eloqUente nwnil'cstação de desconformidudc, mas não apcnus de des~.:un
furmili:tdc, senão, tarnb~m. de intranqUilidade gcncmiLt:Jda, que lcmbr:J, Sr.
Presidente, os momentos que ununcium ou que dc.:mando1m ~oluçôcs, que: sô
o Governo, pelo fato mesmo de ser Governo, pode c deve tomar. Porque :1
Oposição não govern;L Às vezes, Sr. Presidente, cu ouço isso: "mas :1 Opu~içàn ni1n vai :~prcscntm programa :~ltcrnativo'!" Poli c Hpresentar progmmas
qu:~ntos quiser, nws (J encargo da Oposição nllo ~ aprcscntur progr:~mas.
~.:omu n;in é tonwr decisões de Governo. Ao Governo incumhe governar c i1
Oposiç~o colahorar com o Governo, utruvés da su:1 critica, da sua liscali·
liiL;~o. mais nu menos cn~rgicu, nwis ou menos severa, mais ou menos can·
dente. Ma~ n LjUe n;iu ~possível~ trampor os termos lia cqu:u;ão politka c
rcdanwr da Oposiç;io soluçtics que n <inverno ni111 dú, qlwndo uu Ciovernu.
c ..,ú a ele, in~.:umhc dar. c~atarncntc por ele ser Governo.

Outro dia, Sr. Pre~identc," propósito de uma oração proferida pelo
nohrc Scnadnr José Richa. a respeito de coi~a.., ocnrrid:~s no sctor cafeeiro,
ti\'c nca~io'Hl de di1er que, ~e estivéssemos cm um governo parl:~mcntm, o Mini~trn Ja lmlú~tria c dn Cnmércin, no dia imcdiiltn, cst:~ria :ILjui a Jcmom·
trar a improcedência das rcvelaçtics fcit:ls pelo eminente Senador pelo Paranil lHI, cnto'1o, teria Jcixado de ser Ministro no dia seguinte. E olhe lú, Sr. PrcsiJentc, se com (J Ministm d:llndústria c do Com~rcio niio ia mai.~ :1lguém ...
l•orquc ;1 M:nsihilidadc c a rcsponsahilidadc c.'(istcntcs num sistcm:1 pari:~·
menta r de !):ovcrno no'Hl permite que, nesta Casa, sejam ditas ils coisas mui~
graves que podem ser dit:1s ti respeito Jc atos govcrn;~mcnt<li~ c ni'Lo aconteça
nada. n~n :1contcç:1 ahsolutamcntc nada: aconteça o mesmo que :1contcccria
se o Senado, na véspera. não houvesse rc:diz:~do sessão. Parece, Sr. Presidente, que o Senado tem p:ucdcs de chumbo c :~quilo que se diz aqui. :1qui lic:1
sepultado. M:1s, ~ o caso de repetir aqucl~1 frase que, entre nutras, j{l deu
imort:dido1dc a algu~m: "Mas que País ~ este?"
O Sr. Aloyslo Chan'S (ARENA- PA)- Nobre
permite V, E.~• um apmtc'?
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O SR, PAULO BROSSARD (MDB- RS)- M;lis uma vet, tenho o

[lf:l/cr de ouvir o ;!parte Uo nobre Senador pelo Purú.
O Sr. Aloysio Chav~s (ARENA - PA)- Apcn:1s par:t esclarecer ;t V.
E.\•, se~ que não tem conhecimento pr~vio do fato, de que S. Ex• o Sr. Mi·
nistro da Indústria e do Cvm~rcio, convidado pelo Senado, aquiesceu cm
>tqui comparecer, marcou dia para fazé·lo e, nessa oportunidade, tenho cer·
tcw de que S. Ex• cstmá habilitado :a prestar todos os cs.cl:trer.:imcntos, inclu·
si\'e ;t respeito dos futos que foram objeto do discurso do Scn;,u.lor Jos~ Ri·
ch:1, do Par:mú. Portanto, o Sc:n:1do terú oportunidade de cobrar de S. Ex•. o
Sr. Ministro da lndústriu c do Comércio, que não recusou o convite, todos
os cscl:~rccirncntos que desejar.
O SR, PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Na linguagem sempre

clcg:ante do nohrc Vice-Líder da Muioria, encontro o termo apropriado para
rctr:Har o sistema vigente.:, cm contraste com ;1quclc: a que.: antes me rcfc:ria. O
Ministro :llJUicsccu cm vir ao Senado para, cm dia por S. Ex• designado,
prestar cscl:lrccimentos,
Acontece que o discurso do eminente Scm1dor José Richa foi proferido
antes do recesso Uo mês de julho e os danos cu usados ao Pais c denunciallos
pnr S. E.x•, estes, ji1 a csltt'altur:t, são irrepart1veis.
t\hs, S. E.x•, o Ministro d:t Jndústrü1 e do Comércio, :atendendo rc(Jucri·
mcntn formul;~do, aquic:sceu: como cm outros tempos os reis aquiesciam üs
sl1plicas dos povos.
O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- V, Ex• sabe que ;1 cxprcsst'10 ~
rigorosamente corrct:1, porque S. Ex• foi convid:1do: se fosse convocado. te·
ri:~ o dever de comp<lrcccr,
O SR, PAULO BROSS,\RD (M DB-RS)- Prestei homenagem it pre·
cisito c i1 elcg:inci:~ da sua linguagem.
Mus pode S. E.'' vir a esta Casa c não dizer nada ou pode, cm vindo ii
esta Cusa, confirnwr cm tudo uquilo que aqui foi dito pelo eminente rcpre~ent:lnte pelo Parunú. E cm r:mio desse m~1lfadudo regime, que tantos malc~
c infortúnios tem c~1usadn ao nosso Pais, Ministro ele suirá d:1qui e Ministro
ele continu:1rá a ser enquanto contar com o apoio do Chefe do Governo,
Mas, Sr. Prcsidcntc,já que estou u falar cm Ministro que ficart1 cnqu:m·
to cont:lr com o apoio e a confiançu do Chefe do Governo, por que não
lemhrar, Sr, Presidente, que houve uma mudança de Ministro'!
Ni1o n1l muito o1qui esteve, convocado, o Ministro do Pluncjumcnto,
Professor Mário Henrique Simonscn. Tenho cm müos, Sr. Presidente c Srs.
Sctwllorcs, o truh:tlho ror S. Ex• endereçado ao Senado c que cont~m :1 cxrnsição que fez ncslil Cusu,
Ni1o precisarei dizer ao Senado o que uconteccu na semana p:tssuJu.
Nntídas dmjui,licsmcntidus dali c o eminente Sr, Mário llcnrique Simonscn
~c dc:~pcdc: Jo Minbtéritl. S. Ex• foi f.Jcmitido, foi c:xoncrudo pelo PrcsiUc:ntc:
du Rcpithlicu, pelo Chdc do Governo'! Formalmente o fui, í: clum. mas o
afa~t:uncnto do ilustre Ministro não resultou de decisão, de dclihcraçUo du
<icncral JoJo Baptistu de Oliveira Figucircf.Jo, mas f.Jccorrcu de requerimento, creio que formulmlo cm termos irretratúvcis, du untigu Ministro da Fa·
1cndH c, at~ hl1 pouco, Ministro do lll:mcj:uncnto.
Creio, Sr. Prcsitlcntc, lJUC num::1, pelo n1etws nos Judos ll<t Opo~i~·;in.
nesta Casa, nuncu, j:unais o Sr. Professor i\H1rio Henrique Simonscn l'ni tido
comn pes~ua sem cumpcténda. Mui to :to contrúrin, os ~cus talentos ~crnprc
furam reconhecidos. Se críticas nwis úcida~ c mais ressoais S. E.x• 'recebeu,
'-'fl'io que nüo fnrarn de~ ta Casa c creio que ni1o foram do MDB.
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Ma.~. pou~.:o importa i~sn, Sr. Prcsidcn~c. o fato é que S. Ex• solicitou
c.xnncraç[ul do cargo l.lc Ministro dn Planejumcnto cm termos que lizcram o
Prc~identc da Rep~ib!ica, emhora com pe~ar, st:gundo palawa~ suil~.
conceder-lhe a cxoneraçiu1.
Note·~c. Sr. Presidente, que, na Citrla do General Figueiredo, assim ele
~c dc.~pcde do Ministro Mário Henrique Simonscn: "Amigo certo". Com cs·
tas palavriiS, endereçou ao Ministro demissionário, o Gencml João Uaptista
de Oliveira figueiredo, quando se refere às criticas irresponsáveis c pressões
inaccitúvcis.
Quarenta c oito horas antes, em uma n:unii1o da Bancada do maior par·
tid11 do Ocidente, na Câmara dos Deputados, o Ministro Simonsen havia
sido duramente alvejudo c a suu cabeça solicitada.
Vou ncar por ai, Sr. Presidente. O meu propósito não f.: fazer a crônica
desses dias; ela estú na memóriu de todos,

Paru suhstitui·lo, Sr. Pre~identc, roi nomeado o então Ministro da Af!ri·
cultura, o Professor Antônio Delfim Nctto. Não vou discutir o acerto ou o
desacerto da escolha, nem vou fazer reparo aos méritos do ilustre ex·
Emhaixador em Paris. Mas vou fazer um registro, Sr. Presidente, vau trazer
i1 luz um aspecto de algo que me parece unl tanto estranho, um tanto con·
tr:"'rio ús leis inescritns, leis da açào política e da açào do Governo. O Professor António Del!im Netto foi nomeado Ministro do Planejamento em subs·
tituiçào i:IO Proressor Mí1rio Henrique Simanscn, que aquela Pasta ocupuvo1.
M:1s lembro e relembro que o Professor Simonsen n~o roi exonerado, porque
~.:om ele ins:.1tisfeito estivesse o Presidente da República e que, muito ao contr;írio, l:.1mentou u sua saída e ainda declinou que se via rareado a dar a demissão solicitada. Para o c:1rgo vago v:..~ i um outro Ministro que, nem sequer
do Ministério nUo fizesse parte, mas um outro membro do mesmo Governo.
do mesmo Minist~rio, apenas deslocado da Agricultura pari! o Plancjamcn·
lo.
E eis scnUo quando, Sr. Presidente, leio nos jornais, para surpresa mi·

nha, que a missão de Dclnm ~ vencer o pessimismo. Mns, então, Sr. Presidente, quer isso diler que o Ministro Simonsen era o porta.voz d.o pessimismo, e pari\ varrer o pessimismo do Governo foi preciso trazer da Af!ricuhuril
o seu hem·humorado titular.
E as~im o Governo anda, Sr. Presidente, do pessimismo ao otimismo,
atr11vi:s de.~su mudança de cadeiras.
O Sr.Jarbas P11ssarinho (A RENA- PAl- Permite V. Ex• um apo1rtc'!

O SR. PAUI.O BROSSARD (M DB- RS)- Tenho a honra de ouvir,
agora, o eminente Lider Senador Jarbas Passarinho.
O Sr. Jarbas Pa<'lrlnho (ARENA -I' A)- Senador Paulo Brossard,
V, E.x• mostrou ai estou distante e minha insuficiência visual não permitiu
ver - m:mchetes do Diário Oficial da União ou de um jornal?
O Sr. Brossard (MDB- RS)- O admirável Senador Pussnrinho ...

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Gralo pelo adjolivo.
O SR. PAULO BROSSARD (M DB - RS)- Merecido,
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Duas vezes gralo.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- O admirável Senador
Puss:arinho raz uma indugoçào, que poderia induzir que S. Ex• não rossc um
leitor do Diário Oficial da União.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Não, poderia ser o contrúrio, que V. Ex• rossc mais leitor do que eu.
OSR. PAULO BROSSARD(MDB- RS)-SabeS. Ex• que o Diário
0/iC'ial da União não dá noticias.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Pois é.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Mas, Sr. l'rcsidenle,
~reio 4ue posso, de ulgumu forma, responder, não no que disse, mas no que
nt1n dis~e .:1 eminente Lfdcr do Governo.
O Sr. Jarbas Passarinho (A RENA - I'A)- Perdão, peço a V, Ex• que
rcspom.ln o que cu disse, A intcligênda de V. Ex• muitas veLes pode truler fu·
tore~ de complexidade numa pcrguntu simples. Se: V. Ex• disse lJUC a missão
du Ministro i: eliminar ou vencer o pessimismo, c apontou isso no momento
cm liUC c:unctcrilaV:l que ele substituiu u outro Ministro, essa dcdanu;tw ~ó
teria cabimento, p:1r:1 o argumento dt: V. Ex•., se fosse uma dcclarução o li·
cinl. 1: V. b• ru.:rccbcu hem isto, c é por esta ralim que se detém tanto na rcs·
posta.

O SR. l,AULO BROSSARD (MDB- RS) Não scr:1 toda~ a~ \etc.~ que
cu pm!crci re-;pondcr, corn f;~cilidudc, nquilo que cxpticililmcnh: for ditu pelo
nohrc Senador. Deixe-me, portanto, >~proveitar·me destil ve1. para rc~pondcr
o que foi dito c o que nilo foi dito.
N~o. nobre Senador, estil munchetc nno é do Didrio Ojicial, é de um dm
jurn:1i~ desta Capital. Mus este jornal esl<\va u publicM palavra.~ do porta·
voz da l'residéncia da República, o MinistroSaid Farhat: "A Missão de Dei·
lim é vcn~.:er o pe:o.simismo". Às loas ao preclaro Ministro do Plancjamcnto,
profc~sor Milrio Hcnriqut: Simonsen, foram incorporadas e!>Sa~ ~rtig.a~.
qui~o;ú hú de ~ahcr S. Ex•., süo praticamente inscpilráveis d:~qucles que ~c de·
dicam ;, causa pública. Saiu do Governo por sua iniciativa, a seu pedido.
Mas, se de um ludo re~.:ebeu os louvares c agradecimentos do Chefe do Gn·
vcrno, tumhi:m pode ter a certezu de que, com a suJ saída. as cores negras 1.h1
pe:-.simismo ficuvnm ufustadas ...
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Então, V. Ex• me pcrmilil,
jú que V. Ex• respondeu ao que cu nfio disse'!

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Com o ingrc»o. agur.,,
dc um espírito otimista, de um espírito otimista, Sr. Pre~idcntc, que ~ome·
guiu injetar otirnismo nos agrkultorcs, para valer-me du mesma rontc inl"or·
moltiv<J:
"O Presidente espera ver transpostas -leio palavr;~s do Ministro Furhat- "O Presidente espera ver trJnspostu~ pun.1 o conjunto da economiu e para o conjunto da sociedude brasileira, ;~que
la dose de otimismo".
Agora, sou todo ouvidos paru o upurte do nohrc: Senador.
O SR. PRESIDENTE (luiz Viana. Faz sou r u campanhia.)- Apcnus

pedi riu lkerwa pitra diler a V, EA' yuc ainúu

di~põe

de cinco

minuto~.

O SR. PAUI.O BROSSARD (MDB- RS)- Vejam só conforme a"'.
dcira. assim é o udjetivo ...
O SR. PRESIDENTE (luiz Vianu)- Veja V. Ex• como o tempo corre
dt:prr.:ssa com a sua pulavra ...

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Ainda 1ém cinco mi nu·
tos ...
O SR. PRESIDENTE (L ui' Viana) -lnfelizmenle. Desejava que oRegimento me permitisse muito mais.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Muilo agradecido.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Não posso inlerpretar u paluvru do Presidente, mas V. Ex• hoje prefere, evidentemente, a na·
lisa r uquilo que não dizemos por aquilo que dissemos. Se o Presidente tivesst:
dito: V. Ex• .<iÓ dispõe de cinco minutos, o nobre colega provavelmente se
sentiria coagido. Como o Presidente disse: ''Ainda dispõe de cinco minutos'',
V. Ex• se sente diminurdo. No meu caso, pura nfio lhe roubar um segu'ndo,
uma vez que pretendo corresponder a elegância de V. Ex•. que :ne disse que
ocuparia a tribuna hoje, o que me fez esperar pelo seu discurso, pura poder
dar·lhe alguma palavra em nome do Governo, não quero tomar·lhe mais
tempo. Só diria que há uma grande diferença, por isso lhe pe'rguntei se era
umu declar:.~ção de Diário Oficial. há uma grande diferença entre o pensamento expressado pelo Presidente da República e aquele que caracteri7.o.tva
rcações de ulguns seguimentos da população brasileira, especialmente, tuiVt!l, dos empresários, aos quais se referiu o Ministro F:.~rah. Se S. Ex• estives·
se trazendo a pu lavra pessoal do Presidente, dizrndo que essa era :.1 turefu em
relução uo Ministro anterior, V. Ex• teria razão, mas para mim, infelizmente,
não a tem .

•

O SR. PAULO BROSSARD (M DB- RS)- Prossigo, Sr. Presidenle.
c me vulcndo, ugoru, de um outro jornal, pura também reportar-me :.1 palil·
vriiS do próprio Ministro Faruh, portu.voz da Presidênciu du Repúblka.
S. Ex• nnrmou que o Ministro Delnm Netto, do Plancjumcnto, tcrú
m;.lior scnsibilidudc com a áreu soci:1l. Muior sensibilidade do que o Líder da
Opo.~içào, do que V, Ex•, Sr. Presidente, do que o Líder do Governo'!! Re:ll·
mt:ntc, o csclurecido Sr. Said Fumh niio disse que era muior scnsibilid>~dc do
LIUC o seu antecessor, o Ministro Simonscn, mas creio que não hil ncccssidudc de grandes clucubraçõcs pma concluir que :.1 maior sensibilidade ou ii
<~prc~oadu muior sensibilidade r~1ru a úrcu sociul que teria o Ministro Delfim
Nt:tto sô pode ser cornpurndn com u menor scnsibilid<~dc que teria o Mini~
tro Simonscn nu mesma nustu que ele "iria a ocupar.
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N[1o .~ci se f.'Omcto um gmve erro de interprt:Htçào entendendo assim.
Sr. Presidente, o que me parece mais estranho ainda nr1o é ;tpenas isto,
porque estas questões dc otimismo ou pessimismo podem decorrer um t:mto
das pcrsonollidades. A caractcro\ogin explica isto nos homens.
Acontece que, com a despedida do Ministro Simonscn c com a transfc·
n!nci:.1 doM inistro Dcllim Nctto, parece que houve uma mudança na politi·
ca cconõmica do Governo.
Nào se interpretem us minhas palavras, Sr. Presidente, como se não de·
w:ssc ocorrer essa mudança. No entanto, o que gostaria de mostrar, cxutu·
mente para caracterizar aquilo que de início chamei a atenção, que é:~ ausên·
ci~ de Governo, o que gostaria de mostrur, de Salientar, cru exatamente isto:
que o Presidente niio mudou, mudaram os Ministros. Como se a política fos·
se dos Ministros, e nr1o do Presidente, fala·sc em uma mudança na política
cconômica, Antes era pessimista, c tinha pouca sensibilidade para u úrea so·
ci~l. Agora, é otimista e tem maior sensibilidade para a área social. Mas, ali·
nal de contas, o Presidente da República não continua sendo o mesmo c a
mudança não foi apenas de Ministros, de Ministros do Presidente~!
Eis-, Sr. Presidente, eis, Srs. Senadores, eis, aí, num pequeno pormenor nno t: apenas um pormenor. ê um pequeno pormenor, e vale o pleonasmoeis, ai, a medida exala dessa descoordenação, desse vazio, desse desarticula·
do ou desse inarticulado, desse conglomerado que ocupa o Governo neste
P:~ís.

Vej:~ a

Casa, e eu passaria horas, Sr. Presidente, recolhendo dados da
para provar aquilo- que aliás não precisa ser provado- eu reco·
lheria dados sobre dados, depoimentos sobre depoimentos, pura exatamente
mostrar o vazio governamental, do qual decorre a intraqüilidude, porque
gt:ru a insegurançu - um vazio governamental que faz com que um boato
ponhll a cidade em pânico.
Está aqui- também não é o Diário Oficial. nobre Senador, é uma outru
rolha que se edita nesta cidade:
rc:alid:~de

"Boato põe cidade cm pânico."
E pôs- c o pior é que esta manchei e realmente é verdadeira: um boato
pós a cidade de Brasília cm pânico. E, no dia seguinte, um boato pôs a cidade
de Fortaleza em pânico - por sinal, o mesmo boato.
Então, indago, Sr. Presidente: estarei eu a exagerar. a carn:gar nas tin·
t~s. fazendo deste quadro um quadro sobrio à maneira do Ministro Mfirio
Simonsen ou sob a sua inspiração pessimista, ou estou a retratar com absolu·
t:. fidelidade, com a objetividade passiva de um expediente fotográfico, a realidade política, a realidade ceonômica, n realidade social que estamos a viver'?!
Veja a Casa: o Presidente é o mesmo. Não disse uma palavra à Nação
sobre a mudança da sua poUtica, mas, graças à transferência do Sr. Ministro
Delfim da Agricultura para o Plancjamcnto,jâ se respira mais e já se fala em
uma mudança na politica econômica. E se fala, Sr. Presidente- vejamos o
que diz o Jornal do Brasil. em editorial, sob o título '"Renovação de Confiança":
"Com u economia, percebe-se uma indisfarçável sensação de
alivio,"
Não ê interpretação minha. Se erro existe é o erro de um importante jor·
nal deste País.
Vejn u Casa:
"Com a tconomia, percebe-se uma indisfarçável sensação de
alivio
E é preciso ncar claro que o sentimento não se nutre, apenas,
du troca dos nomes dos ocupantes do Ministério do Plancjamento.
O !,residente João Figueiredo substituiu o Sr. Mário Henrique Si·
monscn pelo Sr. Antônio Delfim Nctto com o objetivo explicito"
-leio o jornal- "{ou implicito pura quem não tiver visto aindu o
incontorn:J.ve\) de trocar de político.
Não basta mencionar que a ida de Dellim Netto restabelece
uma unidade e uma coesão no Governo que, nos últimos tempos d:t
gestão Simonsen, estuvum visivelmente deterioradas."
E por aí continua ...
Sr. Presidente c Srs. Senadores, se realmente a mudunça de Ministro do
Jllanejamcnto importu cm uma mudança de políticu e de política econõmicu,
perdoe-me Sua Excelência o Senhor Presidente da República se eu lhe di~ser
tpu: Sua Excelência faltou com os seus deveres pura com u Nação se não to r·
nou explicita essu mudança.
Nliu <1uero que o Governo permaneça no imobilismo dos seus erros,
mas tenho o direito de reclumur uma palavra cluru, aberta, convincente cm

rdw;;io a 01ssunto de tam:mh;t import:"lncitt cm momento tüo difícil. Porque
não hú dúvida, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que ninguí:m podcr{t guvcrn:tr
!-.Cnl cnnfhrw:t. E se o Governo não for cu paz exutamentc, de infundir aquele
mínimo de cnnliança no seio da sociedade hra!-.ilcir;t, cnttto i.l mudunça de
ministros ni'1o tcrú qualquer signilicado.
Sr. Prc!-.identc, ni'io quero e não devo ser descortês para com V. Ex• c
par;1 com o nobre Senador que vui ocupur à tribuna, mas peço vênia p:tra
ocup:'1·lil dumnte mais dois ou três minutos, porque era meu desejo cm ver·
Uadc dcscnvolver u análise e mostrundo, sob outros aspectos, sob diferentes
f:tccs, cstu inquil!tantc realidade econômic:t c soci:tl. E quem diz realidade
cconômic:1 c social está a dizer obrigutoriamente reulidude poHtica, porque
nào há um f:tto politico que se coloque cm uma pasta, um fulo econômico
cmulogado cm outra pasta c umu terccir:t a recolher um fato soei:!\. O fttto
político ê tudo isso. l)odc haver um problema económico sem que seju, abri·
g:ttoriamcntc, um problemu político. Mas um problema econõmico c social
confunde-se com problema politico.
O fato, Sr. Presidente, ê que o Ministro Simonsen, desta tribuna do Se·
n:tdo, através deste trabalho que tenho em mãos, fez o preconicio, por c~em·
pio, do não tabelamento dos juros bancários, tese com a qual não concor~o,
não concordamos nós, da Oposição. Jú agora se fala no tabelamento dos JU·
ros bancários. Há, cntii.o, umu mudança política'! Ê de concluir-se 4uc a
poliiÍCi.l é dos Ministros c n5o é do Presidente, ou melhor, que a política é dos
Ministros mas não é do Governo'? E que a politica económica muda com :1
mud:mça dos Ministros do Pl<mejamcnto~ Se for ussim, Sr. Presidente, mal
vai o Governo, porque o Governo não tem unidade. E Governo, untes e aci·
rn:1 de tudo, é unidade, ~coesão, é homogeneidade, é co-responsabilidadc.

Num si.~ tema presidencial tudo se concentra no Presidente e tudo de Oui
do Presidente. Eu considero este sistema um sistema defeituoso, primário,
antiquado, anacrónico, mas é: assim. Não posso entender, por isto mesmo,
que com a simples mudança do Minis~ro do Planejamento haju uma mu·
dança de políticu económica.
De quulquer sorte. o Governo tem que falar à Nação, não apenas por
uma questão de ordem moral por uquilo que: se costuma chamar a moral
politica, mus, principalmente, como uma necessidade para que a Nação pos·
sa acompanhar, possa criticar ou possa aplaudir, de qualquer forma que sin·
ta que alguma coisa foi mudada, a nm de que, Sr. Presidente c Srs. Senado·
res, "das fronteiras da economia de guerra" possa haver um rcnuxo, ...

O Sr. Aloysio Chores (ARENA - PA) - A distinção ,ó importante.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- ... possa haver uma recu·
peração daquele terreno perdido c que se transformou um terreno baldio da
confiança popular cm relação ao Governo.
Eu gostaria, Srs. Senadores, de mostrar, com os papéis que tenho em
mãos, este verdadeiro bombardeio de aumento de preços de todos os bens,
praticamente de todos os bens e dos bens de consumo mais imediatos. Qu:tn·
do agora, nos últimos diaS, Sr. Presidente- quando e por quê'!, e cru isto
um ponto que gostaria de chamar a atenção do Senado -é que eu vi, eu vi
isto que nunca, jamais, tinhn vir.to de parte de um governo é: fazer a propa·
gand<.~ do infortúnio a uma crise que não é de agora, que nãc surgiu de repente, que nii.o irrompeu incspcr:tdamente, Há uma crise, c o que faz o Governo?
Eleva o preço do óleo cm 50%. Apenas cm 50%, A partir daí foi uma suces·
são de aumentos, como era inevitável, como tinha que acontecer. como forçn
humanu ulgumu seria capaz de impedir. Pois o Governo, <lchando-sc nus
l'rontdnts da economin de gucrru, dú esta contribuiçilo mur:tvilhos:t: aumcn·
l:l o óleo combustível cm 50% do seu preço!
O Sr. Teotónio Vilela (M DB-AL) - E anuncia JO dius untes.
O SR. PAULO BROSSARD (M DB- RS) - E pum maior glludio
dcst:t populuçiio, 110uncia que no fim do mês de julho haverú o uumento do
óleo combustfvel.
E, então, sucede essu coisa, Sr. Presidente. E que cm todos os lugurcs do
IJrasil, ou o óleo combustfvcl foi comprado no medida do ('IOSsfvel e i.tcelem·
da mente por quem tinha disponibilidades pura fazê-lo c pur:t urmazcn:í.·lo ou
foi o quê'! Ou foi retido pelo comercinnte que subiu, por antecedência, gruças
it delicudclll governamental, que a purtir do lim do mês ele para encher us
suus ...
O Sr. Evandro Carreira (MDU- AM)- CumhurÕ<s.
O SR. PAULO DROSSARD (M DU- RS)- ... culdeirus, os seus de·
pôsitoS du 11\CSffi:t 4Uillllií.Í;Ide de óleo, teria de dcsembolsnr umu SUOHI 5()1.~;.
superior úquel:t que, utí: cnti\o, desembolsava.
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------------------------------Entün é o Governo que promove :1 desordem, que promove a in!oo:His·
que promove a inscgurançu, que promove o desconforto ...

f<~~.;:'Hl,

O Sr.

Murem~

Freire (M DB - PE) - A cspcculacüo ...

O SR. PAULO BROSSAitD (M Dll- RS)-

... que suscita u espc·

culação, anunciando que no fim do mês de julho o óleo custaria 50% mais caro.
Mu.~ quando t:il n:io bastasse, Sr. Presidente, f:tz três semanas que :t
N:u;:io é advcrtiJa por um úrgilo oficial que diz que u g:~solina cstú por ser
aumcnt;tJa cm 50% c que passurú u custar- u notícia niio i: conlirmttJ<t,
m;~s circula toJos os dia.~ c ê isto o hasl:lntc- Cr$ 14,XO.
E, depois, estranham que um boato faça puralis:tr umu cidade- c de·
pois cstrunham! Mas, então, cu pergunto: se o Governo, que reconhece que: a
situação é Jc tul Jclicadcza que chega a dizer que estamos no limiar de uma
economia de guerm, j{t que o Governo não pode tr:uc:r a puz ao seio Ja socicc.htJe tmtsileir:t por que:, pelo menos, não silencia c deixar Jc fazer o prcconício do infortUnio, a propaganda Ja infelicidade, o anúncio do dcscon·
farto'! Por que, meu Dc:us do Céu'!
Vou encerrur, Sr. Prc:sidcntc, Em matéria de inflação, Sua Exccléncia o
Senhor Presidente Ja Rcpúhlicajú mimoseou o País, também, com o seu vatidnio. Em cntn:vista que tenho cm mão, Sua Exccléncia previu a wxa innacionúri:t de 50r:;., no ano de 1979. Vindo de autoridade tão preclara ...
O qu~ é mais digno de nota ou é tão digno de nota, é que essa incidência
da ordem de 50% na inflação no ano 1979, encontra uma justificação ou uma
cxplicaçfto que, scgunJo a órtic:l governamental, ai é que está o gmvc, é ;1
elevação contínua do salário.
Veja o Senado o que disse: Sua Exccli:ncia: "Vamos a 50%, nws <.t culpu
nito i: minha". Sê-lo-á do Presidente Ulysses Guimarüc:s? "A culpa não é mi·
nhu", diz o Chefe do Governo, o General Figueiredo, "rorquc a política salarial cstú aí". A final de: contas, Sr. Presidente, a política salarial é lixada por
quem'! Ou ela não é lix:tdu'! Ou com c:la o Governo nada tem a ver? Mas Sua
Excclênci;1 o Senhor Presidente da Rc:pública, o eminente Gc:ncral.lo~o Bup·
tista de: Olivcim Figueiredo, declara que "vamos a 50% Jc: inflação, musa
culpa não é minha, porque u política salarial está af. Quando voei: aumenta
os salários c:m 60%, 70%, 80%, a inflação não pode ficar c:m 30%. A inflação
acompanha a politica salarial e a balança de pagamentos."
· Eu imnginava, Sr. Prc:sidc:nte, na minhu rc:conhccid:l incompcténci:1. ..

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Não apoiado! Eu esperei
que u B<.tncada de V. Ex• cm coro o dissc:ssc, Dei oportunidade a c:l:t, mas nilo
houve m:mifcst;tçilo. Não apoiado!
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- ... qu' u politica s:tl:triul

ou os aumentos salariais rc:sultasscm d;1 espiral innucionária c não fossem
caus:t dela. Eu pcns;tv;t ussim. De qu:tlqucr sorte é um tcnw p;tra maior ind;t·
g;u;ào c mnior rcnc.~;"Hl,
Encerro, Sr. Prc:sidc:nte, Encerro, mas não antes de uma conclusão. O
que cu queria dizer, o que cu tinha vontade: de dizc1 é que as coisas como
viio, ntto vão bc:m. E mais do que isto, as coisas não podem continuar indo
como vão,
Eu me inquieto, porque se pudesse separar os interesses do Governo ou
os interesses da ARENA dos meus interesses de brasileiro, que o descalabro
govcrnamcntul repercutisse: apc:nas sobre: c nos arraiais do Partido do Gover·
no, confesso que, ainda quando ni'lo desc:jc mal a quem quc:r que scju, eu não
me inquict:trkt como brasileiro, c: nu medida cm que me: inquic:to cfetivamen·
te com o rumo que as coisas cstiio tomando cm nosso Pais.
Veja u C.tsu que o gmnde movimento de dcsordc:m, de: inquictuçfto, Jc
insatisfaçüo, disso que poderíamos chamar esse: tremor de tc:rru social, co·
mcçou ontem, começou cm Minas Gc:mis, cxatamc:ntc o Esto.~do mais tmdi·
cion:tlistu, ScBunJo dizem, o muis conservador, o mais ordeiro, que, nus
grandes crises nacionais, tem dado sc:mprc um contingente de sericdaJc, de
screniJadc, que n;io exclui a hruvum c: a firmczu; mus cxutumcntc n:ts Minus
Gentis é que irrompe, irrompe como um frêmito de fc:brc c:ssc yuaJro de inquict&l~ào social.
Terú ocorriJo, por acaso, lit nas Mimts Gentis, no corm;ito do Umsil esse
fenômeno'! Niiot Todo mundo sube que niio. Todo munJo subc que hú nuds,
lú, talvez do que cm outros lugures, umo.~ rcaçiio contfnuu, constuntc, pmccc
que crescente, com a políticu udministr:ttivu d:tquclc Estudo, Brincar:tm de·
motb com este P;tls, Ucsprct:tr:llll demais este povo. E o que agor;t estamus
assistindo é, reulmcnte, n:io sei se umu desobediência civil, par;t repetir ;ts ra·
lavras Uu eminente Líder do Governo, mas é ulgunw coisu que lcmhru uma
rehcli:'tn populur contra governos nüo eleitos, contra governos sem reprc~cn
tatividadc, sem lcgitimidaUe, sem autoriUade.

Como poder:'! o Brusil dispensar u colabora~ão prestante:, valiosu, pmitiva de um EstaJn como Minas Gc:mis? E como pode, dur:tntc: o longo consulado recebido Jo J•;ti{!CÍO do Planalto, o Estado de Mi nas Gerais continuar
;tssim, diante desse fenômeno que: jà foi dc:linido como um fcnômt:no de rt:·
jeiçüo, fenômeno Unico na Históriu do Brasil, pelo menos do Brusil moderno, fenômeno de rejeição. o resultado, Sr. Prc:sidc:ntc, de soluções dad:t~
aqui na Corte c que os cortesãos obedccc:m, c: também uplaudc:m cm público,
ainda que conJcncm nos cochichos.
Aí estú o rc:sultado dos governadores nomeados; ai está o rc:sultaJo dcs·
sa politicu que consistiu cm cntrc:gar o Governo dm Eswdm como se for.tm
gratific:1çõcs, gratificuçõcs àqueles que bem serviram os sc:us sc:nhorcs. Aí cs·
t!t o Estado de Minas Gerais se levantando num impressionante fc:nõmcnu
Uc rcjciçüo, como um organismo humano rc:jcita, por vc:zes, um tc:ciJo que
lhe i; introduziJo, um órgão que lhe é costurado, mus que o organismo, por
vczc~, nilo aceita, repele, repudia. Esse: é o grave:. E aquilo que aconteceu lá
cm Min;ts Gerais, c:m primc:iro lugar, aconteceu mas nüo ficou lú. Se essas
coisas não disscssc:m respc:ito <JO meu País, cu aqui, neste: momento, não me
cncontrari<~, mas ocorre que: isto dii'. rc:spc:ito a mim, diz respc:ito a nós, diz
respeito a todos os brasilc:iros.
Pois cu quero dizc:r que entc:ndo que a gravidade, a profundidudc, a
complexidade da crise, da crise: que antes de: ser c:conômica c: antc:s de ser soci:tl. é umu crise politica, c sendo política é simultancamc:ntc: uma crise cconômicu c social, c:u não hesito c:m dizer daqui, Sr. Pn:sidc:ntc:, que: c:stá na
hora - ouça o Governo a paluvru da Oposiçào - está na hor<t Jc aiJ!uns
problemas fundamentais dc:stc País serem tratados com maior supc:rioridadc:.
num clima de rcl;ttivo entt:ndimento até onde o entendimento poJe h;tvc:r cn·
trc: correntes divcrgentc:s. Por que: nilo? Eclaro que o entc:ndimr:ntojú foi ba·
nido, também, du política brasileira. Nos Ultimas anos, para se chc:g:tr ao Pa·
l:'tcio do Planalto não c:ra nccc:ssário o voto popular c pura governar não era
prc:ciso auscultar ou convc:rsar com a Oposição. O rc:sultado está aí. O projc:to de ;mistia talvez seja o mais eloqUente tc:stcmunho do que acubo dt: diLcr.
Pclu própria mnureza do assunto não c:ra um assunto que: dc:vc:ria ter mc:rccido, por parte do Governo, um mínimo de consulta â Oposição, um minimo
de troca de iJéias? Ainda que ele: não vic:ssc a acolher os pontos de vistu da
Opo~iç~o: aind:t que ele tivess~: uma conccpçüo m;tis rcstritu. cmbor;1 progressiva, d;t solução a ser duda paru o problc:ma. Mas não~ O Governo quis
lucrar com um ussunto que não Jcvcria ser objeto de lucro c: de preocupação
de lucro, c o rc:sult;1do i; que: o Governo saiu a pc:rder com c:ssc: projeto.

i:

O SR. PRESIDENTE (G:~hri'l Hormcs)- Nobre Lidor, perdoe V. Ex•
ma.~

o outro LíJc:r c:spcra c o tempo também se: esgota.

O SR. PAULO BROSSARD (M DB- RS)- s, for questão d' tempo,
tomurci :1 iniciativa de: rcquc:rer a prorrogação da sessão para que S. Ex' poss:t falar. J:'t vou cncc:rrar.

Este é o fato, esta ~ a re<.~lidadc:,
Agoru, vc:ja u Casa os dc:svios, os descaminhos que lc:vam à st:mc:n'tc do
:trbitrio. A televisão divulgou, para o Brusil inteiro, os jornais resumiram a
ccnu grotc:sca. Não tc:ndo a autoridade vinda do povo, não tendo a lcgitimi·
dadc que vem dos votos, não tendo a autoridade: que brota das urnas. o donat;'trio d;t heróica província das Minas Gerais quis ser popul~r. Ao inaugurar um:t usina de úlccol, no Município de Lagoa da Pruta, uprovcitundo u
música que convidava à dança, preia a primdra pessoa em disponibilidade: c
se põe a dançar cm praça pUblica, Em vez de: popular, consc:guiu ser upc:nas
vulg;tr, p:tra nüo dizer grotc:sco.
V. Ex• Sr. Presidente:, já imaginou um Antônio Curtos, Prcsidc:ntc: de
~tinas, um Milton Campos, Govc:rnador de Minas, a vale: r-se: de uma mUsicO!
p:mt. sob o constrangimento geral c, particularmente:, da su;t companheirO!
Jc dança, se pôr a Junçur no mc:io da rua'!
·
~~as, Sr, Pn:sidcntc, que P01is ê este'! (Mui to bem t PulnHIS.)
O SR.J»RESIDE~TE (Gabriel Hermes)- Cc::-:::do a paluvr:t ;tll nohrc
Líder, Senador J:trhas P;1ssarinho.
Cmnn o tempo da sessão cst:'1 esgotado, a Prcsidêm:ia propôe ao Plcn:'trio a prorrogação por 30 minutos.
O Sr .• lurhus Pnssnrinhn (ARENA- PA)- Pet;l1 a p;davr;t, Sr. Prcsi·
dente, para llllHI qucst;io de ordem.
O Slt PUESII>E!';TE {G:tbricl Hc:rmc:-.)- ConecUo ;1 p;tl;l\'r:t, para
uma qucsti'to de nn.lem, ao nohrc Scn:u.lor Jarhas Pass;trinlw.
O SR ••IA RUAS PASSAI~I~IIO (ARENA- Pt\, Par.1 uma que~t~lll de
ordem.)- Ao que a Lidcranç;t da Muiuria f11i informad:1, a ~c~~:to dll Cnn·
p.res~n Nacional dcvcri;t ser i1s IS hows c )(l minlthls.
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O SR. PIU::SIHE1'1TE (Gahrid Hermes)- Logo que :~provado, c:1ro
Líder. cxut;tmcntc ia comunicar que, cm conscqOc!nci:t, a Prcsidêndu tr<tnsfe·
rida .~cs.'iào do Congrc~so N<.~ciomll, nwrc<~d:t p;mt :1~ IS homs c trinw mi·
nutos, para lts 19 horas.
Em vot:tÇ~IO.
Os Srs. Senadores que u uprovun· queiram pcrmnnr:ccr sentados. (Pau·

Est:'1 :~provada.
Em const:qüc!nci;~, a Presidência transfc:rc a scssUo do Congrcs~o Nacio·
nal, :tntcrinrmcntc man:ada para as IH horas c 30 minutos, l·•tra as 19 horus.
Concedo a pu lavra ;to nobrt: St:nador Jarbas Pussarinho.

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA. Lfdor da Maioria,
pronuncia o seguinte discurso. St:m revisão do orador.)- Sr. Prcsidcntr: r:
Srs. Senadores:
Como aõrmei hú pouco, tão logo me disse, dclicadamentr:, o nobre
Líder da Minoria que usuria da palavra hoje, quis eu corresponder uo gesto
de S. Ex•, dando-lhe informações, em nome do Governo, tão pronto S. Ex•
concluísse o seu discurso.
Tivemos toda u tarde e por toda a tarde um deslile de orudores da Opo·
sição. De sorte que. o Líder da Minoria só pôde iniciar as suas palavras às 16
horas e 50 minutos. Portanto, só pôde usar da pahwra durante I hora e 45
minutos, o que evidentemente me deixa uma murgem de muito pouco tempo
pura trawr da torrc:nte de <.~cusaçõcs aqui feitas.
Hú dias, o nobrt: Senador Evandro Carreira que estava perplexo nesta
Casa. porque um sc:u colega de: Bancada defendia uma posição frontulmcnte
contdriu ao ponto de vista de S. Ex• c de outros companheiros de Partido.
Se <1 pc:rplcxidadc do Senador Evandro Carreiru deriva do fato de um
Sen"-!dor do seu Partido defender um ponto de vista contrúrio üqudc que tal·
ve1. o consenso de partido a ele se filiasse:, pode-se imaginur a minha pcrplcxi·
dade di;mte d:ts oposições coligadas, du federação de oposições que sei que
n;1o i: unw pulavra. n~to é uma frase do particular agrado do nobre Líder
P01ulu Brossurd, mus que é evidentemente oõci;tlizada pelo P;~rtido de Oposi"-·o'lll.
Antcs que o Líder du Minoria se dirigisse a esta Casa, ouvimos dois dis·
cursos: o discurso do Senador Eve\ásio Vieiru- de natural tranqüilo, hoje,
n;,io- e o discurso da mais recente aquisição da OposiçUo, nesta Casa, o Se·
n:tdor por Alagoas, Senador Teotônio Vilela.
Devo dizer, Sr. J>rc.'iidentr: c Srs. Senadores, que o tema que hoje foi,
:tqui, pcrcutido pelo Líder da Minoria será objcto de contestação, ponto por
ponto, por rwrtr: du bancada governistu. Mas, eu gostaria, desde logo, de me
:tntecipar e mostmr as susceptibilidades da Oposição, Com a clegãncia e a li·
dalgui<l que sUo cari.lcterisricas do nobre Líder Paulo Brossi.lrd, S. Ex• confirmou uma dcclar:tçào minhu e pôs cm dúvido outra. E eu gostaria precis;t·
mente dc comcçur por ai. Pôs cm dúvida que eu houvesse: proferido. Disse
cu, cm rcspostu u uma pergunta, que a desobediência civil esta\'a instulada
neste Puís. Não é u primeiru vez que o digo. Disse-o nesta mesma Casa, no
inicio dos nossos trabalhos parlamentares, quando pretendia, através de um
discurso, fazer um apelo à sensatez c obtive interpretações equivocadas,
E indisc.:utl'vel o quadro de desobediéncia civil que S. Ex•, o Senador
P:tUio Hrossard, ugravou, qualificando-o de rr:be\iUo do povo, na medid:t
cx:numente cm que existe uma denúncia unilateral dól lei.
M:ts, i.lntes, Sr. Presidente c: Srs. Senadores, de ingressar nesse ponto c
mostr;tr us minhus pcrplcxidudcs em relação às posições diversas das opo·
siçõcs hmsih:irus, devo uma pul<.~vru, cm nome do Governo, no apelo comovido c mé patc!tico que foi feito aqui pelo Senador Teotónio Vilelu. S. Ex•
dis!\e, no seu discurso, que por trús dus grudes dos presos políticos cst:i o povu, c nnltlt:tlU o povo nos seus v{trios segmentos, S. Ex• ulirmou- e estou rc·
lendo- cm rclaç:io aos presos, que "ninguém se: submr:te ii csSt.' tipo de s:t·
c.:rifício ~C dentro de si J'HlÍprio não possuir uma cstruturuç!'to espiritual Sllpc·
rinr"
Di~~c.: m:li~ S. E.~•. que "tcrroristns eles não foram c n~10 são, porque ~c
tcrrumtot.~ fossem"- palavras de S, h ' - "cst:triam qucimundo o prc~idio,
c~tarionn depredando o prcsídk1".
Or<~, pllr pwfundamcntc dcplorúvel c dolorosn que s~:j;1 o episódio da
gr~:ve de fume, gostaria de mt: servir dus pal;tvra~ do Scnudor por t\IHgll;l~
para tirar :tl~ullliiS cnnclttstics. E pretendo, Srs. Senadores, n~1o me deixar ~c·
quer cm pulga r naquilo que devo dit.cr ugora, e daqui po~ diante também.
O nuhrc Senador por Alago:ts clussilic;triH de tt:rrorismo a dcprcduçãu
du prc~ídio, ma~ n;io cla~sin~:a de tcrrorhano scqllc~tro~. nss<tltos com mort~:,
'·iolênctas contr01 inm::cntcs.
N:l•1 vou lcr lltllllL'~. a mcnos qut.•scju forç<tdtl Hfali:· lo: apcn:ts direi 411c
ll\ JHC~•" que c~t;'1o prnvocamlo tamanha L'OPl"dto- c justa comoçilo, até

n:tL'illlliil -c que, por ~cu turno, tic-spt:rt:un no cnraç;lo generoso do nolm:
Senador Teotónio Vilela este :1rclo, que ~ó poderia h:r uma firwlidudc, que
~eri:t c.\at:~mcntc um gesto, :':'.rtido do Governo, ou Un Cllngn:s~o. para
anisti~t·los. htmhc!m, têm utivid01Jcs, cm gerul, ou quase lllUo~ cb, talvc1.
com um:1 ünica cxccçUo, ligadas u f<.~cçõcs chtndcstinas, à Esqu~:rd;t do P:1r1i·
do Comunist:t Bmsileiro. Aqui está um membro da Vanguarda l'opul..:r RL··
volucion:'tria: intcgrantt: de uma Unidudc de Combate: participou de um a~
s;tlto cm fevereiro dr: 1971, onde niio houve morte; pmticipou do scqilestro
do Emhaixador da Suíça e do Embaixador da Alemanha. E no livro, que é
unw conlisstio dada pelos próprios banidos, premiado em Cuba, chamado
"A Esqucrdu Armada no Brasil, no pcrlodo 1967 a 1971", está descrito o se·
qOcstro do EmbaiKudor norte-americano. E numa determinada passagem cs·
1~1 dito, por um dos sequestradores, companheiro desse a que estou me refe·
rindo:
.. Tfnhamos de decidir se tirávamos o Embaixudor daquela
casa ou se ficávamos todos. Era provável que já tivesse sido JocaliZtlda pela polfciól, pois ainda assim decidimos permanecer J{t com o
Embaixador. Se realmente havíamos sido descobertos, não valia u
pena fazer nada. A única coisa a fazer eru impedir que o Embaixu·
dor saísse de lá com vida."
Se fosse uma decluraçito de um congressista do Governo, seria tomadu
como evidente exagero para lins de sensibilizar a opinião nacional contrariu·
mente a eles, mas é: a declaração que pussarci à Taquigrafia.
Outro: no dia 5 de fevereiro de 1972, na Rua Visconde de lnhaúma,
trunsitav:t um marinheiro da marinha inglesa, que foi abatido com uma rajad<.~ de mctrulhadora, partida de um automóvel, de um túxi que, por seu tur·
no, tinha sido roubudo por um dos homens que, hoje, o nobre Senador dt:chtm que devem eswr forrados de tamanha autoridade espiritual que o Governo ucaba de ser exposto aqui, nesta Casa, como sendo o intolerante, o in·
scnsívc:l à dor alheia c o opressor,
Os meus colegas de banc<.~di.l sabem qual é o tratamento que a Oposição
nos d(t. uqui, quundo se trata de usar o microfone: os meus colcgus de bJnca.
du sabt:m quantos insultos, quantos impropérios, este partido da Maio ria re·
c.:cbc. diuturn<.~mente, nas Casas do Congresso. Ainda ontem, por seis horas,
uti: o limite do insuportável fomos ofendidos. Por qui:'! Por que estávamos
propondo medidas de: cxcr:ção? Por que estávamos propondo medidas contrúrias ao povo'! Não! Porque estávamos defendendo um projeto de unistiu,
projeto este que abrange a mais de duas mil c duzcnt<.~s pessous, c dcixJ de
fora apenas sessr.nta, dentre aqueles que hoje estã descritas como pessoas
que devem merecer dtt Nação brasileira a mais alta considemçào,

O Sr. Teotõnlo Vilela (MDB- AL)- Senador Jurbas Passarinho. por
obséquio, poderia tomar um segundo do discurso de V, Ex•'.l
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA PA)- Ao contrúrio, o se·
nhor do tr:mpo é V. EK•
O Sr. Teotõnlo Vilela (M DB- AL)- Senador Jurbus Passarinho, pro·
priamente cu nào liz um discurso sobre os presos políticos: era meu dcst:jo
f:tlé·lo mas nUa tinha, hoje, condições para pronunciar o discurso que haviu
anunciado. Fil apcni.ls um apelo ao Presidente do Senado, um01 vez que os
membros da Subcomissão Mista não acutaram u sua própria dccisUo c se rt:·
c.:usaram a visitar os presos políticos. Diunte do boletim que rr:cebi, hoje,
subrc o cst:tdo de saltde de cada um, percebi a gr<.~vidadc da situuçUo. Nào
sugcri, de mant.:iru alguma, qualquer coisa uo Sr. Presidente do Senildo. liz a
S. E.\' um apelo, scnlln cst:l a Casa legislativu, a C<.~s:t do povo, Não coloquei
tl problema Uos presos políticos, de maneirototlguma, de modo a que pude.'i.~c
receber unut critici.l t~o profunda como a que V. Ex• estú se propondo a l':t·
1cr. Sirnp!l.'snll.'nlt.' ardei, c fnlarci .~ohre O.'i presos po\iticos, oportunamente,
~c pmsivcl scgund:t ou tcrça.feirn.
O Sit .lAR liAS I'ASSARINJJO (ARENA- I' AI- Nobre Senador
Teotónio Vilclu,li pi.ilavrus dr: V. E.\• Se V. Ex• clus!\ilica de Jiscurso nu não,
é umot qut:~t;ul de foro intimo. Eu ntio discl)rdci do Hpelo que V, E.\ 1 fel, di~·
cordci du fund:tmt:nt:tçào que V. Ex• aqui i.ilcgnu. EV. h• quem dit quc niu.1
~c trata Ut: tcrruri~t:ts, E V, Ex• quem dil que se tcrrori.'ita.o;, fosst:m c!\tariam
cumctcndo o pior dos crimes, estmium inccndi:tndll, esturi:tm depredando a
pri . . :in. A prh:io n:io pode ser depredada, ma~ o~ homens innct:ntcs podem
~t:r mono~; entre esses lwmcn~ csti'to :u1uck:-., inclu~ivc, que pr:tticm,lln cri·
me.., Jc.'ila naturct:t: feita uma "hatilla" policial. prc~o um dclc.:s, 1'-:li algcnwdn pclo braçu direito de llll\ subtenente 1.Jo1 t\cronúutic;t, que não pcrlcnciu
"cqucr am wrviçm de scgur:lnÇil- fora C:'!C:dado p;ara unHt patrulhu- o
hraçn dircitollcs . . e hnmcm no bra~o esquerdo do prt:~n. u quc ~c ~a:1c que ê
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um erm palmar para quem efetua uma prisão. E tão desprevenido csl:lva,
aquclc que aprisionavu, que na hora cm que !-oU hia no jipc, pamlcvar a pessoa presa ii cadeia, antecipou-se, ~ubiu ii frente; leve seu revólver roubado
pela n1ão direila livre do prisioneiro, c mono com um tiro na nuca. Um homem que estava amarrado, pressa, agora, a seu cadáver, que dele não sc poderia livrar! Que linalidadc havia para a morte senão o despejo de um ódio
frio'! E não haver{l famili:1res dessa gente'!
O Sr. Teotónio Vilela (ARENA- AL)- Por acaso, poderia V, Ex• ci·

tar o nome desse preso?
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA -

_._____

·----------

DO C():"/r.RESSO
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I' A)- Eu citarei a V.

Ex• cxatamcntc todos os nomes.
O Sr. Teotónio Vilela (ARENA- AL)- Queria desse caso especial,

porque me parece ser o caso de Teodomiro dos Santos, de Salvador.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- E V. Ex• nega que

seja?
O Sr. Teotónio Vilela (ARENA- AL)- Nào. Não nego, estou dizcn·

S;íhudu IM
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provavelmente S. !:).• as desconhece- para s:thcr que: tipo de dor
c:xistc no cor;,u;üo bum:tnn do outro lado, pum sahcr aquela famosa fntsc que
dit. que se de um lado o~ que cumpn:m o dever não t~m li lho!'!, nito tl·m pai!'!,
.do outru l<.~do, ilquc:les que são cnrc:dadm n<~ força reprcssivi.i â dc~ordem, es·
ses merecem todo o nosso c:trinho c toda H nossa comoção.
O Sr. Tcotimio Vilcl~ (MDB- AL)- Scnador Passarinho, sobre o cpidos Guararapc:s que V. Ex• invoca, c:u gostaria de antcmào dizer que:
n~o estou justilic;mdo nenhum crime político cometido. Não estou justilicando. Agora, não encontrei, nos presídio~. nenhum preso político que tenha
sido responsabilizado pelo episódio dos Guararapes. Este é um dos pontos,
também, que me inquieta, Nlio tive sequer notícia a respeito desse episódio c
todos aqueles que foram presos inicialmente, foram solto. Continua um mistério o episódio de Guararapes, Como continua um mistério o atcntado a
bomba fa Ordem dos Advogados do Brasil; como continua 1.1m mistério o seqUestro de D. Hipólito. l~so, rcalmentc é estranhável.
.~ódio

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA -

PA) -

Sei, sei onde

V. Ex• quer chegar, mas para lembrar-lhe apenas a memória, que é tão f'ác:il e
t;io lúcidu, V. Ex• visitou um dos presos que i:: considerado como um dm.
principais responsáveis pelo atentado de Guararapes, V. Ex• talvez esteja
dcslcmbrado, c ~u não diria qlle seja por conveniéncia, mas V. Ex• esteve
com Zaratin.
·
Tem-se dúvidas, V. Ex• colocou as dúvidas, c, dr.ntro de pouco tempo,
tudo isso que foi praticado aqui roi por grupos interessados em jogar a culpa
na esquerda radical, na esquerda à esquerda do Partido Comunista, neste
c:1so rcsponsâvcl, c que não se aventurou a esse tipo de conduta armadu.
E ai chega o ponto, nobre Senador Paulo Brossard, me permito pedir a
V. Ex• atenção, ai chcga o ponto que me gera a perplexidade, que é estupdaO SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Aqui temos, Srs. cicntc pma mim, é que se procura por todos os meios e modos destruir c uti:
Senadores: o fato não é grave, a morte daquele hcmcm feita com requintes para aquilo que n:1o se pode destruir, que é o argumento c até a conlissão,
frios de ódio, não i; grave. O grave para S. Ex• i; depredar prisão, é incen- conlissào não, a declaração, com foros de prazer íntimo, dos crimes praticadiar ...
dos. Isto ninguém pode destruir. Há outras, se dirã agora. há o mistério
O Sr. Teotónio Vilela (ARENA- AL)- Foi decisào do Supremo Tri· sobre a bomba, há o mistério sobre isso, há o mistério sobre aquilo, tentativa
de jog;ar sobre outros, sobre tcrcciros, provavelmente ati: sobre forças do
bunal Militar ...
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Eu me aprazo próprio Governo u responsabilidade ...
pma discutir com V. Ex• a telic em si. Não í: um só, Vou ler, aqui. de.~sc: me.v
O Sr. Jaúo11 Be~m•to (M DB- SC)- Os torturadores, Ex•, mistêrios
mo livru, que nem mesmo V, Ex• c ninguém poderá pôr cm dúvida, porque i; sobre: os torturadores t:tmhém E.,• ...
um livro premiado pelo próprio impcr:tdor da Ilha de Cuba, vou ler a forma
O Sr. TL'Otônio Vilela (M DR- t\L)- A ohserv;.tçào i; de\'. E:..•. c n~o
pela qu:tl justiçamcntos na lingu:1gcm desse grupo extremista, a esquerda do
próprill Partido Comunista Brasileiro, fez. E se cu aqui usar palavr:ts do Sr. minha. Disse que na:-. minha!'! ~aminhadas nlto encontrei elemento otlgum
Caritiio Carlos Prestes, dccl:mmdo que repudiava esse tipo de atuaçào, por- para ajuizur sobre esses atentados. A observação i; de V. Ex• Agora, se
que cr:t um gl1lrismo c um infantilismo que: só levava aos resultados con· V. Ex• quer um raso concreto cu dou o da PUC ...
trúrio., ao' dcsc:j<~dos. scrci até :u.:usado, mais tarde, de estar cm coindd~ncitl
O SR • .I ARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V. Ex• ó um juiz
de pensamento com o chefe: comunista brasilciro.
Mostr;tria mais c mc rc~crvo, então, para ler: "Seqüc:stros com morte. ru.:rfc:itl1 ...
Scyiicstros fetlos com a violência contr;J a pessoa. partido:-. c iniciadllS, de
O Sr. Teolónio Vilela {MDB- 1\LJ- Nito sou juiz ...
morte de: trahalhudorcs humildes; motorist;.~ de taxi, que tendo sido abordJO SR . .I ARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Tanto que V. Ex•
do pelo ~rupo de: salteador, resistiu c morreu, foi morto à bala". Mói~ o fatc
disse que. indo l;'t, não cncontrundo nenhum tipo de indicio que lhe permiti!->·
n~n é ~r;I\'C.
se ~onduir. V, Ex•. concluiu que: não existe, V, Ex• me lcmbm, até certo
O Sr. Tcolônio Vilelu (MDB- AL)- E quantos morreram do outro ponto, otquclc l'01mnso juiz franc~s que em cquidistantc entre a justiça c a injustiç;~ ...
l:tdo'!

do que o rato ocorreu. Agoça, gostaria ainda, rapidamente, de dizer a V. Ex•
que esse preso político foi condenado à morte, depois à prisão perpétua c
agora, por último, reduzida todas as suas penas e está cm condições de ser
um liberado. Ainda não o roi por um problema de adequação de pena e por
decisão do juiz auditor que disse que não queria assumir a responsabilidade
de pô-lo na rua. Tão grave é o caso que o Supremo Tribunal Militar rebaixou todas as suas penas e ele hoje está em condições de ir para a rua ... Então,
o caso não é tão grave como V, Ex' pintou ... Ele hoje está cm condições de ir
para a rua, se for feita a adequação de pena e se o juiz auditor tiver coragem
de .1ssinar a sentença de liberdade condicional.

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Ma' o [ato niio é
grave. O grave seria se esses rm:sos tivessem incendiJdo a prislio. Ai. sim, eles
seriam terroristns ...
O Sr.Tcotónio Vilela (MDB- AL)- V, Ex• me perdoe, nobre Sena·

dor Jurbas Passarinho, mas cu, como disse ;.~ntcriormente, não liz uma análise dos presos politicas; simplesmente me referiu cssu pasSagem, sem que d01i
tivesse tirado qualquer conclusão. Perdoe-me V. Ex.• cm insistir nisto. O
problenw do crime político no Brasil ocorreu de purte a parte.
O SR. JARDAS I'ASSARINHO (ARENA -

PA)- Eu tomaria o

temjm de V, Ex• inutilmente. De modo que conheço os seus pontos de vista c
por isso cu tive o cuidado de me forrar com as notas taquigráficus, nas palavras de V. Ex•; nas paluvr:.1s de V. Ex• é que me louvei.
Deixo a le~c par:~ que V. Ex• possa debruçar-se sobre ela c discutiremos
cm profundidade. Apcnus fulcr jus uo zelo do nobre: Lfdcr da Oposiçi10, 4uc
sempre chega tão bem rcspald:.~dn pelo noticiário dn jornal, cu t11111b~m te·
nho :tqui um:~ pcqucm1 contnhuiçito do Jornal do Commtwio do Rcdfc,
cllit.;~o de 7 de maio de l97H,
Entrevistas Cllm fnmlliarcs da!'! pcs~o:ts nwrtus no Aeroporto de Guarnrarc~. E cu go!>lariu llUC o nohn: Scn11dor Tcotônio Vih:l:~ muis t;tnl~.: i\!'1 L'l)·

Peço permissão à Casa para prosseguir, já que V. Ex' vai tratar do tema c
cu me: rc~·gu;Jrdarci paru lhe dur nomes que eu nlio quero, neste mstante, estar trazendo, para amanhã ser acusado de estar lembrando fatos estes que são
irrcspondivds, conlissõcs que não s;io postas cm dúvidus, pura que ;J fumilia
hrasileir;.t se volte contra as pessous que, no momento, estão no fulcro d:t
conscii:ndu nacion;.tl como sofredoras, Eu não quero agravar u posição de
nenhum preso que c:stcja pr:tticando o seu direito até de fazer u greve de fome. O que cu quero mostrar é que a moeda tem duas faccs, E insisto, seriu
perda de tempo daqui para diante, cm mostra que cu me baseei cmjulgamen·
to de valor, na fundamentação de um discurso que foi feito.
Mas, Sr. Prcsidcntc e nohrc Líder Paulo Brossard, o Governo, i.l julgar
pel:t Oposiçi1o, nadu fez, :ao longo dcstcs quinze anos, a não ser prec:isumcntc
cstotbcleccr u caos c :t oprcssiio na socicdndc brasileira.
Veja V, Ex•, quando o Presidente da República mal iniciava o seu Governo, vê-se a hr:tços com a grc:vc de Siio 11uulo c quando o Sr. Ministro do
Tmhalho, depois de declarada u ilcgalidnde d:1 greve: pelo Tribunal Rcg.ional
do Trabalho, decretou a intervençilo no Sindicato, foi aqui nesta Cusu, violenta e veementemente criticudo porque estava apelando purn u violénciu,
puru, a rcprcssi\o, em vez de utilizur o dilllogo,
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Poi:. hcrn, n Cinvcrnu, por isso ou por illJUilo, sensível a e~te ou ilquelc
:1rgumento. w.:cit:t, pnstcriurmcntc, ncgor.:iur com ns próprios homem. 'Iuc tinham .,iJn o:. responsáveis pel:1 dcdaraçi"'o de uma greve liUC n:'to er;t~o:ontra
o Jr.:crcto-lt:i, er:t uma lei vot:tda pelo Congresso c que foi, unil:ueralmcntc,
t.lcnum:i;u.lo. P;~rtiu-sc t.la greve paru o t.lissídio: n;w se partiu Jo Jissidin p:tra
<1 grr.:vc. E porque fez isso, ontem, nesta Casa, o nobre Senador da OpllSi~:'tn
:tcusav:t t1 Governo de ser o transgressor da ld.
Tenho aqui o lim Uo discurso, que tanto me surpreendeu do nohrc Sen:t·
Jor, pllf S:mta Catmina. Diz ele:
"t\dmitnmos, só puru urgumentnr qut: o Gt:nerul Figueiredo
como pessoa vá bem, que esteja :~gr;tdando, mas é certo wmhém
que o Governo vai mal e vai mal, exatamente, por falta de quem
governe, rois quem viaja para ver jogo de futebol. para pussear cm
feira-livre, para receber Salomé, ou ir tomar café cm boteco, nito
tem tempo para governar."
Aqui, eu f<~riu a curicaturól dói Oposição, que está toda ela contida ncsttt
frase. Nüo vou nem, evidentemente, me dirigir ao meu eminente coh:gu, p<ir:t
dizer que S. Ex• está fazendo, além do mais, uma injustiça brutal, porque o
Prcs.idcnte da República, quando sai para ver um jogo de futebol, que se reu~
lit:t em horus que não sào as m<~is desapropriadas para um lazer, e viuja num
;,tviào prcsidenci:ll, porque este avião tem que viajar todos os <~nos, um detcrminudos números de horas, e não viaj<~ndo com o Presidente, poder(! viajar
sem ele, quando o Presidente aproveitól a oportunidade deste vóo de trcini.l·
menta, deste vão de manutenção de seus aviões, é atacado por est:.Jr usando
o uviào paru transporte. Se ele toma um táxi porque não rode pousar no :tercororto rrõprio, ele é um demagogo! Se ele vai passear nu feira-livre, disse
ontem outro Sem1dor, que foi apenas fazer um ato de demagogia vulgar. Hoje, nesta Casa. qu:1se ussim repetida esta frase. Se o Presidente d<~ República
decide ver com seus próprios olhos o que se passa na cadeia de suprimento,
d~:sde a úrea de produçüo <~té a área de consumo, ele, então, é: :1cus<~do de ser
um demagogo vulgar, que está passeando na feira. Mas, aqui, um nobre Senador du Oposiçiio, e que até me constrange, mas sei que é um homem cora·
jose, vou citar-lhe o nome, o Senador Evandro Carreira, saudou desw
B;tncada a posição do Presidente dói República, E foi mais longe- vejamos
:.c: o Presidente aceitasse o seu upclo; pediu que isto ele repetisse por todo o
Brusil!
Se indo apenas uma vez, por São Paulo, Su<~ Excelência é considerudo
inc<~p:tz de governar porque foi ver il fciról~livre, imagine se S. Ex• fosse Vt.~r :1s
feiras-livres do Brasil?
Outro sugere que ele ólssuma a SUNAS; c outro sugere ainda que ele
deixe esse encargo ao Secretúrio de Agricultur:1. Tudo se explic;.1, pela Opo·
siçilo, tudo se explicn! E até a pal<~vra cintilante do nobre Líder da Minorio.1
1.1cabou de explicm uma coisa, ainda há pouco, inexplicável. Dis!<.e S. Ex• que
:1quilo que aconteceu cm Brasília e se repetiu em Fortaleza,- a geração cspont:inc:t do boato, a interrupção, praticamente, de todo o transporte de su·
perficie llo Plano Piloto,- foi conseqUência do fato de o Conselho Nacional
do Petróleo haver previsto que dentro de tanto tempo haveria aumento de
gasolina.
Acredito que S. Ex• não dispõe de todos os dados, naturalmente. Soubesse ele que aqui no Comité de Imprensa do Senado, os telefonemas forum
recebidos, insistentemente, dizendo que os postos de gasolina seriam fecha·
dos naquele dia, c quem não se abastcccssc naquele dia não mais abasteceria.
Como isto correu pela cidade inteira, ninguém sabe. O que se sabe é que pela
alturu do pôr do sol estuva intransitável a cidade de Brasília. Mas, não sube o
nobre Senador Paulo Brossurd que, quando o Presidente do Conselho Nu·
donal do Petróleo, diante da gravidade das pt:rspectiv<~s do fato, que podcrium lcvur u depredações c u violências, providenciou carros-tunques pura
continuar a abastecer os postos de gasolina, c determinou que continuassem a
fundonm, upc:sar du prcscriçüo de proibi-las u partir das sete horas da noite.
Esses postos, utravés de testemunhos que cstiio Udisposição dos Srs, Senado·
res, receberam telefonemas ameaçando-os de que se continuassem funcion;mdo :1 purtir dus sete horas sofreriam us conscqUênci:1s du violénciu por
esse itlo,
Então, esse futo é explicado, porque o Governo declarou que vui uumcntar ii gasolina c o óleo'!
Quando o Presidente do Sindicuto da Construção Civil de Belo Hnri;onte declma, ele próprio, que u greve lhe fugiu das mUos, que lú jú nito se
tr:tta, oll n:io se tmtava de uma reivindicuçiio pura c simples de sulúrin, nws,
au contrúrio, havia infiltrações no movimento, que levaram a, deprelluções
de uutom6veis c outras viuturus, além de bens, n<~ cidade de Belo Horizonte,
o meu cmincntc líder da Minoria dcclura que isto cst:'1 dentro do quudro Je

•

uma n:jciçi"'o it fi!!ura, 1-JUe de ~.::Jricaturou I..'Oill litnto carinho, tln <iu,crnildllr l·rancelino Percir:1.
Ü qUe CU disse, Clltilll, 4lli1Jld,J falav:1 no ÍrlÍl:ill Je'i.~:t tcnlat(Vil p:tlida de
correspnru.Jcr ;w l.iller du Minnri;t: o que cu dis.~c. cnt:iu, é que h:tvl:t upo,j~iJc~. c.'\:ttamcntc pLHquc elas existem c ela:-. c.,tUo infiltr:1da~.
lnfeli1.mcnte, na lllHit cm 'lu e os excc:-.sos ocorrem, nobre Senador Puulo
BrossarJ, pal<~vras Je corrcliginnários de V. Ex•, aqui mesmo no Senado
alçum·!'c n:t mais altil trihun:1 deste Pais, p:tm Uizer, literalmente que esses cxcc~sos siío m:~is que normais. t\ fmse, em si, já écqu(vocu, mas ajustilic:ttiva
Í! pillr. Justificam-se: ns excessos em nome de 15 anos Ue ignomini:t, 15 uno.'>
de violência, 15 ;.mos de terror, conduzido pelo Governo. Até mesmo, quun·
do S. Ex', o nobre Senador Paulo Brossard, fula que este Governo nno ex is·
te, pois o Governo estil vuzin, niio tem açiio, S. Ext disse que depois de 15
;~nos o resultado das ações cconôrnicus foi ii ameaça d:t economia de guerr;~,
Eis um ponto para o qual convoquei a Üposiçdo parn discutirmos, liOl·
piamente, no plenário e nns Comissões Técnicas. E ninguém poderá destruir,
Sr, Presidente, ninguém poderá destruir o é:xito de uma política que partiu de
1964, sob um caos económico, e que conduziu a 1973 com os mc:lhorcs índices, jam;tis registrados na estóltística do Ministério da Fazenda 'do Brasil,
~.:om os melhores índices de solvência e, conseqUentemente, das condições da
dívida externa brasileira. Nunca. Foi até precisamente 1973. Mas nüo se fala:
i: proibido falar. i: um crime fular que a economia C<~pitalbta mundio.tl foi colocada sob .H'/, a pmtir do momento em que o petróleo foi utiliz:~do duplam~:nte, como arma de guerra e como armu cconõmic:.t. Niío se fala, é rroibido fulur, que: cm 1973 quando detínhamos os mais brilhuntcs resultados da
economia brasileira 1: tínhamos um índice de insolvência menor que um, 0,9,
pois tinhamos 6 bilhões de dólares de reserva br<~sileim disponi\·cis c, pag,CIvamos 600 milhões de liólurcs para comprar SOO mil barris Ur.: petróleojdiu.
1973 a 1979- cinco a seis anos- os 800 mil barris/dia, imponaJos, pussa·
wm :~960 mil barris. Aumentou, sem dúvid:~; mas quul foi o aumento rara leIo do dispêndio, do suor brusileiro, da economia brasileira, d:t sangria du
noss:t c:1pucidadt: potencial e realizada'? E que saimos lie 600 milhões de
Uólurcs pma 7 bilhões c 500 milhões de dólares.
Quando Uil~:mos isso, elementos da Oposição minimizam: nUa explicam: o {tr:tbc é usado como pode expiatório para justificar a incompetência
Uo Governo.
Recolhi, nobre S~:nador Paulo Brossard, aqui e ali, p<.~rtcs do veemente:.
irrerrecnsivclmc:nte parlamentar, pronunciamento de V. Ex• Referiu-se
V. Ex• i1 anistia e ao referir-se declarou que lastimava que o Governo não
ouvisse 1.1 Orosiçào. Lastimo, tamb~m. cu, corno lólstimo que, por du:t:. vezes,
o Governo tivesse tcntildo ouvir a Oposição e ela se recusasse a scntar-!<le i1
mes:1 para com ele discutir.

O Sr. Paulo Brossard (MDB -RS)- Quando?
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Por duas vem.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Quando?
O SR. JARDAS PASSARINHO(ARENA- PA)- V. Ex• '"bcc cstâ
pedindo apenas que lhe dê mais muniçilo, c lhe darei.
Quundo se trntou du politica energética brasileira agoru, c:m face das de·
sisões que seriam tomadas pelo Governo, V. Ex• c o Lfder Freitas Nobre fo·
r:tm convocados a uma reunião no Palácio, e lú não foram.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Não o fui.
O SR. JARDAS PASSARINHO {ARENA- PA)- Então, é gruvc o
que V. Ex' está dizendo, porque o convite foi feito e deve ter chegado u esta
Cus;t no endereço certo,
Vou m:lis udiunh:: o Presidente do Purtido de V, Ex• disse que lá não
iria,lú a Oposiçiio niio iria, porque não iria U1 para ~enlur, purn ouvir apenas
decisões já tomadas. No entanto, V, Ex• lucidamente diz: "uindn que o Go·
verno não levasse cm consideração us opiniões da Oposição".
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Rclutivamcnte ao problenw d:t
;mistio.t, Eu me ocupavu especialmente da unistiu. J {t que V, Ex.• mullou de tcma. quero realirm:1r o lJUe di~se: ni1o recebi o vonvitc.
O SR .•JARilAS I'ASSARINilO (ARENA- I' A)- F"çu bo" nota da
alirn\il~iio

Jc V. E."> 1, ma~ o próprio Presidente do Pilrtidn d~: V.
clar;u;i"'u pl1hlica a este respl'ito.

Ex~

tem Je·

O Sr. Pnulo Bros.11ard (M DB- RS)- Tcrú tido as r;m)e:. p:trit fa1C-lu.
nJo as cunhc~o c ni1n as dbcutu. Apena~ como V, Ex• di~sc que cu hu\ ia recchidn u convite, quis dci:;;ar issn hem cluro.

________________ -··-·
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O SJI. JARIIAS I'ASSARI!IOJJO (ARE:-.JA- PAI- Quando faki,

nohn: St:n:HJor P:rtdo Bro\sard cm diversos tipos de opo\içiio, o que não queria, cm nenhum momento, seria t:onfunt.lir a Oposição, como um tudo, como
rc~ponsúvcl por c~sc ~uadro. Nunca me p;tssuria pelil rninh:t cólbeç:t. A minha declaração foi dad~ c a repetiria aqui tranqUilamente: o perigo está no
rótulo, porque, quundo o rótulo diz "fcderuçào de oposições", dú o direito a
entender yuc esse tipo de excessos, na m~·tiida cm que esses excesso~ ~rw de·
fendidos n:t tribuna d:r C:irnara dos Deprrtados c do Sen:u.Jo, como t;tmhém
daS tribun;rs das Assembléias Legislativas, esse tipo de excessos- repito-,
na mcdidil cm que é; justific;tdn, é purtc da política de oposiç~n. N~u é a
Oposiç;io, mas i: uma p;trtc dela.
Ouvi de ilustres corrcligionúrios de V, Ex' dizerem-me wlvc/ nfto di~am an microfone, por uma questão de conveniência partidúria- di;ercm·
me: "nl1~ c~t;nnos ultrapassados: os líderes que estão cunosco ligadm no
campo ... irH.IÍI.:al estão ultrapassados. 1: preciso f;:w:r algumit coi:-.:r, urge l'alcr
algum:r coisa". E se o Governo fõtla: "vamos aplicar 01 lei", t no Scn:~do, que
í: a C':rs~t de maior rcncxão, pcl:r noss;r idndc, pelos postos que cm geral jú
c\crccmos, o que se ouve í: prccis:uncntc o contrúrio, é uma vo1 d:r B;rnc:rda
de V. Ex• Jcvant:rr·sc, di1cndo: "sendo injusta, :t lei não deve ser cumprid;t.
Devemos mudit·la."
Certo! Estaremos de acordo. Se ela í: injusta, c esse é o consenso da comunidade, varHJS mudú·la. ~·1as só entendo uma fórmula de mud:'t-~a: :ttr;r·
vês, cxatamcntc, dos organismos par;t isso ilpropriados, como. por exemplo,
o Lcgisl:rtivo,
Não posso entender uma sociedade sem ordcnumento, sem nenhum tipn
de ordenamento jurídico, em que cada um tenha o direito subjetivo de dcclurur a lei injusta e rccusaNc a cumpri-la.
Rtcolho as pi!lavrus limtis de V. b•, nobre Senador Paulo Brossard.
Pretendo ter Johrigado nelas t:lmbém mào oferecida, dentro de condições c
devido its circunstàncias. Posso di:ter a V, Ex•, nobre Senador Paulo Bros·
sard, que gostaria que u minhu palavru nesta Casa fosse entendida como,
mais uma vez, um apelo à sensatez, guardadas as nossas posições divergen·
tcs, muito especi:tlmcntc cm campo econômico, em que o P01rtido de V. Ex•
conllita, fundamcntulmcntc, com os pontos de vista de Governo.
.
Ueclaro-me, como liz da outra vez, sem grande cxno, mtetramcntc dts·
posto, c não apenas favorável, a contribuir, com aquilo que me caibil, par:t
que o processo de liberalização, a busca do estabelecimento de um Estado
Ucmocrático pleno neste PitÍS se realize nesta pobre América latin.r, cm que
agora, vemos alguns países cm plena lua-de-mel com a democracia, quando
apenas os seus três últimos presidentes da rcpúhlic~ chegaram ~to fim do seu
mand:llo: nesta pobre Am~rica Latina, cm que um país como o Mi:.~t:ico. dr:·
mocr:llico, que recebe os nossos banidos- c na última Confcrc!ncia Latino·
Americana um deputado pelo MDB saudou os mcxic:1nos por esst: alo de bc·
ncvolénci<t, de compreensão, de solidariedade - esst: México itC:tba de ser
acusado de :tpcn:1s ter praticõtdo, nos últimos anos, tamanhas violações con·
tra os Direitos liumanos- c note-se que não estou ajudando a acusttr, estou
apenas citando o fato-, que mais de 500 pessoas teriam sido desaparecida ....
Na resposta que terei oportunidade de trazer, inclusive :to nobre Sc:nador
Tcotônio Vilcli!, li Cllisas espantosas: o chefe de polícia declara que os 500, e
200 c t:tntos haviam dcs:tp;m:cido por morte: cm combate- nuncu se viu o
c;rd:lvcr: cento e tantos haviam sido vítimas de Jutus de racçlh::-. ;, esquerda,
m11s connitantcs entre si: 20 outros teriam morrido na lu til arm;~d;l, cm con·
scqUénci:l dos seus atas:~: um, alinõtl um, t~:ria morrido por morte natural.
Então, esta Américu Latina, cm que não encontro exemplos trallicionuis
que nos pcrmitmn falar cm uma dcmacmcia estável, esl<l Ami:rh::t LrtirHI,
precisa de todos nlls, c inclusivt: do exemplo do Bmsil.
Adianto, neste instante, cx;llamcntc na qu:tlidõtdc dt: Líllt:r d~r Maiori:r,
rc~pondcndo it pal:rvru do Líder da Minori:r, que o nosso p;rpcl, a noss<~ dispo~içfro é lutar com todas as nossas forças para que, apc~ar dt: todas c:-.s:1s
turhuli:nci:rs, apesar dt: todas essas Cllnvcrgênci;~s, apesar de tud:rs c:ss~rs inliltraçõc~. :rpc~ar de hldas essas prnvoc.u;ôcs, o Presidente Fi~ucircdo poss:r
rcsg>~t:tr o cnrnprmnissll nwior que Sua E:o.cc:Ji:nciil tem com esta N:~~;~w:
cncaminhú-la para um;~ sncit:d:idc justa, livre, com~~ cdificaçiro de: um Estil·
dtl Dcmocrútico de Direito.
Er;r u que tinh:r a di;cr, Sr. Pre~id~.:n\L:. (Mui to hcm! Palnws. O orador é
cumprimentado.)
() sn. I'HESIUENTE (Gahricl Herrnc~)- Conccllo :1 palavra an nilhn:
Scnadur J.ourival Bapti~ta.
O Slt I.OliiU\'AI. BAPTISTA (,\J{J:NA- SE. Prontrnci;r11 ~cguiru~·
Sr. Prc-;idcntc, Sr~. ScnallllTc~:
Lrn rcuni;'ro rc:rlinrd;t no Ui a~ dt: jullw flil.,~itdu, qu;Jndtll'~lÚ\'ai\Hl~ l'lll
rt:1:c~~u. 11 Cnn~t:lhu Naciilllal dt' Dc~cr;\.illvimcn\Ll tlrhann (CSlHI), dclihc·

dr~cur~n.)-
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rnu defender :t inclu~~o no III Pluno N:.tcional de Dc!'lenvolvimcnto de um ;r
politica de dbtrihuiçi'io c~p:rci<.&l do dc~envolvimcnto br:r-;ilciru, 4ue f:u:ilitc :r
:rtuaç~u integrada dos diversos órgãos encarrcg>tdos de promover a dc~con·
ccntraçito urhanit,
Na reunião, presidida pr:lo eficiente Ministro Mário Andre:ruu, o Con·
.'ti! lho concluiu pela insuficiência da politic:.t de descnvolvimc:nto urh:rno para
promover :t Uesconccntrução c, assim, a reversão do proces~o de urhanitaçfw
crc~ccntc, ocorrido nas últimas décadas.
N.r oportunidade:, o Ministro do Interior acentuou a importúnciu da "existência de um:r orir.:nlaçiio birsicu, que inclusive conste do III PND. p;1nt
integrar as açôcs de vúrios sc:torcs envolvidos. Hú ncc~:ssidade llc di~trihuir
especialmente o desenvolvimento, evitando-se a continuação do procc~ . . n Ue
cnnccnlrirçào cconômica que hoje se verilica no Pais."
Salientou n Ministro que n modilicaçiio da situ:1çào atu:rl requer tempo,
"por ser um processo de induç~o. de convencimento c dcpcndcrú d:r p:rrticip:tç;io dns governos de Estados e Municípios." Tal modilicaçiro hú de ~c r uhtida com o otpcrfciçoamc:nto da lt:gislaç~o urbana. a compatihililat.;:'rn J;r
politka nacional de desenvolvimento com as dcmai~ políticas setori.d.., c ;1
Ue . . ccntr:rlil:rção da uçito governamental, esta acompanhadu pcl;r gar:rnti;r ;t
Estados c Municípios de condições técnicas~: financeira~ para o dc~empcnhtl
d~rs tarefas :r eles atribuídas/"
Confnrmc alirmotção dos urbanistas Saul Rotis, luhomir Dumin c ~C)
Wcrncck, a principal conclusão da reunião do CN OU :t que aludo é a de 4lJC
o objctivo de desconcentração do desenvolvimento bnrsildro, bu~cado por
todas as políticus setori:ris, como a politica de dc:scnvolvimcnto urbanO. so·
mente será possível com umot orientação ~:xprcss:1 nesse sc:ntido colocitda no
III I'ND.
O Conselho aprovou, tamb~m. documento que vinha scnllo elaborado
desde o governo anterior, apresentando subsídios b:lsicos para :1 formul:rção
de umu politica de desenvolvimento urbano. Segundo o documento, o dc~cn
volvimento urbano .. tem uma lig:tção direta com a organização do territõrio
nacion<.~l, na medida em que: o favorecimento de determinados pontos pcrmi·
Iii uma utilização mais racional do espaço c uma melhor divisão fundonal do
tr:rb;rlho". Acrescenta que a política de desenvolvimento urbano deve
oricntur-se "para a melhoria da qualidade de vida urbana, a melhor distri·
buiçào esp;rcial da população c das atividades produtivas e a estruturaçfw de
um sistcm<t de cidades harmonizado com as dirctrizcs c prioridades sdoriais
c regionais do desenvolvimento."
Essa polític:~, segundo o estudo aprovado pc:Jo CNDU, visarfr sobretudo ";~ consoliditção de um sistema urbano cupaz de otssegurar, junwmcntc
com ;tS dc:nlilis políticas sctoriilis, um01 distribuiç~o cspcchtlmcntc m;ris ade·
yuada do desenvolvimento económico. Seus objetivos cspccílicos. na opinião do Conselho, Uc:verào ser: :t ampliação da oferta de empregos cm m:rior
número de pontos do território nacional, o estimulo ao aprovcitumcnto de
potcnci;~lidades locais e region:tis ainda inexploradas, o aprimoramen~o dll~
mcc:rnismu~ de &~rticul:1çào setori:d c vertical entre os tr~s níveis Uc govt:"rno.
c :r g;rranti;r dos rccursl)S necessários lt melhoria da infra-cstrutur~t c do ... ~cr·
viço, urhotnlls."
Salienta o documento a adoção de um conjunto de "mt:dillas que levem
a uma Ucsconccntração :rpoiadu em um conjunto de centros, delinidos segundo critérios que levem em conta sua posição cstr:tté:gi..:a e suas potcnciulidotdcs, distribuidos cm todo o tc:rritório nacional. Face us dimcnsüc~ do Pai~.
;r problt:mútica urbana não se apresenta de forma homogénea, torn;tndo nccessitril1 que, n:r t:struturação da política urbana, seja consillcruda ;r dcliniçào de categoriõts espaciais pam as quais sc:riam prcvistus medida~ diferenciadas." Essas cutcgori:~s scrium us áre:ts de dcscompresstto. n.rs quais se
compnn•:r u existênci:1 ou umeuça premente de: sobrc,c<rrgas ou congcstion:r·
mcmos Uecorrcntcs de concentração excessiva: as árc:as de exp:tn~iio cnntroJada, que uprescntam um processo de urbanizaçiio din;imico c uma hoa c~
truturu .'iôcio-cc.:onúmicu: as irrc:rs Uc dinamização, aquelas para >~S qu;,ti~ ~c
pretende orientar o proce~so de intcriorilirçiio do dcscnvnlvimcnto: :1~ úrc;r~
com funçtics cspcd:tis, Jt:tcrmittadus cm função de progr:rmaçllc:-. Uc i.imhito
~ctorial do governo, como por c:~cmplo os pólos indust ri;ris c de colonilit~·:"rll.
Porr;r :r cxccuçlro dessa política de Ucscnvolvimcnto urh:rno. o C~DU
lJlh.'r u cstabclcdmcnto de pwgrarn:rs c~trati:gicns, Cl1nlll o Pro):!r:rma Rc·
giôc'i f\lctropnlitanas, o Progr:rmrr Cid:rdc de Pnrtc Mí:dinc o Prngr:rm:r Cidades de Pequcnn Porte, Os in,trurncntos dessa pnlíti~o:a scr:'to de 1,:ar:'tter in~·
tiiU!.'itlllíll, financeiro c legal c ;,tuar;'rn de forma artÍI:llinlla. o~ in~trumcnlu'
iJhtitul.'ion:ris ~eriro o prllprin CN J)LJ c os cnnsclh~1~ c~tadu:ti~. a ~ercrn ~Tiit·
dn.,, () ilhlfUillCil\ll finan.;ciro, ~cgundo ll rnc~mll dn~·umcnttl, ~cr:'t lll11 Si~lt:·
111:1 Na~o.·innal de hrndno, de Descnvnlvirncntn Llrhalltl, a ~er pn1p1,~lll r~·~~~
t'SDLJ, 11u qualn hmdn ~iii.:Hlllill de Dc'il'll\'lllvirnento tlrh;uw ;r~ rr:r ~·,mw
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clc:mento catalisador c de coordenação, E o instrumento legal sc:rá a futuru
Jegisluçfio urbana, que o próprio conselho estudará c proporá ao Governo c,
c:stc, ao Congresso.
Sr. Presidente:, felicitamos o Ministro Mário Andreuzza pelo término do
estudo que objctiva u adoção de uma politica nacional de desenvolvimento
urbano, bem concebida c cuja adoção é indispensável à prescrvaçi1o dn qualidade: de: vida nos grundes centros, na concentração do homem no interior,
climinundo-se o excessivo êxodo, no alcance de uma vcrdadcim c inabalú·
vel intc:gmção nacional. O problema é ela maior relevância c de: enorme complc,.idade, esta decorrente, sobretudo, da displicência com que temos adiado
a adoção de uma política de desenvolvimentp urbano, que nos poup<~ria re·
cursos consideráveis c numerosos problemas que hoje nos atormentam.
Resta·mc formular votos para que o ativo Ministro do Interior logre êxito,
não só implantando a politica idealizada pelos técnicos do CN DU como
concretizando-a o mais rapidamente possível, para o que, estou seguro, terá
integral apoio do Congresso Nacional!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Raimundo Parente.

As banc>~das ccarcnses no Senado Federal e na C:lmar:a dos Deputados
fomm formalmc:ntc convidadas para o significativo evento, que mcrccc:u rc:·
fcrências elogiosas na Assembléia Lcgislutiva do Cc:ará e n:1 Cf1mam Munici·
pai de Fortaleza.
Ao me reportar ao VI Congresso Nacionlll de Radialistas, desejo
lembr<1r ao Ministro Murilo Macedo o compromisso ussumido em relação l1
regulamentação profissional, já const:mte de diploma legal, mas U cspem,
:lind:1, do respectivo dc:crcto que discipline as normas nele inscrtus,
Faço votos, Sr. Presidente, por que o conclave atinja a~o; suas nobilitantes c patrióticas finalidades, conscientizando ainda mais os homens de rádio
do relevante pape\ que desempenham nos tempos modernos, com a corretu
utilizaç:1o dos veículos de comunicação social.
Eru o que cu tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nada mais havendo a Ira·
wr. vou encerrar a presente sessão, designando pura a sessão ordinúriu de
segunda-feira, dia 20, a seguinte

ORDEM DO DIA

O SR. RAIMUNDO PARENTE (ARENA- AM. Lê o seguinte dis·
curso,) Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Deverá realizar-se no próximo dia 24, cm Rio Branco, Acre, .. Reunião
dos Governadores da Amazônia" durante a qual os Chefes dos El'Occutivos
daquela região debaterão os problemas com que se defrontam e procurarão
lixar em documento, que se prenuncia da maior oportunidade e importância
as linhas para um desenvolvimento harmõnico para o Setentrião brasileiro.
A Amazônia, Sr. Presidente, a despeito dos esforços que vêm sendo de:·
sc:nvolvidos há quinze anos continua sendo uma área-problema.
Seu desenvolvimento não decorrerá da implantação de planos e/ou projetas que não condensem· a experiência e a vivência dos que vivem, traba·
lham, lutam e sofrem nas cidades e beiradões amazõnicos. Em vão a compe·
tência técnica dos que vivem fora da Amazônia tentará o equacionamento c
a solução das dificuldades que essa imensa região vem opondo à sua posse útil.
Por isso mesmo, no momento cm que os governadores da área, cônscios
das responsabilidades que lhes pesam sobre O) ombros, se reúnem para a troCll de informações e a adoção de uma orientação uniforme, sobretudo quan·
to à formulação de sugestões para o III PN D, saúde a iniciativa e expresso a
minha convicção de que o governo do Presidente João Figuc:irc:do saberá
uccitar a contribuição dos lideres regionais, expressa que será numa "Cartu
da Amazônia",
Era a que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) nobre Senador Mauro Bc:ncvides.

Concedo a palavm ao

-I-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 159, de 1976
-Complementar, do Scnudor Nelson Carneiro, que introduz modificações
na Lei Complementar nY 26, de li de setembro de 1975, tendo
PARECERES. sob n's 2HO e 2HI. de 1979. das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidude, nos
tc:rmos de substitutivo que apresenta;
-de Legislação Social, favorávc:\ ao projeto na forma do substitutivo
dil Comissoio de Constituição c Justiça, votando vencido, cm separado, o Se:·
n<ador Jut:ihy Mugalhãcs.
-1-

Votação. cm turno único, do Requerimento n9 252, de 1979, do Scnudor
Paulo Bros.~<ard, solicitando urgência para o Projeto de Lei do Senado n~' 83.
de 197M, do Senador Mauro Bcnevidcs, que "estubelece a obrigatoriedade de
rcvisilo semc:stral dos níveis de salário mínimo, e dú outras providências",

-3Votação, em turno único. do Requerimento nY 274, de 1979, do Senador
Jarbas Passarinho, solicitando urgência para o Oficio n9 S/17, de 1979, do
Governador do Estado do Rio Grande do Sul, requerendo autori1.açi1o do
Senado Federal para que aquele Estado possa contratar operação de empréstimo externo, no valor de USS 53,000,000.00 (cinqUenta c três milhões de
dólares nortc·otmcricanos), destinado a programas prioritários do Estado.

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE. Lê o seguinte discurso.)
- Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Desde ontem, realiza-se, cm Fortaleza, o VI Congresso Nacional deRadialistas, com a participação de rcpresent:~ções de todo o o País.
A coordenação do importante conclave acha-se a curgo do Sindicato
dos Radialistas do Estado do Ceará. cujo Presidente - Aderson Maia empenha-se no sentido de que a programação elaborada seja fielmente cumprida,
Com a presença de autoridades, instalou-se, às 20 horas de ontem, no
Centro de Convenções o refc:rido certame, registrando-sr. o comparccimc:nto
do Sr. Marco Antonio Kraemcr, na qualidade de representante do Ministro
da Comunicação Social, Said Furah.
Os trezentos c vinte participantes, oficialmente inscritos, discutirão a
aguardadu rcgul<~mc:ntaçào prolissiona\, ainda pendente de decisão por parte
do Mini:aério do Trabalho.
Ressalte-se que, em recente visita u Fortuleza, o Sr. Murilo Macedo
comprometcu·se a ununciur, com u brevidade possível, o decreto rc:gulumcn·
tudor, sendo-lhe sugerido o período da c:fetuaçào do VI Congresso paru que:
fosse conhc:cido o seu texto delinitivo.
Entre outros tcmus, indicudos pura discussão, figur:~m "o direito de gre·
vc"; "o forwlecimcnto da Fcdemçào Nucionul de R:u.liulistas"; "Piso Sula·
rial" cu "Anisti<~", cm torno dos lJUHis se munifcslllrào os rudialistas hrusi·
lciros.
Todos os órgi'ios du imprcnsu alcncarina vêm ofcrc:ccndo amplil t.:ohcr·
tura à nwgn;a promoção, llivulg;ando cntrevist:ts c o progmmu previamente
clahuradu,

o

I

·,

-4Votuçào, em primeiro turno {apreciação preliminar da constitucionali·
dadc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado nY 96, de \979; do Senad0r Nelson Carneiro, que modilica a reduçi1o
do art. 2Y da Lei nY 4.266, de 3 de outubro de 1963, que instituiu o sahí.riofilmília do trnhalhador, tendo
PARECER. sob n< 223. de 1979. da Comissão:
-de Conslltulçio e Justiça, pelu inconstitucionalidade, com voto venci(] o dos ScnildOrL'S LiízilrO Barbozil, Tuncredo Nevc!i,l-lugo Rumos c Cunh<~
Lim:t.

-5Vutm;ào, em primc:iro turno {aprcciuçiio p,rc:liminar da constitucionuli·
l1:tdc, nos termos do ;trt. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei dl1
Scnudu 1111 J\2, de \979, l1o Senador Cunha Lima, que considera mio trihut:í·
veis pma efeito do Imposto de Hcndu, os proventos e pensões no1s conl1ições
que inl1ir.:a, tendo
PAHECER, soh n11 334, de \979, lia Comis~i1o:
-de Conslhu\çii.o e Justiça, pclu inconstitucionulidudc:.
-6Vota~·iitl, em
dade. nu~ terrnus

primeiro turno (aprcciu~o;iiu preliminar d:1 comtituci(lfliliÍ·
do :~rt, 296 do Rt:gimenlu lntL·rnu), do Projeto de Lei do
Seuadu n" IJI, de 1971J, do Senador llurnbcrtn Lucena, que bcntu n ~ulúrio

.
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minimo Ue Uescontns rara a Prcvidênci:t Social, c dá outras
tendo
PARECER, sob n~' 2HJ, de 1979, da Comissão;
-de Conscltul('iio c Jusllça, pela inconstitucionalidade.

rrovidência~.

-7Discussiio, cm turno único, da Rcdação Final (ofcrecidu pela Comi~siio
de RclliH;iio cm seu Purcccr n~' 407, lle 1979) do Projeto de Decreto Legislillivo n~' 7, lle 1979 (nY 6/79, na Cámaru !.los Deputados), que aprova o Protocolo sohre Privilégios, Isenções c lmunidudcs da Organizaçiio Internacional de
Telecomunicações por Satélites-INTELSAT, assinallo cm Washington,
no diu 19 de maio de 197H, pelo Governo brasileiro.

3733

-HDiscu~são, cm turno único, lia Rcditçiio Fin<~l (oferecida pela Comis~ito
de RcdaçJo cm !;cu Purcccr n11 425, de 1979), do Projeto de Decreto Legislati·
vo n\' H, de IIJ71J (n~ 4, de 1979, na Cíunara dos Dcpuwdos), que aprova o
Prntw.:nlo de Prorrogiu;iio do Acordo sohre o Comércio Intcrnacionul Uc
Ti:xtcis (1\L:nrdo Multilihr:ts), ussinado cm Gcncbrit, it 30 de det.cmhro de
1977.

O SR. PRESIDENTE (Gabricl Hermes)- Est<i cnccrmda a

sc~siio.

( Lt•mnla-.\'t' a st•s.wio à.1· 19 hora.\· t' 15 minu/o.l"./

ATAS DE COMISSOES
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

4• REUNIÃO, REALIZADA EM 6 DE JUNHO DE 1979.
Às dez horas do dia seis de junho do ano de mil novcccntús c setenta c
nove, na Sala "Ruy Barbosa", presentes os Srs. Senadores Arnon de Mcllo
- Presidente, Alberto Silva, Luiz Cavalcante, Milton Cabral, Henrique Santi lia c Itamar Franco, reúne-se a Comissão de Minas c Energia.
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Sr. Senador Dirceu Cardoso,
Constatada a existência de número regimental, o Sr. Presidente dcclar..
abertos os trabalhos, sendo dispensada a leitura da Ata da reunião anterior,
que é dada como aprovada.
Em scguida, o Sr. Prcsidcnte concede a palavra ao Sr. Senador Alberto
Silva, que orcrcce parecer pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara n~' 81,
de 197M, que "estabelece normas para o engarrafamento c discribuição de g<is
liqucfcito de petróleo",
Submetido à discussão c votação, é o parecer aprovado, com restrições
da parte do Sr. Senador Henrique Santillo.
Prosseguindo, o Sr. Presidente passa a palavra ao Sr. Senador Hcnriquc
Santillo que, após tecer considerações sobre as atividades do Ministério das
Mi nas c Energia, observa, a certa altura, que o mesmo, face às circunstâncias, vem se preocupando prioritariamence com o problema energético cm
detrimento ao do sctor de mineração, quase tão grave- no seu entenderquanto o primeiro.
Em continuação, pelas razões que apresenta, o orador lembra que esta
Comissão poderia, através da realização de um Simpósio sobre Mineraçiio,
abrir os debates cm torno do assunto, colaborando, tanto quanto possível,
com o estabelecimento de uma política mineral que atenda aos interesses na"cionais, e conclui sugerindo o nome do Dr. Hclmer Salomão, Presidente da
Coordenação Nacional de Geólogos - CONAGE, para a instalação do
conclave, como primeiro expositor.
Colocada cm discussão a proposta, sobre ela se maniresta o Sr. Senador
Milton Cabral que, embora concordando com a iniciativa do Sr. Senador
Hcnriquc Santillo, sugere, por seu turno, race a proximidade do recesso parlument<~r c a importância do Simpósio, seja o mesmo realizado no segundo
período da prcsentc Scssào Legislativa.
Também o Sr. Senador Luiz Cavalcante aplaude a idéia do Sr. Senador
Hcnriquc Santillo, enrutizando que a relação dos conrerencistas a serem convidudos dever<i ser cuidadosamente elaborada por este órgão técnico, race a
rclcv•incia do tema.
Aprov:tdas as sugestões dos Srs. Senadores Hcnrique Santillo c Milton
C:1bml, o Sr. Presidente dil por encerr-.du a reunião, luvrundo cu, Ronaldo
Jliichcco, Assistente d:1 Comissão, u presente Ata, que, lida e aprovadu, scr<i
ussinadil pelo Sr. Presidente,
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

6• REUNIÃO, REALIZADA EM 9 DE AGOSTO DE 1979
À~ unte horas do dia nove de 11gosto do ano de mil novecentos c sctcntu
c nove, na Siilil de Reuniões do Anexo "H", rrcsentcs os Senhores Scn:1durc~
Joihl Culmun - Presidente, Turso Outra, J utahy Magulhi'ics, Evclásio Yicim
c Adulhcrto Senil, rcímc·~;e a Comissão de EdU1.:açi1o c Cultura.
Deixam de cumrarecer, por nwtivo justilicado, os Senhores Senadores
Alnysio Chaves, Aderbal Jurem a, Frunco Montorn c a Senadora Eunk·c Mi·
chilc~.

Constatada a cxisté:ncia de número regimental, o Senhor Prcsidenle de·
clara -.berto os trabalhos, sendo dispensada a leitura da Ata d-. rcuniiio -.ntc·
rior, que é dada como aprovada.
Em seguid-., o Senhor Senador João Calmon apresenta a indicação do
Professor José Carlos de Almeida Azevedo, Reitor da Universidade de Brasíliu, para proferir palestra sobre o tema "UNIVERSIDADE ABERTA",
no próximo dia vinte c três de agosto,
Em discussão c vocação, é a proposta aprovada sem restrições.
Nad-. mais havcndo a tratar, encerra-se a reunião c, para constar, cu,
Sônia de Andrade Peixoto, Assistente da Comissão, lavrei a presente Atu,
que, lida c aprovada será assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE AGRICULTURA

9• REUNIÃO, REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 1979.
Ás dcz hor-.s do dia quinze de agosto do ano de mil novecentos e sctcnw
c nove, na S:il<~ de reuniões do Anexo "B", presentes os Senhores Senadores
Evclásio Vieira- Presidente:, Amaral Peixoto, Arfonso Camargo, Pcdro Pc·
drossian, Passos Pórto, Leite: Chaves e Jutahy Magalhães, reúne-se a Comissão de Agricultum.
Dcixum de comparcccr, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Benedito Cancllas, Josi: Lins e José Richa.
E dispensada a leitura da Ata da reunião -.nterior, quc é dada como
Ltprov-.da.
Tendo sido relatado, favoravclmcntc, cm reunião anterior, pelo Senhor
Senador José Richa, o Projeto de Lei da Câmara n9 22/79, quc "altera aredução do artigo 2Y do Decreto-lei n~' 1.146, de 31 de dezembro de \970, que
"consolida os dispositivos sobre as contribuições criadas pela Lei n~' 2.613.
de 23 de setembro de 1955, e dá outras providências", o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Senador Passos Põrto, que apresenta votp em
scparmlo, contrârio à proposição,
Colocado em discussão c votação o parecer do Relator, é: o mesmo aprovado, com voto vencido, cm separado, do Senhor Senador Pussos Pôrto.
De igual modo, por ter sido relatado na rcuniào anterior o Projeto de
Lei do Senado n~' 114/77, quc "introduz alteraçiio na Lei Complementar nl'
07, de 07 de setembro de 1970, que institui o Plano dc lntcgraciio SociaiPIS, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Pussos l)ôrto, que apresenta voto em scpamdo, contrário à proposição.
Coluc11do cm discussiio e votação o parecer do Relator, é o mesmo
aprov:tdo, com voto vencido, cm separado, do Scnhor Senador Passos Pôrto.

Em scguid<l o Senhor Presidente concede ii piliilV.ra ao Senhor Scnudor
P:1ssos Põrto, que uprcscnta pitreccr favorúvel à Emcnd:1 n~' :!, Ue Plcnúrio,
oferecida ;.m Projeto de Lei Uo Senado n~' 248, de 1976, que "proibc a pcloi:il
d:1 halcia llll mar territorial hmsilciro".
Cnloc:1llo cmllisc:ussiio c voluçào, é o parecer aprov;.1do com \'O to vencido, do Senhor Scnadur Leite Chaves.
Ati linal, ii Comissi1o ilprova sugcstlio do Senhor Senador Leite Ch;.I\'C~.
nn ~cntido de que, :1ntcs Uc .~c r :1ruccii1da a Mensagem n~" IJO, de 1979, scj:~ cn·
l."aminhadtl ulkio ao iNCRA solicitando o cumprimento do Ubpmto llll :~rt.
407 dn Rc!!imcnto Interno, a fim de instruir a rcfcriUa prurlll~it.,';'ln.
Nada rnai~. ha\'endn a tratar, enr:crra·sc a reunii1o c, p;1ra l."lln~tm, cu,
Scq!itl tia hlllscl."a Bra!!a. A~~istcntc da Cnrnissiio,lavrci a prc~cnte t\1:1, que,
lida L' ;qmwada, ~crú a~sinada pelo Senhor Presidente.
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MESA

LIDERANÇA DA AIINA I DA MAIORIA

Lide r
Jorbo' Pouarinho

Vlce·Lídere•
Pretldente

3•·Secretárlo

Lu!z Viana (ARENA- BA)

louri~ol Bapli11o (ARENA- SE)

Aloy,ia Cho~el
Jo1e linl
Aderbol Juremo
lomanto Junior
Maocyr Dolla
Murilo Badora
Saldanha Oeni

l•·Yice·Pretldente
Nilo Coelho (ARENA- PE)

4•-Secretárlo
2•· Vlce-Pn•ldente

LIDERANÇA DO MDI E DA MINORIA

Go~too M ller (ARENA- MT)

Líder
Paulo Branord

Di norte Mariz (ARENA- RN)

Vlce·Lid•r••

1•·Secretárlo

Henrique Sontillo
Humberto Lucena
MarCO\ Freire
Mouro Bene~ide1
Orei lei Que reia
Pedra Simon
Roberto Soturnina

Suplente• de SecretGrlo•
Ale11ondre Co~to (ARENA -MA)
Jorge Kolume (ARENA -

2•·Secretárlo

Benedito Canela~ (ARENA Pano~

Gabriel Horme1 (ARENA- PA)

COMISSOES
Oirelor: AntOnio Corlo1 de Nogueira
Local: A~"IIXO 11- Terreo
Telelonu, 223·6244e 22S·BSOS- Romoi1 193 e2.57

POrto (ARENA -

Titulares
1. Mendes Conole

2. Jotelins
3. Eunice Michile1

AC)
MT)
SE)

Suplentes
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Alb1rt0 S!l'o'a
3. A.lmir Pinto

COMISSÀO DO DISTRITO FEDERAL -(CDF)
(11 membro1)
COMPOSIÇÀO
Pre~idente1

4. Vicente Vuolo

Vice·Pr~sidente1

MDB
1. E... ondro Carreiro
A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES

Chefe: Càndido Hipperll
Local: Anuo 11 - Terreo
Telefone, 22S·BSOS- Romoi1 301 e 313

2. AgenorMorio
3. Mouro Bene'o'idu

1. Marcos Freire
2. Humberto Lucena

Titular111

I. Jene Freire
Anistente1 Carlos Guilherme Fonurca- Romol676
Reunioe11 Terços•leira~. 01 10:00 horoi
Local, Sola "Cio ... is Se'o'ilocqua" - Ane11o 11- Ramal 623

2. Jose Sarney
3. Panos POrto
4. Saldanha Deni

Jeue Freire
Lozaro Barbozo

Suplentes
ARENA
I. Jo111 Guiomord
2. Tono Outro
3. Bendito Canelai
4. Moacyr Dallo

5. Affonso Comorgo
COMISSÀO OE AGRICULTURA- (CA)
(7 membro\)

6. Murilo Bodoro
7. Benedito Ferreira

COMISSÀO DE CONSTITUIÇÀO EJUSTIÇA -(CCJ)
( 15 membro1)

COMPOStÇÀO

COMPOSIÇAO

I. Poncu Pàrta

2. Benedito Canelai
3. Pedro Pedrouion

Suplentu
ARENA
\, Jutohy Magalhães
2. -'flon1o Camargo
3. João Colmon

4. J01eliM

I. helo1io Vieira
2. Leite Cha ...el
3. Jo1e Richo

MDB
I. Agenor Mario
2. Amoral Pei•oto

Aui1lenle1 Sonio Andrade Pei•alo- Ramal 307
Reunion, Ouortol·leiral, 01 10,00 hora1
local, Sala "Ruy Barbo1o"- Anuo 11- Romoi1 621e 716

COMISSAO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)
(7 membro\)

Pr111idente• Henrique de Lo Rocque
l'·Vice·Pruiden!e, Aloytio Cha ...es
2V·Vice·Pretidenle• Hugo Ramos

3. Gil'o'an Rocha

Suplentu
ARENA
1. lenoir Varga1
1. Henrique de La Rocque
2. Joào Calmon
2. Hel ... 1dio Nune1
3. Almir Pinto
3. Jose Sorney
4. Mil!on Cobrai
4. Aloy1io Cho~es
5. Bernardino Viana
5. Aderbal Juremo
6. Arnon de Mello
6. Murilo Bodaro
7. Moacyr Oolla
a. Amoral Furlan
9. Raimundo Parente
MDB
1. Cunho lima
I. Hugo Ramos
2. Toncredo Ne~n
2. leilc ChoYIII
3 Dirceu Cordo~o
3. Lozaro Barbozo
4. Nelson Carneiro
5. Paulo Brouard
6. franco Montara

Ani11ente1 Ronoldo Pacheco de Oli ...eiro - Ramal 306
Reunioes: Quintol·feirol, 01 1o,oo hor01
local, Sola "Ruy Barbosa" - Ane•o li - Remoi~ 621 e 716

Titulares

COMPOSIÇÀO

Pre1idenle• Mende1 Canele
Vice·Pre~idenle• Agenor Mario

1. Henrique Sontillo

2. Roberto Saturnino

4. Mouro Bene...idn

Pre1idenle1 E'o'ela1io Vieira
Vice·Pre1idente• leite Cha... u
Tit.~lorn

MDB

1. Itamar Franco
2. lozoro 'sarbozo
3. Adalberto Seno

Atlitlente, Maria Heleno Ouena 8rond6o- Ramal 305
Reuniou, Quortot·leirot, 01 10,00 horas
local• Sola "Cio'o'" ~Yilocql.lo"- Anuo 11 - Ramol623

COMISSÀO DE ECONOMIA -(CE)
( 11 membro1)
COMPOSIÇAO

Pre1idente• llomor Franco
Vice•Prelidente, Roberto Soturnino
Ti!ularel

I. Arnon de Mello

2. Bernardino Viana
3. Jo1e lin1
4. Jene Freire
l Milton Cabral
6 Benedito Canelai
7. Lui1 Co ... alconte

I. Roberto Soturnino
2. l!amar Franco
3. Morco1 Freire
4. Pedro Simon

Suplente,
ARENA
1. Hel'o'ldio Nunes
2. Alberto Sil~a
3. Benedito Ferreiro
4. Vicente Vuolo

MDB
I. Jo111 Richa

2. Ore1te~ Q~ercio
3. Tancredo Ne'o'll

IJIA!t lO J)O ('(l\,;(;IH:~so '\ ·\f'l( 1'\.\ I. I Si'\liu li

A11is•ontflr Daniel Rflii de Souza- Ramol675
ReuniOe&, Ouorlm·lciros, 01 10r30 horas
localr Sola "Ruy Borbo1o"- Anuo 11- Ramai1 62111716

COM1SSÀO DE EDUCAÇ.\0 ECULTURA- (CEC)
(9 membro1)

1. Franca Montara
2 Humberto tuceno
J. Joi1on Barreto

MOB
1. Nel1an Carneiro
2. Mortos Freire

Auislf7nlel Daniel Rei1 de Souza- Ramal 67.5
ReuniOitl: Ouinlas•feiral, 01 11100 horo1
local: Solo "Cio~i• Bovilocquo"- Ane~a 11- Ramal 623

COMPOSIÇÀO

Pre1idenle1 João Colmon
Vice·Pre•idento1 Jutohy Mooolhãu

I. João Colmon

2. Tor1o Outro
3. Jutohy Mogolhãu
4. Aloysio Chovei
S. Aderbol Juremo
6 Eunice Michiles

MOB
I. Marco& Freir11
2. Mauro Senevidu
3. Leite ChoYoS

4. Joll! Richa
5 Amoral Pei•oto
Tancrodo Nove1

..

Ani11enlo1 Condido Hipperfl - Romai1 301·313
Reunióelo OuortOI•feirol, 01 li rOO hora1
Loca\1 Sala "Ruy Borbo1o"- Anexa 11- Ramai1 621 e 716

COMPOSIÇÃO
COMISSÀO OE SAúDE -ICS)
(7 membrai)

Prnident11 Arnon do Mella
Vice·Prliidenter Ãlberto Silvo

COMPOSIÇÃO

Supl1nte1
Pre1identer Gi\van Rocha
Vice·Presidenter Henriq11e Santillo

ARE~

I. lui.z

MOB

1. Adalberto Seno
2. E'<'eloiio Vieira
3. Franco Montara

1, Marcos Freire
2. Gilvon Racha

Ani•tente1 SOnia Andrade Peixoto- Ramal 307
Rouniãelr Quintos-feiras, 01 10100 horas
Local: Solo "Clovis Bevilacquo"- Anexa 11- Ramal 623

COMISSÀO OE FINANÇAS- (CF)
(17 membro1)

ca~olcante

2. Milton Cabral
3. Alberto Silva
4, Arnon de Mollo
1. Dirceu CordeiO
2. Itamar franco
3. Henrique Sontillo

1. Aflon•o Comaroo
2. João Calmon
3. Jutahy Magalhães
MOB
1. Gilvon Rocha
2. Roberto Soturnina

COMISSÀO OE REDAÇÃO- (CR)
(.S membro1)

Presidente, Cunha Lima
Vice·Presidenter Tonerado Nev11
Titularei
1, Raimundo Parente
2. Amon de Mello
3. Lomanto Júnior
4. AHon10 Comorgo
5. VIcente Vuolo

6. Albor10 SII>O

Suplentes
ARENA
1, Saldanha O.ni
2. Henrique de La Rocque
3. Je1.t Freire
4. Jo" Sarney
5. Mlltor'i Cabral
6. Jo" Gulomord

7. Amarei Fvrton
8. Jorge ICalume
9. J....hy Maoolhaoo

10.-.C.nolo
1. c.Mallloa

··-6.-2.T...--

3.1obortolatunolno

MDI
1. Paulo ltouard
2.
Freire

Ma""'

3. La1aro lorbo1a
•. Jootlkha

Auistente, Carlos Guilherme fonseco - ltomol 676
Reun16er., QuiniDI•Ieiras, as 9,30 horas
Local1 Solo "Ciovi1 lewUocqva"- Aneao 11- •amai 623

Titulare•
lenoir Vergas
H1lvldio Nune1
Jme Freire
Moocyr Dollo
Henrique de Lo Rot:que
Aloy1io Chove•

Supler'ite•
ARENA
1. Jutohr MagolhOe•
2. Raimundo Portnte
3. Eunice Mlchile1
•· Benedito Canelai

lamento Junior
Almir Pinto
Alberto Silva
Jo1e Guiomard

Gilvan Racha
2. Henrique Santillo
3. Johan Barrote

1. Jaie Richa
2. Adalberto Seno

AuilrenloJ Cariai Guilherme Fonseca- Ramo\676
Reunioes, QuiniOl•feirali, 01 10130 hora i
Local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Remoi• 621 e 716

COMISSAO OE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)
(7 membros)

Pre1identer Oiruu Cordo1o
Vice·Pro1identer Adalberto S.nc

COMPOSIÇÃO

Titulare•
1. Tar10 Outro
2. Saldanha Oerzi
3. Mende1 Canele
1. DirCIU Cardo10
2. Adalberto S.Ml

Suplente•
ARENA
I, Joóo Colman
2. Murilo Badoro
3. JoM Sorney
MO&
1. Hugo Romo1

A11ilfenle1 Mario Thereza MogolhOel Motta- Ramol13<&
Reuni6e1: Quintal•feiros, 01 12t00 horas
local, Sala "Ciovi1 leYilacquo"- Aneao .11 - •amol623

COMISSÃO DE IELAÇOfS EKTEIIOIES- (CIE)
(15 membro.)

Preiidente1 Jorge Kolume
Vice·Pre1idente1 Mouro 8en1vide.
Titularei
1.
2.
3.
4.

JorgeiCalume
Lui1 Cavalcante
Murilo Iodara
S.neclito Ferreira

Supl1nte1
ARENA
I, Raimundo Porent1 •
2. Amoral furlon
3. JoM Guiomord

MOI
I. Mouro Benevldes
2, Agenor Mario
3. Hugo Ramo•

1. Cunho Lima

2. Joiton Barreto

Alllsfen.., Carlos CNIINnN Fonseca- lomol676
leunl0811 Quorta1·feiro1, til 9130 hora•
Locolt Sala '1vy lorbo10"- Aneao 11- Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÃO

Pmidtnfet Tono Outra
1•·Vice·Pretidenlel Saldanha O.nl
2'•Vice·Prnidentet Lomonto Junlor

COMISSAO DE LEGISLAÇAO SOCIAL- (CLS)
(9 membro•)
COMPOSIÇÃO
Prelldente, HeMdio Nune1
Vice·Pre1ldente, L•nolr VarQOI

1.
2.
3.
4.

Supl1ntn
ARENA
I. Saldanha Oerzi
2. Jorge Kolume
3. Benedito Canelai

COMPOSIÇÀO

5.1'odroSI-

7.T-Wola

Titulares

MDB

Aniltonltl Ronoldo Pacheco de OliYeiro - Ramal 306
Reuniãa11 Quartcu·feirol, 01 11100 horas
Local, Anexa "B''- Sala ao lado do Gab. do Sr. Se11ador
João Bo~eo - Ramal 484

COMPOSic;AO

1,
2.
3.
•·
5,
6.

I. Paula Sronord
2. Nol1an Carneiro
3. Itamar Franco

COMISSÀO OE MINAS E ENERGIA- (CME)
(7 membros)

Suplentes
ARENA
1. Jo~e lin1
2. Arnon de Mello
3. Jorge Kolume
4. Pedro P1drouion

Tituloru

Srihadn IH .l7J!i

J

Titularei
1. Tono Outro
2. Bernardino Viana
3. lioldonha Oerzi
4, lomanto Junior
S. Mendll Canele
6. Adtrbal Juremo
7, Almlr Pinto
B. Lenoir Voroa•
9, Jose Sarney

Suplente\
ARENA
1, Alo)'lio Chovei
2. Pedra Pedronian
3. H•nrique d• Lo Rocqu•
4, Jo1e Guioniord
S. luiz CoYalconte
6.

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC)
(7 mtmbrol)
COMPOSIÇÃO

Pre•ident11 EYondro Corrtiro
ViCI•P...sldlnter Humberto Lucena
Supl1ntes
ARENA
1. Aflan•o Comoroo
Raimundo Parente
2. P1dro Pedronian
Henrique de Lo Racqu1
3. Adtrbal Juremo
Bernardino Via no
Alberto Silvo

Titulares
I.

2.
3.
•·

UIARIO

,\7Jh Súlunln IX

MO&

&l SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INQU~RITO

Suplenles

Tiluloru

Ore\letOuerc•o
2. Evelolio Vieira

Evondro Carreiro
H.,mbl!rlo lu,eno
lozoro Borboto

uo c·o,,;ursso '\,.\('I0\.\1. (S\·~·únll•

ARENA

Aui11enlt'P. Sonio Andrade Pei•olo- Ramal 307
Reunioe1' Quinlo!·leirat, 01 9,30 horat
LocaL Solo "Ruy Borbo1a"- Anuo 11- Romoit 621 e 716

8enedilo Ferreiro
2. Vi,enle Vuolo
3. Pedro Pedrouian
4. Alfon1o Comorgo

ComiuOet Temporariol

1. Pouo1 Porto
2. Lamento Junior
3. Alberlo Silvo

Cheio: Ruth de Souza Collro
Local Ana•o U - Terreo
Telefono, 22.5·8505- Romol303
1) Comiu6e1 Tempororio1 paro Projeto\ do Congreuo No·
ClOnO I
'1) Comiuoe\ Tempororia1 poro Aprecia~oo de Velo!
3) Comiuoes Elpecioi1 e de lnquerito. e
4) Comiu6o Mitlo do Proieto de lei Or~omentorio (ort 90
do Regimento Comum),

MOo
1 Evundro Carreiro
2. Lo raro Barbam
Q, uttlll Querei o

COMISSAO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
EOBRAS PUBLICAS- (CT)
(7 membrot)

1. Leile Chovei
'1. Agenor Mario

COMPOSICÀO
At1i1tenlet Ronoldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306
Rl!unióel: Terça,.feiras, 01 10:00 horo1
local: Solo "Ruy Borboto"- Anuo 11- Romoit 621 e 716

Pre11denle• &«medito ferreiro
Vice·Pretidentet Vicente Vuolo

SERVIÇO DE CO:·IISSÕ!:S
HOR!;RIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES

A!lttlentes de Cominoe1: Horoldo Pereira hrnond11 - Ro·
"'ai 674; Aliou de Oliveira- Ramol67ol; Cleidt Mario B. F.
Cruz- Ramal 598; Mouro Lopes de So- Ramo1310; leito
leiva\ Ferro CO!IO- Romol31.t,

0 !;~11\~:ENTES

PCI~'.ANENTES

DO SENADO FEDERAL

i"!\!'li\ O ;.tiO CC 1979

110!1.\,S

TERÇA

s /\L/IS

c.T.

RUY BIIROOS/1
Rillllais-621 c 716

C,I\. R.

CI.0VIS

10:00

1\SSIST~NTr.

IIORAS

QUINT/1
C.F.

RONIILDO
09:30

B~VIL~CQU/1

c.s.P.c.

GUILHE~IE

09:30

QUARTA
C.S.N,

c.c.J.
10:00
C.A.

5 11 L 11 S

ASSISTENTE

RUY BIIRBOS/1
Ramais-621 c 716

GUII.HERME

CI.0VIS BEVIi.ACQUA
Ramal - 623

MARIA
HELENA

RUY D/\RDOS/1

SONI/1

Ramais-621 e 716

10:30

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

DIINIEI.

C.R.E.

RUY BIIRBOSA
Romais-621 e 716

C~NDIDO

C.M.E.

ANEXO
•o•
Ramal - 484

RONALDO

C.E.

11:00

CI.·~VIS

-·-

hSS I ST~::TE

B[V!L.'íC()U,\
Rornal - 623

GUILHERME

RUY ll<\RBOSA

SONIA

R>rnais-62~

nJ.mal - 623

HORAS

Sj\L,\5

c 716

C.E.C

CI.OVIS BEVIL~CQUA
Ramal - 623

SONI/1

c.D.F.

RUY BARBOS/\
Ramais-621 e 716

RONhLDO

10:30

c.s.

RUY DIIRBOSI\
Ram•is-621 e 716

GUILIIER!·IE

11:00

C.L.S.

CI.0VIS D&VIL.'íCQU/1
Romal - 623

DANIEL

12:00

C.R.

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

fiAR III
THEREZA

10:00
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TERÇA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 1979

BRASILJA - DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA IJI! SESSÃO, EM lO DE AGOSTO DE 1979

1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
l.l.l - Porocor
Rc>ji-rt.'tllt' U,{eguinte matéria:
- Projeto de Lei da Câmara n• 98/78 (n• 3.356-B/77, na Casa de
origem). que inclui parágrafo ao art. 46 da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito).
1.2.2- Requerimentos
- N• 2H0/79, de transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo Presidente João Baptista Figueiredo durante a audiência que concedeu a 175 prefeitos de cidades de médio porte de li Estados.
- N• 2H If79, de transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo Ministro João de Lima Teixeira, Presidente do Tribunul Superior do Trabalho, quando da entrega ao Presidente João Bap·
tistu Figueiredo do Grão-Colar do Mérito Judiciário dÓ Trabalho c
do agradecimento do Senhor Presidente da República.
1.2.3- Comunlcaçio do Prcsldêncla
- Designuçilo da Srn. Senadora Eunice Michilcs para, rcprcscntan·
do o Scnudo Federal, comparecer ao Terceiro Congresso Mundial de Prevenção de Alcoolismo e Dependência de Drogas, cm Acapulco, México.
1.Z.4 - Dlscur10s do Expediente
S/;'NA I!OR LEITE C/ IA VES- Correspondência recebida em favor d:1 concessão du anistia umplu, geral c irrestritu.
SI!NA I!OR ROBERTO SATURN/NO, como Líder- Apreensuo
de S. Ex• rc:reremc a noticiário de jornais atinentc a substituições que
ocorrerão cm altos postos do Governo Federal.
SENA I! OR MAURO BENEV/DES- Necrológio do Desembargador Ubirujmu Curneiro.
l.l.S- Rcquerlmenlol
- N• 2H2f79, de urgência, pura o Projeto de Lei do Senado
nY 245j7K, que dispõe sobre uposentudoriu especial para os músicos, inscritos nu Ordem dos Músicos do Brasil.
- N• 283/79, de urgência, puru u lndicuçilo n• 2/15, que sugere à
Comiss:w Dirctoru do Senado Federal, no sentido de se instituir, no Se-

nudo Federal, estágios para universitários, nos moldes do existente na
Cámara dos Deputados.
- N9 284/79, de desarquivamento de projeto de lei do Senado que
cspccinca.
1.1,6 - Comunlcoçio do Presldénclo
- Transrer~ncia, pura o dia 29, da homenagem ao ex-Senador Pedro
Ludovico, anteriormente marcada para o dia 22 do corrente.
1.3-0RDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado n• 159/76-Complementar, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que introduz modificações na Lei Complementar n• 26, de 11 de setembro de 1975. Voloçiio odiada por falta de
quorum.
- Requerimento n• 252/19, de autoria do Sr. Senador Paulo Brossard, solicitando urgência pa.•u o Projeto de Lei do Senado n• B3f78, do
Sr. Senador Mauro Bcncvidcs, que estabelece a obrigatoriedade de revisão scmestral dos nlveis de salário mfnimo, e dá outras providéncias. V.olaçio adlodo por falta de quornm.
-Requerimento nv 274/79, de autoria do Sr. Senador Jarbus Passa·
rinho, solicitando urgéncia para o Oficio n• S/17, de 1979, do Governodor do Estado do Rio Grande do Sul, requerendo autorização do Senado
Federal para que aquele Estado possa contratar op.eraçilo de empréstimo
externo, no valor de USl 53,000,000.00 (cinqücnta c três milhões de dólares norte-americanos), destinado u programas prioritários do Estudo. Votaçilo odiada por falta de quornm.
- Projeto de Lei do Senado n• 96/79, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carnciro, que modifica a redução do art. 29 da Lei nv 4.266, de 3
de outubro de 1963, que instituiu o sulúrio-rumilia do trabalhudor. (Apreciação preliminar du constitucionalidade.) Volação ~dlada por falta de
quonun
- Projeto de Lei do Senado n• 112/79, de autoria do Sr. Senador
Cunha Lima, qur: considera não tributáveis, para ereito do Imposto de
Renda, os proventos c pensões nas condições que indica. (Apreciação
preliminar da constitucionalidade.) Votaçiio adiada por falta de quornm.
- Projeto de Lei do Senado n• 91/79, de autoria do Sr. Senador
Humberto Lucena, que isenta o salário mfnimo de descontos para u Prcvidê:nciu SÇJcial, c dâ outras pr~vidências. (Apreciação preliminar du
constitucionalidade.) Vot•çio adiado por fAlta de quorum.
- Reduçilo final do Projeto de Decreto Legislativo n• 7/79
(n' 6/79, nu Càmuru dos Deputados), que aprova o Protocolo sobre Privilégios, Isenções c Imunidades du Organização Internacional de Telecomunicações por SutCiitcs- INTELSAT, assinado cm Washington, no
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din 19 de maio de 197S, pelo Governo hra!ooilciro. Apro~ada. Ã promul·
lWÇ~ll.

- Redaçào linal do Projeto de Decreto Lcgisl;:~tivo nil Hf79ln" 4/79,
na Cümaru dos Deputados), que aprova o Protocolo de Prorrog;u;iio dll
Acordo sobrc o Comércio Internacional de Têxteis (Acordo Multilibra~).
;~ssin;1do cm Genebra, aJO Uc dezembro de 1977. Apro~uda. Â prornulgw.;ào.
1.4 -DISCURSOS ,\!>OS A ORDEM DO DIA
SENAIJOR DIRCEU CARDOSO~ Registro de dudos c informes
colhidos por S. Ex', por ocasião da visita de PmlamentaJ'CS hrasilciros a
centros nuclt:ares europeus.
SENADOR HUMBERTO LUCF.NA- Concessão, pelo Governo
Fedcrul, de tratamento prioritário para o Nordeste, de acordo com os
propósitos expressos pelo Senhor Presidente da República para aquela
Região, Telex do Governador do Estado da Paraíba, remetido ao Presidt:nte João Figueiredo, rererente a situação da indústria parai bana race a
redução nas cotas de óleo combustível.
SENA DOR LO MANTO JVNIOR- Homenagem de pesar pelo fu·

lecimento do Ministro Amarilio Benjamim, do Tribunal Federal de Recursos.
SENA DOR HENRIQUE SANT/LLO- Denúncia de irregularidu·

des que estariam sendo praticadas pelo Sr. Ary Valadào, Governador do
Estado de Goiás.

A~o!IIO

de 1979

SH/''<'A!JOR EVtiNDRO C.·IRREIRA- Apoio de S, Ex• i1 decisão
do Banco úo Bra~il, cm M::naus, cm de~utiv:u projeto du Agro lndu~tri~d
hl1end;1s Unidas Sj/\.

St."NA IJOR .liA URO IIEN/iV/1)/iS- Presença do !'upa Joi1o Pau·
lo li Ol) Congrc~so Eucaristico Nncional n ser rculizudo na capital ceurcn.~c:. no prtiximo uno.
St.".\' ..Jl!0/1 /.OU RIVAL BM'T/STA - Congrutulundo·sc com o
Minbaro Eduurdo Portclla c com o Dirctor do Dcpurtamcnto dc Assistc!ncia ao Estudante -DAE, j)t::lo desenvolvimento dado uo programu de
holsas de estudo.
Sf.'NADOR IJERNARDINO VIANA- Fulccimonto do Dr. JoHo

Mendes Olimpio de Mcllo.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO
2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES ANTERIORES
- Do Sr. Leite Chaves, pronunciado na sessão de 16-8-79.
- Do Sr. Evelúsio Vieira, pronunciado na sessão de 17-8-79.
3-ATAS DE COMISSOES
4- MESA DIRETORA
5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 131• SESSÃO, EM 20 DE AGOSTO 1979
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura
PRESID~NCIA

DOS SRS. LUIZ VIANA E NILO COELHO

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS. A CHAM·SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Adalberto Sena -Jorge Kalume- Evandro Carreira- Aloysio Cha·
ves- Gabriel Hermes- Bernardino Viana- Almir Pinto -José LinsMauro Benevides- Agenor Maria- Humberto Lucena- Adcrbal Jurema- Nilo Coelho- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos PõrtoLoiz Viana- Dirceu Cardoso- Henrique Santillo- Affonso CamargoLeite Chaves - Evelâsio Vieira- Jaison Barreto - Paulo Brossard- Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o com·
parecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
O Sr. !•-Secretário procederâ à leitura do Expediente.

lt lido o seguinte
EXPEDIENTE
PARECER
PARECER N• 449, DE 1979
Da Comlssiio de Cnnstltulçüo e Justiça, sobre o Projeto de Lei
da Cúmara n9 9K, de 1978 ( n9 3.356-B, de 1977, na Casa de oril!,cm),
que .. Inclui purligrufo 110 art. 46 da Lei nY 5.108, de 21 de setembro de
1966 (Código Nacional de Trúnslto),
Relator: Senador Nc.·lson Carneiro
O parecer desta Comissllo, uo opinar pclu constitucionalidude c juridici·
Cade da pruposiciio, concluiu por ofc:recc:r emenda substitutiva, que, por st1<1
nature/a, di1.ia respeito :10 mérito, Nilo nos !.:ahc examinar as razões do parcl't:r ~.:ontrúrio du douta Comissi\o de Tr:m.~porte.-., Comunicaçllcs c Obr<~~
Públic:as.

Somos, assim, pela aprovação, no mérito, do Projeto, com a redução já
aprovuda por este Órgão Técnico.
Saiu dus Comissões, 8 de agosto de 1979.- Aloyslo Cha•••• Presidente
cm exercício- NeiS(]n Carneiro, Relator- Bernardino VIana- Almlr Pinto

- Murilo Badaró- Franco Montoro - Amaral Furlan - Lázaro Barbozll.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Expediente lido vai à publi·
cação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. }\"-Secretário.

São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• %80, DE 1979
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição,
nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido no Palácio do Plnnaho,
no último dia 16 de agosto, pelo Presidente João Baptista Figueiredo, dumnte a audiência que concedeu a 175 prefeitos de cidades de médio porte de li
Estados, que lhe fizeram entrega de um memorial de sugestões sobre a politica hubitucional brasileira.
Sulu dus Sessões, 20 de ugasto de 1979. - Lnurhal Buptlstn.
REQUERIMENTO N• 281, DE 1979
No~

termos do 11rt. 233 do Regimento Interno, requeiro u trunscricr1o
nos Anais do Senado Fcdernl, do discurso prorerido no Ultimo dia 16 de
<~gosto pdo Ministro Joiio de Linlil Teixt:ira, Pn:sidc:ntc do Trihun:d Supc·
rior do Trabalho, quando da entrega ao Presidente João Baptistu Figucirc·
úo, llo G rào-Colar do Mérito J udici[trio do Trubalho c do agradecimento do
E\cclc:ntissimo Senhor Prcsidcntc du Rcpt'tblica.
Sala das Sessôcs, 20 de agosto de 1979.- Lourlvul Uuptl!r!lu.
O SH. I'RI~"'IUENTE (Lui1. Viana)- De acordo ~:om o art. ~~J. ~ 11'.
do Rcguncntu lnlcruo, us requerimentos lido~ scrno publicmlll~ c ~uhmeti·
dm iLIJ C\arnc da Comh-.;"Lu Diretora.

,\~ 11 ~ 111 Lll' lll7'J

UL\ lUC I I H l CC l :\ (; U1-:SSO .''I;,\ Cl O:\,\ I. f Sl't;Lin III

- - - - - - - - - - - - - - - - - - · · ·-···

O SR. PUESIUF:-.JTE (l.ui1 Viana)- OhcdcciUo o di~pm.tn no art. JO.
;dinc:t "~" d;1 Cnn,tituit,;:'Ln, :1 Prc~idCncia dcsi!!llil a Scnadnra l:unicc Michih;, para, rcprc,cntando n Senado h<lcral. comparecer ao Terceiro Congrc,.
,o ~luLHiwl de l'rcvcnç:'1o de Alcuoli~mn c DcrenJi:ncia de Drnga,, a
rc;ililar·'c cm Acapulcn, ~léxico, de ::!fl :1 J I do corrente.

·-·

_
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_:__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -J

l.ctn \',ln te' de

Mir:md<~,

cm

Coii/1'1//IÍriol

à

Cul/.1/itwnio dt' I'J·/fJ:

'".-lm\tia. 1\ nJII/fll'/l;llC'itl pum mJi.\liar é ligada it compctên~.:ia
c contr:.Lvcnçôc~. Por i'to~ pmtu
que ai ~c rale, cm geral, de <Lni~tia, apcna~ ~c cntcnUc a _;tni~_tla con·
~.:crncutc a ;~tus para us quai' só o direito do pollcr lcgt,l;!ttvo ~.:cn·
pari! lc~i~lar ~ohrc ~.:rime,, delito~

trai pndc cstahclcccr pcmts. Súlon usou da anisti;:t.
O SR. PRESIUENTE ( l.ui1. Viana) - llú oradnrc' itt,crito,,
Conccdn a palavra :10 nnhrc Sen:tdor Leite Chave,, primeiro ur:tdnr in,.

•.:ritn.
O SR. LEITE CIIAVES (tvl DB- PR. Pronuncia u seguinte discur~o.)
-Sr. Prc,idcntc, estava inscrito, hoje, par01 proferir um discurso de ;~nillbc
Mlhrc este momentoso prohlcm:1 mtciunal: a crise energética.
Este assunto tem ocup:tdo :1 minha atcnçüo por m:tis de :!O dia,,
lcv:tr1Jo-mc a longo estudo, nftn só sohrc m:aéri:ts puhlic:HJas no Br:t.o;,il, cu·
mu, sohn:tuUo, pcl:ts rcvist:ts cstrangeims ahord;~r.do tal problcnw numa
perspectiva dos :tnos vindouros até: o ano 2000.
EntrctóllliO, Sr. l'rc.~iUcntc. existe mi.llCri;L Uc nwiur urgi:ncia yuc c~tú
sendo objeto de estudo c consideração ncsli.l Ci.JSil c que, possivelmente, c~ te·
ja na noite de hoje scnUo votada pelo CongrL'SSO Nacional, yuc é :t questão da
ani~ti:1. Untem ú noite rc.:chi dn Din:tóriu Aci!Ui:micu du htcuiUadc de Di·
rei tu Uc Marilia pedido de p~trcccr juríUico sobre a unistia, dc como poderia
~cr ela llcliniJa. isto é. :1 ;1nisti<.L prometida pelo atual Governo, dentro dos
pari! metros gcmis dll instituto, tal como é ~.:onhecido c delinido pelo Direito.
Além Uo muis. são muitos us pcdiUos, como dt.: resto devem receber todos os
Senadores dcsw Casa, para que dispensemos toda a atenção c apoio a cstu
rncdiUa pd<L yuul c.;t{L <.~nsi;.lnllo o P:.Jis. Posso arrolar, entre as últimas corres·
pundi:ncias rccchid:ts, ii do Sindicato dos Tr<.ihalhudorcs cm Empresas Fer·
ruvi;'trias do Rio de J:tnciro: outra da Associação de Defesa dos Direitos Pró·
,\nistill dos <ttingillos pelos Atos Institucionais, de Porto Alegre: do Comiti:
Brasileiro peht Anistia. cm Curitiba: do Centro Brasil Dcmocr{ttico, cm São
P:tulo: do Movimento Feminino pela Anistia: dos ex-policiais miliwres de
Srto Paulo, absolvidos pclitjustica competente, reivindicando sua inclusão na
anisti:t: movimento Uos :trtistas pela anistia amplll, geral c irrestrita: MDB
do Rio de J:.tnciro, que conclam:1: não há um minuto a perder, vamos todos
its ruas lutar pela :1nistht ampla, geral c irrc:strita; pedidos coletivos: pedidos
isolados; pedidos feitos sob a forma de rc:querimento c também c:trtus anôni·
mas de pessoas que manifestam a su:1 repulsa à anistia; Comissã? d7 Mrtcs
cm Defesa dos Direitos Humanos. Divcrsus outras correspondenclí.ls, Sr.
Presidente, limit:tndo-me a trazer estas, porque foram as últimas a chcg:1r às
minhas mãos.
i•cl:.t primeir:t vel o Congresso de 64 pari! cú, se preocupa do tema, c
cumo nào i: uma mati:ria usual, ela comporta ccrws ind:tg<.IÇÔcs de nuturczu
juridic:1, aind:t que partid:1s de modesto advogado, que o faz ~cm prcp:.trn
nwior, em rúpido improviso d:.1qui do plenário do Senado Fcdcr:d.
A anistia, como clot própria diz, se rci:Lciona com :~mní:si:.1, ou com tllll·
m•.uia, do grego, t.;Jc quer dizer esquc:cimcnto c esquecimento tota_l de uma
determinada situação, de um determinado passado, de um dctermmado f:1·
tu, El:1, cmbor:.t scj:.t tmtada pelo Direito, não é matéria Uc ordem juridk:t. é
mais matéri:~ de naturcLa po\iticu, n~o visa à justiça, cl;l não vis:~ absolver ai·
gui:m porque cst{L sendo injust:tmcntc inculp:1do, acus:tdo ou r_roccs~:.tdo. O
yuc o1unistiu visa é cx:tt:um:ntc .1 p<tl soci:.d, a tr:LnqUilid:~dc soc1al, o rcstabc·
lccimcnto da h:trmonia social, pura que a sociedade, rcconheccndo·sc culp:l·
da pelos excessos, possa ter tranqílilidudc para o tr:.lb:tlho, par~:~ lutu c pura
cnl'rcnt:lr novos c gr:1ndcs problcm<.IS. Não se indaga, com umsll:.L, se ho~v.c
nwior ingcrénci:1, ou menor ingcrénci:t, maior participação, menor parllct·
p:u;iio, porque no instante cm que :.1ld prucur:.Jssc discriminar, cont~mpi:.Jn·
Uo uns c excluindo outros, estaria ncccssuriumcntejulgando: c quem JUlga cs·
tá no llcvcr de :tdi:tnt:Lr ruzOes, de manit'est:tr critérios. E como os crimes
políticos sfto sempre crimes passionais, nunc:.1 o conc~dentc. du anis_ti~l, ljUC
de um modo gcr:tl uunhém cstU envolvido n:1 situaçao, tcna condl~'llC~ de
nuH..Icruçito c de iscncrw pma examinar esses dados ou c.\pcndcr cons1llc·
r:u;õcs de orUcm de justiça.
. ..
,
A anisti:1 ni1o é nuvilladc, N:t histôri:1 dos povos CJVLhz;Jdos, dos nH~IS r~·
motos uos mais recentes, u ela sempre se recorreu. Quundo um vulor m~u?r. c
nrdcm sncial nu píthlicu se lcv:tnlll. tlS valores indivi•..ltwis ou transttorws
pa~sam a ser sccund{Lrios.
.
•
Pnntcs de ~lirunUa, comclll:llldn a anbtia. tral algumu~ constdcrat;"ucs
de mdcm histórica. c:o;pcndcndn al!!uns cnn~.:eitos que _bem mcrccc~n. ser rc·
lcmbmdos nesta C usa, a fim de lJIIC hlmados Uu ~crc111dadc ncccss;~rm, Pl 1 ~·
'amm vntar c'ta lei com :1 clcvaçi"lll de espírito rcclam:nla pda N:tçao bra'il·
lcLr>L.

\,·.

E Tr;~sihulo, ao expulsar os Trinw Tir01nos, pediu ao povo que
n:'tu tisniissc a vitória com a vingunça, c decretasse a anistia. Bruto c
Valério concederam-na aos que h:tviam ~cguido o rei TarqUínio; c
Ciccro conseguiu do Senado a anistia dos assassinos de Júlio CG-;ar.
l:m 5X2, Chilpcri~.:u, n:1s fc~tas natuis do seu !ilho Teodorico, man·
dou ~olt<.Lr os presos c perdoou as muh<.ts fiscais. Carlos, o calvo, cm
X56, c Fclipc, o helo, cm 133H, concc:dcram-na. Depois :1 anistia se
turnuu instituto menos espor{tdico. l-louve: c há unistia gcrul, que
abrange certo movimento, p:trtido, Província ou r:.1ç:t, c ii anistia
indiviUual uu especial, c:m que se: dizem os nomes dos anistiados.
Cartas Uc rcrnic:io, cartas de aboliç~o, cartas de graça, tais os no·
mes que se d:JV:Lm ;~os atos de clcmi.:ncia. oblivi;~dorcs do~ crimes c
inl'raçôcs. No século XVII, :1 abolição geral. ao ohlívio colctivo,
ch:tm:t-sc ani.l"tia. Com a rc:volução de 1789, passaram as ani.l"fitl.l" c
as u!wliçt"JI'.I" imlil'itluai.1· u ser da competi:ncia do Podcr Legislativo.
A Asscmhli:ia usou da medida política a 5 de agosto de 1790 c :.1 14
de setcmhro de 1791; :1 Convenção, a 22 de agosto de 1793. Napo·
leão c Luis XVIII cxcrccram-n:t, retomando-a como poder do Chcl'c de Est:tUo. Em 1~71, a República rccntrt:gou·a à legislatura. Ser·
viu aos rebeldes d:t Comuna (1879) c aos envolvidos no caso Drcy·
fus (1900). Vemo-la cm tratado, quando Carlos V c os Príncipes
alemães asseguraram, cm 1552, a tolcránci:t religiosa. c quando se
pôs termo U guc:rra dos Trinta Anos (16481.

Mui tos outros casos são arrol:tdos. Mas. como o nosso tempo é exíguo,
não poderemos cnumc:rar todos, para mostrar que por mais prc:potentcs que
l'osscm os reis, imperadores e ditadores, não se d_etivcram eles. não se neg_amm, nr1o se arrccc:aram cm conceder anistia ampla c geral, quando fatos históricos, quando circunstâncias politicas exigiam esse comportamento.
A :mistia, como já dissemos, inclusive com base cm Pontes de Miranda c
outros juristas, é um:.t mc:did:t tipicamente política. O fato da iniciativa da lci
ser do Presidente da República, ou do Congrc:sso, dc:pcndc do grau maior ou
menor de: dcmocraci:.t quc exista nesse pais. Como vivemos num estado de rc·
lmiv<L dcmocraci:.t, :.t iniciativa não é do Congresso, i: do Presidente da Rcpúhlic;l. E Su;~ E.xccli:ncia para esta Casa remetc:u o projeto que, depois de
cstl\dllS os m;.lis longos, de cmend:1s as mais ampl:1s, haverá de receber vot;lçfto ncst:.t Cas:t.
Dcclurou o Presidente (.i:l República, por diversas vezes, que: não intcr~,oi

rtt na vot:Lção do Congresso qw: tanto pode ampliar quanto restringir os li·

mitc~ desta anistio!; a Sua Excelência seria reservado, entretanto, o direito de
vct:tr :t conccss5o cm rcl;.tçiio àquilo a que ele chama de tcrro6stas. Quem scri:un os terroristas? Aqueles nlpalcs, estudantc'i, mal saídos da puberdade
que, tonu1dos do ardor normal dujuvcntudc:, ousaram sc:qUcstrar embaixadores ou mesmo violentar bancos? Os crimes, entretanto, são definidos não
pclu ohjctividade da ucào c sim pela impulsilo dclituosa. isto é, pelo alcance
yuc se busctl com o :1to dclinqUencial ou com o ato õJ.nti-social. Na questão
do homicídio, quando ele é assim considerado? Quando se quer, realmente,
matllr alguém ou destruir a sua vida; c:ste é o homicídio doloso. Mas, às vczc:s,
alguém tiru a vida de outro sem que o objctivo deter~1inudo fosse aquele: Jc
destruir :l vida; é o caso do latrocínio. Ê um crime de homicídio qualilict1do
mas ele nl'1o responde a júri, ele é: julgado pelo juiz singular; cm bom mutassc
alguém, ;~limLiidadc foi o roubo. Entüo, no caso do que eles chamam de terrori,mu, a violentaç~o a vida não foi o móvel do crime; o móvel do compor·
tamcnto l~li outro, foi de nutureza rolítica c puru criação de um fato politico.

Os r;tpui.CS presos c que hoje estão no 20~' dia de greve: de fome guardum
~cmellmnca com :1quclcs que hoje esti\o sendo tlpluudidos por destruir uma
tirania 11:1 Nicarúgu:L. Os motivos de comportamento foram os mesmos, :tpcnao;, fmam \'itoriosos tendo hoje o respeito da píttria c 11 i!dmimcüo do mundn. Es~cs r:lpillCS que hoje cst~n nas pris•ics hrusilcirus. protcst:lltdo da forlllil m:Lis veemente contra a sul\ exclusão, usam um dircitll seu, que pode implk:tr, a qualljUcr mnmcnto, na nwrtc de um deles, n~ortc pllT _inaniçilo; ~to r·
t~: 11 uma luwmuda cm favor Uc: uma llhcrd:ulc que n:.Lll pode ser conccd1da a
Ulh c nc~ada a outro~.
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No passm.!o, o Estm.!o fez vioJCncias até mesmo mniorcs. contr:t ligur:ts
que s;io vcn.Jadcims ídolos nucion:lis c que siin hoje símbolos de murtírio c de
r~ttriotisrno. Muior vioiCnci:t do que contru esses rrcsos se fez contr:t Tiradentes. A Tir:tdcntcs niio se deu apenas rrisiio- deu-se-lhe mais do que isto
- rctirantm·lhc :t vida, c, mais do que u vida, retintram-lhc u cabeça c
rnostraram-na pelas ruas da cidade, como um exemplo a todos aqueles que
alirncnt:tsscm a intenção de seguir por um caminho semelhunte, A mesma
coisa se fez com Fclipe dos Sar:tos, São eles heróis nactonais.
O :tntidoto do terrorista ê o tortumdor. Os torturadores niio passam it
1-1 istúria. Ficam nos porões das deleg:tcias, dificilmente vindo à luz.
O nohrc: Lider da Muioria disse que os presos políticos não merecem
contemplação porque seqUcstrarum embaixudorcs, porque violent:trurn bancos. Os h:mcos, entretanto, não perderum dinheiro algum: o próprio seguro
lhes cobriu os desfalques, Nenhum embaixador foi morto no Pais. Aliás,
di!::t-se um:t coisa, houve um episódio de grandeza c de sabedoria nesse Mo·
vimento de 64, quundo não se pejou cm estabelecer a lei do banimento, Pmu
salvar vidas de embaixadores, não se pejou em assegurar a retirada do Brasil
de: determinados estudantes, de determinados revolucionários que conturbavam ou eram tido5 como conturbadores da tranqUilidade nacional.
Mus acho que se deveria ter grande serenidade no julgamento dos fatos
pms~dos. Maior viol~ncia do que um seqUestro com finalidades de fuga existiu na ~tividadc dos torturadores, já previamente absolvidos no projeto do
Governo. E quuntos houve no Brasil? E quantos existem? E quantos foram
~:ulp:.tdos'! Quem sabe dus violências, ou quem tem conhecimento das muqui~
n:.tções desumanas, inomináveis, perpetradas contra Herzog? Quem tem co·
nhecimento das circunstâncias dentro das quais foi assassinado Rubens Pai·
v~'! Muitos aqui tamhêm têm conhecimento de um fato ocorrido no Brasil:
['l:tra conseguirem a confissão de uma mãe, os torturadores chegaram a usar
cletrochoquc n:ttilha menor diante dos seus próprios olhos, Os jornais noti·
cimam este f:.uo.
Então, que moral tem o Governo que exclui uns sob a ulcgação de terra~
rismo, mas que nem sequer submete a processo torturadores? Estes, sim, jamuis são merecedores da piedade humana, porque, corno se sabe, eles não
atuam por valores relcvuntes, mas, sim, por servilismo ou para satisfazer ins·
tintos.
Quem não sabe que, em toda a História, os torturadores de uma certa
form:1 sutisfazern ii desejos de alirmaçàcs pessoais? Sendo frustrados e incupm.es n:~ vida de assumir mando ou determinações, eles se afirmam destruin·
do os seus semclh:tntes, enquanto estes se encontram indefesos.
E o cuso não ocorre só no Brasil, mas cm todas as partes do Mundo.
l,ois nada se assemelha mais a um torturador do que outro torturador. Eles
nUo atuam por ideal. E quando não ê uma frustração de ordem moral que os
lt:va a comportamento desta naturczu, ê urna frustração de ordem lisiológicu., na maioria das vezes sexual.
Quem não tem conhecimento de que, inclusive no Brasil, freirus foram
estupradas'! E não ê porventura a própria Medicina Legal, a própria Psicopatologia, que mostram que determinadas pessoas são capazes de ulirmltçào
sexual somente cm situações dessa natureza?
Sr. Presidente, estaremos votando o projeto acompanhados de perto
pela atenção do Pais. Concedida a anistia, de forma restrita, menor, estare·
n1os sendo julgados pela Naçilo. Por que Fulano foi solto e Sicrano niio foi?
Os crimes políticos são de natureza emocional. E basta mostrar o caso
destt: cstudunte, que hoje, segundo os jornais, teria escapada cm Salvador.
Ele foi condenado à morte. A própria Justiça reduziu-lhe a pena u um
mínimo. Vejam que não há critérios de justiça, são critérios emocionais.
Amunhà, estarão voltando uo Pais muitos exilados, alguns deles pagan·
do um cxflio de IS unos. A dolorosa dor do exilio, c dentre eles v~m verdadeiras ulirmuções de liderança c de lideranças intocadas, que somente huveriio de crescer, porque foram líderes surgidos num determinado pcr(oc.Jo de
liberdudc, cm que os vulorcs especfficos da sociedade podiam ser discutidos,
Aliás, a demonstruçUo de que esta Revolução nada criou de delinitivo ê
de que as lideranças voltum intocadus. Porque este Movimento de 1964 tc.•ve
dentre outrus preocupuçõcs a de eliminar as condições para a formuçiio de lidcrunçus: de 1964 paru cí1 niio fizemos outra coisa a niio ser lu tu r por temas
geruis c, nisto, foi o nosso l,urtido c~:traordinuriumcnte vencedor, A nossn
lu tu foi por liberdudc, por abertura, pela supressão de violénciu, pelu libcrdu·
de de itnprcnstt, pela eliminação Ue mortes ncfundus nos porões dus cudcius,
' A rartir Uestc instante, os temas especificas virlto it builu, e cudu um huvcni Uc ~c posidonur em rcluçào :t clc11 de acordo com seus idcttis, seus senti·
mcntus de patriotismo.
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Voltariio lideranças, como disse, vítlidas c que :to longo destes anos Jicaram intoc:tdas. Além do mais, crcsccrum atê como símbolos de rcspeitabili·
daUc, porque :ts caus:1s que foram objcto de sua lutu niio forum removiUus,
mai~ do que isso, for:un ugruvadas.
E se nôs niin concedermos uma anistia ampl:1, cst;ts próprius lidcrunçus
jú tcrl1o um posicion:1mento pam alirm:tçiio maior: a defesa dos seus próprios comp:tnhciros de infortúnio, os que ficaram nas penitcnciúri:ts,
Quem ncgmil a Arraes cu Brizola o direito de, ao c.·hegarcm, se lcvantu·
rem de imcdiuto cm favor dos que estão presos? Niio hí1 diferença maior cn·
trc o exílio c a prisão, apenas, sob certo aspecto, o exílio é mais doloroso,
porque i: o urrancur da alma U P[ltria a que nós pertencemos.
Quem negará aos exilados ao voltarem o direito maior de se lcvuntarcm
cm f:tvor dos que estão presos? Porque, se assim não o fizerem, não estarão
sendo dignos deles próprios, E, então, jú terão nas mitos uma maior causa: u
da soliduricdadc c justiça.
E se c1ote próprio Governo, ao longo destes IS anos, tem tido receio destas lidcr:mças, por que lhes colocar nas mãos de logo uma portentosu c rcs·
peitávcl b:mdcira'!
Sr. Presidente, talvc-t amanhã esteja morrendo por inanição um desses
jovens que estão presos na cadeia do Rio de Janeiro. Se isso ocorrer, não te·
nho dúvidu de que a Nuçào haverá de pedir para ele, independentemente da
extensão da culpabilidade, o título de mártir nacional.
Então, estu Casa que seja generosa, mesmo porque ela está votando u
:tnistia espoliada do seu din:ito- o direito de anistiar ê do Congresso cm todos os países democráticos. Permanece com o Presidente da República a ini·
dativa da lei somente nos casos cm que o nível de liberdade e de democracia
são reduzidas. Assim, votemos de acordo com as nossas consciências esses
cusos, absolvamos a todos, não visando à justiça, mas à tranqUilidade, agora
quando o l,ais dclu tanto carece, para enfrentar essa recessão, enfrentar a crise cnergêtica, enfrentar a inflação,
Ê um apelo que fazemos, inclusive ao Partido aliciai, que ao longo des~
tcs anos foi de grande solidariedade ao Poder Central, mas que, de ... vez,
quando clu tem diante de si a vida c a liberdade de brasileiros, muitos deles
encarcerados h:i mais de IS anos, que use da indulgência que jumais Si! i do
coruçào dos homens.
Mostrei, com exemplos históricos, tritzidos por Pontes de Miranda, de
que todus as sociedades concederam anistia; inclusive, a que foi obtida por
Cícero, no Senado romano. A despeito das emoções, dos ódios, dos senti·
mentos, de represálias dos romanos, conseguiu ele que o Senado anistiasse os
assassinos de Ci:sar.
O que pedimos ao Senado,~ que dê u anistia ampla c irrcstrita salicitad:t
pclu Nação cm favor de brasileiros, estudantes universitários que se crrur:tm
foi dentro de uma convicção i~tcrior de que, assim procedendo, estavam fa·
lendo alguma coisa pelo seu Pais, (Muito bem! Muito bem!)
O Sr. Roberto Saturnlno(MDB- RJ)- Peço u palavra, Sr. Presidente,

como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se·

nadar Roberto Saturnino, na condição de Líder da Minoria.
O SR. ROBERTO SATURNlNO (MDB- RJ. Como Lider, pronun·

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S1·s. Senadores:
Li no Jornal do Bra.ri/ de sábado que, na vi:spera, na 6'·feiru, cm Rezendc, no meu Estado, o Ministro Said Farhat referiu-se ao Ministro Dcllim
Netto usótndo a expressão, "um animal politico."
Ora, Sr. Presidente, ainda que se deva necessariamente tomar essa ex·
pressão como urna expressão jocosa, como uma brincadeira, o fato é que ela
me parece pouco adequada pura um Ministro de Estado. E parece-me t:tm·
bém que, no fundo de toda brincadeira desta natureza reflete-se o contorno
de umu opinião oculta.
Não sei bem, Sr. Presidente, o que o Sr. Ministro Suid Farhut quis dizer
com a expressão "anirnul político", pois, para mim, u palavra "animal"
refere-seu um ser vivo sem consciénciu, sem senso moral. Mas, confesso que
u pcrplcxidudc me impede de decifrar o sentido du expressão usada pelo Sr.
Ministro Suid Furhut,
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- P:\)- E no sentido uristotélico du
palavra,
O SR. ROBERTO SATURNlNO (M DB- RJ)- Por outru ludo, isto

me tru/. it rccorduçào umu versão muito divulguda, tempos utrús, segundou
lJIHtl, para o Ministro Delfim Netto, o Governo .~cri:t um:t entiU:Hlc emincn·
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temente aética. Ora, Sr. Presidente, aproveito pura manifesHtr- acho que
jú o liz untes, mus quero repetir esta manifestação- a minha total, u minha
frontal discord:incia com essa opiniào; a meu ver, muito uo contrário, o Go·
vcrno deve ser, sobretudo, uma entidade ética, c muito particul:trmcntc ~
importante que isso ocorra num momento de crise, como essa que o Brasil
utravcssa, que é cm grundc parte- eu diria sobretudo- uma crise de conliança, que para ser superada exige, por conseguinte, um t:lcvadíssimo, um
cxtmordin[trio sentido ético do Governo, para que a conliança do País possu
crescer,
Sr. Presidente, feita esta referência de fundo, gosturi:t de cham<~r u
:ttcnção du Casu para alguns fatos que estão ocorrendo desde a posse do Mj.
nistro Delnm Nctto c que, confesso, a mim muito têm preocupado. Assim,
Sr. Presidente, estou seguramente informado, cu diria mais, estou dirctamcnte informado de que o Ministro Delfim Nctto convidou formalmente duas
pessoas sérias, adultas, respeitáveis, responsáveis, para o mesmo cargo, c
para um cargo de grande importância ligado a sua pasta, a sua Secretaria de
Planejamcnto, que é o Conselho Nacional de Pesquisa. O Ministro Delfim
Netto convidou o Ffsico e Professor José Goldenberg para as,:;umir o cargo c
convidou o Professor e Matemático Mauricio Peixoto para permanecer no
cargo.
Ora, Sr. Presidente, são dois eminentes cientistJs bmsileiros, homens
que pela sua seriedade e pelo seu valor devem ser motivo de orgulho desta
Nação c j:1mais objeto de- talvez pudesse assim classificar- uma leviandade ou tulvez de umu brincadeira que poderia caber cm qualquer outra cir·
cunstância, mus não no cargo em questão e não em relação às duus pessoas
que mencionei.
O Sr. Paulo Brossard (M DB - RS)- Eu discordo de V. Ex• Eu ucho
que cm nenhuma circunstância.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Em nenhuma cir·
cunstância, V. Ex• tem razão; cu quis até ser indulgente. Mas, o fato é que.
cm uma decisão de Ministro de Estado, em nenhuma circunstância caberia
uma duplicidade inexplicável desta natureza.
O caso é grave, as minhas informações são absolutamente seguras, e o
f.ao, Sr. Presidente, exige uma explicação cabal por parte do Governo, especialmente do Ministro Delfim Netto.
Mas há outro fato, também, que merece a meditação e que nos suscita
grave preocupação.
Trata-se de uma substituição, de uma propalada substituição, porque
também quanto a isto já não tenho certeza. a minha convicção já está baslílnte balançada c as noticiários das jornais não confirmaram. Mas a fato é
que se veiculou a noticia da substituição do Sr. Isaac Kerstenctzky, o atual
presidente do IBGE, homem também de extrema seriedade. homem rcspl"itadíssimo em toda a comunidade dos economistas c dos cientistas sociais
deste País e que vem realizando um trabalha da maior envergadura à frente
desse importante órgão da Secretaria de Planejamcnto.
A respeito, preferiria até ler aqui este edltoriai, que achei muito oportuno e muito procedente, do jornal Folha de S. Paulo, de sábado último. diu 18.
Vou me permitir não ler a totalidade do editorial, mas a parte mais interessante e que mais de perto concerne ao assunto a que estou me referindo.

Diz a Folha tfe S. Paulo, no seu editorial:
Dentre aqueles que estilo sendo substituídos com tanta ceh:ridade pelo novo titular do Pluncjamento, cabe destacar a figura do
professar Isaac Kerstcnetzki, cientista social que deixa ugoru u presidência da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e EstutitisC<I (IBGE), depois de umu década de trabalho e•tremamente fruti·
fero.
Nos últimos dez unos, o IBGE aperfeiçoou a sistemática delev:mtamento de dados ccnsitários, passou u realizar censos qüinqOenulmentc, realizou a cada dois unos a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicilias c o Estudo Nacional de Despesa Familiar,
construiu a Matriz de Relações lnterindustriais, passou u levuntur
estudos mensais de acompanhamento conjuntural do nfvel de utividade e de emprego nu indústria, realizou os mais completos estudos
sobre distribuição da renda e sobre os indicadores sociais brusilei·
ros, tem ucompanhado sistematicumentc o movimento de preços e,
:1 purtir deste uno, passou a elaborar um fndicc nucionul de custo de
vida com buse no levuntumento de preços nus principais regiões
metropolitunus brusileirus.
Aqui, Sr. llresidente, faria um parêntesis nu leituru do editoriul pura
ucrescc:ntur um pouco muis e dizer que, além de realizar tudo isto, o IBGE
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tem puhlicado, sistcm;Hic:t e honestamente, todos c:-.~cs dados que tem levan·
lado, com m11ior perfciçUo, do quudro económico c social hrasilciro.
O Sr, José Uns (ARENA- CE)- V. Ex• me permite um aparte,
nohrc Senador'?

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Continuo 'ú" lcitu·
n1 do editori:ll c, logo em seguida, conccdcrd com pra1.er o 01purtc a V, Ex•

Em meados do ano passudo o Ministério do Trabulho <tnun·
ciou que a tarcfu de lev:~ntur o índice nacion:1l do custo de vid;t 11
~er ~.:onsidcmdo pelo Governo Fcderul na fórmula de reujustcs sul:l·
ri;1is p;tssuria paru o IBGE. Este órgão aind:1 não pussou a divulgar
rcgul:1rmentc os índices levantados; é importante que passe a fati:·
ln.
Continua o editorial:
Pam o lugar do professor Kcrstenctzki vai o profes11or J uliun
Chuccl, diretor de pesquisas do Instituto Brasileiro de Economia da
Fundação Getúlio Vargus, organismo responsável pelo câlculo dos
índices de innuçào de 1973.
Vejum bem, Srs. Senadores, vui o Sr. Julian Ch:~cel, Dirc:tor Jc Pcsqui·
sas do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vurgas, orga·
nismo responsâvcl pelo- diria cu- famoso cálculo dos índices de inn;u;ào
de 1973.
O Sr. Paulo Brossard (M DB -

RS) - A alteração é sintomâticil.

O SR. ROBERTO SATURNJNO (MDB- RJ)- A ulteração, como
diz o nobre Líder Paulo Brossard, é: sintomâtica. E a nós nos preocupa muito, a nós que temos o dever de fiscalizar as ações governamentais, a nós que
temos a memóriil bem viva do que se passou cm 1973, a nós que respeitamos
imensamente a seriedade, a honestidade c a imagem do professor Js;tac Kcrs·
tenc;tzki, a nós, confcssumos, nos preocupu profundamente essa substituição.
Mus ouço, com pruzcr, o uparte do nobre Senador José: lins.
O Sr. José Llns (ARENA -CE)- Nobre Senador Roberto Saturni·
no, acredito que a alegação de que S. Ex• o Sr. Ministro do Planejamento te·
rü1 convidado, ao mesmo tempo, dois eminentes cientistas, que merecem,
umbos, o maior respeito do País. para ocupar o mesmo cargo, deve ser fruto
de algum mal-entendido, pois ê claro que S. Ex•, o Sr. Ministro do Pl:.aneju·
menta, jamais faria um ato dessa natureza, quundo concluo que deve haver
um mal-entendido nisso tudo. f'ào tenho informação segura, mas me com·
prometo com V. Ex• de trazer aqui uma informação sobre isso.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- De qualquer sorte, ê intercss<~ntc
o aparte dO nobre Senador pelo Ceará, porque ele tumbém acha que esse
procedimento seria simplesmente inqualificável.
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- E sei que S. Ex• não terá feito,·ab·
solutamente, isso. Mas pedi o aparte para me congratular com V. Ex•, quan·
do elogia o trabalho do IBGE. Isto porque, aqui mesmo, neste Plenário,
muitos Senadores, sobretudo da Minoria, costumam levuntar dúvidas sobre
os trabalhos feitos pelo Dr. Isaac naquele organismo, inclusivt: levantundo
si:ri:ts dúvidas a respeito de índices oficiais provenientes daquela entidade,
O SR. ROBERTO SATURNINO (M DB- RJ)- Perdão, nobre Scnu·
dor, jamais ouvi ...
O Sr. José Llns (ARENA- CE)....,. Não estou me referindo a V. Ex•
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- ... qualquer rcferên·
cia :to IBGE c ao trabalho sob a presidênciu do Professor lsauc Kerstenetz·
ky. Nunca ouvi.
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Pessoalmente, não, mas no lnstitu•
to que ele representa, sim.
O SR. ROBERTO SATURNJNO (MDB- RJ)- Mesmo do lnstitu·
to, não.
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Aqui, várias vezes, foi lcvuntudo o
problema de que uqueles dados relativos ao custo de vida, aos sulários ...
O SR. ROBERTO SATURNJNO (MDB- RJ)- Mus, cxatamentc, o
de vid:t .. ,

CUSIO

O Sr. José Uns (ARENA- CE)- V. Ex• me permite?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Permite V. E•• uma
breve correçlio'!

'j'
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Uns (ARENA -CE)- Com o maior
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pru~:cr.

O SR. ROIIERTO SATURNINO (MDB- lU)- Os índices de custo
Uc vida cr;tm ch1bnrados pclu Fundação Gctl1lio Vurg;ts c só recentemente li·
cou decidido que passmi;~m ao IBGE, mus o IBGE ainda nüo o publicou.
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Além disto, os dados referentes
lcv:ultamcntos de dados, inclusive, das pesquisas domicili:1res,
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s<~lúrios,

O SR. RORERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Todos da Fundaçiw
Getl1lio V:~rgus, nunca do IBGE. Ah, não, das pesquisas domicili:m:s, liO
contr:'lriLl, nôs temos nos servido deles pam fazermos us nossas pesquisas.
O Sr. José Uns (ARENA- CE)- V, Ex• sim, mus outros :1qui tCm
feito sCri:1s criticus :~os d:1dos oficiais do Governo.
O Sr. Paulo Brossard (M DH- RS)- Criticns de dados aliciais do Go·
vcrno. O Nobre Scn:1dor está se referindo a.o trabnlho do 1BG E.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Exatllmcntc!
O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Quanto, cm algum momento,
V. Ex• lev:mtar dúvidas a respeito do Ministro do Plancjamento, do pensamento
do Ministro, porque faz uma escolha dentro das m:ccssidudes, da confi:mç;t- que o cargo afin:ll é de confiança- não me parece que V. Ex• tenha r:tdiO nesse ponto. Sobretudo, quando essas dúvidas são levantadas sem
dados· form:1is p;1ra uma :1cusação dessa natureza.
O Sr. Paulo Brossard {MDB- RS)- Não, Os dados existem! E tunto
cxistcm quc foram citudos pelo Orador.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDR- RJ)- Exatamcntc!
Os dados existem c são do conhecimento público, são originários de
unw eonlissào feita em um documento do próprio Ministro Mário Henrique:
Simonsr.:n ao então Presidente Gcisr.:l, a respeito das distorçõcs ocorridus no
indicc do custo dr.: vida, dr.: 1976,
O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Pelo menos dizer que são dis·
torçõr.:s voluntárias, nllo há nada,quc prove isto.
O SR. ROBERTOSATURNINO (MDB- RJ)- Nobre Scmtdor! Eu
ni'1o estou dizendo que foram voluntárias, eu estou dizendo que houve as distorções e que a substituição do Professor Isaac Kerstcnctzky, neste momcn·
to, :1 nós nos causa preocupação.
O Sr. Paulo Brossard (M DB - RS) - Enseja preocupação.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Exato!
Qu;.1nto :1 qucstãr 1a ambigUidade no convite ao curgo de Presidente do
CNPq, eu digo;~ V. L. .': pode ser que haja um equívoco c, por isso mesmo,
nós cswmos aqui a pcdir explicações porque o fato i; sério, envolve pcsso:1s
da mai.~ seriedade neste Pais. Mus o fato, eu digo a V. Ex•, cu c:stou, repito,
sc:guro c: dirctamentc informado de que ambos assim cntcndcrum- entcndt:ram que foram c:xprcss:lmentc: convidados pelo Sr. Ministro Delfim Netto.
Então, se hii um mal c:ntcndido, é preciso que S. Ex• se desfaçu publicamente
c que httj:l urna explicação pois, do contrário, esses homens ficurium mal c o
próprio Sr. Ministro ficaria muito mui pcmnte a opinião pública,
Ouço, agora, o aparte: do do nobre Senador Aloysio Chaves.
O Sr. Aloyslo Cham (ARENA- PA)- Nobre Senador Roberto Sa·
turnino, congratulo-me com V. Ex• pelas referências elogiosus que faz ao
Instituto Brasileiro de Gcogmfi:.~ e Estatfstica- hoje, Fundação IBGEpurquc cstu, rculmcntc, tem prestudo grundes serviços ao País, desde que foi
criadu. A Fundaçno Brasileira de Geografia c Estatística, como V. Ex• sube,
tem uma dupla rcsponsabilidudc, não só no setor de estatística, como tambCm, no que concerne aos estudos gcográlicos, pois dois são os grandes selares cm que essa Fundação se dcsdobrn. Acompanhei, durante muitos anos,
ll~ truhulhos desse Instituto, que é hoje u Fundação Brasilciru de Geograliu c
Est;~ti.~tka. O utual Presidente dessa Fundação 11 dirige duruntc 10 anosc.xcrcc um cargo de conliança. Niío sei e nl1o posso afirmar u V, Ex• c ao Senado sc ele scrú suhstituldo, mus, se o for, parece-me que é um ato de rotina,
t.:m se tratundo de um cargo de conliança, pois esse cminentc técnico jú dirige
t.:~~~~ Funllih,:;io hú 10 unos, E evidente que, sendo um curgo de conlianç:t,
nad:1 nhriga que o Governo mantenha a Dircção durante um prazo de \0, 15
ou :!0 anos, porque não Cvitalício, essa funcl111 nl'to é dctiva, mm é, repito,
um c:Jrvo Cllll'omissàn. Insistimos cm di1r.:r u V. Ex~ quc niio lemos nenhuma
noticia de que o ('residente da FwHlução scrú substiluldo. O que cu quero rl'·
gbtrar, nc,te arartc a V, Fx•, é nlouvor uo trabalho cxtranrdinúrio que vcrn

~cndo feito por essa Fundaç;io, que tem prcswdo grnndcs serviços, por seus
técnicos, :1 este País V, Ex• destacou os censos, que são deccnais, segundo
urna resoluç;io univcrs:li l1 qu;il o Brasil se msociou desde o Congresso de Estatística, de 1872, em Leningrado, Mas cstc censo, com essa pcriodicidadc
.de Ue1. unos, vem se fa~:cndo no Brasil cada vez de maneira mais perfeita,
atruvés de umtl metodologin aperfeiçoada, que foi institucionnlizadu pela
Fundaç:io com excelentes rcsultudos, porque os indicudorcs que dai derivam
servem para todos os se: tores d:1 vida pública nucional. O trabalho do Instituto Bmsilciro de Gcogmlia c Estatisticu só pode merecer louvor c, sobretudo,
ll seu Presidente, M;ts nl1o creio que a substituição desse flrcsidcnte possa
constituir um ato t1 ser especulado nesta Casa, principtllmentc porque cssu
relação de causa c efeito que V, Ex• quis cstabt:lecer, essa ilaçl1o que V, Ex•
pretendeu retirar deste rato, não me purece procedente.

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB ·- RJ)- Nobre Senador
Aloysio Chaves, eu também não posso afirmar que essa substituição vcnhu t1
se concretizar, digo a V. Ex•. Acreditaria nela pclas noticias dadas pela im·
prensa, tanto que li, aqui, o editorial d;1 Folha dt• S. Paulo, que Cum jornal
quc merece toda u rc.
O Sr. Mauro Bcnevldes (M DB - CE) - Permite, nobre Senador?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Com os antcccden·
tcs do Conselho Nacionul de Pesquisa, agora c:u também fico cm dúvida se
scrit ou não o Sr. Kerstcnctsky substituído. V. Ex• diz muito bem, e cu con·
corda, que: u substituição, num cargo de confiança, é um ato de rotina, quando hú uma mudançu, principalmente quando há uma mudança. Mas, precisamente, pelas circunstâncias, pelos ;mtecedcntcs c situação grave que vive o
Pais, c principalmente pelas opiniões, que se levantam juntas, com a classe
1ratmlh:1dora neste momcnto, que cstf1 a mcrecer, por parte do Govcr.no, digamos, gestos que lhes captem a confiança de forma mais dcfinitivu. Quer dize: r, esta substituiçi'io, neste momento, com os antecedentes ocorridos, me:
parece, pelo menos, digna de ensejur preocupaçüo de nossu parte.
O Sr. Paulo Brossard (M DS- RS)- Não ajudaria a esta confiança.
O SR. ROBERTO SA TURNíNO (M DB - RJ)- Não, não ajudaria.
O Sr. Mauro Bcnc•ldes (MDB- CE)- Permite V, Ex• um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Pois não.
O Sr. Mauro Benevldcs (MDB- CE)- Para lamentar este fato, se ele
rc:llmentc se confirmar, do afustamento do Professor Isaac Kerstenctzky,
que reuniu em torno de si uma equipe altamente qualincada e que tem, m1
pessoa do Secretário-Geral do Instituto, Dr. Eurico de Andmde Neves t:
Borb;1, o esteio da :Hual administraçüo.
O Sr. Jalson Barreto (M DB - SC) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)-Com todo o prazer.
O Sr. Jalson Barreto (MDB- ~C)- Tem toda a ruzüo V, Ex•, nobre
Senador Roberto Saturnino, em demonstrar preocupação com o comportamento do Ministro Delfim Netto. Até mesmo pelos antecedentes de quem
ousou afirmar perante a Nação que o Governo é uma r.ntidade aética ...
O SR. ROBERTO SATURNINO (M DB - RJ) - Veja bem que não
estou sozinho ti me recordar deste fato.
O Sr. Jalson Barreto (M DR - SC) - ... permite este tipo de preocu·
paçào, Est{l nu horu inclusive do Ministro Delfim Netto falar franco à
Nuçào, E tomo a liberdade porque trago uqui umu publicação de pulc:stra
sua, feita na Escola Superior de Guerra, onde passa cm branco o tipo de cn·
tcndimcnto que tem S. Ex• 11 respeito do que é desenvolvimento, Clumu uos
céus! Tomo a libcrdude de ler:
"O então Ministro da Agricultura, Delfim Netto, disse ontem,
dumnte pulcstru nu Escolu Superior de Guerra (ESG), que ht'l no
Bru~il umutcndCnciu de se maximinizur os problemas du economia
c um excesso de preocupação com u crise gerada pelo processo de
dcscnvolvimcnto, alirmando serem cstus difJculdadcs normais,
"porque desenvolvimento í: crise".
M:1s, tem nwis, nobre Senador Roberto Suturnino. O conceito de dcscnvnlvimr.:nto de S. Ex•, feito na Escola Superior de Guerra, é untológico:
"0 desenvolvimento é o processo de mudança, de atrito, de se
:mancur coisas de um sr.:tor pura colocar noutro. Algumus pessoas
vi\o prng,rcdir c outras scrflo esmagadas pelo pr\.lf'lTin rroccssu de
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desenvolvimento, O desenvolvimento é umu luta, não um ato de
amor. Ele é um processo no qual todas us energias do País se mubiliz<~m para a rcaliz:1ção de um objetivo, que depois de alcançado,
todo mundo acha que não vuleu a pena."
Mas, tem mais, ainda:

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Nobre Senador Mu·

"Segundo Dellim Netto, a economiu só se alimenta dcsse tipo
dc energia gcruda da crisc, porquc quando todos Sl' ucomodam, h~
u estagnação, Portanto, o desenvolvimento é um processo de
criação de problemas, pois quando se rr.solve um, criam-se mais
trés, que depois gerarão outros e enquanto o Pais for capaz de
solucioná-los, vai continuar crescendo,"
Nobre Senador Roberto Saturnino, não é só S. Ex• que deve ter preocupações com o que pensa c com o que diz o Sr. Delrim Netto, Se ele ousar dizer tudo isso, de maneira clara perante a Nação, infelizmente, dias piores haverão de surgir para a família brasileira.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Senador Jaison, V.

Ex• enriquece o meu discurso com essas citações, que vém corroborar, que
vêm enfim fortalecer as nossas angústias, que estamos aqui manifestando.
O Presidente me chama a atenção, porém cu gostaria de mencionar,
upenas, mais dois casos, mais duas coincidências dessas que nos enchem a
mente de preocupação,
Uma delas é o pedido de demissão, que eu li nos jornais, cm carãter irrevogável, do Dr. Júlio César do Prado Leite, do Cargo de Consultor Jurídico, do Ministério do Trabalho.
Por acaso eu conheço o Dr. Prado Leite, conheço as suas qualidades, a
sua seriedude, a sua competência c, principalmente, conheço a sua qualidade
de homem eminentemente liberal que, dentro das suas possibilidades, dentro
da sua esfera de atuação. tem desenvolvido um esforço sério c honesto para
devolver à clussc trabalhadora os direitos legitimas que lhe cabem num regime democrático.
Eóbvio que pode ser uma mera coincidência, mas esta sucessão de coincidência, mais esta, é que vai acrescentando as nossas preocupações ...
O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Permite V, Ex• um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Gostaria de dar o

aparte, mas o Presidente já me chama à atenção ... mas, com a sua colabo·
ração ...
O Sr. Gllvan Rocha (M DB- SE)- Serei extremamente breve. É para
dizer que nós também, do Nordeste, que tínhamos, no Dr. Prado Leite, uma
ligura de excepcional conliabilidude no Ministério, estranhamos profundamente cste ato de sua saída. E, com V. Ex•, especulamos o que está se passando nos arraiais do Governo, quando homens da maior credibilidade e de
umn linha de conduta extremamente liberal são jogados rara por esse Go·
vcrno. V. Ex• faz bem em trazer este registro de preocupaçàll ao Senado da
República.
O SR, ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Vejam os nobres Se·

nndores que não cstào absolutamente sozinhos nessas preocupações e ouço
conlirmuçàes delas cm vários dos nossos colegas, que se manifestam especialmente agora, através do Senador Gilvan Rocha, que conhece o Dr. Pra·
do Leite, conterrâneo que é dele.
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Permite V, Ex• um aparte'?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Pois nua.
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Desejo lrazcr o meu depoi·

menta cm favor do Dr. Prado Leite, que foi, inclusive, o Chefe du Delcguçilo
do Brasil na última conferência du OJT, da qual purticipci como observador
parlamentar do Senado. Ali, S. Ex• prestou rclevantfssimos serviços uos cmprcgadores c aos trabalhadores bra'iileiros. ~ o que posso testemunhar pe·
rante o Scnado.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Pois muito lhe agru·

dcço, V. Ex• conlirma as minhas palavras.
O Sr. Murllo Budaró (ARENA- MG)- Pcrmilc V. Ex• um aparte'?
O SR. ROBERTO SATURNINO (M DB- RJ)- Sim, mus peço <lU<

scju breve, porque o Sr. Presidente me udvtrtc.

conceito de desenvolvimento, qLJe a nós pareceu absolutamente perfeito.
Como V. Ex• é um mestre em Economia, gostaria que V. Ex• nos socorresse
com algum outro conceito em torno da palavra dcscnvolvimento, ou da te!>t:
dcscnvol vimcnt ista,

.

O Sr. Murllo Buduró (ARENA- MO)- Serei brevissimo. O discur>o
de V, Ex•, com o aparte do nobre Senndor Jnison Bnrrcto, trouxe U hnitn um

ri lo Budaró, se cu for dissertar aqui sobre desenvolvimento, cm primeiro lugar, trata·se de um assunto de tal rrofundidade que não tenho a compct~ncia
para lhe dar umu resposta .. ,
O Sr. Murllo Badar6 (ARENA- MG)- Competência tem de sobra.

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Entretanto, devo di·

zcr u V, Ex• que não discordei das apreensões manifestadas pelo Senador
Jaison Barreto.
O Sr, Murilo Badaró (ARENA -

MO)- O Senador Jaison Barreto

não falou cm apreensões. S. Ex• leu um conceito, uma definição. V. Ex• está
de acordo?
O SR. ROBERTO SATURNINO (M DB -

RJ) -

Es1ou de acordo

com as apreensões manifestadas.
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MO)- Mas não com os conceitos?
O Sr. Jalson Barreto (MDB- SC)- O conceito é do Ministro Delfim

Netto c não meu. Ai é que está o equívoco,
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MO)- Exatamcntc o que queria sa-

ber, se o Senador Roberto Saturnino discorda do conceito de desenvolvimento do Ministro Dellim Nctto.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Discordo, claro. Jâ

que estou de acordo com as apreensões, não posso concordar com os concei·
tos.
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MO)- E qual seria, rapidamcnlc, o

conceito diferente de desenvolvimento?
O SR. ROBERTO SATURNINO (M DB- RJ)- Parccccc·me que de·

senvolvimento, na minha visão das coisas, é algo de harmonioso ...
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- O nobre Senador Roberto Salur-

nino dará um curso sobre desenvolvimento, cm breve, c estão abertas as ins·
crit;õcs para esse curso.
O Sr. Murllo Badaró (ARENA - MO)- E nós vamos todos nos ins·

crever, ccrtamente.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Exatamentc.

Mus desenvolvimento é algo que sirva aos interesses, é algo que encerra
a nação de harmonia, a noção de negociação entre as partes. a
noção de assentimcnto geral para os projetas, c não de briga, de luta, de massacre de uma classe por outra, que foi o que apreendi das palavras ditas pelo
nobre Sen:tdor Jaison Barrcto, referindo-se ao conceito do Ministro Delfim
Nctto.
tamb~m

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho. Faz soar a campainha.)
O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Paulo VI dizia, nobre Senador, que

o desenvolvimento é o novo nome da paz, o Ministro Delfim Nctto diz que o
desenvolvimento é o novo nome de guerra.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Sr. Prcsidcnlc, en·

cernirei brevissimamente as minhus considerações, chamando a atençüo ain·
da pum u1na outra coincidê:nciu que, a meu ver, também é grave, também me
preocupu. Tratu-se da substituiçilo, já anunciada, da Diretoria da Empresu
COBRA - CompuiUdorcs c Sistemas Brasileiros S.A.

Trata-se de uma empresa que, praticamente, vi naScer dentro do BNDE;
uma empresa que enfrentou, Sr. Presidente, mil c um percalços, como toda
empresa altamente exigente sob o ponto de vista de tecnologias avançadas,
umu empresa que nasceu do nada e que cx.igiu dos brasileiras um esforço
muito grnnde.
Pois bem, depois de mil e um obstáculos, esta empresa, nos últimos dois
:1nos, se firmou pela açào de uma diretoria que se revelou extremamente
competente. E hoje, agora, vem a noticia da substituição desta diretoriu.
Estú iHJUi, no Jornal df Brasília, de hoje, uma carta ussinada por 761
funcionúrios du Emprcsu COBRA, uma carta ubertu ao Presidente Joiio
Baptista Figueiredo. E praticumente a totalidade dos funcion~rios du em-
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presa que escreve uo Presidente da República uma carta aberta, a qual, por
ser muito curta, vouftme permitir lê·la. Diz ela o seguinte, Sr. Presidente:
"Nós, funcionários da COBRA (Computadores e Sistemas Brasileiros S/ A), conscientes da importância nu afirmação de uma indústria de computadores, que realmente dcscnvolvu tecnologia no
País, voltada pura os interesses c necessidades da sociedade brasileira, e considcrundo que nosso trabalho c empenho foram parcc:las
importantes nas conquistas já nlcançudns, nos sentimos no direito c
no dever de manifestar nossa apreensão quanto às notícias de lllte·
raçilo da diretoriu da empresa recentemente publicadas nu lmprcnsa.
A COBRA, paralelamente à absorçuo de tecnologia estrangeira, estabeleceu e vem cumprindo um plano para o desenvolvimento
de produtos com tecnologia gerada no Brasil, como o TO- micro·
computador de transcrição de dados- TR- terminal remoto-,
c o médio computador MC, cm fase linal de desenvolvimento.
Ao mesmo tempo cm que cumpriu seus objctivos tecnológicos,
a COBRA conseguiu se viabilizar economicamente, apresentando lu·
era nos dois últimos exercfcios, gerando recursos para a construçiio
de sua fábrica c que permitiram a rccupcruçiio das despesas de implantação, Cabe então a pergunta: por que mudar?
Só podemos entender uma mudança de pessoas por incompe·
tência, o que os fatos acima contestam, ou por uma mudança na lilosofia da empresa.
Agravam ainda nossas preocupações o fato dessa mudança
comprometer o processo atual de consolidação da COBRA, o que
favorece as grandes empresas estrangeiras, atruidas pelo promissor
mercado brasileiro, atualmente reservado às empresas nacionais."

Ora, Sr. Presidente, é como disse o Senador Aloysio Chaves, mudanças
cm cargos de confiança são atas de rotina. Mas, a sucessão dessas coincidên·
das nos preocupa muito e não só a nós, está aí u curta dos funcionários cu
manifestação dos bancos, os quais são sócios privados no projeto COBRA c
n manifestação dos fabricantes nacionais de componentes dos produtos eletrônicos, como se reflete nas palavras do Sr. Didier Vianna, SecretárioExecutivo da Associaçiio Brasileira da Indústria de Computadores, ABlCOM. Todos estes estranham- e estranhum profundamente- u mudançu
ucorrida, que dcverú ocorrer, segundo os noticiários de imprensa, embora us
informações no1 área da Secretaria de Plunejamento estejam, vamos rcconhc·
ccr. muito confusas c muito claudicantes. Enfim, os fatos são estes que vém
sendo veiculados.
O Sr. Aderbal Jurema (ARENA - PE) - Permite o nobre Senador
uma rúpida intervenção?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-RJ)- Permito.
O Sr. Aderbal Jurema (ARENA- PE)- Respeitamos as suas urrcen·
sücs: V. Ex• tem títulos demais para se pronunciar desta maneira uqui no Se·
nado d;1 República. Mas uma coisa V. Ex• falou ai: n mudança é um problema de rotinu, o que niio seria rotinu é que nào se admitisse que se substituis·
sem as diretorias. Finalmente, o problema da COBRA, à qual V. Ex• se refe.
re, sem dúvidas elu dcveestur ligada a um complexo económico. Com u nova
oric:ntuçUo- queixuvum-sc do Ministro anterior, reclamavam do Ministro
<Interior- :.1gora vem um novo Ministro do Pluncjamento, da Secretaria do
Plancj:.1mcnto e, ntlturulmentc, estnrú procurando formar a sua equipe. Ni'lo
vejo por que essu preocupaçào. Por que dirctoria, cargo de conliança, assim,
de um Governo par<~ outro não se mudaria nudu? E sabe V. Ex• que há umu
tendência, r:m qualquer funcionalismo, em querer licar com o chefe da hora.
Em qualquer Secreta riu de Estado- e V. Ex• já ocupou cargo executivo c cu
também já o ocupei - quando estamos no cargo executivo, todos os nossos
illl.xiliures se butem pela nossu permunê:nciu. De maneiru que não vejo nisso
nenhum motivo :.t muis puru preocupaçüo. Agorn, quunto Us apreensões de
V, Ex•, cu quero ~.:onfessur, com a udmiruçiio que tenho por V. Ex•, cu arespeito, mas ni'io é nenhum:~ razilo puru crimmos umu tcmpestmlc num corn
d'águu.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDll- RJ)- Nobre Senador,
Deus queira que seju rculmcnte uma tempestude em copo d'{1guu. Eu nilo
posso discord;.1r de V. Ex• quundo diz que pode huvcr umu mcru coincidênciu: sii~l utos de rotinu, silo substituições, diante de umu muUunça de Minis·
tro. Mus, cu quis ressultur que u coincidi:nciu nesses quutro cusos,u que me
referi, dados os antecedente.~ de cudu um deles, u coincidi:nciu é de mudo 11
infundir entre nós uma prcocupuçi\o, umu sensuçi'lo cu diria de insc~urunçu,

,,'

uma sensuçi'10 de estranheza c, cm alguns deles, como o cuso, por exemplo,
dn Cort~elho de Pesquisas, um verd;1dciro pedido de cxplieaçiio.
Sr. Presidente, eram ess:.1s us obscrvuções que cu queria fazer. Agradeço
imensamente a generosidade de V, Ex• (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho. Fazendo soar a campainha.) Antes de passar à Ordem do dia, durei a palavra, na forma do urt. 16, ao Se·
nadar Mauro Bencvides.
O SR. MAURO BENEVIDES (M DB- CE. Pura uma comunicação)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nu semana passada, os círculos jurídicos do Estado perderam um de
seus vultos mais preeminentes, com marcante projeçllo na vida sócio-cultural
do Ceará.
Trata-se do Descmburgudor Ubirajara Carneiro, que exerceu a Prcsi·
dência do Tribunal de Justiça e, nessa condição, chegou a assumir, interinamente, u Chefia do Poder Executivo, em eventuais ausências do Governudor,
do Vice c do Presidente da Assembléia Legislativa, que o precediam, nos termos da Carta Constilucional em vigor.
Nascido em Aracati, ali desempenhou o cargo de Promotor de Justiçu,
fazendo-o com a maior dignidade e se destacando como figura de relevo do
Ministério Público cearense.
A 5 de dezembro de 1956, pela Lei n• 3.459, roi ullcradu a composição
du mais alta Corte de Justiça do Estudo, ensejando u sua nomeação, por ato
de 19 de dezembro daquele uno, para o cargo de Desembargador.
A sua brilhante atuação, como Magistrado integí:rrimo, re-lo granjear
aura de invejúvel respeitabilidade entre os seus Pares, a classe dos advogados
c no seio da comunidade alencurina, caracterizando-se as incontáveis sentenças que prolatou como peças jurfdicus de cruUita fundamentação.
Possuidor de estilo primoroso, em que a identificação com os cl:íssicos
da língua despontava cm todos os perfodos, Ubirajara Carneiro era tido
como um intclectuul competente, de cultura polimorfa, dissertando, com in~ompurável pcrcucii:nciu, sobre os temas da atualidadc.
Aposentado como Magistrado a 5 de nobembro de 1970, roi nomeado,
algum tempo depois, Procurador do Estado, continuando a sua notável tra·
jetória como jurista dos mais lúcidos c eminentes.
Consorciado com Dona Maria Dolores de Pontes Carneiro, legou aos
seus sete descendentes- Cláudio, Pedro, Jerônimo, Ambrósio, Josê, Ubirujura Júnior e Rita- um patrimõnio de honradez, que sempre o fez udmirudo pela coletividade alencarina.
Ao seu sepultamento no Cemitério de Siio João Batista, cm Fortalei'.i.l,
lizcwm-se presentes ns mais ultas autoridades do Estado, rendendo-lhe prci·
to merecido de apreço c saudndc.
O Sr. José Uns (ARENA -

CE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB -CE)- Concedo o aparte a V.
Ex• .• nobre Senador José Lins.
O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Nobre Senador Mauro Benevidcs,
estou subcndo neste momento, pelo discurso de V. Ex• ,, da morte do Dr.
Ubirajam Carneiro. Tratando-se de uma das mais vivas expressões da inteligi:nciu cearcnsc, um dos maiores auxiliares na área jurídica do nosso Estudo,
quero solidarizar-me com V. Ex• ao trazer a noticia a este Plenúrio c l'ai'.cr
minlHls us pal;~vrus de V, Ex•.
O SR. MAURO BENEVIDES (M DB- CE)- Agmdeço a solidaried;.lde que V. Ex• empresta a esta homenagem que entendi de meu dever tributar ü liguru do grande magistrado e jurista Ubirujara Carneiro, dcsapurc·
cido na semana passada, em nosso Estado.
O Sr. Almlr Pinto (ARENA- CE)- V. Ex• permite um aparte'!
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB -CE)- Concedo o upurte a V,
Ex• .• Senador Almir Pinto.
O Sr. Almlr Pinto (ARENA- CE)- Fazendo coro ao Senador José
Lins quero, nesta opllrtunidudc, parabenizá-lo pelo pronunciamento. Co·
nhcci bem o Dr. Ubirajara Carneiro, li lho de Arncati c elemento c.w.ponencial
do nosso Tribunal de J ustiçu do Ceurfl, perde o Ceurft um grande filho por·
que tínhamos nu pessou do Desembargador Ubirujuru um homem alegre,
afúvcl c de grandes conhecimentos jurit.lico~.
O SR. MAURO BENEVIDES (M Dll- CE)- Recolho o,testemunho
de upoio de V. E.w.• .• nohre Senador Almir Pinto, a cslil munifcstuçi'Hl de pc·
sm pelo dcsupnrccirncnto, rccenterncntc ocorrido cm nosso Estado, do De·
scmharg1u.lor Uhirujuru Curnciro.

i
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Au a>.,inular, d~::-.t:t trihunu, o desup:trccimento do Dc:-.cmburgador Uhi·
rajura Carnc1ru, quem, cm nome du reprcscntuçào cearcnse no Congre!-.so
N~1ciona\,tributar-lhc manifestação de profundo reconhecimento pelos ines·
timúveis serviços que prt:stou ao Ceurá t: uo Pais. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre u mesu, requerimentos
que serão lidos pelo Sr. JY.SccretÍirio.
São Jido.1· O.'i segulnles
REQUERIMENTO No l8l, DE 1979
Senhor Presidente,
Nos termos do urt. 371, al!nca "c''. do Regimento Interno, requeiro urgência para o Projeto de Lei do Senado nY 245, de 1978, de autoria do Senador Itamar Frunco, que dispõe sobre aposentadoria especial para os músicos, inscritos na Ordem dos Músicos do Brasil.
Sala das Sessões, 20 de agosto de 1979.- Mauro BeneYides, Vicc-Lider
do MDB.

REQUERIMENTO No l83, DE 1979
Senhor Presidente,
Requeiro urgê~cia, nos termos do urt. 371, alíneu "c", do Regimento
Interno, para a Indicação n~' 2, de 1975, de autoria do Senador Itamar Franco, que sugere à Comissão Diretora do Senado Federal, no sentido de se instituir. no Senado Federal, estágios para uriiversitârios, nos moldes do existente na Câmara dos Deputados.
Sala das Sessões, 20 de agosto de 1979.- Mauro BeneYides, Vice-Líder
do MDB.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os requerimentos que vêm de
ser lidos serUo publicados c incluídos na Ordem do Dia da sessão seguinte,
nos termos regimentais.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. JY-Sccretário.

t Jido o seguintt>
REQUERIMENTO No 284, DE 1979
Requeiro, nos termos do art. 367 do Regimento Interno do Senado Fe·
deral, o desarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado no 138/78, que "alie·
ru a rcdação do parágrafo sexto da Lei no 6.367, de Io de outubro de 1976,
que dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo do INPS".
Brasilia. 20 de agosto de 1979. - Senador Orestes Quércia.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O requerimento lido scrú publi·
cada e incluído cm Ordem do Dia nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)~ A Presidência, não havendo objeçào do Plenário, resolve transferir, para o dia 29, a homenugcm ao exSenador Pedro Ludovico, anteriormente marcada para o dia 22 do corrente.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

José:Guiomard- Eunice Michiles- Raimundo Parcnte-Jarbas Passurinho- Alexandre Costa- Alberto Silva- Helvídio Nunes- Dinarte
Mariz - Marcos Freire - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Teotónio
Vilela- Jutahy Magalhães- Lo manto Júnior- João Calmon- Moucyr
Da lia -Amaral Peixoto - Nelson Carneiro- Roberto Saturnino - lta·
mar Fmnco- M urilo Dada ró- Tuncredo Neves- Mendes Canale- Pc·
dro Pedrossian -José Richa - Lcnoir Vargas.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estú finda a Horn do Expediente.
Passa-se :i

ORDEM DO DIA
Sendo evidente u fultu de quonm1, cm plcn6rio, n Presidênciu deixu de
suhmett:r u votos us m:~térius constantes dos itens I a 6, que estUo cm fase de

PARECI.::RES, ~nb n~"s 2k0 c :!KI, (jt: 197!J, li••~ Comi~~úc~:
-de Constitulçiio c Justiçu, pel:t con~titucionalidatlc c juridicitladc, no!-o
termos tle substitutivo que uprcscntu:
- de Legislação Social, favorável ao projeto nu forma do ~ub~titutivo
lia Comissão de Constituição c Justiça, votundo vencido, cm :-.epur<~do, o Se·
nador Juwhy Magulhãcs,
-lVotução, em turno único, do Requerimento nY 252, de 1979, do Sena·
dor Paulo Brossard, solicitando urgência paru o Projeto de Lei do St:nado
n~" H3, de 1978, do Senador Mauro Bencvides, que .. estabelece a obrigutoric:dude de revisão semestral dos níveis de salârio mínimo, e d:i outras providências",

-3Votação, cm turno único, do Requerimento nY 274, de 1979, do Senador Jurbas Passarinho, solicitando urgéncia para o Ofício nY S/17, de 1979,
do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, requerendo autorização
do Senado Federal pura que aquele Estado possa contratar operação de cm·
préstimo externo, no valor de USS 53,000,000.00 (cinqUenta c três milhões
de dólares norte-americanos), destinado a programas prioritários do Estado.

-4Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado nY 96, de 1979; do Senador Nelson Carneiro, que modifica a redução
do art. 2Y da Lei nY 4.266, de 3 de outubro de 1963, que instituiu o salário·
família do trabalhador, tendo
PARECER, sob n• 223, de 1979, da Comissão:
- de Constltuiçio e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senadores Lázaro Barboza, Tancredo Neves, Hugo Ramos c Cunha
Lima.

-5Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado nY 112, de 1979, do Senador Cunha Lima, que considera não tributáveis paru efeito do Imposto de Renda os proventos e pensões nas con·
diçõcs que indica, tendo
PARECER, sob n• 334, de 1979, du Comissão:
- de Constltuiçio e Justiça, pela incostitucionalidade,

-6Votação. cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali·
d;.1de, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senudo nY 91, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que isenta o salário
mínimo de descontos para a Previdência Social, e dá outras providências,
tendo
•
PARECER, sob no 283, de 1979, da Comissão:
- de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Passaremos, pois, ao Item 7:
Discussão, cm turno único, da Redução Final (oferecida pela
Comissão de Rcdação cm seu Parecer no 407, de 1979) do Projeto
de Decreto Legislativo no 7, de 1979 (n• 6/79, na Câmara dos De·
putudos), que aprova o Protocolo sobre Privilégios, Isenções e
Imunidades da Org<~nizuçào Internacional de Telecomunicações
por Sutélites- 1NTELSAT, assinudo cm Washington, no dia 19
de maio de 1978, pelo Governo brasileiro.
Em discussão a redução nnul. (Pausa.)
Não huvendo quem queira usur da palavru, dcclaro·a encerrada.
Encerrudu u discussão, u redaçilo nnul é considerada dennitivamente
aprovuda, nos termos do urt. 359 do Regimento Interno.
A muti:riu vai i1 promulgação.

P. ti .l't'.l:llillfe a rt·daçcio jinal apromda

vot:tç~o.

Srio OJ Jc'Kilitllc'J o.f item c1{ia I'O/afcio ,: adiada

-I-

Vntuçàn, cm turno lmico, do Projeto de Lei do Senado n1' 159, de 1976
- Cumph.:mcntar, do Scnm.lor Nelson Curneiro, que introduz modincaçôes
na Lei Comrlementur n~" 26, de li de setembro de 1975, tendo

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO No 7, DE 1979
F:u;o saber L[Ue o Congrcs:-.o Nacional aprovou, nos termos do arL 44 11
inciso I, da Constituição, c eu,
, Presidente do Scn:•do Fc·
dera\, promul~o o .~cguintc

DIA !tiO llO ('0:'\IGHESSO :'lrl,\('10~,\ I.! Sl'Clin li l

IJLCRI'TO I.LUISI.ATIVO N''

IJE I<J7<J

Aprova o Protocolo ~obre PrivlléJ:iUll, bcnçtu~!'ll'lmunldudc.•!<! du
Orgunlzuciio lntcrnaclonlll de Tclccomunlcuçõcs por Sutélltcs -· INTEI.SAT, n~sinutlo cm W;1shingtun, no dlu 11) dl• nmin de I'J7H, pl'lu
c;u,·crnu hrusill'iro.
O Cnngrcsso N;H:innal dccrct;1:
:\rt, I" 1: arrovmiu o texto r.lo Protocolo sobre Privilégios, lscn..,·õcs c
lnlllllid;ldcs da Org;tnit.ilÇ\io lntcrnw.:ionul de Tclccornunicaçõcs por Siiti!lih:'- 11\'TELSA T, assinar.Ju relo C'invcrno U:1 Rcpl1hli~.:a Federativa do Br;l..,jl, nn di;1 IIJ Uc m:lio de 197H, cm W:1shington.
. \n. ~\' Este Dccrcto Lcgisl:~tivo entra cm' vigor na dat:t de su:1 rublil,:;u,"[ltl.

\ilJiln-., j:rrnais llci\tlll de lt;Jvcr c~sa ~..:m~;1 m01i.-. otl nH:no~ ctlll~trart!!Cdor;J
p:rr:r aquele. . que: sc acn~tumaram a ver u Scnadtl dcntrn de paJrlic~ de melhor CtllllpillihilidaJe ~om a su;t tr:rdiç;io.
Ln ljUC rc~o·n a V. h•c n ~cnlimc.:nto n;'1n é apenas meu. a nhser\'iii,'Ün ,iú
\t.'lll ~cndu fcita, inclu~ivc, por divcr ... ,J~ SenaJnrc~ dc~ta Ci1~il.
O ~li>B dci\llu de partic.:ipar pnr urna ljUC~tfto cunhcdda r.Jo Pah llli1'o,
lll'lll pnr isso, dcix;t de c.\igir que: us Scnadurcs ljUC assumiram rc.,pon~;thili
d;rdc CtHll a i\h:sa pmccd;rrn de ;rcordo cum c.:ssa rc~puns;thilid;tdc llllc ii'I\U·
n1ir;rrn.
O SR. PRESIJ)ESTE (Niltl CoclhnJ nohrc Senador it reunii'w da ~1e~a. amanh;i,

Eu lcvarci a rcdarn;r~o·o'ln do

O SH. PRESII>Jo::\'TE (Nilo Coelho)- Cnnccdu ;t palavra :10 nobre Scnadtlr li umherto LuceJl;l,

O SR. I' RESIDENTE I Nilo Coelho) - llcm H:
Di.~~:uss;lll,

cm turno lmico, dn Rcdaçàn Fin:tl (ofcrccid:t pela
Cnmbsào de Rcd:~çàll crn seu P;trcccr nl' 4~5. de 1979) do l)rojcto
de Decreto Legislativo n'! H, de 197') (nl' 4, de 1979, rw Cfrmam du~
. Deputados), que ;tprova o Protocolo Uc Prorrogaç;'"w do ,\cordo
snhrc n Comérdn lnternw.:innal Uc Té.xteb (Acordo Multifibra~).
as~irwdo c.:m Genebra, aJO de dczcmhro de.: 1977.

J:m

di~~.:u . . ~;'IU

a rcdaçào lin:tl. {Pausa,)
dos Srs. Scn;tdurc.:s solicit;tndo ;1 p;tlavra, dc.:daro cncc.:rrad:t a
di~clr~ .. :'lu, Enccrr;u.l:t cst:t, :t rcdaç;'"to lirwl i: d:tda como :tprov:tda, nos ter·
11111" dn artign J59 Uu Regimento Interno.
:\ mati:ri:t v:li ü pmrmdgaçào.
~cnhum

1:' a .lt'glli/1/t' a rt'd(/nio .lin(l/ apromda
RF.DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO N' H, llE 1979
l·;~çn s;thcr que n Cnngrcsso Nacional :qmmJU, nos termos Jo :trt. 44.
inciso I. J:t Cunstituiçüo, c c.:u.
, Presidente: do Senado h.:dcr:tl. prnmulgn n scguintc.:

DECRETO LEGISLt\TIVO N" , DE 1979

Apro"u o l,rolocolo de Prorrogaçíio do Acordo sohre o Comércio lnlcrnacionul de Têxteis {Acordo 1\·tullinbrus), assinad.J em Genehru, u .30 de dezembro de 1977.
O Cnngressu Nacional Jc.:crct;.t:
t\rt, J•.o 1: ;tprov:tJo u Pwtocülo Jc Prorrog:tç~o Jo Ac.:orJo sobre oComércitJ lntcrn:tcinnal Je Téxtc.:is (Ac.:ordo Multilihras), assinaUo cm Genebra.
aJO dc dc.:tc.:rnbru Jc 1977,
t\rl. ~~· Este Dccreto l.egisl:ttivo c.:ntr:t cm vigor na dat:t llc ~ua puhlil.:aç;w,

O SR. PRESII>E;\!TJ.: (Nilo Coelho)- Esgot:.tda a matéria c.:onst:ultc
da Ordem Uo Di:t,
llú nraJorc.:s inscritos.
Concedtl :t r:tl;tvra ao nobre Scn:u.Jor Dirceu CarUuso.
O SR. IJ/RC/:'U CARDOSO /'RO.\'U,\'C/..1 IJ/Sct'RSO
QUI:', I:'.VTRI:'GU/:' ;, R/:'VIS.·IO IJO UR.WOR, S/:R ..i /'('/l/.1·
C,.! IJO f'OST/:'RfOR,\//:',\'Tf:'.

O SR, PRF.SI I>F.NTF. (Nilo Coelho)- C unc.:cUo a palavra au nohrc Scnmlor llurnbcrtn Luc.:ena. (Paus:t.)
urna

O Sr, leile Chul'cs (M DB- PR)- Sr. Presidente. peço a pala\ rapara
i.JlH.:st~u Ue mdcm.

O SR. !,RESIDENTE (Nilo Coelho)- Cunc.:ello a pal:tvru :to nobre Se·
llildor Leite Ch;rve:., para unw lJUCSt~u de nrdcrn.
O Slt LEITE CIIAVES (MDU- PR. Para uma lJLicst;'"tn de.: urdem.
Sem rcvi~fto do or:tdnr,J - Sr. l)residcntc c Srs. Senudorc.:s:
De acurdtJ corn a tradit.;fto dc~ta C:tsa, a Me~a num:a Uci.xa Ue ~cr l'lllll·
pthlil pcln l'rc!'>itlcntc uu, pelo rncnos, dnis Secrctúrius. ~~~u ~c m:mtcvc ao
lougtJ dos ano~. l:stc.: ano, entretanto, o nosso Phrtido, ror motivo~ mnhc~:i
dm, dci\ntr de participar da t\lc~;t, E o c.:ritériu c.:aiu c, com is~o. também t,;aiu
a pnstura dn . . tr;lhalhns do Senadu.
De forma que qLJcríamns apenas pedir a atcnç;'to de V. 1:..,. par;t que ns
nitériu . . lrudkion:li\ vp[\il\\ern ii prcvalel'Cr. Nilo se c.:ornputihilita l'lllll iltra·
di~·ün dil Cil . . ill''o'oil irnagcm da ~lc.,;r.,\tén ann pa~~ado,cnquantu partkip;'l·

O SR. IIUI\IUERTO LUCENA (M DB- PB. Pronuncia o seguinte Ji~

- Sr. Prcsidctttc, Srs. Scn;uJore...,:
11 inicio da iltuallc.:gisl;num v{trios Scn:tdnrc.:s, cntrc os quais Maurn Bcncvidc~. i\larcu~ Frdrc, José l.ins, t\gc.:nor M:~ria. Dinmtc Marit c t\1mir Pinto, todos Uu Nordeste.:, ucup;tram c.:st;t trihuna para tc.:c.:cr cnmidcr;t!;úcs sobre ;t nn~sa sofrida regi;to c tr;tnsmitir :to Governo :ts su:ts rc.:ivindic;tçllc~. diante Uc um ;mo que ~c: :rprcscntuu, mais unw VC/, dificil. sob ll pnntn de.: vi~ta dimútic.:u,
Todos suhcm que houve rnais uma scc:t no Nordeste c p:tro.1 assisténc.:ia
ús su:r~ vitimas o Governo trru;ou um pl:tno ;ttravés Uo Ministério do lntc·
riur, liUc tnrnou pnr h:hc tl ch:tmallo Projc.:to Sc.:rt:tnc.:jo, c.:uja filu~ofia prucu·
ra Uc.:senvolver umu infra-estrutura mais aJe~IU:.tdi.t n•ts propriclladcs privildiis
de pnrtc pcquerhl c médio para quc, nos ;mos sem inverno ou de chuvus mal
di .. trihuidas, possam cnfrcntar os efeitos Uc unw nov:t calamid;tde.
lksUc logo, fui fcitn o crunogr;tma Ue dcscmbnlso dos recursos financeiros, nw~ parece, Sr. Presidente: c Srs. Scn:tdorcs, que :t prc.:scnç:t, no ~1 inis·
tériu r.Jo Pl;tncjarncnto, Uo Sr. ~·1úriu llc.:nrique Sirnonscn prc.:judicou um ho·
cadn n NorJc~tc, pois llurantc.: a su;t gestão"" diliculdadcs foram de tal monta ljUe vúrius ScrwJores do próprio p;trtidu governist:t, Ja AREt\A, nc~t;t
Citsa !'iteram suas rcdam:tçtics, juntanUo-sc :to coro ll:tljUCics quc comptic.:m
a Banc;tU;t do Movimento Dcmoc:rútico Hra~ilc.:iro.
l'Ur~o.J

J>c~Uc

O Sr. 1\1auro llennides (MDB- CE)- V. E.x• pcrmitc.: um ap;trtc,
rwhrc Sc.:nadur /I umhcrto Lucena'!

O SR. IIUMIIERTO l.üC'E:>OA iM Dll- I'B)- Com muito pra1er.
nohrc Scn;tdor Mauro Bcnevidcs.
O Sr. Muuro Uene,·ides (M DB- CE)- Nobre ScnaUur /lumbcrto Luccna. ll (ioverrw cfctiv;uncntc prngr;unou uma assisti:nci:J its pnrulaçôc~
illingid:1s pela divcrsid~1dc clim(ttica dc 1979. Mas :1 execução Jc~s:t progra·
maç:io tem sido scguiJumentc: embarg;u.l:i pelo descumprimento Uc :tlguma~
U:t~ dirctritc~ b:hicas, c se n:ill ncorrcu :1 dcsativ;u;ào tot:tl cm 35 municipius
c a parcial cm 119, foi ~;raças sobretudo li nossa vigilünd:t, lt vigilünci:~llos
p;trlamcntares, lias lidc.:r:tnç:ls cmprcsmi;tis c c.:omunitúri:ts do Nurdc~tc ljUc
prutcst;tmm .-.c.:mprc.: com a maior vccméncia di:tntc Uess:t pcrspc.:ctiv:~ Uc se
prnt.·r;Jstinar n ;.ttendimcntu de nossa rcgi:"tu. Nu tribun;.t estivemos vúri:ts vc·
tcs, V. E.\•, cu c outros ilustres integr:tntes Uc.:st:t Cas:t, ~.:hunwndu a :ttcnç~o
du Ciuvcrno pam lllJC cumprisse rcalmcntc seus comprumis~os c su:ts pro·
mcs~:rs cm rc.:laçfnJ ~~ regi;"to rwrUcstilw.

O SR. IIUMIIERTO I.UCF.NA (M llll- I'B)- Muito grato i1 iutcr·
vcnç;'to de V, E,,•
Tanto cu tinha raáo na assc.:rtiva inicial Uo p·,eu discur~u que, ;linda hú
ptluco. o nuvu i\1 inistro du Pl:tncjarnc.:nto, scgumlo entrevista Uo Min1~tro do
Interior, Sr. t\.l:'triu Andrcaua, w.:aha de lihc.:rar rccursns liiiC v:h1 :r lJllil~c ~
hilhtic~ dc ~.:rutcirus para fale.: r face :ttl pag;tmcntll Ue atr:ts:tdtls Uc.:jancirtJ :11é
<~gnra, ~c n:"1u me cngann. nuhrc.: Scnadnr ~·lauro Bcncvidcs, cvidcnd:tndo :r~
~irn que u i\linbtro suh~tittlidu Cqucm vinha retendo cs~e~ ret.•ur~m cm de·
trimentu du~ ll;tgclado~ da ~cca du N\1rdcstc.
O Sr ••Jo~C l.lns (ARENA- CE)- Pcrmitc um aparte. nobre ScnaJur
li umhcrto Lucl!ua'!
O SR, IIU:\tiiEiri'O I.UCEi'iA (f\·11>B -- I'U)- Pois rtÜtl, nohrc Sena·
dor.
O Sr, .lo~~ l.lns (!\RENA- Cl:)- t'\ohrc Senador llurnhcrttll.m·cna.
cu f!O\Iilria dc infurmara V. 1:,, que o pn1grama dc :r~~i~ténl'i<l <'1~ vitinw' da
. . c~: a du Nurdc~tc vem ~cndn cumrridn pclo Mini~lério du Interior, apc . . :rr de
ill)!llllW~ drfkuldnlb realmente crtCII!ltradil~ c'tc arttl, \l'ln cvidcJllcrncntc
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cnntcstm :1.~ paluvrus do Senador Mauro Hcncvides, que nos informou H TC!-.·
peito !.la posição du B:mc:ula do Nordcstc, a respeito da posição d:~ sccu. pob
cstnu de pleno acordo com S. Ex•. de que realmente a Bnncudu tr:m feito um
grande esforço para ajudar a região. Gostaria de dizer u V. Ex• que o progr:t·
ma vem sendo cumprido. Os recursos ultimamente liberados não ll lomm
pma ragamcnto de dt:!ipesus desde janeiro, mesmo porque m. primeiros alisHidos o foram depois de março, e o mi::s dejunhojá tinha sido tot.1lmentc pago. De modo que se houve alguma difercnç:J, als:uma demom de pagumcnto
jú foi :1 parlir de julho. Como estamos cm meados de agosto, é natural que se
cstcju pagando o mês de julho, Quero dizer mais a V. Ex• qu~: ali noticias vciculudus sobre dcsmobilizução de nugcludos, cm alguns municípiOs do Nordeste, foram noticias 11press<1das. Estive pessoalmente com S. Ex•, o Sr. Mi·
nilarn do Interior, que tomou a decisão formal de não desmobililar nenhuma frente de serviço, nenhuma das propriedades onde huviarn n:.1gclados tri.lhnlh:lndo. O grande número de nlistados em abril, não i: natural; é natural
que o pique do alistamento se localize em setembro, outubro e novembro,
- c V, Ex• s01be disto- mas apesar do grande alistamento cm julho, cm
maio até, S. Ex• garantiu a total continuidade desse serviço. Aind:1 mais, Sua
Exccl~nciu o Senhor Presidente da República autorizou o Sr. Ministro do Interior a acompanhar pari panu os acontecimentos do Nordeste c ampliar ;t
ajud01, se for necessário. Est:l í: a inform:~çiio que quero dar a V. Ex', L'Omplemcntando que os rt:cursos, atua\mentc t:m liberação, o são pum pagumcntoll
m:.~is recentes e não atrasados de janeiro, fevereiro ou março, como V. Ex• se
refere.

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Mas V. Ex• mesmo,
Senador José Lins, a par das informações que me ).resta c as quais agradeço
de viva voz, reconhece as dificuldades que houve durante o ano. E, por outro
lado, que os pugamcntos aluais se referem a utrusados de dois a três meses.
O Sr. Jo!é Llns (ARENA- CE)- Não, não, absolutamente. Sei ejó
dt:i a informação que o mês de junho foi totalmente pago. Acredito que o
mês de julho tumbém o tenha sido, mas não tenho certeza. De qualquer modo, se houver atraso, seria simplesmente relativo ao mês de julho.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- O próprio Ministro
do Interior Mário Andreazza, na suu entrevista, ao anunciar u verba que lhe
foi liberada pelo Ministro do Planejamcnto, Sr. Delfim Netto, alude ao pa.
gamento de atrasados,
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Deve ser, então, do mos de julho.
O Sr. Almlr Pinto (ARENA -CE)- Pcrmite·me V, Ex• um aparte?
(assentimento do orador)- Se V. Ex• me permitir, quero csclurctcr, quando
estive com S. Ex• o Sr. Ministro Mário Andrcazza, num jantar, do qual para
ticipou o Senador José Uns, senti a disposição de S. Ex• de jamais tratar o
Nordeste com aquela discriminação. Depois tive ciência, e fiz até sentir no
meu modesto pronunciamento, de que houve um atraso no repasse de di·
nheiro do Banco Central para o Banco do Brasil c do Banco do Brasil pura o
Banco do Nordeste. Louve-se a' atitude do Sr. Camilo Callazans que cma
precndeu todos os esforços para que não sofressem os nordestinos qualquer
f<~lta daquclt:s recursos que o Banco do Nordeste tinha a receber do Banco
do Brotsil. Até hem poucos dias, dizia-me o Dr. Camilo Callawns que aind~t
não huvia recebido aquela divida do Banco do Brasil para com o B:mco do
Nordeste. Scj;l foi pagu, deve: tt:r sido coisa bem reccnte. Na verdade, louvca
se :t m;Uo do Banco do Nordeste que, como disse o Dr. Callazuns, com os
seus parcos recursos está exutamcnte vindo minimizar a miséria do Nordcstc,
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Muito obrigado a V.
Ex• 'lUC, com wnt:1 énf;~sc, defende os interesses da nossa Rcgiilo.
Tenho a ucrc:sccntar, nobre Senudor Almir Pinto, que <lO vir u esta tribuna, nu tarde hoje, a minha intcnçilo foi u dc chamar a utençào para outros HS·
pectos du problemática nordestina, sobretudo partindo do pressuposto de
que o .:ttuul Presid~:ntc d<~ Repúblicu, 01 exemplo de seus antcces.'iore~. mub
uma vez, ulirmou que o Nordeste seria meta prioritária no seu Governtl. Ena
trclôlnto devo confessar i1 Cusu que, u nt10 ser no que diz respeitou ussisténciu tiOs llugeludos da seca de 197H, não se conhece, no Nordeste:, nenhum
futo novo que indique umn tendência do Governo u conceder esse sentido
preferencial ii região, dentro da administruçiio. Muito pelo contrúrio, mcdi·
das que são tom:1dus no plano nudonul com vistus :10 cJmbatc à inlluç;1o,
lJUC ê o mui que uvussalu a todos nós, u nossa economin c que deve nos reunir
a todos puru encontrar uma solução no sentido, senão de extingui-lu pelo
menos de minimizú-la, llc contro\ltala, hú vtlrius providêncius do Governo
que têm sido tomadus, c que niio fazem distinção ao Nordeste qunndo, pelo

lJUC cu sinto, dado o subdesenvolvimento t.lc noss01 rcgiào, dentro de um pai~
que cstú cm vius de desenvolvimento, tudo indica que o Governo dcvcria ter.
cm relação i1quch1 região, um tratamento difen:ncial. ê isso que todo .. nó ...
nordestinos, exigimos do Governo, neste instunte, sem prcjuíto dos intcrcs·
liCS nucionais de um modo gerul.
O Sr. José Uns (AREI\' A- CE)- V. Ex• mc pcrmite um aparte'!

O SR. HUMBERTO LUCENA (M DB - PB) - Pois n;o.
O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Eu quero me solidariL<~r ~:om il pu·
sict10 de V. Ex•. Acho que: é hora de termos n:almentc, p;~ra o Nordeste, uma
politica cadu vez mais ~tgressiva, no sentido de uma prog.rumuçào cap:ll de
falé-lo superar essas dificuldades todas. Mas, creio que é import:tnte lembrar
a V. Ex• que o (lrcsidcntc Figueiredo está .:laborando o seu prôrrio plano,
que devcrá vir ao Congresso nesses breves dias. E tenho a ~onvicçào -isso
pllh.JUC inclusive ji1 participei de u\gumas reuniões na Secretaria de Pl:~ncj:~
mento :.1 respeito dos problemas do Nordeste- de que esse ph1no novo, cuja
execução scrú iniciadu nn ano que vem, irá :.:ontcmplar o Nordeste com essas
medidas que foram objeto de promessa do Presidente Figueiredo. E 1.1inda
hoje, cm conversa com autoridades do Ministério do Interior, tive a informnçilo lle que todos O!i rc:cur$oS previstos pum o Nordeste, par;t est~: ano, de·
verão ser liberados, sem sofrer qualqut:r delonga, c não somente: esses rccur·
sos relacionados com a seca, apesar do programa de economia qut: ~stá sendo realizado no orcumento da Nação, como um todo.

O SR. HUMRERTO LUCENA (M DB- PB)- Espero que a prcvis:tu
llc V. Ex• venha a se concretizar.

O Sr. Gilvan Rocha {MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte'!
O SR. HUMBERTO LUCE:-lA (MDB- PB)- Com muita honra.
nohre Senador Gilvan Rocha.
O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SEi- V. Ex• já estahclcceu uma legenua
rcprescnt01çào fedcml, como um dos maiores defensores da nosl!;l região.
E um homem sóbrio nas suas críticas, c por isso recebe o apoio c o rc:spcito
de todth os seus contcrrãneos c vizinhos daquela região. Oco;cjo c:ntntr no
discurso de V. Ex•., nessa mesma qualificação de nordestino, fliiTOI lcmbr:.1r a
V, Ex• .. e por seu intermédio lembrar ao Bmsil. que: :1 nossu região é rc:llmente n mai.'i inju.~tiço1da da nossa história. Por coincidénda, estou f;~zcndo
um lev;~ntumento, hojt:. c pn:tc::ndo demonstrar, nos próximos dias, no Scn:t·
do d>~ República, que: o Nordeste sempre levou este pais à prosrcrid;id!!.
Desde a des~.:obcrta do Brasil ati: a Independência, o Nordc!lte comandav:t o
descnvulvimcnto ~:conómico. Somente durante um rcqueno pcriodu do ciclo
dll c01fi:, o Nordeste perdeu a hegemonia, por nWtiVllS alheios à llOll"il \lJnt;.l·
dc. O~: J.i piiTOI ci:, :1 hcgcmoiÍia foi perdida por incompeténci;1 total Uu.'i gu.
v~:rnuntcs. porque a Oposicào nunca disse que: o Nordeste cru in\·i~t\el. nem
que este país em inviilvcl. O Sr. Ministro Simonscn é quem and:t ditcndo :li
que o p:.IÍs é invhivcl, c que 'iti Deu li pode ~.:onsertú-lo. Faz V. [\• muito bem,
m:lis um:~ vcl, cm trollcr 01 nnssu palavr;1 de alerta lt ~~~çào, parot ditcr liLlc
nôs estanws chcg;mllo crn limite!<. pcrlgllSOS. A situao.;ito, mi_ \urdcstc, ~de
préar~:voluçào fratricida, sr: este Governo, mais unw vez, vier ~.:om a ... ua tCL'·
noerucia, quc o c:1r~tctc:rizou, anunciar que planos cstJo sendo dabor;tdo~.
Planos, cm Sergipc, nús temos pma dm de graça para yuem yubcr: nlh que·
remo~~ ver a solução do Gm•erno cujo nome: j~ está dilendo: que ll b:e~.:uti·
\'0 C.'!;,CCUtt:.
n:~

O SR. IIUMI!ERTO LLICEN;\ (~101!- 1'81- Agruu''" a """"a
cuntrihuiçfto do brilhante ;tp:trte de V. Ex•, nohrc Senador Gilvan Rndw, c
llcscjo lembrar que no tio de seu mciocinio, de que. o Nordeste sempre cnmandou :.~economia deste P:1ís, ot n:lo ser cm determin:td:ts fases, :1 indulltri•t·
litaçflo do Centro-Sul foi feita, pruticamcnte, t1s nossas custas, na êro~.:a llu
ci1mbio livre, com as divisa!i que nós conseguimos produzir pum este P;tis
com 11.~ nn.'\.'i:ts c.,portaçõcs. Nôs demos umu ~.:ontribuiçolo imcn~a par;1 ~JLIC o
tcntru-Sul se lmnsformasse nesta potência económica que ui cstiL E. justa·
mente, na epúca cm que nósdcveri:unos tumbém purticipm do cilmhinlivrc,
io;tn ~. dn d1mhin favorecido pan1 as importuções necessárius i1 llt)S~a indu,.
triuliznçilo, veio a ct:lcbrc Instrução 204 du SUMOC, ao tempo do Prcsiden·
te J:'mio Quadros, que instituiu u "verdade camhiul", priv:.tndo·nos dcl!tc pri·
viiL·gio c nos lcvam.lo cntt1o, por efeito du imõlgin;tçiw criadora de um parlóimcntur nordestino, Gilcno Di Curli, nunu1 cópia aliits, da lcgi,.,la~·fto it<tliana,
a instituir os chamados incentivos liscuis, que dcvcriam.scr nossos, pma qliC
IHh pudéssemos :~li erguer, realmente, ;1quclu industri:~liz:~~·iw lJUL' nóll t~:n·
ciun:'tvamns, mas ttue foi logo tumhêm dcstnrddu, portJllt: os itK'C'Illivns fis·
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cuís passaram a custear também o desenvolvimento econômico de outros setorts e regiões de nossa economia.
Ouço, com pnm:r, o nobre Senador Agenor Maria.
O Sr. Agcnor Maria (MDB- RN)- Senador Humherto Lucena. o
grande prohlemu do Nordeste não i: social nem econômico: é politico. O Sul
c o Sudeste sempre tiveram interesse de sobrecarregar o Nordeste de todo o
ânus. O 4ue é preciso é que nós nos unamos para defender, unidos. o intcrcs·
se financeiro c económico du Nordeste, haja vista que o Governo, quando
fi.m o direito, reconhece a pobreza do Nordeste. a começnr pelos salários, O
salúrio é lixado verticalmente: SUo Paulo, CrS 2.268,00; o Nordeste, pela suu
pobreta, CrS 1.644,00. No entanto, quando o Governo lixa as obrig;u;õcs,
nu caso u taxa rodoviária, é a mesma coisa, Então, por que somos igu;~is na
hora du obrig:~çào c desiguais na hora do direito? Isto dcmonstr:t que o yo·
verno tem interesse de pux:u 11 brasa para a sua sardinha. De modo que só te·
mos um c;tminho: é o cnminho da unidudc, o de fazer com que acima d:1
Nordeste não pairem nem ideologia nem partido, paire simplesmente o direito de todos nós, unidos, defendermos realmente a redenção duquela região.
Muito obrigado, Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- V. Ex'tem toda ara·
zilo no seu uparte, nobre Senador Agenor Maria, e vai ao encontro da idéiu
que eu esposava, a do tratamento diferencial para o Nordeste. Justamente
por isto é que o Governo também, por exemplo, em relaçüo aos juros- c se
diz ugora que o Governo vai fazer o tabelamento dos juros - deveria
diferenci[t-los, porque ao meu ver, c, crdo, na maneira de ver de V, Ex•s., a
remuneração do capital no Nordeste é muito diversa da remuneração do cupita! no Centro-Sul do País. Entüo, teria que se trabalhar com juros mais
b;lixos. Teria que haver uma forma muito mais barata de se conseguir recursos no sistema bancário, para efeito do desenvolvimento daquela região.
Neste passo, quero lembrar o que houve recentemente com o Nordeste,
com referê:nciu à fixação de cows de distribuição de óleo diesel no Pais. roi
lixado um limite de 10% e não houve, quanto ao Nordeste, nenhuma difc·
rcnçu, o que resultou no fechamento de indústrias no meu Estado como aqui
foi denuncindo pelo Senador Cunha lima.
Neste particular, desejo trazer à Casa, para que seja insirido nos Anais,
um documento que leio com bastante insuspeição, Trata-se de um telex do
Governudor da Paraíba, o Sr. Tarcisio Burity, meu adversário politico, en·
viado ao Senhor Presidente da República, que bem retrata a situaçüo do
Nordeste nest:1 hora:

"Excelentíssima Senhor Presidente João Baptista Figueirc·
do, Digníssimo Presidente da República, Palácio do Plan<~lto Brasília -Senhor Pr1..-sidcntc: Ao tempo em que cumprimento Vos·
sa Exccl~ncia, solicito vénia para expor um assunto da maior im·
portáncia para o desenvolvimento do Nordeste. Permita-me, ant1..-s,
reiterar minha conliança nos propósitos expressos por Vossa Excc·
l~ncia, no plc:nário da SUDENE, quando afirmou que, por direito
e por necessidade, sc:ria concc:dida absoluta prioridade ao Nordeste,
Lamc:ntavclmente, Senhor Presidente, nlguns sctores do Go·
vemo Fedcrnl tomam decisões na politica cconômica, :tdotando
medido~'i paru aplicaçilo indiscriminada todo P:1ís, afctando ;1 c:cn·
nomia nordestina de forma contundente, Refiro-me, cspccilicJ·
mt:ntc, ao corte 10% (dez por cento) nas quotas de óleo combustível
dos consumidores industriais,
As fúbricas pumibanus corneçarum a suspender suas ath·ida·
dt:s por falta de óleo combustível. Outras estilo impedidas de
iniciar s~.:u funciomuncnto. As demais prevêem que terão de purali·
snr parcialmente a produçUo ii altura do mês de novembro.
O Conselho Nacional do l}ctróleo determinou que cada consu·
midor industri:tl de óleo combustível, no uno 1979, recebcriu umu
quotil rcdulidil de dez por cento cm relaçUo às compras de 197M.
Acontece, Senhor Presidente, que o CNP nUa distinguiu n Rcgilto
Nordeste como prioritària pura indústrias nordestinas, levundo o
Governo Fcdcralu contrudiçUo na sua politica de desenvolvimento
rcgionul: por um ludo, o Governo concede incentivos fi:-.cuis pari!
i ndustriuliwçilo, por outro impede u indústria de !lorcscer ou mcs·
mo causa a suspcnsào dt: seu funcionamento.
Ocorre que o Nordeste precisa c merece tr:llamento difcrcnciHdo segundo o próprio pcns<tmento Jc Vossa Exccll:nciu. Ali:m de
custigudo pdu cstiugcm deste uno, com perdas exprc.~sivus na produç;io agrícola, u seu setor industrial vem sofrer com esta meU ida
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rcccssivu, que em efeitos económicos c sociais poderá ser tüo ou
nwis gruvc qut: a scc>t.
Compreendem os nordestinos c parnibanos as gntvcs circunslíincias que o País atravcssu. No ent>~nto, ;1:; mcdidus de contcnçlto
aplicadas ao Nordeste, ugmvuda por suu fulta sclctividadc c burocr:u:i;l na revis;io de cusos específicos, deverão provocur p:tralisução total ou p;trcial de todas as indústrias que utilizo.tm óleo combustível, duntnte longo período, causando prcjuiws inculculúvcis c
desernprcgn no meio urbano, O Nordeste vem recebendo medidas
de economi;l de g;1solinu com espírito de coopemçào, Tem ofereci·
do grunde contribuiçno i1 soluçJo do problema energético. produ·
l.indo petróleo e agora úlcool etílico, atendendo uo chumOJmento do
Governo. Contribui paru diminuir o desequilíbrio no balanço de
pugamcntos do País, gerilndo saldo de divisOJs positivo no comércio
exterior c ad4uirindo bens industrializados no mcrcudo interno.
Maior contribuição podc:rá o Nordeste oferecer, caso excluído
das medidus de caráter recessivo em sua economia, vez por outr:t
;~dotadas com umplitude indiscriminada todo Pais, :1tingindo o
Nordeste com o esforço superior à sua capacidade contributivu.
Sofrem nossas indústrias exportJdoras, a exemplo das empresas que produzem "baller twine" de sisai, obrigadas a reduzir us
suOJs exportações por fulta de óleo combustível. Cai a produção das
indUstrias substitllidoras de exportações, Para situar o problema fe·
chu ncst:1 semana a primeira indústriu do Distrito Industrial de
João Pessoa, por insufici~ncia da quota de óleo combustível, deixando de substituir um terço das importações brasileiras de ágar·
ágar, produto essencial na indústria de produtos alimentícios. Esta
pequena indústria é responsável pelo sustento aproximado dc duzentas familias.
O rencxo na arrecadação tributária do Estado sc:rú excessivo,
vez que o setor industrial contribui quase com cinquentu por ccnto
do !CM da Paraíba, Maior contribuinte do erário estuduul, u Companhia Paraíba Cimento Portland, paralisará tcmporariamt:nte us
atividades, deixando de gerar contribuição ao ICM cm cerca de dez
milhões de cruzeiros, num Estado cuja receita mcnsal aproxima-se
de cento c quarenta milhões de cruzeiros,
Todos os Estados nordestinos em maior ou menor grau sofrcri'io decréscimo na ['lroduçUo c no nível de emprego de sua cconomia industri>~l. Vale salientar que o Nordeste utiliza menos de dcl
por cento de óleo do combustível consumido no País. Aplicar uma
redução menor para a Regiào, além de ser medida compcnsatôri<t,
.~cria um:t forma de estimular a manutenção c ampliução do nivd
das atividades du economia, contribuindo para a diminuição dus
disparidudes intcr-rcgionais de renda, problema que acusa a consciência nacional.
Estas ruzões, Senhor Presidente, levaram-me u discutir o assunto n>~ última reunião do Conselho Deliberativo du SUDENE,
onde houve o cons~nso dos Governadores du Região c dos demais
conselheiros representantes dos Ministérios que nli t~m assento.
Apelo agora a Vossa Excelência, como muis ulto dignatúrio da
Nuç;io c homem scnsivcluos problemas nordestinos, o que foi demonstrado a pilrtir do discurso histórico pronunciudo na SUDE·
NE, aincta cnmo candidato;\ Preliidéncia da Repl1blica. Estou certo
ser meu dever lcvur ao conhecimento de Vossu Excelência os argu·
mcntos ilcimu apontudos, coluborani.Jo com u administruçào de
Vossa Excelência, t~o bem uccita pelos nordestinos, n>~ certcta de
que Vossu Excelência acorrerú cm defesa da Região, evitani.Ju crisc
cconômica e sor.::i:d.
Na oportunidade, reitero a Vossu Excelência os protestos de
respeito c considcmçii.a. Atenciosamente, Tarcísio Mirundu Burity,
Govermtdur da Pamfba."
O Sr.

A~enor

Murta (MDB- RN)- (Jcrmitc V. Ex' um

;~rartc'!

O SR. HUMIIERTO LUCEN,\ (MDB- PB)- l'oi:; ntlo.

O Sr. A~enor Mariu lM DB - RN)- Scnui.Jor Humberto Lucena, a
f(thrica de cimento Zebu é tradicional cm Joito Pessou, Pllrafba: 7QtJ;, du ci·
mcnto consumido pelo Rio Grande do Norte é dcssu f{lhrir.::a. Essa fithrica C.'t·
tú Sllfrcndo uma situw;ào de snluçào de continuilhllk~; nu sua industrial i·
ta,iHl de cimcntu,justlllncntc pelu rrnblcnlil ~1ue o Govcrnallor cstll fulundo
nc . . tc telex. De furmu que me congratulo com V. Ex•. D~~~•cjo c.\ ror, nu nw·
mentu, ljliC, sc o Estado da Paraiha tiver u sua f{thrica de cimento fechada
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prcjudil.:ar:1 t:unhém o Rio firandl.! Un Nortl.!, Nüo é ~ú a Paraíba qu~.: rica
prc,iudi~.::Hiu rna'i tndn o consumidor daquela úr~.:a Un S~.:rillú, qu~.: ~1.! ah:1:.tcL'I.!
d11 cirn~.:ntn tk Jni"u1 f!l.!,'llliL.

O SR.IIUMIIEI!TO LU CEI-IA !M DB -1'11)- Muito grato pdo valimo tl.!!o.ll.!nHmhn LI~.: V. l~:o:.•. D~.:vu adut.ir, nuhr~.: S~.:nadnr Ag~.:nor Maria.
num ~.:om~.:ntário <.1o t~.:lt.::~ do Gov~.:rnallor Tarcísio Burity ao Senhor Prcsi·
dente da l{cpúhlkil, ljUC S. Ex•, com c~se documento, dú i1 Naçito :1 prova
c:-;;:11:1 Uc que C!o.tÚVHrnos caminhando, com a politica do ex-Ministro Múrio
I knriqw.: Sinlllll!o.C:Il, par.:1 unw rt:l:t.'Ss;1o; ~.:omc!.'iiV:un 11 surgir O!o. primeiro..,
~intonw~ Jc inquict:1ç:io soci;ll :-.ohn:tudn num:~ rcgit1o convubionada como
a do Nurllc~tc, com milo-Jc-ohra disponivd ~.:m gr:mdc quantidudc. T:tntu
''''irn. que o novo Ministro do Plancj:tmcnto, Sr. Dellim Nclto- segundo
nolici:t a imprensa- reuniu o órg1\o colcgiado competente c jú suprimiu :1
mcdid:t que c~tahclecia a !ixaçflo Uc cotas p<.ml a distribuição de ólt:o comhustivcl. No que, Sr. Presidente, me congratulo com S. Ex• c com H Nação,
porque :1 nH:dida vem ao encontro dos superiores intcre,scs Jo P:li~ c, sobretudo. da rninlw sofrida Rcgiiw.
S. Ex•. com isso, cst{J comprovando que começa :t alterar. scnf1o o mo·
ddo ccunômi~:o, ~:orno desejamos, pelo menos, topicamentc, algun' ponto'
vulncrahilíssimos da pulíticu que vinha st:ndo posta cm prútic;t pelo M ini.,tro
MCtrio l-lt:nriqut: Simonsen, no Br:1sil, inclusive porque S. E.x• jú ilnuncia
também unw outrumcdida da m:lior importúnci:t, qut: é o tabelamento dos
juros.
O Sr. Evclúsio Vieira (MOB- SC)- Permite V. Ex~ um aparte'!

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- l'll)- Com prazer.
O Sr. Evclúsio Vieira (M DB- SC)- V. Ex• deve est:tr congrmulando'c com o Ministro Ocllim Nctto cm tt:r :~colhido :1 advertência que o MDB

fc1, nesta Cts<.~, cm bom oportuna, quando recriminou a decisão do Govcr·
no cm estabelecer cot:ts de óleo combustível p:tra as nossas indústrias. Por·
que, num Pais que precisa ;.tumcntar :1 sua produçUo, não podemos ccn.:cur
cs,as inUústri;.ts no aumento dt: sua produção. V. Ex•, há pouco, se queixou
do~ suhsillios, pur<!UC u Nordeste não ê contemplado. Mas, veja V. Ex• um
dado import<~nte: este ano o Governo estú ofcreccndo, em subsidio t1 comcr·
ci;.dinu.:i'ul do tri~o. o valor de 20 bilhões Uc cruzeiros. No próximo ano, com
o aumento de 60%, serão 32 bilhões de cruzeiros. Trigo para quê'! P:tnl :.1
nwioria dos ricos fazer bolos, doces, porque a m:~ioria dos hrasileiros não
tem oportunid:1Lic de comer pão com trigo. Se eliminarmos o subsídio do tri·
go, que é um:1 medida urgente, poderíamos csli.lr alocando parte desses recursos, pelo mcnos, para desenvolver a :trc;l do Nordeste. Apcnns estt:s da·
dos, corno contribuiçi'to u V. E.X', nesse magnifico tnlbulho que rc;.tliz:t cm
defesa. nHtis urn:1 vc1 c com muito ;.1certo, merecendo toda <Jdmiraçi'LO c tod:t
solidaricd:.1dc de tod:ts <IS representações cst;tduais, cm dcfcs:1 do Nonlcstc.
O que dcscjanws é que o Nurdcste se desenvolva harmonicamente com todo
n lln.Lsil.

O SR. HUMREorro LUCENA (MDB- I'B)- V. Ex• lembr:t muito
hem, nohrc Senndor Evclásio Vieira, que o Sr. Ministro do Plancjamcnto
realmente nada fez senàn ir ao encontro daquelas postulações que colocamos
aqui ncst:t C:1sa, quanllo du fixação de cotas par:~ distrihuição do óleo diesel,
no Bntsil. Eh: implicit:tmente reconheceu o :tccrto em que nós, da Oposição.
nos cncontr:"Jvanws, ao nus colocarmos contm aquela mcdid:1 govcrmtmcn·
t:d.
Mas, qu:tnto :to :~p:1rtc de V, Ex•. gosturi:t dc dizer aindu que li, hoje, no
O Glnho, um artigo do Professor Eug~nio Gudin - cujas concepções não
,fHl :ts minlws nem :IS de V, Ex•, mas que, vez por outra, diz gr:mllcs verll:.~·
dcs :1 respeito de ccnnomi:1- no qu:1l S. S• salienta esse uspccto, ao se referir aos fatnrcs inl1acinnC1rios que cstito ai a~r:tv;mdo a rmnontma económico
do Br:tsil. Menciona justamente esse ponto: por que o Governo nrto retira os
suhsidios du trigo'! 1•or que o povo brasileiro não faz n sacrificio de mistumr
o trigo corno milhn c com a soja, por ;dgum tempo, para que os rccursm dllS
suhsídios ~·t:jam lih1.·radus par;t ohjctivos de maior rcpcrcusstto cconômicu'.'
O Sr. l\1urllu Uadar1Í (A REN,\ - MG)- Permite V. Ex• urn :tpartc'!

O SR. HUMBERTO LUCENA (M Dll- i'B) -l'uis nr1u, nuhrc Senadnr Murilo Ball:ml.
O Sr. 1\lurllo Undurcí (AIU~NA-MG)- Semtdor llumhcrto l.uct:llil,
c'tLlll ilcompanlw11do n dbc1mn de\', E.\• c nele foi inserido um upartc do
nobre ScnmlllT ,\gcnnr 1\laria. De certa nwncira, causou-me espécie a c,lltl·
~.·a..;iw ~1uc S. b• l'c!, ditcmlo que o problema dn Nordeste é um prllhlcma
politi~·o; evidente que i:. ~t;l,,lli~~c S. h' ~JUC hú uma falta de unidadt· para
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impedir que n efeito dcprc"'ivn Ja economia do Sul c do Sudc~te ..c exerça
'llhrc a' ;'Lrcas dn Norte c do Nordeste. (jo~taria de ch:1mar a atcnçflo de V.
1'..,. c du nohrc Senador apartcantc para unw circunst{m(.;ia muito intcrc~~illl·
te: o prublcma é político, ma~ nüo rolítico no ~.:onccito trivi;d, é lllll prohlcma de t:~tnllura. f: claro lJUC a própria C!o.trutura MJcial do Nordc~tc, o próprio :.i,tcma de poder do Nordeste, de certa forma, inihc (.;Cri ii:'! mudança' c~
truturai~ Uaquelu rcgifto, ma~ quanto à unidudc po1itic:.t, esta unidade politico-parl:.•mcnt:lr, a unidade político conjuntur:JI, o Nordeste tem ~ido prúdigo
nela. bi~te um C!o.IUJo, por exemplo, do Professor Paulo Bona vide,, da Univcr~idatlc do Cc;Lrú, uma da~ ligums mais brilhantes da inteligência jurídicu
hra,ilcira, cmt1uc ele demonstra a necessidade de nós rcformularmm i.l Fcllcraç~ul hra~ilcira, p:Lra inserir no ordenamento jurídico-constitucional Uo Pai~
a ligtHil Lia rcgi~tu, acima do Estado c, cm uma hierarquia inferior, ii da
Un ii'Hl, E um do" argumentos cm que ele mais se bascia na defesa de :'!U:1 tcmt
é Uc que a própria l.:nnjugação de c~forços purl;tmcntarcs, que ele idcntilka
IH\:'1 Jcbatc~ da Ca"L· na votaçi'io dos projetas, jú mo.~tra a c:c.:isténcia dcs"b
regiões perfeitamente conliguradas aqui dcntro do Parlamento, espcci:tlmcntc as Regiões Norte c Nordeste, yuc elc verificou, atr:~vés do~ An<Lis. c~
tarcm 'crnpre unidas quando ~c trata de a'suntos daquelas regiôcs. E como
c.\cmp\n t;nnhém ilustrativo- perdoe-me V. Ex• por estar alongando meu
aparte- vou citar o caso da famosa incursão mincim nu úrca do Po\igonu
di!:. Secas, que foi uma velha luta- V. E.'(• conheceu bem- para ai<Lrgur :1
o'Hea do Polígono das Secas cm Minas Gerais. Todas as tentativils ~c fru~tr:J·
ram diantt.: d:1 agut:rrida dctcrmin:.~ç5o dos representantes nordt.:stino~. e ii últinw fracassOll estrepitosamente, quando os deputados e ~enadon:s do Nordeste impedir:un que o Município de Barreiro Grande, Lli.l região de Tri:~
Marias. fosse anc:·wdo à :lrca da SUDENE. De forma que me parece um:1
atitude um pouco cscapista, querer jogar ii rcspons:.~bilid:.~de apenas do defeito
depressivo que :.ts economias m:..is fortes cxcrccm sobre as economias m;.•i'
frac:~s. E V. Ex• conhece o caso famoso da rcgiào do Meao G iorno, na
ltúli:., quc recebeu incentivos fiscais c o efeito dc enriquecimento económico
fui ,c projetar no norte Ja ltilli:t, na região m:..is industrializada Uc Turim c
de M ili'LU. De ccrt:1 maneira, acontcceu isso no Nordeste: os efeitos da tomada Je incentivos, pelos instrumentos dos :.1rtigos 34 c 18, processa mm-se m;lis
cm São Paulo, i: vcrd:tdc, mas o mecanismo, nem por isso mesmo, deixou de
promover uma f:tnt:lstica mclhori:J na região. E o fenõmc:no da polarização
económica é de t:1l sorte impetuoso c forte que, no próprio Nordc,te, pólo'
de desenvolvimento tomaram corpo c vulto cm detrimento c dc m:mciw de·
prcssivi.l suhrc outras regiões, dentro do próprio Nordeste. Então, parece-me
que o Brasil inteiro não ê indifercnc ao Nordeste, ao contrúrio, estamos ah~olutamcntc convencidos de: que é fundumcntal que se desenvolva, commai~
rapidc1, aquela importante região do Pais. E neste afã, nesse mister, V. E.x•s
do Norte c do Nordt:stc estejam absolutamente seguros de que não hú nenhuma f:dt:1 de scnsihilid:Jdc dos que rcprcscntum o Sul c o Sudoeste.

O SR. HUMBERTO LUCEI'óA (MDB- PBi- Aliús, V. Ex• penenct: :1 um Estado que hoje é sócio do Nordeste; Minas Gerais, porque cStú i.ICO·
plat.Ju, crn p:trte, ao Polígono d:.1s Secas, t: port:tnto uo nosso projeto de dcscnvulvimcnto regional.
O Sr. Murilo Dudaró (r\ RENA- MG)- E mais. Temos uma rcgiiw,
que é o Vule do Jcquitinhonha, que tem, hoje, índices de riqueza mais b:.~ixo~
c índices de pobreza muiorr;:s do que alguns Estados muis pobrcs do Nordeste. Vej:1 V. Ex• que há uma certa identidade desses problemas em todo oBra·
si I.

O Sr. AJ:enor !\'1arlu (M DB -

O SR.

fiU~lBERTO

RN) -

Permite um

LUCENA (M DB - I' I!) -

:.~p:.~rte'!

l'crfeitumente.

O Sr. AJ:cnor 1\luriu (MDB- RN)- Sen:tdm Humberto Luccnu. cu
c.\Crnplilico o poder politico dando como exemplo o Rio Grande Jo Sul. No
ltio (i rande dl'l Sul, onde não há sccu, como re:tlmcntc temos sccas tradicionais no Nort.Jcstc- haja vist:.~ que t:m \877 jú tivemos um uno Llc scc;t, hú
m;Ji, d~.· IOO<IIlllS- h:m m11is tt:rm irrigild<t do que todo o Nordc.'itc reunido;
~~·~ o Rin Ci randc Uo Sul.

O Sll. IIUMIII\RTO LUCENA (MDB - I'B) - Quatrocentos mil
hcct;Lfc<;,
O Sr. A~l·nor l\larlut/\·10B- RN)- Só o Rio Grandt: do Sul, repito,
tem muitu mais ;'trca irrigada do que toJo o Nordeste.
O Sr. l\lurllo lhuhmi (t\RENA- MG)- Permita-me uma intcr- 1
\cnç;iu. (a~scntimcnto donradllT) O que vou ditcr interessa ao ap:1rtc de V.
b.•. Veja que os mainrcs técnicns de irri~:tçiw dtl mumlo, que t:sti-
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wr;un visitando tl Nurde.~tr:, entre os quais o Sr. Rannnm Wr:itz, de lsri.lcl,
identificaram :1 existência dos maiores lençóis subternincos, c no cntunto niio
se n:solvc o problema. Por quê'! Porque é um problema estrutural.

tem vcrilicado é cxatamenlc o contr[trio, :ts bancadas do Nordc-.tc c do Norte silo absolutas c, compactamente unidas quundo se trata de defender interesscs da rc:giào,

O Sr. Agcnor Maria (MDB- RNI- O problema é político. Se o Rio
Grunde do Sul solinho tem m11is úrc;t irriguda cjo que todo o Nordeste<~res;tr dos lençôis suhtemineos uhunduntes de ;lgua que possuímos- jú se
vê que ntto Cfulta de estrutum. Temos estrutura, o que nos faltil é dinheiro, é
unw :11;ào políticu, Esse o primeiro aspecto; o segundo: só a Ponte RioNiterúi. só cl:t, custou m:tis dinheiro it Nação rio 'JIIC tnclo o dinhc~iro ea'iln
pcl:.t Nação, nos Ultimas 10 anos, passado para a SUDENE: todo o dinheiro
que o Governo Federal remeteu pum o Nordeste, através da SUDENE, representou menos do que aquilo que se gastou çom ii Ponte Rio-Niterói: cm
terceiro lugar: não existe uma verba específica no Orçamento da União puru
que o Nordeste sinta c saiba que pode contar com aquilo; sempre licamos nn
dependência do que o Governo queria fazer. Não podemos viver cternamcn·
te na dependência da boa vontade do Governo. Deve constar do Orçamento
uma verba a ser concedida a c:ssa região. Esse t: o meu ponto de vista.

O Sr, Gilvun Rocha (M DB - SE) - Ê instinto de conservação ...

O SR. Gil•an Rocho (M DB - SE) - Permite V. Ex• um aparte'?
O ·SR. HUMBERTO LUCENA (M DB- PB)- Ouço, mais uma vez,
o nobre Scnudor Gilvun Rocha.

O Sr. Murllo Dadoró (ARENA- MG)- Ni10 importa, o que cu quero
dizer é qtte esse futo existe c o Senador Humberto Lucena pode comprovur.
E mais, quando liz refcrénci:t ti tese do Professor Paulo Bonavidcs, não foi
com o ohjctivo de colocar cm discussão o problema de rcformuluçào da Fcdcmcilo. Nilo se trat:.1 dtsto, é que ele que defende esta tese por longos unos, é
uma tese import:mtíssima, ele truz como exemplo da concepção política da
região cxut:1mentc a unidude norte-nordestinu nas votações, nos pleitos políticos alJUi no Parlamento, Este é exatamcntc o sentido que cu quis dur ao
meu :tp:trte e que, no meu modo de entender, não foi bem cuptado pelo Scnudor Gilv:tn Rocha. Quanto ao problcmu político, não se truta de fuzcr uma
itlirmaçiio fantasiosa, o problema do Nordeste é um problema cstrutur:tl, é
um problema sério, Existe alocação de recursos c talvez a Nação não possa
prov~·los de uma hora pura a outra. Agora, isto não elimina a necessidade de
que todos nós, nordestinos, nortistas, sulistas, mineiros, cariocas, todos nós
nos empenhemos, conjugudamente, para eliminar essas disparidades regia·
nais que de ccrtu maneira, são ii grande vergonha da nossa Fedcr:tcão,

O Sr. Gll,.n Rocho(MDB-SE)- Veja V. Ex•, nobreSenador,a fal·
ta de im:~ginaçào do Governo. V. Ex•, hoje à tarde, raz um libelo absoluta·
mente fundado sobre a discriminação odiosa a que o Nordeste continua sendo submetido. E nós ouvimos o Líder do Govc:rno dizer o quê? Que o
problem:t i: estruturul, que o problema não í: político. Imaginem só! Estrutural de quê'! Será de etnia do Nordeste:? Será de rormação filosófica do Nora
deste? E .pasmem, senhores, o Governo, através do seu porta-voz, vem ati:
contra a Federação, com essa história de redivisão territorial brasileira em
regiões, que é mais um golpe que í: preciso que o nordestino fique convencia
do disso, O Nordeste transformado em região será a mais rraca, politicamente, da Nação. Não aceitamos nem insinuações desse tipo. E veja V. Ex•, o
que vem a ser a estrutura a que V. Ex• alude: .. Depu tudo da ARENA'' estou
lendo o Correio Bra:iliense de hoje, não í: um Senador da Oposição quem está dizendo, t: um Deputado do Partido de V. Ex•, Deputado Adauto Bezerra:

O SR. HUMUERTO LUCENA (MDB- PB)- Nuo hú dúvida, nobre
Sen:tdor Murilo Baduró, que há aspectos estruturais que devem ser salientados. Um deles, por exemplo, seria a necessidade, que todos nós proclamamos diariumente neste plenário, da implantação da reforma agrárin no Nordeste. Temos uma estrutura fundiária antiquada e, até agora, o Governo
nad:t fez para modificú-la. Pelo contrário, a todo instante, estão eclodindo
questões as mais sí:rias que convulsion::~m a região e que contam, apenas com
a intermediação da Igreja, na sua acào de pacilicur os espíritos no Nordeste c
se distribuir justiça social; mas, em termos de reforma agrária, nós nada fize~os, apesar da criação do INCRA e dos vultosos recursos posto~ ~. dispoSição do Governo,

.. Os incentivos, outrora o instrumento maior de promoção de
investimentos da n:gião, foram sendo progressivamente ameniZil·
dos com prolireração de incentivos outros fora da úrca da adminis·
trucão desse órgão. E tamanha foi a t•va.riio- o grifo é: meu- que
só cm 1962, a SUDENE participava com 100% do total dos inccnti·
vos, Em 1977, esses sc: encontravam reduzidos a uns meros 20%."

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- O Senador Gilvan
RociHt lembril que, a reforma ugrária é "assunto de cconomisUt desocupudo", no dizer do Ministro Delfim Netto.
Com muito prazer, ouço o nobre Senildor Josí: Lins.

Vej:t V. Ex• que não h;l nenhuma explicação, a não ser algo perigosíssi·
mo, pura u c::struturu mesmo da nossa Federação, uma perigosa faltu de
:.tlenção pur;t com uma região importante do Pais. E não nos venhum nccnar
com modilicacões gc:oeconômicas que funcionarão tanto quanto vai funcionar mudar Delfim Netto const:rvando o modelo.

O Sr. Murllo Bodoró (ARENA - MG)- Permite V. Ex• um aparte?
para rctilicar ...

Som~:ntc

O SR, HUMBERTO LUCENA (M DB - PB) - Só um momento,
nobre Senador. Desejo referir-me, cm primeiro lugar, :10 aparte do nobre Scn:tdor Agcnor Maria sobre irrigação, dizendo que S. Ex• tem inteira razão.
Rc:dmc:nte, cm matéria de irrigação, estamos no Nordeste muito longe d:tquilo que seria de prever. Por exemplo, o 11 Plano de Desenvolvimento Econômico estabch:ceu uma meta de 120 mil hectares c esui terminando a sua
execução e nós não chegamos nem aos 40 mil hectares irrigados no Nordeste.
E lembre-se que o Nordeste havia contribu[do, com rc:cursos dos incentivos liscais, que foram desviados pura a Amazônia, para o custeio do Plano
dt: lntcgracão Nacional, sob o pretexto de que parte deles irium custeur proa
jctos de irrigw;ào. E, no entunto, nada disso uconteccu.
Entilo, se não se mudou u c:strutura do Nordeste no que tunge, por
c~emplo, lt zomt scmi-áridu com u impluntuçào dc: rrojetos de irrigação, n
culpu é: realmente do Governo, que se tem feito uuscntc nesse particular, por·
que pouco rculizou cm relação àquilo que roi cstabeleceido nos seus planos
nucionuis.
O Sr, Murllo Duduró (ARENA- MG)- Tenho u impressão de que u
nobre Scnudor Gilvun Rochu niio cuptou bem o sentido do mc:u upnrtc, O
tJUC cu diliu, u respeito du fultu de unidade poHticu u que se referiu o nobre:
Scnudor Agenor Muriu, é que por longos unos uqui no Purlumcnto o que se

O Sr. Gilvan Rocha (M DB- SE)- A reforma agrária é conversa de
economista desocupado ...

O Sr, José Llns (ARENA - CE) - Permite V. Ex•'!

O Sr, José Llns(ARENA- CE)- Nobre Senador Humberto Lucena
h:'1 pouco fni enccrmdo um seminário sobre o Nordeste cujo objetivo cr;;
ex:1tumente ;mulisnr o problema da conjuntura nordcstinil c dar sugestões
para o fortalecimento da SUO EN E, !)arque há cansenno unânime de que a
~UDENE é fundamental para o nosso desenvolvimento, Numa pulcstrn que
llz neste seminário, levantei a tese de que o problema do Nordeste é, real·
mente, um problema politico, Aqui cu talvez possa conciliar u posição do
nobre Senador Murilo Ba~aró com a do nobre Senador Gilvan Rocha. t::
que há problemas estruturais do Nordeste e esses problemali somente serão
resolvidos por decisões políticas.
Nào há dúvida c cu também estou de ucordo de que as liderunçus do
Nordeste, de tempos cm tempos, têmasc mostrado unidas e utuulmcntc esta
união é mais do que patc:nte. Todos nós estamos empenhados em ultrapassur
uma filsc que já não uceitamos, c cm buscur soluções novas puru a nossu região, porque nós também queremos participar do desenvolvimento nacionul.
Apcsur do grande esforço que foi feito nos últimos unos- e eu nüo sou duqueles que negam esse esforço -reconheço que houve retiradu de inccnti·
vos, embora não no limite alegado pelo nobre Deputado Adauto Bc:zcrru,
porque nmlmcnte se restaram para os incentivos fiscais dirigidos, puru u inc.lústriu, upcn:ts 20%, uma parccht sensivelmente iguul :testa foi tumbi:m dcixud:.t pam u iirea da ugricultura. De modo que nós não nos reduzimos :t .:!0%,
mas à cerca de 40 a 45%. De qualquer modo, isso representa uma retiruda
~r:mde de incentivos do Nordeste, nós estamos todos de ucordo quunto u is·
s?, Mns o esscnciul é que essa decisão políticu seja ncompunhadu por umu dr:ctsihl progmmática corretu, porque 11 decisão politica de udotnr unw progru·
muçiio pur:t a rcgiiio precisa encontrur ressomlnciu nu sabedoria dus decisões
lcvndus pam u região. Isso é muito importunte c cu acredito, nobre Senador,
que hoje nós estumos instrumentados purn isso porque o 1\nrc.Jestc snbe o
que quer, que os progrurnus cnpu:t.es de fu:t.cr utrunsformuçào r.iuqueln região
tamhém cstiio idcntilicudos, c que há toda possibilidilde de lJUe o Governo
tio Presidente Figueiredo possu tomur u decisão politica de mudar as cstrutu-
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----------~--------------·----Til\ dn ~llfdC\h! 1.:0111 \'Í\Ia~ a Lltll prngr:mw de Jc~cnvolvirucrllu cfc!l\o lLI n:·
}!Í ..hl, ( .TCHI L[liC C\l;tlllO~ lmh1~ de lh:ordo llC~!C ronto C C\f1Cftl ~ÍrH.:CfiHllCilll'
que :r prngrarn;u::'ru nm:r akanl'\! c. . ~c uhjclivo . .lú . . c dbsc uqui que de ruu·
).!l"ôllllil" c\tillllCl\ f;rrtm,, 111<1~ o prograrn;r é UniU fa~c iniciul c inlli~pcn~úvcl.
I cnhu . :crtclil l[lll.: \'illlltl~ cumcguir quc u prngrama Uo Prc:-.idcntc hgucin:·
d11 h.:\ c cui..,a:-. llll\'a~ cm lcrnm'i Jc nricnta~.;~ro c Uccb~o par;r a rcgii'rn.

O SR.IIl:~IJIERTO I.UCE!'iA i~lllll- I'Bi- V:nnos :~gu:~rdar o III
1'1\'D p:rra . .obre clc no:-. dchru~.;:rrmo:-..
1 O Sr. l'rt•litll'l/11' /a: .war a rampainlw.J
Sr. Jlrc~idcnlc, !lU Virei arena~ o urartc Uo nobre ScnaUor llcnriljUC S:rn·
tillo.
O Sr. Henrique Sunrillo (M DB - GO) - Peço-lhe Ucsculra~. nobre Senadur llumhcrtn Lucena, pnr ter a ousadia Je rnc inserir no seu 1..hscurso brilhante dc~ta t;rrdc,ma:-. é intcrc~~antc nowr lJUC a l.illcrança Ua ARENA :rdmitíl nc:-.tc l'h:nirrinlJUC rculmcnlt.: o problema do Nordcstc brasileiro, n;t mi~êriíl. na pnhrc/.il, na falt11 Uc Ucscnvolvimcnlo, se inscrc cm ~erih:-.imo:-.
prtlhlcrn;r., c~trutumis c quc ;,r dccr~iru :-.crú polili~a. No cnlilnto, u Cio\·cruo
h, a~ilciro, c prin~iralrncnte o Governo Uos últimos quinzc unos, n~o se pndcr:'r c\imir de culpa, porque estivemos este tempo tollo sob um Est<rdo :wtorilúriu do~ nlili~ ferotcs lJUC este Paísj{r conheceu, com :.r ccntralizaç~o dc dcd~cics pulilicas nas mãos de mci:r dúúa cm Brasília c que poderiam pcrfciwmcntc tcrcm tunwdo toU:rs :IS dccisõcs politicas ncecssúri;rs p:rra que hou\'e~
sc reforma~ estruturais. V. E\• citou muito bem o rroblcmu lia rcl'orma
agr;'rria. Tem o (inverno os instrumcntos jurídicos r><rra isso hú quanto tem·
ptl'! De~dc tl Govcrnn Castcllo Br:rnco, qucr com o mt. lóllla Constituiç~o.
tJUcr com 11 Esl:llu!O d;r Tcrr;r. E o que se fez :Hé agora'! Nu vcrlladc, o Governo. :llê :rgnra. tem urrcscntallo rrogramas muitas vc1.cs muito bem cl:rbo·
radus, rn;r:-. n:r sua C:\ccuç~o mantcnllo o latifúndio como um do:-. ré:-. de
apuio politico do Estudo uutorit{trio. E muito bom quc a Lidcrnç:t Ua ARE~
NA rccnuheça is!O íllJLii. Mclhor :rind:t que dcpuwdos arcnistas, reunidos n11
~cman11 p;r:-.~uda, cm número Uc 32, tenham feito :.t mesma denúnciu :r Naç~o.
c lcnharn prnclamaUn até mesmo u ncccssid:tdc dc se rcconvoc:tr o gr:mllc
cconnmisl:l Cciso Furt11do pam :1 Surcrintc:ndCnci:r da SUDENE, a Jim de
t..:rrtar restllver os gr;.rvíssimos problcm:.ts estrutur:.ris do Nordeste, prohlcmas
que sú :-.c resolvcri'ro, sem dúvid:.r alguma. a nível de: superestrutura rolitic:r,
lJUe cstú ai para manter uma situ;tçilo de dominação de pcqucna c rcdui'.id;,r
minoria ~obre :r csmag:rdora maiori;t do sofrido c sacrilicado rovo norllcsti·
no, tJUe tüo hcm V. Ex• rcrrcsent:r nesta Casa. Muilo obri~ado.

O Sr •• los~ l.in'i (ARENA- CE)- Pcrmitc V. Ex• um ;,rparlc7
O SR. HUMIIERTO LUCENA (MDB- PB)- ,\gradeço o aparle do
nobrc Senador Henrique Santillo, que: apóia o meu pensamento c o pcnsa·
mcnto du Movimcnto Ocmocrútico Br::tsilciro, nesta C:.ts:t, cm cujo program:t c:>tú inserido, cm lctrtts bem fortes, a reforma agrária, como uma nccessidudc imr~.:rios>~. n:ro só no que wngc uo Nordeste, musa todo o Brasil, Evi·
dcntcmcntc, cl;r terú quc ser divcrsilic:tda num Pais como o nosso, de cxtcn·
s:'ro continental, par:t ;rtendcr lts características regionuis. Mas, diz muito
bem S. Ex•, du Ucsc;tso do Governo p:tr::t com a solução destc problcma. o
liUC nos priva Uc integr:tr no procc~;so Uc desenvolvimento brasileiro milhões
c milht1cs de br;rsilciros, que hoje continuam margimtlizados dos frutos d:t
nuss;t cconomi:r.
Eu pcdiriil :to nobre: Senador José Lins que fossc brcvc, diante da advcr·
ti:nciu d:r Mcs:t.

O Sr••Josê Lins {ARENA- CE)- Se V, Ex• mc permite, cu arenas pc·
Jiria am ~ulcgas que ni'to mc intcrpretusscm mal, quando cxpcndo mcu pen·
sarnento: dissc desde o começo que rcconheciu o muito que se tcm feito pelo
Nurllcstc. nws lJUC (lS problemas e:aruturais não poderiio scr resolvidos, :t
n:tu ser lJUC se una u Uccisào politicu c quando f:llo em decisão rolitica, nüo
cstou pcns:tndo apcn:~s no Exccutivo, estou pensando no pnpel fundamcnt:tl
quc u Le,L!i~lutivo dcvc cumprir- com as decisões técnicas, que deverão ser
ncccss{rr 1;..., pum :rs rnud:mçils cstrutuntis nuyuelu Regi~o. Estc foi o meu
pcnsumcrttu.
O SI!. IIUMIIERTO LUCENA (M Dll- I'B)- Sr. l'rosidcn\c, com o
:rpanc do nohrc Senador José Lins, enccrro us minhas considcmçõcs, fuzcndo um apclo Us autoridudcs constitufdus do Puis, sobretudo do sctor cconômicu, panr 'Iuc décm m:rior utcnçiio uo Nordeste e uos seus prohlcmus, no
contexto do dcscnvolvirnento nncionul.
Eru u quc tinhu u dilcr, Sr. Prc:sidcntc c Srs. Senudores. (Muito bem!)

() SI~.J•Jtf.:SII)E~TE (Nilo Coelho) -Concedo a palavra ao nobre Se·
n:rdur l.tllllanln Jlminr.
O SIL 1.0.\L\~TO .JÜNIOR (ARENA- BA. Scm rcvi.,fio Un or;rdor.)
- Sr. l'rc~illcntc c Srs. Scmrdorcs:
Cumpru, nc~te rnomcnto, o dolorosll dcvcr de tra1.cr ao conhccimcnto
dc~ta C:r"a o f;decimcnto de um ilu~trc coestalluano, o Mini:-.lro Am;rrilio
Benjamin, membro do Trihun:rl Fcdcral Uc Rccursos, falecido ü:-. K horas de
hoje nu llmpital da~ huç:rs Arnwdas, nesta c.:;rpital.
O t\linistro Am;rrílio A roido Benjamin d::t Silva nasccu no llia Hde ;rhril
Ue J!JlU, cm Castro t\lvcs, Estado t.la Bahiu; dcixu viúva D. Arlinda C1rvalho
ll:r Silva c tr~~ filhos.
l·urmado pel;r hrculll;u.Jc de Dir::ito d:.r Bahia, foi Deputado lr A~
"cmblêia Lcgi~lilli\;r do Est:tllo da Buhiu, c uinda cm nosso Esli.ldo acurou o
carg{1 dc Sccrc!:'irio Uo Interior c Justiça, Foi, uind<.t, Desembargador du Trihurwl de .lustiçu d:t Bahia, cargo quc desempenhou com brilho de gr:tnllcjurista c cmincntc homem rúblico. Nomeado para o Tribunal Fedcral de Rc·
cur~o~ cm :!5 Jc ago~to de 1960, foi, tumbêm, Juiz na ~.:omposiçào do Tribunal Surcrior Elcitor:tl. O Ministro Am:rrílio Benjamin ocupou, aind:r, ;r Prc·
o;iJênei;r du 'JTR no biênio 69/71. Dc 1977 a 1979 ocupou o cargo dcCorrc·
gcdor Cicrul d:.r .lustica Federal.
O Ministro Amarílio Bcnj:rmin era o muis antigo membro do Tribunal
l:cd..:r:d dc Recursns, com 19 anos de serviços prestados ao Egrégio Tribunal. Sem dúvid:r algum:r Amarilio Benjamin dig.nilicou aqucla Cas:r c a Justi~.;:.r hrasilcir:r.
O seu corpo será traslad:rdo para a Bahia, seu Estado natal, onde scrá
scpultallo e rcccbcrú, ali, as homenagens dos sc:us conterrâneos.
Rc~i~tr;rndn, pob, Sr. Presidente, Srs. Scnadorcs, o falccimcnto da
grande ligur;r Ua Justiça brasileira. quero aproveitar a oportunidudc para cn·
dcrcç:tr ;m:-. ~cus f;unili;rrcs o profundo pesar dos seus conterrâneos, quc rcprcscntam ;1 Buhi:r na Cümaru Alta da República, mas, sobretudo, o rcsar
do Sen;tdn brasileiro por ti'ro grande rerd:t.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Mesa se associa ; manifes·
t:rçào dc resar cm memória do c:mincntc jurista Amarílio Benjamim.
O SR. PRESIDE!'iTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se·
n:rdor Henrique Santillo.
O SR, HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO. Pronuncia o scguinle
diseursn. Sem rcvis~o do orador.) - Sr. Prcsidc:nte, Srs. Scnadores:
Por irnpcr:uivo dever de consci~ncia. venho a csta tribuna. ncsta tarde,
rara fatcr um:r acusação muito gruve, que pesa sobre o Govcrnador do mcu
Estmlo. Dc~.:lar:1çÕcs fcit:rs no linal da semana próxima passuda pelo Lidcr
do MDB na Asscmbléia Legislativa do meu Estado, Deputado João Divino
Dornclcs, v:.r1.adas cm tcrmos candcntc:s, mas desapaixonadas e acompanhadas de documcntos comprobatórios das dc:núncias. Dilo refcrido Derutado,
Sr, PrcsiUcntc, o seguinte:

O:mdo continuid:tdc à sua grandc c:sculada de dcsmundos c de·
s;rtinos dc toda sorte, o Governador Ary Ribeiro Valadào vem pro·
movcndo uma série interminável de atas ilegais c: atent:ttórios ao
dircito, à moral c uos bons costumc:s na gerência. da cois:t pública,
wis como:
a) autorizuçào rara :1 C AS EGO concluir os silos de Anãrolis,
ohr:t cujo valor é de quinzc milhões de: cruzeiros, sc:m observância
d:t lei quc cxigc concorrência pública paru cusos como c:stc::
b) aquisiç~o de: cquiramcnto rodoviário c contr:rtuçào de
ohras do Projeto Formoso, sem observância do mesmo dispositivo
lcg:tl, isto é, sem concorrência pública, tornando-se o caso rcvcsti·
do da maior gr:tvidadc quando sc vcrilica que as firmu~ - RODAR TE c Construtora Goiana - ngraCiadas pertencem uma ao
Dcrutado Fcdcrul du ARENA Hélio Lcvy c :.t outru a um c.\·sócio
dc Oto do N:tscimcnlo;
c) clegcr, estranhu coincidéncia, a úrea do Projeto Formoso
justumcnte cm cima du úrc:t de propric:d:tdc de Armundo Nuscimento, I.IUI.tndo se s:.tbc: que o executor do projeto i: Oto do N:rsci·
mcnto, sobrinho dc Arm:tndo, c diversos parcntcs du família du
cspos:1 do Governador:
d) rara camuflar suas intenções pouco incscrupulosots, Ary
V:il:tdào, sc~undo se sabe, passou u orcrar nos bancos olici:tis do
Estudo usando como lrttmpolim, filhos c genros:
r) sabc-sc ui nUa quc Ary Vuludiro udquiriu, prccisumcnte ugo·
ru, todo o gndo Ue propricdudc de Armando Nascimento, quc se
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n:1 ún:u dn Projeto Formoso, cujo vendedor é :1mcsma
pessoa 4uc rc~.:cbc Uo Estudo vultosa indcniz:u;i'10 como pagamento
da úrc;J dcsHpropri;Jd:J, sem :1 ncccssúriHlci que a declara de utilidade pl1blica; c, sintomutic:uncntc, é do conhecimento público 4uc jú
fLli instituído um processo de revalidação da referida úrca, com o
intuito de mujomr ~~m dobro o vulor do.1 tern1;
Continua o dcputaUo, c uprcscntando documentos:
E os futos aqui narrados por nós, os quais serão dclinc:u.Jns :1
seg.uir. tivemm como êmulo a nos despertar pura o mesmo, .1s p.:dnvras candentes do semanúrio Cinco dt• Março, um dos órgãos de
imprcnsu que mais tem se destacado no combate à grilagem dc ter·
ras cm Goi:h, quando, cm suu edição de: 16 n 22 de abril do corrcn·
tc :1no, cham:JV:J a atenção puru um grilo de mais de 40 mil alquci·
rcs de tc:rras no Município de ltacajá, norte do Estado de Goiús.
Alcrt:ldos pelo mcncionudo órgão de imprcnsu, p:1rtimos pura
a pcsquisa dos fatos c, surpresos, descobrimos quc o nmior grilciro
do Município de ltacuj:i é o próprio Govcrnudor do Esltldo, Sr.
Ary Ribeiro Yaludào,
I nJicado Govcrnudor do Estudo de Goiás, c usanJo da in·
nuência do mais alto cargo goiano, Ary Ya\udào comctcu um:1
procla até então nuncu vista ou imuginada cm nosso Estudo. p:m1
o lim dc conseguir os títulos d:1s áreas gril:tdas, dundo a alguns dos
:nos :ttê mesmo um:.1 conotação hilariante.
Senão vcj:m10s:
a) Usou como posseiros genros, filhos, p:ucntcs, purcntcs du:-.
parentes, tc:stas-de-ferro, sulic:ntando-se que, segundo pode ser cul·
culado. :.1lguns dr.: seus li lhos jCt eram posseiros no Municipio dc lt:tcaj{t :1os sete :tnos de idade;
·
b) Os requerimentos solicitando a cxpcdição dos títulos dc
domínio dcmm r.:ntr:.1da no IDAGO no dia I~' de novembro de 197H
c j{t nos dias 6, 7 c Hos rcspcctivos títulos eram c:xpcdidos, após um
processo que, normalmente, demandnriu um prazo de nad:1 menos
de um ano para a sua conclusão;
Um parêntesis: pequenos posseiros c:spcram, âs vezes, até lU
anos, quando conseguem. M:ts no caso das terras do Governador,
csscs processos foram concluídos e terminados cm cinco ou scis
dius.
c) Comentu-sc: entre: os servidores do IDAGO, em tom de iro·
niu, que o Ministro Hélio Beltrão foi inspirado em sua lutu pclu
dcsburocmtização do Serviço Público no Brusil nos procc:ssos de
aquisição dc terras griladas no norte ~o ia no pelo :.uual inquilino do
Palúcio das Esmeraldas:
Nunca se viu, cm toda a históri·a do I DAGO, processos tão sumúrios.

gundo prcvisôcs j(t feitas por nós, a inauguração ficou muito mais
l.!ilra do que u própria ohra;
g) Eu dcsrcspcito i1 Constituiçi'ln, i1 Lci, uns bons costumes, i1
mural c :'1 êtica cmprccndido pelo atual Governo do Estado de
Goiús é por dcnwis rcvoltuntc c até digno dc um.:1 açilo re:ilmcntc
enêrgicu por parte do Poder Legislativo, Judici(Jrio c uté dus autorid:tdcs federais responsáveis pela suu invcstiduru no Governo:
- Alêm dóis di:llribcs acimu jít relacionadas, o Govcrn:.1dor
Ary Ribeiro Val:u.lão nomcio.1 Procurador do Estado sem o ncccs·
sürio concurso pllhlico:
- Dcsupropria ilre:t de tcrms sem lei dcdar:mdo·<t de utilidu·
de ríthlicu:
-Manda avião do Estudo Jc Goi(ts ir aos Estados Unidos lcvar seu lilho pura uma toumét• de trinli.l dias, colocando um piloto
do Estado, Alair de tal, c um avião iguulmcntc do povo goiano, ü
disposição do rcb.:nto querido, enquanto o Brasil inteiro agoniz:1
com o problcmu energético;
- Usa uo trúflco de innuência c usa SJNVAL BOAVENTU·
RA pam conseguir vultosa imp(Jrtftncia como financi:.nm:nto ou
empréstimo no B:mco do Estudo dc Minus Gerais.
S:'to, Sr. Prcsidcntc c Srs, Senudores, :.tcus:~çilcs gravissimus sobre um
prohlcnw de que Goi:'ts pud::cc jú hú muitos anos: estrutura latifundiúrii.t
mantida;) custa de uma superestrutura política destinada, como já ti vc opor·
tunidudc de dizer, a manter os privilégios de minorias, a manter uma situaç~o dc dominação de ;tlguns poucos sobre u quase towlidndc do povo sofrido c sacrific:tdo do meu Estado.
O problema de grilagcm de terra cm Goiás é dos mo.~is sérios que u
Naçfio possa tcr. O problema atinge as raias do inconcebível, onde aindu se
qucimam runchos, onde :dndu se expulsam posseiros de suas terrus, ondc
ainUa posseiros são esmagados, ussussinados c trucidudos c enterrados nus
matas c no cerrado.
Futo como este: é comprobatório da responsubilidude incscrupulosa c
criminos:t de autoridudcs que não têm nenhum compromisso com o povo,
porque nomcad:Js pclu ditadura, pelo Estado autoritúrio.
Guindado Ary Ribciro Y;tladào ao Governo do Estado pelo processo
puro c simples d:t :1omc:tçào, representou ele o retorno inequívoco uo poder
de velhas oligurquius lutifundU1rias do Estudo, quejâ há muito huvi:~m sido
af:tstaJus pelo poder do voto.
Fato como este cstit a exigir do Governo da União, do Governo Fede·
ral. que, :ltr:tvés dos três Ministros militares, outorgou i1 Nação cst:t Constituição dispondo, dillltorial e totalitariamente, no seu artigo 10, todas as pos·
sibilid:tdcs Jc intcrvcnçi'lo fcdcr:JI nos Estados, como mais um :1cintc ;, auto·
nomia t,!Stadual c ao povo, fatos como esse obrigam o Governo Federal, repre~cntado na esteira de continuidade de um mesmo procc:sso injusto e desumano implantado no País, apesar de se modilicarem os detentores pessouis do
Poder - upcnas isso - às vezes apenas do !,residente dn Rcptib\icu,
m:tntcndo-sc a mesma equipe c qu;tse sempre a mcsma l'llfOIUOJ.:t' tccnocruta,
esse mesmo Governo, que inscria esse art. lO, ditatorio.tl, prccisu tomar providi:nci:ts no sentido de intervir em Goiás, pam que atas de corrupção como
esse nilo continuem sendo perpetrados ii sombra do Governo e- o que é
pior- pelo próprio Govern:mte,
Agr:tdcço :1 V, Ex•, Sr. Presidente, c aos Srs. Senadores. (Muito bem!
Palmas.)

d) Por outro lado, segundo comprovam os próprios proccs·
sos, us terras vcndidus aos fumiliures do Governador c indirctu·
mente à sua pessoa totalizam uma área de cerca dc 7.000 alqucircs c
fumm p:1gas à razão de Cr$ 3,00 c CrS 17,50 o hectmc, licando
sempre o trubalho de medição c dcmarcação sempre superior,
aproximadamente três vezes superior, tiO preco da rrópriu terra;
Necessário se fuz esclarecer que o Governador do Estudo, n:1
O SR. PRESIDENTE (Nilo Caolho)- Conccuo u puluvru ao nobre Se·
aquisição dessa tcrm, usou vinte e umn pessomi ligumntcs como n:1Uor Evandm Currcim, pum breve comunicação.
posseiros, cntrc us quais, como já foi dito, li! hos, genros e purentcs
O SR. EVAN/J/10 CARREIR,I PRONUNCIA /JISCURSO
mais próximos,

QUE. ENTREGUE ,j Rt"VISÀO DO ORADOR. SERÁ PUBLI·

c) Agora, o Governudor est(t empenhado nu construção de
CADO POSTERIORMENTE.
umu rodovia que lign Pedro Afonso Ultacuj(l, u quul tem por linuliO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo u puluvr:1 uo nobre Se·
dudc hcnclici:1r suus terras c vuloriz!t·las uinda mais,
n:1dor Mauro Uencvidcs.
Por outro ludo, temos informação que no IDAGO correm,
O SI!. MAURO DE~EVIDES (MDD- CE. Lê o seguinte uiscurso):tind:1, ccrca de 50 procc.•isos de lcgnlizução de terras devolut:ts no
Sr, Presidente c Srs. Senadores:
Est:1do de Goi:'ts, todos de interesse de fnmilurcs do Governador:
Em julho de ICJHO, 11 Capitnl ccarensc ser{t sede do Congresso Eucmfsti·
f) Subc-sc que o Governador do Esl:ldo de Goi(ts, dundo concn Nacional, cvcnto dos mais auspiciosos puru a histôria sócio·rcligiosa do
tinuid:~Uc aos dcsutinos ndministrativos de que éjú useiro c vc1ciro,
!'ai~.
promoveu a in:~uguração de um grupo escolar, com seis salas de
Tu dos os ~cgmentos da opinião públicu do meu E~tado estão sendo con·
aula. cm Sún Joi'1o da Aliança, esbanjando dc rnaneirn irrespons:'t· vncadns pelo C:trdc;tl Aloisio Lnrscheidcr, Arcebispo Mctropolit:mo dc Fnr·
vcl o dinhciro do povo, pois levou uma frota dc aviõ~.:s, constituida
tale/ii, :1 colahurar com u magno mnclavc, pura o qu:d cnnverl!cm, 1.k•;dc jú.
de oito :~cronavcs, ulém de um:~ frota de carros muito gr:nalc, prll·
ns ;;tençlic~ da cnmunidadc católic:1 hra~;ilcira.
vucandn um g;tsto dc :1proximadamcntc Cr~ JOU.OUU,OO SlllllCnle
Po ..• uindn arraigados sentimentos de fé, os mcus ~.:ncstaUuunos ucham~.:um dcspcs:~s de todos esses vcículos, ni'tn se !'alando IHI importÚ\1·
~c juhiJu,ns cm radio da cM.:olha lle nossa cidath: para p:~l~:o daqucle c.\prc~·
cia de CrS HO.OOO,OO cnm publicidade lclcvisuda. Rcsultmlo: sc-
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si vo ucontccimcnto, de cujos :H os purticiparão milhurcs de peregrinos, oriun·
dllS de todos os recantos do território nacionul.
As uutnridadcs federais, estaduais c municipuis, o clero, o empresariado
c as lideranças comunitúrias urregimcntam-se entusiaSlicamcnte par:1 que o
certame corrcspondu, de maneira plena, i1s melhores c mais cams tradições
da gcnh.: alcnc:trina.
Com h:tstantc ;mtccip:u;ào, vêm sendo udotadas providências para o
hrilho do Congresso c :t acomoduçüo das c.aruvanas de visituntcs, bem assim
do uccsso :to local cm que se efctuarüo os atas oficiais.
Pela ~uu utuplituJe c ~cguranfia, fui c~culhiJu u "E~túUiu PlúciUo Custe·
lo" puru o centro principal das cerimônias litúrgicas, uma vez que u Catedrul
c :t pr:!Çil fronteiriça nào comportariam os milhares de católicos que se dis·
põem u participar de um cometimento de tumunha repercussão,
Destaque-se que, di.ante da impossibilidade de a rede hoteleira absorver
a dcmand:t de peregrinos, vigários de todas as paróquias continuam apclan·
do paru que as famflius hospedem casais de outros Estudos, assistindo-m
dentro de um espirita de fraternidade, cuja prática o Episcopado brasileiro
tem estimulado, em campanhas promocionais levadas a efeito, cm cada uno,
com mensagens de extraordinário conteúdo cristão.
O ponto alto do próximo Congresso•Eucarfstico Nacional será, sem dú·
vida, a presença de sua Santidade, o Papa João Paulo II, já conlirmadot, se·
sundo declarações recentes do Arcebispo de Arucuju, Dom Luciano Cabral
Duarte, divulgadas no último fim de semana, por toda u grande imprensa
brasileira.
De conformidade com o que afirmou aquele ilustre Prelado, o Santo Pa·
drc estaria, ulém de Fortaleza, também cm Aparecida do Norte, consagmn·
do a nova Basílica que ali roi erigida, ao mesmo tempo cm que presidiria us
restas assinalativas das bodas de prata do Conselho Episcopal Latino·
Americano.
Conquanto aguardada cm meio à inusitada expectativa, a confirmação
da vinda de João Paulo 11 foi saudada, no Ceará, por incontidas dcmons·
traçàcs de alegria, partidas de sacerdotes, do laica to c de todo o Povo de
Deus.
Prcparum-se, os ccarcnscs, cm meio, sobretudo, a iniciativas de cunho
eminentemente cspiritunl, para receber o sucessor de Pedro, rendendo-lhe u
reverência que lhe é devida como Chefe Supremo da Igreja,
Em nome, pois, da rcprcscntaçiio do Ccarâ no Parlamento Brasileiro.
registro, desta tribuna, a alvissarcira notícia, possuído da incontida curaria,
que domina, desde sábado, todas as camadas da população ulencarina.
(Muito bem!)
OSR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nadar Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Lê o seguinte discur·
so.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O dirctor do Departamento de Assistência ao Estudante ( DAE), profes·
sor H~lcio Uchoa Saraiv.a, inrormou que, graças a empenho do Ministro
Eduardo Portclla, serão aplicados, este uno, CrS 334 milhões na concessão
de muis de 190 mil bolsas de estudo, destinadas a estudantes de J9 c 29 Graus,
de ensino superior c de educação especial.
As bolsas serão distribuídas com atendimento prioritário <~OS alunos de
111 e 29 Graus, que receberão 160 mil bolsas, no valor de CrS 250 milhões,
concedidas dirctamcnte pelo MEC, Para o mesmo fim, serão repassados CrS
21 milhões às secretarias estaduais de educação, corrcspondemcs u cerca de
13 outms mil bolsas de estudo. Na área do ensino superior, serão renovadus
IMO bolsus de estudo, no valor aproximado de CrS 500 mil, enquanto pam o
ensino especial forum firmados, na atual administração, convênios com 25
secretari01s, totalizando uma verba de CrS 63 milhões para :1 conccssiio de 18
mil bolsus.
Informou o diretor do DAE o desenvolvimento de progrumu de bolsas
de trabalho, visundo oferecer aos estudantes de 2Q Gruu c ensino superior
oportunidude de remunerução financeira c, tumbí:m, treinamento complc·
menta r em atividadcs de pesquisa, arte, esporte c cursos de extensão, Acres·
centou que o MEC jít concedeu 35 mil bolsus, paru universitários, e a 6350
ulunos do 211 Grau.
Trutu-sc, Sr. Presidente, de uma noticia auspiciosa, pois a importüncia
soei ui dessas bolsus de estudo i: por demais gmndc, fncc a pobreza que uind:~
utinge a m:~ioriu de nossa populuçiio, de modo cspccinl cm estados menos fn·
vorccidos como os do Nordeste,
O programa de bolsas de estudo do Ministério du Educaçf1o e Culturu
tem prnpiei:~do oportunidude purn que dczcnus de milhurcs de brasileiros cs·
tudem, o (jUC scriu impedido 1l maioria, não fosse cssu ajudu govcrnumentul.

E u ôtic:1 social dos problemas de sua rusta que levou o Ministro Edu;~rdo
Pnrtclla :1 amrliur, tanto quanto possível, os recursos para a concc~si'ul Ue
nov<~ . . holsas, u despeito d:ts dificuld:~des financeiras que no~ rodci:1m. b~e
um procedimento, sem somhru de dúvid;!, acertado da purtc do Mini~tro,
pl1is o momento difícil que o Br<1sil atruvessa, na verdade, multiplica as dili·
cu Idade~ de ~ohrcvivência du grande maioria do rovo hrusilciro. impondo·
~c. nwis do que nunca, que o Governo se mostre sensível aos prnhlemas so·
ciais. sem o que o desespero se apos.;uriu Jas mass:ts c maiores conturh;u;õcs
nos adviri<~m.
Congratulo-me, port<tnto, com o Ministro Eduardo Portcll;1 c o dirctur
do lJAE, professor Hêlcio Uchoa Saraivu pela sensibilidade que rcvc:Jum,
apluudindo o :tcerto com que ugcm cm instante tào penoso, preocup:1dos cm
proporcion.ar o máximo de justiça social à mocidade que estudu. Este, linul·
mente, um investimento altamente reprodutivo, pois somos d.aqucles que,
como o Ministro du Educação, têm o ensino c a educação como o que hú de
muis reprodutivo pura o País! (Mui to bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nudor Bernardino Viana.
O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA- PI)- Sr. Prcsidentee Srs.
Sen:tdores:
Esta comunicação i: para anunciar o falecimento de João Mendes Olim~
pio de Mcllo, nascido em Tcrcsina, cm dezembro de 1917,lilho do Dr. Mu·
tias Olímpia de Mcllo, tradicional polftico Piauicrnsc onde exerceu a govcr·
nunça do Estado c por numerosas vezes a senatória.
João Mendes cru engenheiro agrônomo, tendo sido rccentcmci1tc Presi·
dente du Assoc::Jçüo Brasileira de Engenheiros Agrónomos.
Em 1950, foi eleito Prefeito de Tcrcsina, assumindo depois as funções de
Secretário da Educ.açào no Governo Jacoob Gayoso de Almendru. Suplente
de Sen:tdor do seu pai, assumiu <~lgum<~s vezes a cadeira cm virtude de afastu·
mentes cventuuis do mesmo titular.
Foi eleito Deputado Federal c ao concluir o mandato, <~indu chegou u
exercer o cmgo de Chefe do Fomento Agrícola do Piauí, tr:tnsfcrindo·sc de·
pois para Brasíli.a, onde reassumiu o seu cargo de Engenheiro Agrõnnmo do
Ministêrio da Agriculturu.
Deixu dois filhos: Dr. Guilherme Olímpia de Mcllo c o garoto Matius
Olimpio de Mel lo Neto, além de dois irmãos o Professor Josê Olímpia de
Mcllo e u Dr. Raimundo Are:J Ldo Olímpia de Mello.
Faleceu ;~os 62 :mos de idade, no dia 5 de agosto do corrente cm Tcrc:siO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Não h" mais oradores inscritos.
N:td:~ mais havendo que tratur, vou encerrar a presente sessão, dcsig·
nundo par:t a próxima a seguinte
ORDEM DO DIA
-IVot;~çiio,

cm turno único, do Projeto de Lei do Scnudo n~'. 159, de.: 1976Complcmentur, do Senador Ncl.ion Carneiro, que introduz modilicaçõc~ na
Lei Complcmentur n9 26, de 11 de setembro de 1975, tendo
PARECERES, sob n's 280 e 281, de 1979, dus Comissões:
-de Conslituido e Justiça, Pela constitucionulid:tde ejuridicidude. nm
termos Ue substitutivo que apresenta:
-de Legislacio Social, favorável ao projeto nu forma do substitutivo
d:t Comissão de Constituição c Justiça, vowndo vencido, em ~cparadl), o Se·
nudor Jutahy Mug:1lhàes.
-l-

Votaçilo, cm turno único, do Requerimento nY 25:!, de 1979, do Sena·
dor fl:IUIO Brossard, solicitando urgência pura o Projeto de Lei do Senado
n11 tU, de 197M, do Senudor Mauro Bcnevides, que "cswbclecc: u ohrigatoric·
dude de revisão semestral dos níveis de sull1rio mínimo, c dú outras providên·
das",

-3Vol:lçào, cm turno lmico, do Requerimento n" 274, de 1979, do Sena·
llor Jmh:~s 1':1ssurinho, solicitundo urgênciu pum o Oficio n~' S/17. de 1979,
!.lo (fnvcrn:Hlor Jo Estudo do Rio Grundc do Sul, requerc:ndo uutoriwçào
do Scnudo Federul puru que uquelc Estndo possa contr:ilar operuçào de cm·
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prêstinw c.\ terno, no vulor de USS 53,000,000.00 (cinqUcnHI c três milhões
de dólares norte-americanos), dcstinudo a progrunws prioritúrios do Est;.ldo,

-4Votw.;Uo, em turno único, do Requerimento n1' 282, de 1979, do Scnu·
dor Mauro Bcnevides, solicitundo urgência, nos termllS do art. 371, alínea
"C", do Regimento Interno, puru o Projeto de Lei do Senado n~' 245, de
197M, de uutoria do Senador ltamnr Franco, que dispõe sobre aposentadoria
especial para os músicos inscritos na Ordem dos Músicos do Brasil.
-5Votação, cm turno único, do Requerimento n~' 283, de 1979, do Sena·
dor Mauro Benevidcs, solicitando urgência, ilos termos do art. 371, alínea
"C'', do Regimento Interno, pura a Indicação nY 2, de 1975, de autoria do
Senador Itamar Franco, que institui, no Senado Fedcrul, idêntico estilgio
p:ua universitários, nos moldes do existente na Cúmura dos Deputados.

-6Votuçào, t:m st:gundo turno, do Projt:to de Lei do Senado n~' 136, de
1976, uo Senador Lourival Baptista, que altera u Lei n• 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que regula as atividades dos representuntcs comerciais autónomos. c dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 556, de 1978 c 328 c 329, de 1979, das Comissões:
- de Redaçio, oferecendo a redução do vencido para o segundo turno
regimental:
- de Constltulçio e Justiça, favorável à emenda de plenilrio: c
- de Lealslaçio Social, favorável à emenda.

-7Votação, t:m primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do artigo 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n'·' 96, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que modifica a redução
do artigo 29 da Lei n9 4.266, de 3 de outubro de 1963, que instituiu o salflriofamília do trabalhador, tendo
PARECER, sob n• 223, de 1979, ua Comissão:
-de Constitulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senadores Lázaro Barboza, Tancredo Neves, Hugo Ramos e Cunha
Lima.

-8Vot:tção, em primeiro turno (apreciação prt:liminar da constitucionnli·
dade, nos lt:rmos do urt. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n1• 112, de 1979, do Senador Cunha Lima, que considera não tribut{ivcis p;!Ta efeito do Imposto de Renda os proventos c pensões nas condições que indica, tendo
PARECER, sob n• 334, de 1979, uu Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

-9VotaçUo, cm primt:iro turno (apreciação preliminar da constitucionuli·
dude, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n~' 91, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que isenta o s:1lário
mini mo de descamas para u Previdência Social, c dú outras providências,
tendo
PARECER, sob n• 283, de 1979, da Comissão:
- de Constltuiçio e Justiça, pela inconstitucionalidade.
-10-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 247, de
1977, do Senador ltnmar Franco, que dispõe sobre a aplicação dos recursos
do Fundo de Purticipaçilo dos Municfpios, e dú outrus providências, tendo
PARECERES, sob n•s 256 u 258, de 1979, dus Comissões:
- de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade: c: juridicidudc,
com voto vencido dos Senadores Wilson Gonçalves e Osires Tcixciru:
- de Economia, favor(lvc:l: e
- de Finanças, favorável.
O SR. !'RESIDENTE (Nilo Coelho)- Estú encerrada u sessão.

/JISCURSO PRONUNCIA DO /'li!. O SR. !.fiTE C//A VI:'S
NA SESS1/0 DE /6-H-79 E QUE, ENTREGUE tÍ REV!St10 DO
ORtiiJOR. SER/ti PUBUCADO I'OSTER/ORMENTE:

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Um documento recentemente: publicado num jornal, que se edita no
Puis cm inglês e que: é distribuído em todu a América Latina, chamou-me a
<.~tenção, Primeiro, porque revela um sentimento de solidariedade continental
que vai pela :tlma brasileira: segundo, porque o jornal procedt:u de forma
clogiüvcl ao usar, como mutt:riu editorial, uma curta de simples leitor dirigi·
da às p~ginas de um jornal brasileiro.
O jornal a que me re~ro, Sr. Presidente, é publicado no Brasil mas é edi·
ta do cm inglês, pois ê destinado à América Latina, e se chamu/..min A merictl
Dai/1· PoJt. Juntamente com ele é distribufdo um segundo jornal que há mui·
to t~mpo ê aqui editado, chamado Bra:il 1/aald.
Ê muito curto o editorial c por isso o lerei. Com o texto cm inglês é muis
expressivo talvez do que a própria tradução que farei ao correr da leitura, cu
me permito lê-lo em inglês, sobretudo porque diversos Senadores, nestu Ca·
so1, bem conhecem a Hngua.
Eis o editorial:
"O que é um latino?
Valho-me deste meio para difundir os meus sentimentos e ma·
nifestar a minha solidariedade com o povo da Nicarágua. Ser
latino-americano é mais do que ser um povo místico, selvagem,
pobre ... um latino-americano aprendeu a viver com o sofrimento e
com a adversidade. E1 .. sabe que n esperança nem sempre é possível, mas está muito próximo de se tornar realidade, realidade entre·
tanto que raramente ocorre. Ele aprendeu a esperar, a sorrir, a pensar,
a chorar c a lutar. Ele não é indiferente à miséria, sabendo que
basicamente somos um povo de alguma formíl rico. Um hltinoamericano é capaz de morrer pura defender a sua honra, uma hon·
ra muitas vezes esquecida por muitos. A honra de ser ser humano,
sendo também pessoa humana, o supremo direito dos Direitos Humanos. A honra de ser capaz de passar fome e alimentar sonhos,
ainda que pequenos, de urna vida melhor pura seus filhos. E em si·
lêncio. como fazem todos latino-americanos, assistimos a esse dra·
ma macabro. Vemos mulheres c crianças morreram. Crianças, vizinhos, amigos. Todos lutando c morrendo. Choramos, mas deseja·
mos ajudar, A morte vem cedo e precipitadamente. O povo sofre
como todos os latino·americanos sofrem também.
E umu vitória sem a espada da vingança. Uma vitória com sacrifícios sanguinolentos. Uma vitória de lágrimas de felicidades,
melancólicas lfigrimas daqueles que süo vitoriosos, embora tristes.
A verdadeira vitória da justiça, da humanidade.
Não esqueceremos o sangue que foi derramado ... t:lc fertililurú
a terra. Este sacrifício da Nicarágua pela vitória c pela pal. O amor
do povo pela sua terra nativa crescerá nus norestas c nos c:1mpos.
Esta vitóriu, irmãos, paga com vosso sangue, serve como exemplo
para todos, da nossa herança, que dt:scmbainharam a espada cm
favor da liberdade.
Qut: possa a moderaçi1o c o sentimento de humanidade culminur o caminho de seus novos lideres. Que eles possum ubruçur a
causa da vcrdudeiru liberdade. Que os direitos humanos prevalt:çum sobre tudo que eles fizerem.
Finalmente, nós brasileiros csperumos ver cm você, Nicarl1·
gua, muis do que "A Terra do Sol c da Felicidade", Nós dcsejumos
que voei: se torne n terra da paz e o exemplo pura todos os puíses
latino-americanos. Nós brasileiros choramos seus mortos, mas nos
regozijamos por sua nobre conquista da liberdade. Certamente nós,
juntos com todos os irmitos latino-americanos, lutaremos peln sua
reconstrução.
(Oswaldo Emrlio Silva Júnior- São Puuio- Jornal da 'f'tmlt•
- Secçuo de Letras.)
Este documento, Sr. Presidente, é: comovente: foi escrito por um homem
Uo povo, c agora divulgallo cm todu a Américu Lutinu, pelo Duily Pu.1·t qut:
não se pejou cm transcrevê-lo como seu Editorial.
Mus esse sentimento não cst(l upc:nas no coruçilo do povo, elç cstú no
coruçlio dos seus lideres, daqueles, sobretudo, que sUo eleitos pelo rovo, E
foi com esse sentimento de solidariedade contincntul, que, re~o:cntcmente, se
reulizou ctn Curitibu, Capital do Estmlo do Purunl1, n reuniUo preparutóriu
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do encontro de oposiçilcs l<~tinn-arncricanas, c esteve prc~cnte o no~so l•arti·
do, Deputados c Scn:~dorcs, estiveram prc~ente~ repre~cntante~ de toda~ :1~
camadas sociais; estiveram presentes foragidos de alguns paíse~ vizinhos: cxDcput:wds c líUercs 4ue nUo pollcm, pela violênci:~, voltar ii sua terra.
L viu-se ali, Sr. Presidente, que os laços de solillariellade que nascem entre o~ partillos que est:io na oposiçiio trunsccnllem os limites das su:~~ fronteiras. Nota-se também 4ue essa solidariedullc já não é upcnus de rmrtidos,
nws sirn de continentes.
Nito sei se o Semtdo tem conhecimento de que nu América latina, na Áfrk<t c n:t Asi<t cst;io 70'::, dos habituntcs da terra. Entret:.mto, esses 701:t de
pessoas uufcrem apenas 20% du produção internacional. Enquanto isto hú
paiscs que niio possuem sequer 7% da populaçiio mundial c nüo obstantcau·
ferem )01:;, de todus as reservas que o mundo produz. Foi debuixo desse cli·
ma 4ue foi ruoduzido esse documento, sintetizando o sentimento duqucle
cuncluvc pre!}a:- 1iúdo. Tenho certezu de que são também os sentimentos da
Oposiç:ao, nesta casa, e do próprio Senado Federal.
Eu me permito lê-lo.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Permite V. Ex• um apurtc'!

O SR. LEITE CHAVES (M DB - PR)- Com todo o

pr<~zcr,

nohrc

t\ljlli mcsnw. nu Senado, tivemo!'! oportunidade de.:, numa intcrpclução
a um membro do lt:unaraty, por nós convocmJo para prestar informuçôc~
~uhrc a Nicar;'1gu;r, indugarmos sohrc us razões que lev:tram n Br:t~il :1 ~u~·

pender c r1iio interromper us relações com o governo de Somot.:t. E a respmla ni'Hl púdc ~cr dara, por muis brilhuntc c inteligente que fos~e o interlocu·
tor. O ~cntido que atribuímos ilquc\c fato é que a situaçiio do Bru:o.il, sendo
cm muito semelhante i1 da NicurÍigu:a, o Governo procurou udotur aquele
gcsto para que upcritrios, lavrudores, Igreja Católica c cstuduntcs não conti·
nua~~em num crc.'iccndo ii manter a sua idcntincaçrto com aquel:1 luta, ~ubi·
do corno esses emesmos segmenlos sociais lú estavam lutando por essa liber·
Llat.lc :1 que me referi.
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Permite V, Ex• um upurtc'!

O SR. LEITE CHAVES ((M DB - PR) - Pois nUa.
O Sr. Gabriel Hermes (A RENA -I)A)- Apenas gosturiu que constasse no discurso brilh:mte de V. Ex' a nossa estntnheza, porque não podemos
itCciwr css:t scmelh;mç:t ou igualdade entre a situaçUo du Nicarágua c a do
Br:tsil. t\ Nicarúguu era uma fazendu, com um scnhor absoluto, dominando
tudo. com um exército pessoal, praticamente,
O Sr. Jaison Barreto (M DO- SC)- Fazendeiros, temos tumbém uqui

Sen:1dor Ev:mJro C.trrciru.
O Sr, Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador Leite Ch;~vcs,
V, Ex•. na oportunidade, faz justiça ii OposiçUo Nicarugucnsc, ilqueles herói~. n;.J

m:tioria anônimos, complc::tamentc desconhecidos, mus que atr:tvés du teme·
ridadc, da hr:~vum, conseguiram dcrrub:tr uma tirania quc::jC1 scuproxim:IVil
dos 50 anos.
V. Ex•, m1 ler esse ed!toriul, fuzjustiç<t a todos uquelcs heróis I.JUC tomaharam. aspirando a lihcrd:adc.
RecorJo-mc de uma expressão do nosso decantado C:amõc.:s, que diz:
"Aqueles que por obras v:dorosas se vão da lei da morte libcr·
tanJo."

O SR. LEITE CHAVES (M DB- PRI- "Cantando, espalharei por
tuda parte,
~~u

se;~

tanto me ujudar o engenho c a urtc."

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Paru que se vulorizcu exprcsLlo cditoriul ingl~s. permito-me verter paru o inglês esse trecho cumonii.l·

no;
"Those who by noble dccds :trc frc::cing thcmsdvcs from thc
Jaw of dcuth."
"Aqueles que por obras valorosas se vão da lci du morte: se li·
bert:tndo."
Todos os heróis s:tndinistas quc tombamm sob a bala assassina doSomo~.:~ estão hoje livres, completamente livres c libertaram seus irmãos. Com
muita lwnra ;~partcio V, E.-.:~. n:1 oportunidudc cm que, me parece, pela primcinl vct. ;1 Oposição fuzjustiçu aos hcróis que 1ombarum pelu libc.:rd:tdc nu
Nic:trilguu.

O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR)- Muito grato" V. Ex•Parcccmc que o preço dessa lihcrd:tdc foi muito :tlto, porque dilicilmentc conquis·
tada. Ncss:t últim:1 report:1gem do Timt•, há um <~pelo dos líderes nic:~r:tgUcn
~cs par:1 lJUe o povo se rcún<~. O novo lcm:1 é o seguinte: "Pedimos que vocês
~c or~:tnit.cm. Qu:tnto nHtis organiz:tdos, nwis llifícil nos tornaremos pant :1
sanh:1 Jus contra-rcVlllucionílrios'',
O Sr, Julson Barreto (f\.·IDB- SC)- Permite V, Ex• um aparte'!

O SR. LEITE OIAVES (M DI! - I' RI -Com todo o

pr<~zcr,

noh"

Senador.
O Sr. Julson UurrL'Io (f\.·IDB- SC)- Nobre Scmtdur, quero upen:1~
cum ~cu pnmunci:unento, cntenJcnJo 4uc nrto vai licur :~p~:·
na~ no elogio. Neste momento dc llcdsiio nudonal, ljUe o exemplo lia Nic:t·
rúgu:r sirv:~ t1s upusil;ôes hr:~silciras. Nós, que cst:lmos a oferecer ú N:u;rto
uma ~;~id:~ Jcnllli:rí'!tica, temos a ohri~:~~;iio maior de cupim um exemplo llc
e'piritn rwdonal, de unidallc nacion:d, nc~tc momento de crise hra~ilcint.
Temn~ rcpetiliu, pelo Br;~sil :ll'ora, que a L1nica diferença yuc c.\istc entre 11
~icadgua c n Bmsil é que Jú havia somente Ulll Somon1:.aqui, temo~ muito~.
Pu r i~~n. temos a consciência de que, Ucmocmtic;ullt:lltc, havcrt:niOS de ofcn:ccr. com rwssa unidade. um programu altcrmttiV(l, a lim de que o Pab pn~
'" .. ai r da ~ri'ie cm que essa Rcvoluçãil o cnlocnu.
~nlidmi1.ar-mc

dc~o·o

O Slt LEITE C! IA \'ES (~I DB- PR)- V. Ex• tem tuJa rat~o. r\g.ra·
u aparte de V. h•

no

Ur:~sil.

O Sr. Gabriel Hermes(ARENA- PA)- Esta cra,Jamcntavdmcntc. :1
~itu:u;i'tn

da Nicar:'tgua. Nós, :1qui, temos problemas, reconhecemos, mas nó~
n:'1u temos aqui um f:tLcndeiro, senhor de tudo isto. Somos os fazcndcirm e
~orno~ os peões, meu c:tro colegu. H;i mui tu diferença entre o Brusil c a Nic;~
r:'lp.u:L
O Sr. Jaison Barreto (M DB- SC) -Temos v:'irios fazendeiros desse

tipo.

O SR. LEITE CtiAVES iMDB -- Pl\1- Agradeço muito" V. Ex• c
concordo que n:'io existe uqui apenas um patriio; temos diversos patrões.
Mas a conccntr:~çiio de rcndu uqui csli.lva quase nos mesmos níveis da Nic:t·
r:'1gua. E t:lnto é verd:.1de que, depois da Nicur:í.gua, somos, talvez, o único
País d:1 Am~ric:1 L:~tina cm que 5% du população det~m 40% d<t rcnd:1. Econnmic:~mcntc, estamos ex:atamente iguais à situaciio da Nicarúgu:~. Só que :a
Nk:trúgu:t jú cstit um passo à frente. L:i, rcalmentc, havii.l um ditador pcrsonilicado, mus :tqui temos cstruturaçõcs que se tornaram ditatoriais. Mudam
os Uiwdorcs do dia, m:ts a corporaçiio ~a mesma que permanece no poder.
O Sr. Jaison Barreto (M DB- SC)- O sistt:mu de dominaçiio é o mcs1110,

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Sr. Prosidcntee Srs. Sc1wdo·
rcs, este i: um documento de que, com .alto respeito, dou conhecimento ao
Senado. Foi produzido por Dcputados da nossa Banc:tda do Estado do P:t·
n111;'1.

"REUNIÃO PREPARATÓRIA DO I ENCONTRO DE OPOSIÇOES LATINO. AMERICANAS
Um Modelo Ecomimicu c Eficaz pura u Desenvolvimento du.
América l.utinu.
O continente L:Hino-t\meric:mo cstú inserido histOricamente no contexto capitalist:1 intcrn:acion:tl e tem nele u causa de seu próprio subdesenvolvimento. Visto de outro úngulo, di riamos que é o subdesenvolvimento lu tino·
:\mericanu que garante o dc~cnvolvimento dos p:tiscs capitalistas domimtn·
te~. E :llJUÍ que a l:uropa e os EUA, c recentemente o Japão, v~m am:t~sur o
hilrro p;tr:.t construirem o seu próprio desenvolvimento.
Por isso est:amos convencidos de que não se pode an:~lisar o subdcscn\'lllvimcnto l:ttino-Americano isol:allamentc do contexto histórico cm 4uc se
dú o processo de desenvolvimento capitalista <1 nível n:1cional. E.xcmplilic:tn·
du, ub~crv:~-sc yuc se hoje, um :a Volkswagcn consegue soci;diz:ar su:1 empresa
11:1 Alcmanlw c :~ssim oferecer melhores condições de vida a seu qu:tdro de
funcionitrius, é porque encontrou no Bmsi! :a mUo-de-obr:t cscmv:t gcr:ador~t
de excedentes lJUe s:'1o tr:msl'erii..los :ao puís de origem."
O Sr. Evundro Currclru (M DB- At\.·1) -

Muito bem coloc:ado!

O SR. LEITE CHAVES (MDil- I'Ri --Muito llhrigadll.
"E assim, Uirí;unos t:unbém que a Social Democraci:a Euwpêia só pude
tomar a Uiantcir;l IHI ~m:i111izaçào de seus pais~:s enquanto estiver llnminando
il~ paise~ l.atino·Arncricanns, ds que submetidos :w mais ferrenho c:apit;di~·
mo sclva!!cm. lssunus leva a crer, inclusive, 4uc ~e nàn houver mudança~ ra·
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dicuis nus relações econômicus com os pulses capitulistas dominantes, a
1\méricu Lu tina estará destinada a ser o último reduto do capitalismo inter·
~acionul.

Estas colocações iniciais nos levam n vislumbrar uma nova forma de
conceber o subdesenvolvimento da América Latina, bem como traçar metas
claras que visam ao desenvolvimento. O novo modo de interpretar o subdcsenvolvimcnto levou os estudiosos u superarem erros de intcrpretucões que
podem ser resumidos em três dimensões: I) A incapacidade de explicar o desenvolvimento do sistema capitalista como um todo; 2) A ignorünciu da história dos países subdesenvolvidos, que levou à suposiçilo de que o passado
dos palses subdesenvolvidos repetem etapas anteriores da história dos países
agora desenvolvidos; 3) A interpretação dualista das sociedades e economias
dos pulses subdesenvolvidos,
O primeiro equívoco de interpretação não conseguiu explicar a geraçUo
simultânt:a do subdesenvolvimento de alguns países e do desenvolvimento
~:conõmico cm outros. E por isso acreditava-se que o desenvolvimento ocorria numa sucessão de etapas capitalistas e que os atuais países subdesenvolvidos ou cm desenvolvimento, como interpretam os que hoje ainda acreditnm
neste mito, estariam atravessando uma etapa pela qual os países utuulmente
desenvolvidos teriam superado há muito tempo."
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Permite um apurte, nobre Se·
nadar?
O SR. LEITE CHAVES (M DB - PR) - Com todo o prazer.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador, o ilustre eco·
nomistu, de notoriedade universal, chamado Gílnard Myrdal, analisa esse
fato aos últimos pormenores e chega a dizer que é tolice que os povos subde·
senvolvidos alimentem esperanças no sentidos de alcançar o desenvolvimento
seguindo u mesma trilha, Eles têm que encontrar novas opções; c:les têm que
criar, inventar. Não adianta copiar o modelo do supcrdescnvolvido, porque
jamais os alcançarão,
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- O aparte de V. Ex• robuste·
ce o documento que leio c lhe dá mais grandeza trazendo, em seu abono ...
O Sr. Evandro Correlra (M DB - AM) - A autoridade de G Unard
Myrdul.

O SR. LEITE CHAVES (M DB - PR) - Exatamente.
O Sr. Jalson Borreto (MDB- SC)- Permite um parte?
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Pois não.
O Sr. Jalson Barreto (MDB- SC)- Purabéns pelo discurso, pela Iuci·
dez do documento e pela oportunidade das colocações que faz, porque dcs·
mistifica a social-democracia que, hoje, tenta impor um modelo ao Brasil
que, decididamente, não está de acordo com as nossas realidades. Inclusive,
cito um exemplo: a autogesü'l.o; um país como o nosso, curacterizadamente
subde~c:nvolvido, sem condições de exportar cupitul c tecnologia, não pode
uceitar colocações, hoje, levantadas aqui para o Brasil, sob pena de não che·
gar a encontrar as soluções definitivas pura o povo que aqui vive, Renovo os
meu" parab~ns pelo brilhantismo e pela profundidade do pronunciamento
q uc c:stá fazendo muita falta nesta Casa.
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a!. relações de exploruçào deste sistema, c isso enquanto continur servindo
aos interesses das metrópoles, que se uproveitum desta estruturu global, na·
cionul e local para promover seu próprio desenvolvimento e o c::nriquccimcn·
to de suas classes dominantes. Estas condições permitiriam ao estudioso An·
drew Gunder Frank a concluir que dentro desta estrutura mctrópolc·satélitc
as reluções entre u metrópole c suas colõnius econõmicas ao longo du cxpan·
são mundial e do desenvolvimento mercantilista e capitalista, gerou o dc:scn·
volvimento a partir do subdesenvolvimento,
O segundo equívoco, basicamente, é decorrência do primeiro ou vicc·
imposivd formular uma politica de: desenvolvimento adequado p;ua
os pulses subdesenvolvidos se nos mantivermos no erro de querer basear nossos conceitos c nossas políticas de desenvolvimento exclusivamente na expe·
riência das nações capitalistas avançadas da Europa e da América do Norte.
Pais nós latino-americanos temos nossa experiência de subdesenvolvimento
cconômico que difere fundamentalmente da experiência de desenvolvimento
económico das países capitalistas desenvolvidos na atualidade. Basta umu
pcquenu familiaridade com a história para saber que o subdesenvolvimento
não é original nem tradicional, e que nem o passado c nc:m o presente dos
países subdesenvolvidos se parece, cm qualquer aspecto importante, com o
passado dos países hoje desenvolvidos. Isto não quer significar que deveremos analisá-los isoladamente, pois apenas explica as diferentes condições em
que se deu o processo de desenvolvimento que situou uns nu posição de desenvolvidos c outros na condição inexorável de subdesenvolvidos, O que não
podemos fazer sob pena de equívoco fundamental é considerar apenas a história dos países desenvolvidos e retirar deles um exemplo histórico pura sustentar políticas desenvolvimentistas a exemplo da Aliança para o Progresso,
Não podemos alimentar o mito de que são os capitais estrangeiros os geradores do desenvolvimento, como haveremos de demonstrar ao atcrmo-nos
no térceiro equívoco. A História do Brasil é talvez o caso mais claro de comu
se produziu historicamente o subdesenvolvimento, tanto nacional quanto regional. A expansão da economia mundial a partir do começo do século XVI
converteu, sucessivamente o Nordeste, o interior de Minas Gerais, o Norte e
por último o Centro-Sul cm ec<,,lomias de exportação e incorporou-as à estrutura e desenvolvimento econômico durante o período de sduas respectivas
idade de ouro. Tratava-se, porém de um desenvolvimento satelitizado que
não era nem autogerador, nem autosustcntável. E logo que o mercado ou a
produtividade das primeiras regiões declinou o interesse cconõmico nessas
regiões tanto interno quanto externo, se desfez, elas foram relegadas a desen·
volver o seu subdesenvolvimento.
versa.~

O terceiro equivoco é de que o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, e dentro deles suas áreas domésticas mais subdesenvolvidas, deverá
ser e serâ gerado pela difusão, nestes países c nestas áreas de capitais, instituições e valores das metrópoles capitalistas, internacionais ou nacionuis. O
erro se encontra no ponto de vista de que apenas uma parte da economiu e da
sociedade teria sido afetada de modo importante por relações econOmicas
intimas com o mundo capitalista e relativamente desenvolvida justamente
por causa deste cantata. A outra parte é vista como isolada, baseada numa
economia de subsistência feudal ou pré-capitalista de várias formas e por isto
mais subdcsc:nvolvidu. Ao contrário do ponto de vista levantado, o desenvolvimc:nto esporádico experimentado por algumas regiões ou nações subdesc:n·
volvidas se deram cxutamcnte em períodos onde o estreito relacionamento
com os puises desenvolvidos estavu enfraquecido ou mesmo cru interrompi·
do.

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agrudcço muito a V. Ex• ..
como se vê, ê um documento com o qual estou solidário, de iniciativa deste
conclave do Paraná, com a participação efetiva dos nossos Deputados esta·
Queremos citnr o caso do Paraguai. Foi cxatamente naquele período de
duais, da nossa valorosa Bancada. E tenho a certeza de que ele representa o
isolamento que: o Puruguai conseguiu um grande surto ..conõmico, e o prósentimento du Oposição no Brasil.
"No entanto, a própria história, como veremos adiante, nos mostra e prio Brasil, como um instrumento do capitul inglês, ao lado do Uruguai c: da
explica que os países atualmente desenvolvidos nuncu foram subdesenvolvi- Argentinu, esmagaram-no através de uma guerra de heroismo discutível,
A História nos truz o exemplo de cinco grandes períodos em que: se en·
dos, embora possam ter sido não desenvolvidos, As circunstâncias históricas
em que se deu o desenvolvimento dos países hoje dominantes depende muito fraqucceram as relações com os palses-mctrópoles.
Isso i; muito importante:. Estou trazendo esses dados porque eles exprcsmais de sua~ relações econõmicas entre os satélites !lubdesenvolvidos e os
puise:s metropolitunos, atuulmente desenvolvidos, E estas relações consti· s:~m os sentimentos c interesses nucionais, c eles servirão de buse uos grandes
tucm uma parte essencial da estrutura c desenvolvimento do sistema cupitu· debates desta Casa, tiio carente de argumentos v{didos como é dessa vel: são
lista como um todo numa escala mundial. t toda uma cadeiu de consteluções argumentos que vêm niio de cúpulu mns das bases, vêm dos Deputados Estn·
de: metrópole e satélites que intcgrum um sistema global desde seu centro me· duais, dos nossos Vereadores, dos Prefeitos emcdebistus do Pnranu."
tropolilnno, nu Europa c nos EUA, atê o mais longínquo posto da zona rurul
O Sr. E>andro Currclru- (MDB- AM)- Nobre Scnudor Leite Chu·
latino-americana, O subdesenvolvimento é gerado dentro desta estrutura vc~. V. Ex•., com essa contribuição, com esse documento que estú n nos ler,
mctrôpole-sut~lite onde se verifica que cudu um dos satélites serve como in.~ transformn o Senudo da Rcpúblicu em uma universidade: à procura desse ~:n·
trumento paru sugar os cupituis ou excedentes de seus próprios sutélitcs c cu· curllro económico que todos os povos subdesenvolvidos unscium. Suu con·
Oi.llizur purtc destes excedentes para u metrópole mundiul de que silo sutêli· tribuiçào é incstirnCtvcl. Esse documento deverin ser lido por todos os politi·
tc:s, Além disso, cuda metrópole nacional e local serve parti impor c muntcr C~ls hrasilc:iro'i, lido c unntomiwdo, dissccudo, porque é da nwiur irnporttmatruvés de modelos politicas de desenvolvimento, u estruturu de monopólio c Citt.
i
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O SI!, I.EITE CTIAVES IMDll- I' RI-M ui to grato a V. Ex• Rcalnu:ntc, n documento tem es~a dirnensoin.
Lamento ljue a Bancada olidal noio e~tcja na sua totalidaUc presente
p;1ra que po~sa refutar alguns de~~es argumentos, nos futuro~ Uebutcs que
havcrcmm dc twvotr cm torllLI dt:s.w.s prng'ranlmh Sabemos que muitu.s ilu.,.
Ire~ Se1wdnrcs do próprio P:trtido oficial espos;tm pcns:tmcntos dcssu natu·
rc1a, l'hiHIUC n;in sUo pensamento~; da Opnsiçiio apenas: sito sentimentos que
na~ccm no t:L>raçUo do brasileiro como um fato, por exemplo, de alirm:H;:io
de naciona\idudc. f: um Pais enorme:, grande, que: prc:cisa se afirmar na con·
tc:aura internacional.
A históri:l nos tral o ext:mplo de cinco grandes pt:riodos cm que se enfraqueceram as reluçõcs com os países-metrópoles, a saber; A Depn:ssão EurupCi:l Uu S~culo XVII, As Uucrras Napoleónicas, A Primeira Guerra Mundial, A Depressão dos Anos 30 c A Segunda Guerra Mundiai.Jú ~uma tese
dar:11nentl! e~t:thclc!.!id;t c gcmlnu:ntc uccita que os desenvolvimentos industriais rccenti!S muis import;.tntcs, principulmentc du Argentina, Brusil c México- ocorreram precisamente durante os períodos das duas Guerras Mundiais c da Depressão que sobreveio no intervalo delas.
A pesquisu históricu conlirmu que o mesmo aconteceu na Am~ricu Latina durante a Depressão Européia do século XVII. Nessa época, a manufatu·
ra cresceu nos países latino-americanos e vários deles como o Chile, até: se
tornaram ~..-xportadorr:s de bens manufaturados. As Guerras Napoleônicas, da
nu:srna forma. dcn1m origt:m a movimentos de muior independência du
t\m~ric:t lutina. Mas ni1o 'só os períodos de crise do capitalismo monopolista vL:m ..:onlirmar nossa hipótese. Também podemos observur na história que
n isolamento gL:ográfico experimentado cm algumas regiões da América la·
tin:1 c por illgum tempo igualmente gerou certo grau de desenvolvimento por
não estarem estrL:itamente integrados no sistema mercantilista e capitalista.
Os casos mais importantes foram Tucuman c Assunção, bem como outras ci·
dadL:s, como Mcndoz e Rosúrio no interior do Paraguai c da Argentina, durante o lim do século XVIII e começo do século XIX. São Paulo dos séculos
dezessetc e dezoito, Antióquia, na Colômbia e Puebla e Querétaro, no Mexico. A seu próprio modo o Chile, antes dt: ser aberto u rota marítima pt:lo
C:tbo Horn, este puís viviu rclativumcnte isolado, no fim de uma longa via·
gcm da Europu via Panamá. E por que não lembrar a civilização lncaica do
Peru que foi completamente destruída pelos conquistadores. Todas estas regiões tornumm-se centros manufaturciros e mesmo cxportudores, comumen·
te tecidos, durante os períodos qut: precederam ou que se interromperam as
relações com o sistema capitalista colonial, nacional c mundiul. Logo que as
mL:trúpoles se recuperaram da crise c reincorporaram os seus satélites no
4uudro do sistema cupitulist:.t mundial, us manufaturas foram destruídas
pelo1 ,,:ompetir,.·iio estrungeiru- aliás, aqui pn:cisamos nos lembrur do caso
d:tqucla fábrica de linhas que havia no Rio Silo Francisco. fundado por Dei·
miro Golveia -, iiS terrus foram tomadus c concentradas cm latifúndios pdu
c~.:onomia exportadora em úvida expansão, as rlistrihuições de rendas entre
iL~ n:giõl!s se tornaram muito mais desiguais c as rt:giõcs que cxperimentav:~m
um pequeno Oesenvolvimento autónomo se tornaram simples satélites de
Buenos Aires c, através desta, de Londres a metrópole de cntilo. E no Pura·
guai. que ;.1mbicionavam um desenvolvimento muis uutônomo, como nos rc·
ferimos, foi destruída não só a economia como também a sua população que
se :nrevcra u resistir uos satélites aliados de Buenos Aires, Montevidl:u e Rio
de Juneiro, encorajados pela metrópole de Londres na fatal Gucrru da
Tríplice Aliunça. A economia e a indústriu du Argentina c do Brasil e de outros paiscs que ti:m expcrimentudo os efeitos du recuperação mctrapolitanu,
depois da Segund;1 Guerra Mundial, c:stüo sofrendo hoje :1. mesma sort~.
Conclui~sc, port:lnto, que a injcçào de capitnl estrunsciro e o contato
nwis estreito com os países desL.'nvolvidos- nestil relação de metrópole c sa·
télitc- só trouxe dependência c subdesenvolvimento ao longo da história da
América latina.
Trouxe tumb~m ll utraso estrutural, pois, us rcgiõL:s que sUo hoje subdcM:nvolvid:~s c aparentemente feudais silo us que no passnqo tiveram ligação
mai~ ciltrcitu com a metrópole. ,\s regiões que outrora forneciam u seiva d:t
vida puru o desenvolvimento merc:mtil c industri:1l cupitalista munditd, 11
exemplo do Nordcsic brasiiL:iro, dos plunu\tos do Peru e du Boliviu, os Est:t·
dos Mexicanos centrais de Guunajuato, Zucatesas e outros nomes fnmoso~
pela sua pr:ttu, sàu us que hoje mais sofrem a dcsol;.1çi'lo do ilubdcscnvolvimcnto L,.'rônko. E o proL.:c.s.~o dn dcsenvolvimt•nto capita\ist:l continuu se ex·
pandindo com incrível rapidez sobre a América latina após uma série de ri!·
vescs sofridos nos cmuinL:ntcs Africanos c no Oricn\1!, A economia bwsilcir:L
wlvcl ~cja na :~tualidmlc a maior vitima du cupital cstrant-:ciro, uma vez. que.·
"'llil penetração foi forçada utravé~ du ditadura mililllr. O Brusil nunca esteve
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t;'1n comrromc.:tillll cnm n estrangeiro do que coml) agnr;L, na atu;d dí:ç;Hl••·
cm qllt: pe!!c n sentimento nacionulista das r:arças Armuda~. Contudo, h:'1 de
cnnvir que C um compromctimcnto uté certo ponto privilegiudo, di:111tc do ...
paist:!l vit.inhos- pois cstú prestes u converter-se cm suhmctrópulc cm TI!·
laç:'1n ans demais rilíscs do cone Sul.

O Sr. Gohrlel Hermes (ARENA -PAi- Permito V. Ex• um "purtc'?
O SR. I.EITE CHAVES (MDB - PR) - Com torto o prum.
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Nobrl! Senador L:stou ouvindo - p!!rmitu que o di~;l - o L:Xcclcnte discurso de V. Ex• com muit:J
atcnçfLO, porque sou um homt:m que gosta de História; aliú!l, desde quundo
I!W ;!I uno interno do Colégio dos Muristas, urna dus coisus que cu mais faliu
era ler História, li inclusive, toda a coleçào de Júlio Ycrnc, esse maravilhoso
homem que nós aindu hoje depois de velhos, gostamos de ler c que uinda faço, de
vc1 cm quando, lcndo aguru o original, L:m Franc~s para nUo perder o pouco
quc sei- pois sempre~ delicioso. E agoru, ouvindo V. Ex•, tenho u imprcss~o t..lc que estou ouvindo aquilo que conta aqueiL: muravi\hoso livro, que:
tcm tunt:1s v~.:rd<.~dL'S.' A.~ Vt•ia.\· Ahl'rta.\· da Amhica do Sul, livro c.o;te qui! é um
he.w-seller, c qui! dá cxalamcntc um retruto do que V. Ex• cstú aprcsentundo.
Mas, mL:u :~parte foi precisamente quando V. Ex• disse, e se não me engano,
encontrei também isto no livro do GUnnar Myrdal. cm que ele diz cxatamcntl! que, nL:stu década, o Exército foi praticamente o elemento conservador de
algumas dr.:Jl:sus do n<~cionulismo c da eco mo mia do Brasil. Eu queria upc:nu~
que li casse inserido no discurso ac V, Ex• o seguinte: que não apenas o Exército, pelo qual tenho a muior admirução, mas nós também, brasilc:iros. que:
rcprL:scntamos o povo no Congresso Nacional, também cientistas do muior
v~lor, wmbi:m intelectuais, professores das universidades, e digo mais a
\', Ex•, wmb~m muitos desses Presidentes que tivemos nestes últimos dez
anos, que reputo, com os seus Ministros, patriotas da maior envergadura.
Era <tpenus isso que cu qucriu ficasse inserido no discurso de V. Ex• Acho
que o brasileiro é um umigo da sua terra, é um homem de coração uberto
puru receber os povos de todas as purtes do mundo, mesmo porque somos
pedaços de todo o mundo, pelas nossas liliações. pelos nossos puis, muitas
vezes vindos de todas as bundas do mundo: nós nos acostumamos a gostar. a
amar c a saber defender este tc:rritório, da melhor maneira que nos é passivei,
Uiante de tantos problemas que este País tem que enfrentur. Eru apenus isso
que cu gostariu que ficasse registrado.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agrodoço o rocolho u ;análise
de V, Ex• ao documento, como um testemunho de grande valor.

O Sr. Jalson Borreto (M DB - SC) - Pormite, nobre Scnudor'!
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Quoro, ontrotunto, munifostur minhu discordância com V. Ex• quando diz que os generais rcvolucionàrios presidentes foram homens de extremo patriotismo c que souberam de:·
fL:nder os intcrcssr.s nacionais. Chamo aqui à colação um depoimento que jú
dei, por :~lgumas vezes, nesta Casa: o primeiro Presidente da Revolução foi
Castcllo Branco: pois foi exutamente Castello Branco que eliminou a estabi·
lidudc:, aos dez unos, que foi a maior conquista do trabalhador, dL:sde Gt:·
túlio Vursas.
Qual foi a linulidade da eliminação da c:itubilidadc~ Foi permitir o
uvanço, o ingresso de grande número de firmas cstnmgeiras no Brasil. Todo
mundo sabe que as grandes corporuções americanas só trabalham, só opc·
rum, só udquirem o controle ucionúrio de uma outra empresa, noutro pais,
qu;tndo não existe qualquer limitação, à demissão de qualquer empregado c
a qualquer momento.
Então, foi cm razão disso que o General Castt:llo Branco, mesmo que
pudesse ter intenções, até mt:smo nucionalistus, terminou por eliminar u esta·
bilidadc, uconselhudo pelo Sr. Roberto Campos, M.inistro de entito. O trubt~
lhudor foi violent:tdo no seu mais sagrado direito, que era o direito de nfio
ser demitido ~.:pois de dez unos de serviço, por quulquer capricho do patrão.
l:oi, cnt:io, suprimido esse direito: crinrllm essa ignomínia em seu lugur que C
o Fundo de Garunti:t; c hoje se encontmm no Pais milhões de brasileiros sem
conseguir emprego :tos 50 anos, sem respeitou nadu. Não h:'t respeito algum
:tos tmb:dh:~dorcs, nu su;1 velhice: eles 5C cquiparum: pode ter um diu ou cin4UL:nta unos de empresa; podem ser enxotados da mesma forma. Hú uma
:-.êrie dt: injustiç:ts :1 partir de 1964, sendo que u suprc:ssão du cstubilidudc teve
!.!Onlll causa o fúcil :tccsso da firma estrangeira no mcrcudo nacion.tl.
Quuntus pequenas empresus brasilcirus niin foram udquirida~ à custu de
miséria'! Porque cm 196~ c em 1965 a pressão dos bancos l!rll violenta: o númcro de protL:stos :1\'assnladnr, o número de falência~. imprcssion~mtl!, c entil o as firmas .se vt:mliam por qualquer preço, E fl)i o capital uva~salador ljUC
as adquiriu.
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Di! fnrnw qui! pmll! \l!r havido outra intenção, mas o rl!sultado foi funl!s·
tn l'Oilltl I!SSI!. De forrn;t que I!SSI! patriotismo primúrio, esse piltrhnismo de
ap:tr~nd;t não rode rn:ds ser aceito hoje. Um p:~triotu é :tljUclc lJUC :tssumc
pmiç;'nl de cnn~d~nda, l~ por isso ~JUC gllVI!riHlr um pais não ê urenus h;1tcr
no peito c protc~lilr p:ttriotismo. Sem conhecimento de C:! USa, rodem ali:
tr;1ir os intcres.~cs do P:tis quimdo pcns:tm servi-lo.
Sd que grande dosl! de hm1 vont:1dc existe nessas ressoas a que V, Ex• se
refere:, mas os rc:llcxos são essc:s a que :tssistimos: :1 dc:solação c u misérin,
nc:st~: P:tís.
O Sr. Gabriel Hermes {ARENA- PA)- Permite V, Ex• um ap:trlc'!

O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR)-'- Com prazer, nobre Senador.
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- V, Ex• lixou-se nuligum do
cx-Prc:sidcntc, do grande Presidente .. ,

O SR. LEITE CHAVES (M DB - PR)- Citei apenas um exemplo,
outros existem,
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- V. Ex• fixou-se cm Castcllo
Brimco c lev:mtou o problema da estabilidade. V. Ex• está fnzcndo um discurso baseado em fatos históricos. Sc: V. Ex• rt:cu<~sse apenas cinco anos, pam
nlio dizc:r dc:z, tc:ria vcrilic:1do hll qu:1nto tempo vinh:~ sendo debatido esse
rrohlcma das vantagens ou das dcsvantugcns de ter a estabilidade como cr:1
a do tr:tbalhador britsilciro. Iria vcrilicur, também, uquclcs que combatiam
cm scntiJo contrúrio, mostmndo os m:.tlcs que causuvu, de se ver muitas vc·
tcs homens c:orn forrnuçiio protissional reulmcntc d:1 melhor quuliliCiiÇrlo,
n:io upcnas entre opcrúrios, mas entre homens qu:.11ilicudos pelos seus conhc•:imcnhls, pelos seus cursos de trcin:mtcnto ou pelas su:1s especializações at~
cm cursos superiores, licurc:m detidos por esse peso terrível. Isso foi debute
:1c:1d~mico, digamos assim, c também de v:"1ri:1s cl:~sscs. O Presidente Custei lo
Branco n;io foi rrcssionado nessa decisão. Faço justiça ii sua memória, em·
hor;1 cu não tcnh:t tido c:ontacto pessoal dircto com o seu Ministêrio ilqucla
altur:1. mas niio foi pressionado por forç:~s estrangeiras, Foi rrcssionudo por
dildos econômicos, por estudos, por uprcciaçõcs ...
O SR. LEITE CHAVES (M DB -- PR)- Por dados fornecidos por
pessn:1s que serviam a csstiS forçus.
O Sr. Gubrlcl Hermes (ARENA- PA)- Por dados de pessoas que rc·
puto respcitúvcis. E digo a V. Ex•, do contacto que tive com o Sr, Presidente
C:tstcllll Brunco, gruvci c guurdo, até como exemplo, a lembrançu de um
gr:mdc p:Hriow, um homem que amava uo máximo esta Tem1 que cru a sua.
um lwrncm conhccc:dor do sofrimento, sobretudo do seu povo sofrido do
Nordt~stc, um homem que merece- c peço que V. Ex• u acolhu como um
gesto de rcsrcito à sua memória- cstu defesa, porque nUa quero que fique
no discurso de V. Ex• nenhumu dúvida, Ele foi um grande patriota pam se
deixar pressionar por qualquer força do exterior c mesmo pelas forças intcrn;.ts, porque era, no íntimo c: de fato, um grande comandante que nilo se dcix:tva dominar, c sim, convenct:r, 'Iuanda neccssúrio.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PRl- Admito que possu tc.r havido
bous intenções, mas os resultados objctivos fortim esses e os interesses a que
scrvir;tm não forum os dos trabalhudores brasileiros, mas u outros interesses.
Voltando a um outro ponto do aparte de V. Ex•, quero dizer que não houve,
antes de 19b4, dcb:ucs pcl:1 suprcssilo da estabilidade, c se houve, fomm de
vo~:cs isol:1dus que não visavum, com isso, ti trazer scgur:mça c cstubilidudc
para o trabalhador c sim puru aqueles que o cxplomvam.
O Sr, Guhricl Hermes (ARENA nobre Senador, muitos mesmo ...

PA) -Houve muitos debates,

O SR. LEITE CHAVES MDH-I'R) ;1qucl:1 lei chegaria a ser tlprovudu,

Jumuis, numa Democracia,

O Sr. Guhrlel Hermes (ARENA- PA)- Quero dizer" V. Ex• que cu
mesmo participei na Confcdc:rucüo das Indústrias, em Fcdcr:tções de Indústrias, desses Ucbutcs defendendo o oposto, Quero dizer u V, Ex• que cumesmo cru eontr(lrio, 11 niio ser que se criusscm detcrminudm gmuntias,
O SR. I.EITE CHAVES (MDB- PR)- Mas V. Ex• jumuis indicaril
um sindic:Ho ou algum cstiuncnto social, que defendesse :t suprcsslio da cstuhiliuadc.
V, 1:.\• niiiJ cncontw um trubalhudor, umu voz autorizmlu de purtidn
que l'mse l'uvnrúvcl ü .~uprcssiio d:t estabilidade, subido c:omo a cstabilidallc
fni o mainr direito, porque ele envolve Uignidude, quer dizer, o nwior direito
que u trabulhadur no P:tis jú teve. Tanto i: que no instante cm que ela cuiu,
caiu a sua ~cguranç;1, caiu u suu LranqlliliUadc.

Sr. Presidente, n Jncurncntn i; curto c cu Jarci os apmtes uos companhdrus logo nn linal, porque n:io ~JUcro que lwja pcrdu dil sua unic:idadc c
vcju que ele cst{l sendo ouvido com mui tu :ttcnçlio por Scnudorcs ilustres que
haverão de, cm outros pronunciamentos, o sccundurcm, o corrigirem ou
cornplcmcnt:lrcm,
Í'rojctos arrojados como ITAl PU, Ni1o têm um significado só interno ... O
seu :1lc;mcc é de ordem geopolítico, Note-se que cm qualquer iniciativtt de inJcpcndi:ncia cconômic:a di;mte das metrópoles do cupitulismo intcrn:u.:ional
i: ;1rduamcntc combatido. O exemplo típico fomm as manobrus intcrnuciollilis contra o Pac:to Andino. O interesse espúrio que esti1 por dctrús das ani·
nwsit.l:.llr.:s propositalmente provocadas entre o Peru, Chile, Buliviu, Brasil c
Argcntinu. H:"1 um interesse no divisionismo da América Latina p:tru enfraquecer iniciutivas como ilS do Pacto Andino,
Outra obscrvaçlio importante é que hoje niio se faz muis restrições de
mercado quanto aos empréstimos conseguidos junto às metrópoles, desde·
11Uc us compras de produtos industriais sejam feitas na Américu Latina. Umtl
vez que as mullinacionais elegeram o Brasil como parque industrial, por uma
série de rnzõcs, tanto faz se comprem das metrópoles ou das submetrópolcs,
os lucros cus trilnsfcrências dos excedentes c da plus valia se dú da mesma
formu.
Esta rápida análise 1: posicionamento frente :10 subdesenvolvimento de
nosso continente, levou ti Bancadu do MDB do Puraná a formular uma Propostu Uc Desenvolvimento que vise atender aos interesses internos, sem :I fcta r ou lesar a economia e ulcgítima aspiraçiio por indcpcndi:ncia dos países
irmr1os, Ncccssit:tmos, indubiltlvclmcntc, do apoio que nos possam prestar
ns piiÍScs vizinhos. Acreditamos que a verd:tde c u ciência nUo conhecem
fronteiras nttcionuis c por esta radw tomamos ii libcrdudc de fazer nossu in·
tcrprct:u;:io c :tprcscnt:lr nossu propositum par:1 superar o subdesenvolvimento de nosso P:tis, c licurcmos felizes se ttlgo puder contribuir pura u rcllcx;io que dcvcril ser feita por todos os puíses. Enlim, ao povo de cada n:.u;ilo
~JUC :ll'roma a tarcl~l de mud:tr este processo não m:lis tlccitúvcl c climinur
L:Slil miser:"1vel re:.tlidade :1 que fomos submetidos.
Desenvohlmento Autocentrado
Enttctanto, css:ts características gerais c acima expostas, nilo são paru
vestir um novo Estudo c sim o Estado já existente, com sua históriu c suus
tr<~dições. A experiência vem demonstrando que a condiçilo de país
primúrio-export<~dor nilo se ajusta às necessidades nacionuis, não bcnclici:1
as amplas massas sociais brasileiras. Nem tampouco a simples substituiçilo
dessa economia primária exportadora por uma economia primúria cxportudorajexportadora de manufaturados, ainda que este pólo de nossas exportações, ultimamente, tendesse: a crescer rapidamente.
Nesse processo de rroduçiio c exportação, hã vArias problemas que prccisum ser resolvidos: interessa à nação um sistema de produção que amplie
ao múximo de sua C<~pacidude, segundo os interesses c aspiruçõcs do povo
brasileiro. Mas, u democracia do processo produtivo não se compillibiliza
com u monopoli:.mçiio du estruturu produtiva, A monopolizuçrto privud:1 do
trilllsportc c do ttrmazenam.ento não se compatibiliza com os interesses du
maioria da Nuçào brusilc:ira. f: imperiosa uma dcmocrutizuçilo da propricd:tdc c du produçilo mercantil: umu democmtização da produçiio, do consumo c das exportações. E pura isso é necessário c inadillvcl conferir um cttrutcr social à propricdttdc c aos outros meios produtivos, atruvés de umu rcfornHI da org:anizuçlio mercantil c du açào do Estado, O Estado. como agente
~ocial, rrccisu deter cm suas mãos os meios c instrumentos de apoio, fomento c controle d~· :.tçào produtiva, du modcrnizijçlio produtiv:~ ii guranti:J do
ncrcudo de consumo c exportações. E não deve agir comn intcrmcdiúrio da
açilo privadu, de uma clussc minorit;'uiu c de seus grupos mais atuuntcs que
monopolizam crcsc:cntcmentc u produçlio, a distribuiçi1o, o consumo cus cxport:u;õc.~. o governo rrccisa cst:lbclcccr :1 prioridade nitcional de apoio tiO
protlltlor hm.1·i/eiro, u g:mmtiu de uccsso dus ampl;.ts mussas :tos meios Jc produçtio rur:ll. E ao :unplo consumo de <llimcntos c bens cm ger:.ll a todas ii~
d:1sscs c se tores du populaçi'1o, Par ii isso lcrú lJUC llclinir sua linha de desenvolvimento c progresso asscnl:ldos nus suus ri4uczus, principulmcntc, cm
su:~~ classes trabulhudom~. cm sua cupacilladc de produt.ir, Um desenvolvimento autocentrudu, n;io Uc mcrc::tdo, Esse modelo cconômico c soci:ll ê de·
ci~ivo para o Pai~. Autoccntrado cm sua c:tpac:idudc de prodw;rw c cunsurnu
c vinculos externos de idcntilic;u;rtu Cllltl nutros puiscs que se encnntram na
me~ma situa4;'lin.
O SR. PRESIDENTE (Ci:thriclllcrmc.~. hllt:ndo soar ii cumpainhu.)L1mcntn informar a V. E.'<' que displie de apenas~ minutos par:~ cDncluir
~cu discurso.
Creio que, as~illl, c~lnu colahorando com V, h•
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O SR. LEITE CllA VES (M Dll- i' RI- Obrigado, Sr. J>rcsidcntc, jio
concluindo.

dl:ncil1 c:xtcrna. O Bntsil deve ser um Pais indcpendentc c não apcn;ts um Po.tb
com minorius independentes, porque a~nudas com i11tc:res~cs dos p;tíscs ric(l:o>
CcntmN.c cm "mercado" signilica ajustar-se 1t cupacidttdc de consumo c dus grundes empresas monopolisttts. E somente um ti pu de dcscnvolvimen·
hascuda mts classes c c:tmttdus privilegiadas. Um sistema de dcscnvolvimt:nto to, um "modelo cconõmico c social" que se assente nu força, na capacidade c
autoccntrado exige, no plano cx:tt:rno, quc o País não pretenda nem dispute nm. intt:rcsSL'S c :tspiraçõcs de suas amplus classes e cumadus trabulhadoru!'.,
hcgcmonias de dominação de outros países- e sim que c:;;tabclcçu a priori· pode construir u independência c o progresso nacionais. Não só como força
dadc du.~ relações internacionais em relações de igualdade e reciprocidade produtiva e distributiva, da riqueza nucional, mus como forçt~ consumidora,
com nações que enfrentam o problema da dependência c lutam pura a sua Ji. autodctcrminada. E assim, a ampliação do mcrcudo interno de tipo popular,
dcvc ser o pôlo de consumo: consumo ampliudo de géneros c de serviços cs·
hcrdnde c progresso.
Ess:t idcntilicacào fundamental com os países do Tcrcciro Mundo, sen(.'illis. Não o consumo de bens supérnuos. As exportuçõcs devem ser suaponta as prioridades nas rc\acõcs externas c à frente comum que dcvc ser bordinadas a políticas que levem â criaçilo de um mercado inlcrno de tipo
porulur. E essas exportações devem assentur·se, principalmente, cm mcrca·
dcst:nvolvida nas relações Norte-Sul.
dos c.xternos sob rcluçõcs democráticas e populares, quer dizer, cm mcrL'ndos
lnlerYenção do Estado
do terceiro mundo, pelo critério preferencial de trocus, espcciulmente com os
No mundo cm qur.: ilação do Estado é ampla cm qualquer economia, C países da América Latina, Ãfrica c Ãsiu. Todavia, o nível da pr:itica produti·
difícil admitir que ainda hoje haja quem, sinceramente, acredite ser possível vu c as intermediações do sistema distributivo dos alimento!'!, artigos c bens
rr.:tornar aos velhos tempos do capitalismo competitivo c do Estado não in· cm geral impõe turcfus de organização popular cooperativa e de ução do Es·
tervcncionista, A intervcnçfio do Estado nu economia í: necessária c conti· tudo. como meio de fort;ilecer o povo, u produção c elevar o consumo dc :dinuar{t cre.~ccndo. A tarefa dcmocr:itica não é tentar contê-las, mas umpli11r o mentes c bens sociais a toda a população brasileira.
As cooperativas de produção, distribuição c consumo. de tipo popular c
com role popular sobre o Estado. So sc:rli possível retomar c garantir o des~:n·
volvimento econômico do País c ao mesmo tempo elevar o padrão de vida não "empresarial" (de mercudo) devem ser estimuladas c merecer o apoio e a
dos trabalhadores do campo c da cidade, reforçando a soberania nacional guruntia do Estado Brasileiro.
Sr. Presidente, é este o documento. Pode haver d~.;cordâncio.~ L'tTl rcl:n,·iio
num mundo onde se uvolumam as ameaças cconômicas, políticas c militares
aos países subdesenvolvidos, se se adotar outro modelo. Além das reformas a pontos, mas no fundamental creio que o País o aceitará. Ele cst:i sendo tradcmocroíticas, nas condições bntsilciras de dc:senvolvimcnto é fundamental zido a debate clicará nos Anais desta Casa. O Congresso de Curitiba foi de
que o Estado se aperfc:içoe c aumente a sua ação cconõmica, social c cultural. grande proveito; esse documento foi feito por diversos Deputados do no~so
E preciso elevar o grau de participação do Estado, dos Estados membros c Partido. É o resultado de várias idéias de companheiros nossos, que têm vividos Municípios, mas que se supere, untes, o burocratismo artificioso que é do a realidade de cada dia c que trazem a vocação para u vida pública c no
desvirtuamento funcional do Estado. Que se elimine a crescente privati7.ação coruçào um sentimento de amor a seu povo e à humanidade. Eu não furia
do Estado- posto o Estado a serviço de uma classe monopolista- e que justiça, uo nnal do meu discurso, se não prestasse uma homenagem a todos
ugora se completa demolidoramentc com a privatização dos resultados so- os Deputados do Paraná, ressaltando dentre eles, dois que tiveram uma purciais, atingidos com a ação do Estado, ao longo dos últimos anos. Porém isso ticipaçiio muito direta no Conclave c que, com seus esforços, concorrc:ro.~m
aindu não é suticientc; se não houver outras medidas controladoras da ativi- para que chegássemos ao magnífico resultado de unidudc continental a que
dadc económica brasileira. Entre clus a estatização do sistema financeiro- chegamos. Siio os Deputados Genortc Kirinos. Presidente do Simpósio c
que é o perigoso ilgentc dos interesses minoritários c monopolistas, que afe· Waldir Pugliesc. Rcssultamos, :~indu, u do nosso lider nu Assembléiu, o Detum e degradam cada vez mais a economia dependente de nosso Pais c as putado Nilzon Romeu Sg:~rezi.
Sr. Presidente, muito grato pela tolerância c espero que este documento,
condições de vida e de trabalho do Povo,
como us coisas sérias, fecunde nesta Casa c seja, ao depois, motivo pur:1 conPoslçiio do lrabalho
siderações mais amplas c mais uprofundadas. Muito obrigado a todos. (Mui·
Ni! $Oeied:tde brasileira, os programas de governo vêm dando priorida· to bem! Palmas.)
de à posição do capital externo c interno. Essa mistificação, cconômicu c
polítka, esconde uma atitude de opressão c exploração do trabalho que atin·
DOCUMENTO ..t QUE SE REFERE O SR. LEITE ('/IAgc u níveis intolcníveis. Toda a sociedade nacion:ll se ressente dessa atitude,
VI:S, EM SEU DISCURSO:
fundad<~ na ditadura politica c na utual politica cconômica do governo. O
f!Tandc dc:safio q uc se impõe uos brasileiros, está cm colocar o trabalho cm
IJra:il Hnald
suu primaziu no sistema produtivo c na valorização social. Sem estu mu·
Editoriais
dança de atitudes c de políticas, a sociedade brasileira não poderá conquistar
WHAT IS A LATIN'!
11 dcmocraciu c o efetivo desenvolvimento econômico-social. As mudunças
de Estado, de governo c as reformas institucionais c sociais nrto serão levadus
This isjust to give vent w my fcclings anda way ofcxp.rcssing my !>.Oii·
a cubo sem que se apoiem no trat:.Jiho e nos trabulhudorcs, cm primeiro lu·
darit)' with tht: people of Nic~r:tgua:
gar. Uma polticia social, que seja resultado c fruto da organização das clus·
To bc a L:nin Amcrican is much more than being a mystic pcoplc, savuses trubulh;&doras, e que eleve a participaç!lo dos trabalhadores na vida social
gc, poor ... a Lutin Amc:rican has learned to livc with suffcring and bad luck.
c politica i; o primeiro c decisivo passo ne reorganização do Estudo c do go·
Hc knows how to hopc for thc impossible thut is always so neur to becoming
vcrno, c n:1 construçiio de programas econõmicos, sociais c políticos.
:t n:alhy but scldom does. Hc has lettrned to wait, smile, pender, cry, light.
Allnhumcnlos pollllcos
Hc i.~ no stranger to misery. knowing that basicully wc are somchow rich. A
Lmin
Americun will even die to defcnd his honor, an honor sometimcs forOs ulinhamc:ntos polfticos dus oposições, devem endereçar todos o~ cs·
l'orços pum um E.ftado DL•mocrálico, .mrial e indept•t~delllt•, que somente serit gottcn by many. An honourofbeing a human heing hnd ofbcing hum;tn. Of
conseguido se pudermos liquidnr as leis c atas de cxceçiio ainda embutidos the sovercign right ora human bcing. The honor ar being able togo hungry
&tnd to dream smull drcams ar u better lifc for our children.
nu Constituição espúria c nu Lei de Segurança Nacional, que renctc o espiriAnd silcntly, <IS do ali Latin Americans, wc watch thc mucabrc gume
ta ditatorial do regime. A Anistiu ampla, geral e irrcstritu ~uma butulha a ser
truvudu contru us forçus arbitrárias como condição paru um processo de pur- from the grundstand. We sce womcn and childrcn dic. Babies, ncighbors,
ticipução política, democrática c populur, que conduza u Nação a uma As· friends. Ali lighting and dying. We cry und wish we could hclp. An curly
t!e;lth comes, precipitutcd. The pcople suffcr as do ull Latin Amcricuns.
scmbli:ia Nacional Constituinte.
lt is :1 victory without the~word ofvengeancc. A victory, :1 blood sucrili·
Essa é u rormuluçilo políticu aberta das várias classes sociuis e suus rc·
luçôes no livre jogo de interesses c poder politico. Não hú untccipuçõcs urbi- w. A victory of teurs of happiness ... mcluncholy tc:urs of thosc who are victo·
trúrius ~1ue legitimem forças sociotis e governos puru que representem os efeti- ríous, yet sad. A truc victory, of justice, of mnnkind,
vos intcrcsSL'S nacionotis. A livre manifestação das classes c cumadus sociais,
Wc will not forget thc blood thut hus been spillcd ... it :-.oaks thc lund.
suu própriu organizuçüo com buse cm seus interesses c uspiruções, constitui o This sncrilice in Nicumgua to victory und pcacc. This lave of thc pcoplc for
prcssupusto d:t legitimidade e a h:gulidude da orgnnLwçilo poHticu brasilciru thcir native lund, it grows in the furests und ficlds. This victory. rny brothcrs,
c do funcionamento de suas instituições. Além dus medidus formuis c pollti· P"id lO r in your blood, serves as om cxample for ull, of ou r hcritugc, who Lukc
cus, tJcsdc jú as oposiçôcs devem lutur ptlrU que n Nuçi'lo supere suu depen· ut thc sword for frccdum.
c~tou
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May moderution und humunity light the way for your nt::w leaders. Mny
they cmbntcc thc true conviction of liberty. That thc rights of mankind muy
prevail in :III thc:y do.
Finnlly, wc Brazilioms hopc to sce in you, Nicar:1gua, much more thun
ju.~t "A Land ar Sun :mú Huppiness", We wish you to bccomc thc "Land of
Pcucc" us un c,~~;umple for ull our Lutin Amcrican countries. We Bruzilians
wccp for your dctld, but rcjoicc in your noblc conqucst for Jibcrty. Ccrtuinly
wc, togcther with ali our Latin Americ01n brothers, will work for your rcconstruction. - Oswaldo Emldlo Silva Jr.
São Paulo

(Jornal da Tardt•l
(Leners Sectionl
DISCURSO PRONUNCIA DO PELO SR. EVELÃSIO VlEI·
RA NA SESSÃO DE 17-8-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M OB- SC. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A situação do nosso País atingiu a um ponto onde sobram problemas e
escasseiam as soluções. Para as constantes adverténcias que fazíamos, sobre
a economia c as suas repercussões sociais negativas, obtínhamos respostas
prontas, nem sempre convincentes, do tipo deixa estar para ver como é que
fica.
HA quatro anos que estamos evidenciando nesta Casa que a estratégia
cconõmica estabelecida nos últimos anos não atende aos verdadeiros interesses da Naç-J.o,
Assim chegamos a um dívida externa superior a 43 bilhões de dólares ao
final de 1978, a uma inflação nos últimos doze meses próxima dos 50 por
cento, a uma dívida interna federal acima dos 371 bilhões de cruzeiros, em
abril último, segundo Banco Central, mas calculada em torno dos 500 bi·
lhões pelo Ministro da Indústria c do Comércio, sem contar a crise no abastecimento que obriga o País a importar arroz, rcijào, milho, alho, leite, car·
ne, trigo, soja, no valor que se aproxima, este ano, de dois bilhões de dólares,
segundo o Dr. Paulo Viana, Presidente da Comissão de Financiamento da
Produçtio, cm depoimento prestado há dias, na Câmara Federal.
É grave a situaçtio utual, a qual tende a ganhar cores ainda mais
sombrias, rrentc a diversos acontecimentos recentes, mas capazes de desdobramentos futuros de prorundas conseqUências. Previsão recente, oriunda
da revista Conjuntura Econõmica de maio último, projetou us exportações
brasileiras em 14 bilhões, 670 milhões de dólares. Não resta dúvidu que í: um
valor respeit:!vel, quando sabemos que uma década atrás, quer dizer, cm
1969, e,~~;portávamos 2 bilhões, 311 milhões isto é, seis vezes menos. No cn·
tanto, a previsão também que em 1979 parte significativa do resultado dus
exportações, perto de 50 por cento, serão absorvidos pelas importações de
petróleo e derivudos, quando em 1969 esta relação era de 10 por cento, apro·

de 1979

O Sr. ARcnor Maria (MDR- RN)- Eu perguntariu u V, Ex• se, essa
husc de 30,8, quanto em dívida de 197R c quanto i: a dívida de 1979. Só isso.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOB- SC)- A nossa divida, cm 197H,
chegou a 43 bilhões e meio, Naquele ano, houve um crescimento de 35,H%,
que se repete agoru. Nos três :1nos anteriores, 1975, 1976 c 1977, foi de2J% o
crescimento du dívidH t:Kternu, cm cudu uno.
Esses números evidenciam que se constituiu uma bolu de neve, cuda vel
nwior c mais robusta, a retinir n nossu soberania, pois, pura contrairmos no·
vos emprêstimos, temos que fazer novas c maiores concessões internas, pro·
vocando a desnacionalização deste Pais.
O Sr. Paulo

Bro55ar~

(MOB- RS)- Permite V, Ex• um apurtc?

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MOB- SC)- Ouço o nobre Senador
Paulo Brossard.
O Sr. Paulo Brossard (MOB- RS)- Quero dizer que a dívida "terna
o1umentava, duplicava, de quatro cm quatro anos, segundo o crescimento
que se vinhu verificando. E agora, pelos novos índices, a duplicação se durá,
praticamente. de três cm trés anos,
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M OB - SC) - Perfeito.
O Sr. Aaenor Maria (MOB- RN)- Permite V, Ex• um apurtc?
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (M 08 - SC) - Pois não.
O Sr. Aaenor Maria (MOB- RN)- Nobre Senador Evclâsio Viciru,
desejava saber de V, Ex• qual a percentagem do risco do dinheiro empresta·
do'! Eu tomei conhecimento de que na proporção cm que se está aumentando
u nossa divida, C'Stão aumentando os percentuais dos juros sobre os cmprésti·
mos,

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOB- SC)- Tudo depende do credor c
das concessões que são realizadas aqui; às vezes não é interessante a um pais
cobrar juros maiores pelo financiamento, mas receber concessões especiais.
De forma que há variações nas taxas. Assim, chegaríamos ao final de 1979
com um endividamento cxti:rno de 59 bilhões de dólares. Aceitando, porém,
que huju um dispêndio de 3 bilhões das reservas hoje existentes, esse vul~r
pura a divida cxternu ficaria cm 56 bilhões, ou um pouco menos, cm 55 b1·
Jhões de dólares, o que não deixa de ser um valor extremamente elevado.
Ao Judo disso, t:.~mbé:m com profundas repercussões, tr.mos uma dívidu
interna que cresce igualmente de maneira acelerada. Durante: 1978, os com·
promissos do Tesouro Nacional tiveram um aumento de aprmdmadamentc
49 por cento, enquanto os resgastes desses titulas, sem o lança111:cnto de no·
vos, torna-se cada vez mais diricil, uma vez que elevados supc:rávlls on;amcn·
tários são improváveis cm 1979, ou nos anos seguintes.
Do mesmo modo que vinha ocorrendo com a divida e,~~;tcrna, :1quclu
contraída no interior do Pais udquiriu um vigor que lhe é próprio, especifico,
pois :1 mesma entidade, que sanciona a inflação com emissões, lança títulos
no mercado paru reduzir nele a quantidade de moedas. No entanto, os títu·
,~~;imadamente.
los públicos ni:io si'io adquiridos sem vantagens pura aqueles que dispõem de
De outro Judo, cm 1978 as despesas com o serviço da divida externa fo· recursos para tanto, E estas despesas são um custou que o Tesouro Nacional
rum de 8,5 bilhões de dólares, havendo motivos de sobra pura acreditar que deve responder, mais diu, menos dia.
ultrapassem os 10 bilhões no ano em curso, Se não, vejamos. Estimativa do
Ainda rcccntcmente, o Ministro da Indústria e do Comércio, Cumilo
Banco Central do Brasil, publicada no Boletim de junho dossa auturquia, Pennu, reconhecia, segundo o Jornal do Brasil. de 4 de agosto, que a metade
calculou o total de amortizações para 1979 cm 5,927 milhões de dólares. A da dívida intcrna pública, que calculou cm 500 bilhões de cruzeiros, é com·
uma taxa de juros de 9 por cento ao ano {nu verdade é um pouco mais), a posta de Letras do Tesouro Nucional de curtíssimo prazo, sendo o Governo
dívidu totul u 31 de dezembro de 1978, de 43,5 bilhões de dólures, resulturia ohrigudo a girar estes recursos, o que eleva a taxa de juros - c por outro
num pagumento de 3 bilhões, 915 milhões de dólares, Somando juros c ludo aumenta as obrigações do Tesouro Nacional, acrescentamos.
amortização estimados chegamos a quase lO bilhões de dólares.
O Sr. Paulo Brossard (M 08- RS)- E o pruzo vui cncurtundo cuda
Só com petróleo c derivados c o serviço da dívida temos ai umu despesa
vez
mais.
em torno de 17 bilhões de dólares, uo final do ano.
Se considerarmos ainda mais o défict de serviços correspondente a ouO SR. EV~LÁSIO VIEIRA (M 08 - SC) - Exutamcnte.
tras despesas que nilo os juros da dívida externa, o total de 17 bilhões chega
Niío bastasse o descquilibrio CKtcrno, nilo rasse jfl demasiada a divida
quase aos 19 bilhões de dólares, sem contarmos com outros pugamcntos, interna pública, um outro fantusma reforça-se por todo o território brasilci·
também necessários, de perto de 9 bilhões de dólures, com aquelas impor· ro e, uo tempo em que uprofunda a desigualdade social, pois maca primeiro
taçõcs igualmente imprescindíveis, de alimentos, matérias-primas, bens de o poder aquisitivo dos mais pobres, desorganiza u vida nacional, pela inquiccapital e outros.
tuçiio truzidu pelos seus altos índices, tanto às autoridades du í1reu
Nilo scrú demais, Sr. Presidente, udmitir uma elcvaçilo da divida externa econômico-flnunceira quanto aos empresários,
pelo mc:nos da ordem da que ocorreu cm 1978, de 35,8%. C:. u bolu de neve nu
Uma pequena inllaçilo pode ser uté, não vamos negur isso, cstimLliuntc ti
murchu veloz tornundo a nossu soberunia cada vez menor.
utividudc empresarial, c portanto cupuz de gerar emprego. No cntunto,
quundo os fndices crescem cudu vez muis c fogem ao controle, u situaçiio
O Sr. Agenor Morla (MOB- RN)- Permite V, Ex• um upurte'/
mudu de figura. Ai us coisus se: complicam scriumcntc, Sr. Presidente,
Aguru mesmo o jornal O E.fllldo de S. Paulo ununciu que o custo de
O SR, EVELÁSJO VIEIRA (M DB - SC) - Ouço o nobr< Senador
vidu nu cidudc do Rio de Junciro, que i: tomudo oficiulmentc como um indi·
Agc:nor Muriil, do Rio Grande do Norte,
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i;:Hlur n;1dnnal, dcvcrú aumentar Uc S,H% cm agosto, uu seja, no mê:~ corren·
te, ~egundu pn:visihl feita com b:1sc nos dados :1puradm pela 1:und:1Çi1o Ucllillu Var~as. A inlimn;aç:io é de ontem, c niio é ram causar S<~tbf:u.·tio, pui.,
dc~dt: n úhimo pacote de abril, de pscudocontrolc innacionúrio, c mesmo
;anlc~. c~::'tvarnn~ certos dt: que somente um proces~o de reforma c~truturul é
\.'arat de rcpt:rcutir pusitivamt:ntt: t:m nosso País, rcdu.,.indo a innaçilo c a dcpcnd~nd:l t:xterna.
E [Ht:cisu uma rcformul:u;üo estrutur:al cm nossa economia, porqu:mto
tmlas as "súhius" rnt:didas monetaristas niiu 1esolvt:rum: pelo contr{lrio, CílU·
smum m:~iorcs problemas económicos c, por const:qU~ncia, sociais. No cnUmlll, Sr. Prt:sidcnte, as tímidas medidas tomadas uté o momento deixam
muito a desejar. t\s :11tcrnativas t:nergéticas, voltadus para ii exrlor:u;iio de
rccur~o~ n:uur:1b existentes t:m nos.~o território, and<~m a pas~o de t:~rtaruga,
cnqu:111to o pn:ço de um barril de petrólt:o ;!lc:~nçu v:llorcs que se tornam
proibitivas, Novamente são admitidos inct:ntivos Us exportações, qu:mdo
sahcmn~ que t:st<~~. csrcd:dm~.:ntc quando de produtos manuf:llurados, c até
lliL'MlHl pruJuto~ ilgril.:olitS, m:orrcram por forÇil di! rcduçiio do mt:rcado intcrnn do Pais rela injusta politica s:tlarial imposta ;IQS twh:tlh:tdorcs, que
;a~ura manifestam, ainda que desorganitadamt:ntc. cm alguns caso~. 11 ~ua in~atisf:u;i"w.

Greves cm Min:1s Gerais, Porto Alegre, Süo Paulo, Rio, Goiús. Santa
Catarina t: outros pontos do País, estão a revdar, a confirmar as nossas p:llavras.
ü Sr. 1\·lauru Uenc\lidcs (M DB- CE)- V. Ex• permite. nobre Scn:l-

dor'!

O SR. EVELÁSIO VIEIRA MDB- SC)- Pois não.
O SR. MAURO DENEVJIJES (MDB- CE)- E o Governo rciteradamcntt: anunci;mdo a disrosiçào de ;~Iterar as dirctrizes da política sulurial
sem nada fuzer de concreto. Por várias vezes, o Ministro Murilo Macedo
anunciou, realmente, a disposiçiio do Governo cm alterar esses critérios, c,
decorridos já cinco meses do atual Governo, nada se fez de positivo p:~ra estabelecer uma nova sistemática, direcionando a política salarial do Pais.

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB-SC)- E não é por falta de inici:ttiva. por f:dtíl de advertência ou por falta de lembmnça: estíl Bancada, o Senador Marcos Freire c V, Ex• têm inclusive apresentado projetas no sentido
de se rcujustar, rt:riodicarncnte, os s:llúrios, p:~m se evitar a dcfusagcm dc
rendimentos dos trabalh:~don:s cm relação à compra do essencial par:1 a sua
suhsistênci:t.
O Sr. l111mar Franco (MDB- MG)- Permite V. Ex• um aparte'!

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB- SC)- Ouço o Senador Itamar
l:rancu.
O Sr. ltumur Franco (M DB- MG)- Scnó!dor Evclilsio Vit:ir01, cscu·
tanllu V. Ex•. c agora o aparte do Senador M:lllro Bcncvides, temos percebido que o Governo continu;~ u dizer :ts mesmas cois~1s por formas diversas. Eu
diria que o Governo está usando aquela linguagem da tautologia. Nf1o se
rrocessu uma reformulação estrutural, como bem disse V. Ex• Aind~l h:l
rouco, citando os dudos do Rio Ut: Jundro, que si"10 os d:1dos oficiuis que ser·
vem de base para tudo o Pais, recorJo~me, face à gravt: situaçiw que atrav~.:s·
~ii o meu Eswdo, qw:, nos Ultimas doze meses, o custo de vida nu Capitul de
Minas Gcr:lis j{l :~tingiu perto de 60%.

O SR. EVEJ.ÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Pcrfciwmcnte correto. As
rncdid;u, que l'oram udotadas niio rcsolvemm nada; pelo contrúrio. o~
rrnblcmas t:stào se :~prufundando. Se quisermos diminuir as tcnsõcs inn<tcio·
núria~. se 411isermos rcdu1.ir o nosso endividamento c11.terno, nôs temos qut:
proceder :1 uma rcforma n:t cstrutur:t econõmica deste P;~is. Sahcmos que cs~as medidas não vi1o urrcscntar o rt:sulwdo imediato que Llt:scjumos, mas
~im a médio prm.o. I! preciso adot:tr-sc, com urgéncia, essus nn::didus. Mmim
:1 nossa c~trutura CCllllÔmica, porque u continuar como vai ê permitir o crcscimcntn, nu P:~ís, dcso;cs prohlcrn:t~ de ordcrn económica c ~oci:ll.
f: impurtunte que h;,Jja, di! parte daqueles qut: conduõ'.irum ti\o de~;acer
taUamcntt: a politica económica br:tsildnl, um pouco de inmgin:11;ào c sen·'ihilidadc, para que pnssam. neste momcmo difícil, buscar o cquilihriu na~
negllei:u,"lJc~ ~al;ariai~. f: preciso att:mh:r ils dcrn:tnd;as dos trabalhadorc~. cnwntrando a ~olu..;iw para n~ graves problemas do l':~ls na mud;tnça da ba~c
do mmltlu, bcn1 a~sim llll c~tabclcdmcntn de uma estrutégi..:a nacional clar;a,
qu..: ..:nntcrnplt: o~ an,ciu~ da maioria Ja populi!l,'tln. L m1ui cstú, ~Lllllll sem·
prc esteve, 11 i\lo~·imcnto Dt:lllLH:r;'tti..:n llra~ilt:irLl a prc.,tar >1 ~~~;a ~romd~.: l'Lllabunu,;~\11,
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Sr. flrt:~idcntc, n:io rt:sta dúvida de que chegumos a um momento cm
que ~c torn:~ ncccs~úrin rarur para pcns:tr. A cxplosiio de greve~ cm qut: a cs·
pontam:id<adc ot.:u lt:1 .:11~ me!'! mo as lidcmnça~ potenciai~ mt:rct.:c uma ;.1núli~c
atenta. Mesmo que st: qudm, não há com quem dialogar. rcconhc~.:t:m muito~ daqut:lcs que se debruçam sohre o problema. E isto, é prcci~o dit.cr, é gra·
vc: é muito grave.
Muitos se düo conta dt: que é rácil plancjur uma economia. m;r~ que o
homt:m obedece a motivacõt:s muito dt:finidas, comun~ a todo~. que browm
:~qui c ;Iii, c irrompem ror toda a parte.
O modelo lidhou, porque o económico somente prospera quando o ~u
ci:~l é :Ht:ndido pelo menos nuquclc mínimo dt: t:xigênci.as próprias 1.1 c;.n.l:1 in·
dividuo,
Agom cabe cstabt:lccer uma dirctriz que seja capaz de rcvigor;u o P;1b,
buscando, num p;rcto de todus as forças vivas, estrutur.ar um rrog.rama, t.:u·
jos rcsult:~dos nün serão obtidos num curto prazo, mas que seja c:~ pu dt:
contur com a conlianca de todos c a participaçüo nt:ccssf1ria.
Cube prcscrv:~r u pequena c média cmrresa brasileir<~, criando um modelo de desenvolvimt:nto dcstinudo a produzir benefícios para o País c não üs
multinacionais. Ainda que comrrccnd:~mos u importúncia do cupit;rl cstran·
gciro, cuja cliciência tem sido comprovada cm diversos sctorc~ fund;rmcntais. n;io excluímos t:lmbém a rigorosa vigil:inci;., nacional sohn: aquc!iiS .:lli·
vi1.l:lde~ das quais p:~rticipt:m cmrrcsas originúrius do exterior. Est:t é a nossa
opiniflo pc~snal.
lgu:dmcnte, tanto cm função do mcrcudo interno quanto para atender i1
exportação, acreditamos que cabe à agricultura o papel priorit:írio. Somo~
um P:ris de vast;1 extcnsüo, com áreas vocacionadas para a agricultura c ;.1 pc·
cuúria, com um clim:1 excelente c um povo trabalhador, porwnto. com todas
:~s condições dt: obter umu produtividade ugrícola c:~paz d~: sustentar um vi~oro~o esforço de desenvolvimento.
Até agora, Sr. Presidente, a agriculturu tem correspondido, em que pese
:1 pouc:~ atcnç~o governamental. Mas, p:~ra a nova etapa que vislumbramos,
n :~pnio tem de ser muitus vezes maior, na form;1 de tecnologiu c recursos fi.
rwm:ciros, rara instrumentú·l<t adequadamente, a fim de tornur este País
uma verdaddm potência em alimentação.
Rt:conhecemos o uccrto de algumas mcdid:ts aprovad:ts recentemente
pma o sctur, que precisum de fato ser postas em prática, pura que. a partir
dos seus resultados, possamos avaliar o alcance de cada urna delas.
E importante reconhecer também que o novo modelo tenha um contcú·
do sot:ial bastante definido c que não só seja gamntido ao homem brasileiro
n emprego, mas também, e rrincipalmentc:, o salúrio compatível a uma exis·
tência cm que casa, comida, educaçüo, saúde c lazer sejam sóbri.as. m<~s pelo~
menus dignas.
Sr. Presidente, os últimos acontecimentos ocorridos cm nos~o P;.lis. de~·
dt: os movimentos soci:1is atê a reformuluçüo ministcri:~l, dcmonstr;rrn que o
equilíbrio dt:ixou de existir.
t\s gmndcs maiorias do nosso povo sofrem com a innação e reagem. n;a
fnrnHl de rt:ivinlliL:açõcs cconõmicas bcm definidas. Quanto ;r isto, creio que
todos esti"w de acordo, pois o~ índices aliciais de rc:~juswmcnto de s:tlários
i.'Stoio de 1'>1 to dist.:~nti.'S da rc:~lidade dos pn:ços pagos pelos cons'umidorcs, cm
qu:~lquer parte do Pais.
No entanto, na área do Executivo federal, há evidente falta de comando.
O ~Hnistêrio do Gcnt:ml Figueiredo, nem bem completou os ~cus cento c
cinqUenta dias, 11cou irremcdiavclmt:nte dividido, A saída do Ministro Si·
monsen está revchmdo que muito estuva oculto, no que respeita a divergências de opiniões sobre :1 condução dos negócios cconõmicos,
O Sr. Uumberlo Lucena (M DB nLlhrc Scnador'!

PB)- Permite V. Ex• um aparte,
.

O SR. EI'EL.\SIO VIEIRA (MDB- SC)- Com muita honra!
O Sr, Humberto Lucena (i\1DB -llB)- Essas diverg~ncias ~iio ti"1o 11a·
grantt:s que, tün logo assumiu o novo Ministro do Plancjnmcnto o Sr. Delfim
Nc\lu, uma de su:.1~ primciras prt:ocupacõcs foi anunciar o t:lhclumcnto dos
juro~. ~lUC nunc:~ encontrou gLimida no Ministro anterior, por que S, E~' o
c;o.·Ministru i\l:'1rio 1-lcnriqut: Simonscn sempre se nt:gou a tom:~r UllHl mediLia llc~~a naturl!lil, :~pesar dlls rcdamos rcrctidns que cr:un rei tos ni"1u ~ú no
Scnad11 i"cdcr:d, \!orno na C:'unar<~ dus Dcput;ados.
O SR. EVI-:LASIO VIEIRA (i\1 IJB- SCl- Mui to nhri~adu, Scnadllr
llumhcrto l.u~cna, pela contrihuk;iu de V. Ex•.
De uutrn ladn, a ;·m~ia de popularitar 11 lllHnc J,, Gcncr:d Fi~ucircdu
IL:va·o a perder todll 11111 dia rara ~aht:r {l lli\'t:l Jc rl'C\Ll~ de pruliUILl~ Jwrti·
granjciru~.
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Cube :1 um Sccrctíuio de Abastecimento Municipul cssu missão de indagar o custo do produto na fonte, o custo linuluo consumidor, c não u um
Presidente du Repúblicu, que sc desloca com uma grundc comitiva pura um
dia todo ficar nu Cidade de Si'io Puulo, visitundo Feiras Livres.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB- SC)- Porque, se tivesse, as coi·
sas esturium cl:uas, estarium definidas no campo politico, no campo econô-,
mico, no campo social, em todos os cumpos.
Desgraç:.tdamente, o Governo est{t utônito, está desapontado.

O General está preocupado com IPOPE, c, duí, aceita o recurso fácil do
êxito momcnttinco, esquecido de que a adesão profunda a um govcrnuntc requer muito mais o exemplo dos atas do que gestos rocambolcscos ou paluvms recitadas de cor.

te'!

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Permite V, Ex• um aparte'/
O SR, EVELÁSIO VIEIRA (M DB ..:_ SC) - Com muito prazer.
O Sr, Marcos Freire (M DB- PE)- Nobre Senador, V, Ex• tem toda a
r<tâio nas considerações qm: vem f<tzendo. Num país como o nosso, com o
complexidade a agudeza dos nossos problemas, é quase inacredilávd que o
Presidente da República deixe o seu gabinete de trabalho- onde deveria estar equacionando as grandes questões nacionais - para ir fazer o papel de
fiscal de feira de mercado - é incr[vel mas, dolorosamente, é verdade, Se
Sua "Excelência- quem sabe?- dizem que teve um êxito momentâneo, porque os preços alixados baixaram naquelas 24 horas- tulvez Sua Excelência
estivesse melhor, mesmo, se ussumisse a Presidência da SUNAB. Mas, nobre
Senador Evelásio Vieira, a situação é tão atabalhoada que, há poucas sema·
nus, o Presidente da República e o seu Ministério assumiam os canais de televisão, para assustar u Nação com o termo de "economia de guerra". E agora, pussadosjá alguns dias, com a substituição do Ministro do Planejamento,
o que nós vemos? É o novo Ministro assumir a pasta com outra postura,
querendo, abruptamente, incutir otimismo e convocar os empresários deste
País para prepararem as suas máquinas e os seus arados, porque a orientação ugora já é outra- é o de resolver o problema da innação através de
um política desenvolvimentista. Logo, diametralmente oposto à que, há ai·
gum tempo, num curto período, se anunciava à Nação. Portanto, esta Nação
não pode ter confiança, não pode oferecer crédito a esse Govcrno.l! um Go·
verno que, tendo sido escolhido um ano c seis meses de antecedência, c se di·
zendo sucessor de outros Governos que se impuseram não pela vontade do
povo mas pela força das armas, este Governo está, como nós estamos vivendo, mergulhado na perplexidade, na confusão, Portanto, lamentavelmente,
um país como este assiste coisas dessa ordem: um Presidente da República
que não foi eleito pelo povo, mas que já era escolhido com um ano e meio de
antect:dência, o que não possibilitou que se preparasse para assumir a Presidência. Entüo, deixou o seu palácio paro~ ir fazer atas demagógicos, como
este a que V, Ex• acaba de referir. Parabenizo V, Ex• com mais este pronunciamento sério c profundo, como costuma fazer nesta Casa.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- V, Ex• levanta um outro
aspecto muito importante c que tem sido um agente a causar maior distúrbio
ainda a este Pais, principalmente no setor econômico V. Ex• sabe melhor do
que nós que desenvolvimento é estado de espirita. Para um homem, indivi·
dual mente, ou um conjunto social, é preciso que, no cumprimento de qual·
quer missão, tenhamos um estado de espirita bom, que estejamos murchando com segurança, com tranqUilidadt:. Os comandantes têm obrigação dt: estabelecer linhas definidas.
Nt:ste Pais, isso não ocorre. Veja V. Ex• que o novo Governo, logo
que começou a operar, estabeleceu como prioridade a agricultura; daí a
pouco, a prioridade foi o combate à innaçào; mais tarde, a prioridade número um passou :t ser a crise energética c também o endividurnento externo, H{t
uma mudançu constunte. Veja V. Ex•, os empresários brasileiros vivem
constuntemente sem poder tomar posição em rdaçiio :'t expansão das suas indústrias, dos seus negócios, por falta de firmeza do Governo.
Agora, existe no Brasil um clima de expectativa, pura se saber se o Sr.
De: Ifim Netto vai repetir a mesma postura que ele adotou nos Governos Costu t: Silva e Mêdici, ou se ele vai agora, como superministro, estabelecer outras normas de uçil.o para o campo econômico e social. Isso tudo tumultuu,
como tumultua, tumbi:m, u indecisão do Governo nas questões de ucabu ou
nào acubu com os partidos, procede ou nilo procede:) reformul:tçilo purti·
dúria.
Isto, tumhém, Senudor Murcos Freire, vem criando problcmus sérios u
se n:nctirem profundumentc n:t economia brusileiru, cm todos os setores. I~
muis um d:tdo u rcvclur a desorientuçiio deste Governo, que nüo tem um verdudciro timoneiro.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- V. Ex• mcconccde um upur·

O Sr, Lomanto Júnior (ARENA- BA)- V. Ex• me concede um apar·
O SR, EVELÁSIO VIEIRA (M DB- SC)- E com isso, sofre toda a
N:tç~o.

O Sr. Marcos Freire (M DB- PE)- Ele patrocina a confusão, Hoje, é
o próprio Ministro da Justiça quem vem defender prorrogação de mundatos.
O SR, EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Perfeito.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- E incrível c lamentável.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB - SC) - E.
Ouço o Senador Lomanto Júnior.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Nobre Senador Evelásio
Vieiru, niio vejo nenhumu incoeréncia. V. Ex• ulirmou que nós não temos um
timoneiro: efctivamentc, não procede a sua afirmação. Nós temos um Presidente cônscio de suas respons:tbilidades, preocupado com os problemus gra·
ves que tem que enfrentur, seguro das suas decisõ::s. Criticar-se o Presidente
porque ele, ao tempo em que elege como prioridade, como meta número um
do seu Governo, u agricultura e, ao mesmo tempo, anuncia o combute Uinnuçiio, niio vejo nuda que possa chocar; ao contrário, u prioridade para a
agriculturu tem como objetivo principal ser um dos instrumentos válidos
paru atenuar o problema innacionário. Nüo vejo, portunto, nenhuma incoerência nessa atitude ou nessa posição do Governo: uo contr{trio, o Governo
vem se mantendo nuqudu mesma posição iniciul: combute à innação, elegendo como meta principal de sua atividadc udministrativa a ugriculturu, o
incentivo lt :tgricultura. E quando o Ministro Delfim Netto assume o Governo e anuncia, convoca e estimula, numa fruse, os ugricultores pura que movimentem os seus trutores e os seus arados, niio há dúvida alguma de que essu
convocação é uma palavra de estímulo, de encorujamento e um unúncio que
traça o objctivo de suu atuução. Criticar-se o Presidente da República porque vai verificur pessoulmentc: o preço nus feiras, identificar-se com o povo,
por quê? Qual o crime que cometeu o Presidente? Equal o tempo que perdeu
cm ir cm contuto com uqut:les hortigrunjeiros, demonstrar uo povo o seu interesse, :t sua tatu! prcocupuçiio com os problemas que anigcm u população
de b:tixa rendu'! Não vejo portanto a ruzão de critica ao Presidente, por :ts·
sim proceder. Permita-me V. Ex• discordar da posição, das considerações do
seu discurso, cu, que sempre o ouçu com muita utenção e tenho grande respeito por V, Ex•, porque realmente aborda com st:riedade, com propriedade
os problem01s maciomlis, hoje esteja a discordar da posição colocudu por V.
Ex• Até agora, V. Ex• nã.o encontrou nenhumu incoerênciu por p:trtc do Se·
nhor Pn.:sidente d:.t Rcpúblicu, nesse st:u comportamento ou no comportu·
menta :tbordado aqui por V, Ex•
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- O Governo assumiu,
anunciando que a sua prioridade número um seria a agriculturu; aceiHtmos.
Seria dt: comb:tle à innuçào; aceitamos. Mas, em seguida, ununciou corno
prioridade o dcscnvotvimento de alternativas energéticas, que estão marchundo :t passo de turl:truga. Anuncia o Governo de V. Ex•, em !lcguida,
prioridade tumhém número um, combate uo endividumcnto externo, cuda
vez muior. Agont, o Governo, através do seu principal arauto, superrninistro
Ddflm Nctto, ttnunciu que quer desenvolvimento com innaçito. Ora, nobre
Senador, não é possível utacur todos esses pontos sirnultune<tmente. Como
poderemos combutcr a innação, se queremos ao mesmo tempo rúpido desenvolvimento econômico'! Como poderemos ter esse desenvolvimento sem import:tr nmtéria-prim:t, insumos necessários u esse desenvolvimento, sem bus·
cur tecnologiu externa'! Como poderemos aumcntnr nossas exportações, se
nlto uumcntnrmos os linunciumentos subsidiados, que chcg:tm ia ordem de
JOO bilhões de cruzeiros, o que é urn dosgrundes vetares nus tensões innuciontarias'! Niio seria dessu muneiru que o Governo de V. Ex• vui :alcunçur e~sus
mcl:ts.
E por que isso ucontecc'! Porque o Presidente da Repúblicu, illl invés de
se dedic:tr muis lt eliminuçiio desses problemas, se preocupn mais cm ir tt fei·
ru, cm Sito l•uuln, cm ir uo Marncunã, assistir o jogo, depois vai :.m hipódro·
mo, assist~r corridus de cuvulo, depois vui uo boteco, conversur com "u" ou
"h", depois voltu ao Rio de Juneiro. Hoje, o Jlrcsidente du República, em
fim de semunu, cstft nwis foru do que cm Drusfliu.
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O Sr. Lonumlo .Júnior {ARENA- B/\)- Estou 1.bconhccendo o Se·
nadnr l:vclú:-;in Vieira.

O Sr. Marcos Freire (M DB- PE)- O que me admira é que nào tenha
h;n·ido da p:trtc Ú{) Senador Lomanto Júnior uma ~ó paluvra ...

O SR. EVEL,Í.SIO VIEIRA (MDII- SC)- Estou registrando fatos
verd;nleirm; ou V. Ex• llC!,W ...

() Sr. l.omunlo Júnior (ARENA agressivo aqui nesta Casa ...

O Sr. Lomanto .Júnior (ARENA- UI\)- Estou desconlm:cndu o Senador, numa amilisc que nüo corresponde thl seu comportamento, it sua rn·
siçiio coerente, it an{llise séria, sempre fcitu por V. Ex• Hoje, estou desconhecendo o Sen:tdor que tanto admiro nestu Cusu,

O SR. EVEI.,ÍSIO VIEIR,\ (MDB- SC)- Estú com a palavra o Se·
nudor Murcos Freire.
O Sr. Marcos Freire {MDB- PE)- Muito obrigado. Pois o que me
admira é que huja tantos cncómios ao novo Ministro Dclfin Nctlo e nem
uma ralavrinha sequer, nem que seja :t titulo de necrológio. pma o Ministro
renunciante, que há um més esteve nesta Casa c o próprio Senador Lomttnto
Júnillr c seus companheiros foram a ele c se esparramaram de elogios: era o
homem que tinha u chave da soluçfio dos problemas nacionais, na economia
de gucrr:t, sacrifício, .. Agoru, chega o outro Ministro, succ.~sor do Prof, Simonscn, dizendo: não hú crise; vamos resolver tudo. Trutorcs c máquinas
deste P:tis, prcpurcm-sc para produzir ... de repente, tudo mudu! Ser{t que é
por coisas como essas que j:'t se disse que este não é um Pais sério?

O SR, EVt:LÁSIO VIEIRA (MDII- SC)- Estou registrando f;nos.
O Presidente da Rcpúhlica, pratic:tmcntc, tem estttdo m:tis for:t de Brasília,

cm viagens .. ,
O Sr. Lomunro Júnior (ARENA BA)- Niio diga isso!

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- ... o nüo registrei que Sua
Excclênl:ia perdeu unwtardc num churrasco dc anivcrsftrio- no interior do
Est:tdo do Rio, P:trecc-mc que u hora é tüo sé riu, tão grave, que o Presidente
dcwria estar pcrnwncntcmcntc comandando seus Ministros ...
O Sr. Lomanro Júnior (ARENA - BA)-

E o que

está ocorrendo.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB- SC)- ... para resolver os probo·
l:tms; mus, tiO contrário, está embarcando novamente para o Rio de Janeiro,
p:tra p:tssar lú o Jim de semana, e voltar só na segunda-feira.
O Sr. Lomanlo Júnior (ARENA- BA)- V. Ex• acha que Sua ExcoJéncitt vai passar o
de semana'! Vai trabalhar no Rio de Janeiro.

nm

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB- SC)- Dovoria estar com os seus
resolvendo os problemas nacionais.

Mini.~lros,

O Sr. Lomanlo Júnior (ARENA- BA)- Sua prcocupaçuo estó volta·
da par:t os problcmots n:tcionais, Niio faça essa injustiça ao Prcsidcnlc da Rcpúhlica, que estú desenvolvendo um esforço enorme, está se sacrilicundo, como, uliás, é do seu dever, para a solução dos graves problemas que anigem a
Nação. E ele está consciente desses problemas. Quando V, Ex•, há pouco,
aludiu que o l'rcsidcntc foi U televisão, o Presidente advertiu a Nação, falou
a verdade, dizendo das diliculdadcs, pediu austeridade. E, ao mesmo tempo,
quando o Ministro Delfim Nctto dú uma palavra de otimismo, isso significu
~JUC hú, rt::tlmcnte, sintonia: precisamos austeridade partt combater a inlhtçüo, nws precisamos, sobretudo, de desenvolver a nossa ugricultunt a fim
de lJUC ela seja um inslrumento válido no próprio combate à inllw;ão.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOI!- SC)- E, do ostó agindo tüo
sério que, ainda há dias, recebeu, demoradamente, um~ dupla de caipiras,
ni'u1 sei se cru Tonit:o c Tinoco ou outra, c agora vai receber Salomé. Governo tlt: :tustcrid:tde!. ..
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Permite V. Ex• um aparte'!

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (M DB- SC)- Ouço o Senador Itamar
Franco.
O Sr.ltamur Franco (M DB- MG)- Senador Evdásio Vicim, V. Ex.•
dcvcri:t pergunl:lr ao Senador Lomanto Júnior, que disse estar desconhecendo V, Ex•, hoje, na tribuna, como é que o Governo respondeu à política cs·
pecul:ttiv:t do ôlco diesel c do aumento do ôleo combustível. O Ministro do
Governo foi à televisão, confessou n policia especulativa, no dia seguinte o
Conselho Nucional do Pctrólt:o baixou uma portaria aumcntundo o óleo diesel. E, no entanto, quisemm proibir os pequenos carreteiros de Mi nus Ger:tis
a aument:tr os seus fretes. Isso é politicu de austeridude'!
O SR. EVELASlO VIEIRA (M DB- SC)- No entender do Somtdor
Lonwnto Júnior, sim,
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Permite V, Ex• um aparte?
O SR. EVEI.,\SIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço o Senudor Murcos
Freire,
O Sr. Marcos Freire (M DB- PE)- O n:trnto que V. Ex• truçou não
tem n;tda de curicuto. Eswva-sc nn bojo d:t pior crise que o Governo utravc~
~nu, 1,:om a demissão do Ministro do Pl:tncjnm~:nto, c Sua Excclênciu cst:tvu
bancando o liscal de feira lú cm São P:tulo, O Senador Lomunto Júnior se csparrumnu de elogios ao Ministro Dcllim Nc:tto c chegou nté mesmo t1 dii'er
que ele ;1ssumiu o (JMerno- ni'to ~ei se é equivoco, ni'10 sei se foi premo·
ni~;itu, ni'tu ~l'Í, enlirn, se assumiu de J'uto,

o SH. EVELASIO VIEIRA (M DB- SC)- Ele cstít certo, assumiu de
futn.

BA)- ~conhecido o seu estilo

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB - SC) - Perfeitamente.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA)- Senudor Evelásio Vieira,
permite um aparte?

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço V. Ex•
O Sr. lomanro Júnior (ARENA- BA)- Senador Evelúsio Vieira, es·
tr:.tnho mais uma vez a intervençfio do meu nobre colega, representante de
J»ernt~mbuco, quandiJ ele procura gracejar, procura até colocar a pcrsonalic.ütdc de um Ministro em termos de chacota, como acaba de fazer. O Ministro Simonscn cumpriu o seu dever ...
~c

O Sr. Marcos Freire (M DB- PE)- Muito bem! Até que enfim V. Ex•
referiu :t ele.

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) -Cumpriu o seu dever e se
niio liz essa rcferCncia anteriormente, foi porque o seu nome não foi trazido
a dchatc. Cumpriu o seu dever até o momento cm que ele achou que deveria
entregar- é um problema de foro íntimo, de decisão pessoal que nós não
podemos o.tn:tlisur. O Ministro Dellin Netto assumiu a pasta.
O Sr. Marcos Freire (M DB -

PE) - Ou :tssumiu o

Governo'~

O Sr. lomanto Júnior (ARENA - BA)- Assim é difícil deb:tter com
V. E.,.
O Sr. Marcos Freire {MDB- PE)- Muito obrigado u V. Ex•
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA)- Tenho prazer em debater
com vúrios dos eminentes colegas, seus companheiros, Primeiro, V. Ex• parece desprezar o debate, n:pelir sempre o diálogo. Todas as vezes que,pcdimos um upartc ou V. Ex• considera longo ou interrompe, por isso é que dei.\íurci dch:llendo com o eminente Senador Evclásio Vieira, de que não quero
tomar o seu precioso tempo, mas quero dizer a V. Ex• o seguinte: o Ministro
Dcllin Netto ussumindo a l»asta do Ministério do Planejaniento vai dar con~
tinuid:u.lc it politica do timoneiro que está à frente do Governo, de comb•ne li
inlluçiio, de estimular tt agricultura como um dos instrumentos válidos pura
o combate a est;l inlluçiio, a lim de que possamos vencer, c vamos vencer, u
crise que ussolu o País, porque este País tem um potcnciul muito gmnde. E,
inclusive, vamos vencer- faço justiça- com a contribuição, inclusive, do
Senador Evclásio Vieira que, quantas vezes aqui, e hoje estou estranhando,
tem tr:tzido a sua colaboração com uma critica construtiva, séria e, sobretudo, scrcn:t a respeito dos problemas que alligcm o País.
O Sr. ~arcos Freire (M DB- PE)- Faz 15 :mos que se ouve essu c:tn·
tilcmt, nobre Senador, sem que resolvam esses problemas.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB - SC) - Tenho sempre grande
sensação cm estabelecer diúlogo com todos os colcgus nesta Casa.
O Senador Marco.~ Freire, não apenas nos seus pronunciurnentos, mus
n:.ts su:ts intervenções, pmticulurmentc conosco, tem sido sempre de umu
corre~;i'to mat::nilica, de um:.t grunde deg:inci:t, de umu grande educttçi'to.
Sempre interveio c sempre o ouvimos se manifestar nesta Casa com seriedu~
de. com llhjetivid:tdc, com muito tulento c, sempre, com o propósito lirmc de
pre~t:tr a su:t colahor:u;i'to ao desenvolvimento desta f•{ttri:t. Nào rodcri:t,
por isln, lli.!Siit llC:tsii'to aceitar as colocações feit:ts pc:lo Eminente Scn:tdor
Lomanhl Jt'tnior.
r;~,

O Sr. Aloyslo Chul'l'S (ARENA -!•A)- Nohre Senador Evel:hio Viei·
çoncede-me um upurte'!
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O SI!, EVELASIO VIEII!A (M DB- SC)- Ouço o Senador Aloysio
Chaves,

O Sr. Aloysio Chuvcs (ARENA- PA)- Nobre Scnallor Evclúsio Yk:i·
r;1, n;"1u ;1pcrws Clllll relação i1s ~olo~açõcs que V. Ex• fez, nHIS sobrctullo com
rcl;u;ão i1s ohscrvaçõcs introduzidas no pronunciumcnto de V. Ex•, t:lmhém
cm nome 1J;1 Maioria, quero repelir n mancim como foi referida a pessoa do
Eminente PrcsiUcntc da República, como se fosse um homem empenhado
nunw c:nnpi!nlm vulg;1r de 11dquirir notoriedade :'1 bnsc de um populismo,
desprco~upilndo-se inteir:.uncntc dos seus encargos ~orno Chefe de Estado,
Presidente da República. Pequenas coisas', miúdas, foram captadas c apre·
~cntadils :10 Senado como se cstereotipass~:m um comportllrnl!nto inusiwdo
11U I.{Uase csc:mdaloso. Diler-se que o cmincntl! Presidente dô! Rcrúhlic;1
cornran:ccu 110 hipódromo nucional - não vou cit:.1r precedent~:s neste País
c no c:~terior - é apenas dcsprclível o urgumento. Dizer-se que o Senhor
Presidente da Rcpúblic:1 vai passar lím de semana no Rio de Janeiro, como
conduta censurúvel, é um dcspautério. Nenhum chefe de Estudo, m·nhum
homem núhlico, neste País, pode repousar no fim de um<~ semana: ni1o tem
direito ao lazer, llU a um pequeno descanso no seio de sua fumili<~ ou onde ele
desejar fazê-lo. V. Ex• encontra outros chefes de cstiido desfrutando do lazer
cm rcsidénci:ts oliciais, como os Estados Unidos. cm campos D:tvis, pois
este é apresentado como padrão de democracia. V, E."<' vê que se criticou aqui
n eminente Presidente da República por receber artisttts, artistas populares
de rúllio, :trtistas de tclevisi'io, Gmndcs csportisttts têm sido recebidos pdos
presidentes de vários países, no nosso continente c fo: .~..!o nosso continente.
N.1 Grft·Brctanha, que é, rara muitos um pudrào de :H.. s.cridadc, a Rainha
rc;:cbcu <.IS mais cxpres!<!ivus líguras do rock and rol/ OLI da música popular c
os condecorou, cm nf'mc do Império Britãnico. Ninguém censura esses fa·
to~. Mas, se o Presidente da República recebe artistas nacionuis de projcçUo,
que têm. realmente, um conceitJ muito grande, porque são extraordinúrios
intérprctcs di! música, da arte, neste Pnis, é censurado. Não vejo como se
pode chegar a uma critica da politic<~ c:conômica do Govc:rno, atmvés desse
processo de rc:t<.tliação pessoal, com o qual a Maioria não estú absolutamente
de :~cardo c, neste momento, rept:le as rcfc:rências d~:sairosas, incabivcis, fci·
l:ts aqui i1 ligura do eminente Presidente da República.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- V, Ex• repele, mas conlir·
m:ttudo o que acabei de dizer, c mais aquilo que cu não disse, de o Presidcn·
te sair e ir dancar com as morc:nas do Sargcntelli. Nào lica bem para um
Chefe de Estado, para um Chefe: da Nacão, se expor a esse nível. Esta é uma
açào que não condil.
O St·, Aloyslo Choves (ARENA- PA)- Não é exalo o que V, Ex• CS·
t~ dccl;m1ndo. Inclusive tive participação nessl! encontro social c adianto que

esse fato não owrrcu. V, E:<' cstú fazendo umu afirmativa c peço a rc!iliquc.
O Presidente da Rcplthlica não dançou com as mulatas do Sargcntelli, não o
fc;., A ;d'irm:uiv:~ não ê vcrdadeir:1.
O SR. EVELASIO VIEIRA (M Dll- SC)- Aliás, já está sendo copiado, porque o Governador de Min:1s Gcmis, o Sr. Fruncelino Perciru, tum·
hL:m jú cstú saindo pclus ruas de Minus u dunçm com as morenas mincints, c
i~tu ~ um nwu exemplo, A que ponto cst:tmos chegando!
O Sr. Aloyslo Omvcs (ARENA- PA)- Veja V, Ex•, nos países mo·
ralist:1s, ou (lUC apresentem pudrõcs de moralidade, como a Romênia, :.1
Tchccocsloví1quia, :1 Rússia, ali os Chefes de Estudo dançam com populures,
na ru:~, com o povo. E esse ato nilo é censurado. Se o Governador de um Es·
tado, numa festa eminentemente popular, acc:ita o convite de uma sua con·
tcrr;inc:t c sai, nu rrcscnçn do povo, de uma maneira respeitosa, dançando
com essa cidadl1, entilo é motivo de cscãndulo. Nilo vejo, nobre Senudor,
como esse fnto possa contribuir, quer para a clcvacilo dos debates ncstu Ca·
sa, quer pura o esclarecimento dos problemas nacionais. Ch~:gud a ouvir
aqui uma ohscrvação que me deixou estarrecido. Atribuiu-se à eminente li·
gura do mundo contcmponineo que foi o Presidente De Gaulle uma frase
que ofendeu a sensibilidade nacionul, os brios nuciomtis. Ele teria dito, c ali·
nal se esclareceu que a frus~: nrto fora do então Presidente De Gaulle;:, que o
Bntsil não era um pais !oério. Infelizmente ouco essa dt:cl<~r::tçào dos lábios di!
um· parl:tmentar brasileiro neste Senado da Rcpúblicu.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB- SC)- Estou só registrando f".
tos, fatos que provavelmente V, Ex•. como Governador do P:trÍI, jamuis co·
meteu.
Prossigo, Sr. Presidente, c Srs. Senadores,
Admitamos, só pum urgumentar, que o General Figueiredo como pes·
soa v(l bem, que esteja :tgradando, mas é cc:rto também que o Governo vai
mal, c vai mal ex:namentc por falta de quem governe, pois quem viuja para
ver jogo de futebol, para passem cm feira-livre, pam receber Salomé ou ir tom<Ir c:tfé cm botcco, não tem t~:mpo par:.t governar. Fica o vazio e alguém
tem de prccnché·lo,
Se fomos polémicos, é porque o momento brasileiro assim o exige. !!
preciso que tenhamos, de uma vez por todas, a capacidade de perceber que
outros si'io os tempos, e que o problema da economia brasileira é estrutural,
porque, se fosse meramente conjuntural, a crise de 1973, decorrente da alta
dos preços do petróleo, não estaria aluando até agora sobre o País. E a crise
estrutural alcança tudo, :~té mesmo a forma di! exercer o poder. O momento
é de profundidade c requer, sobretudo, espírito crítico, para saber onde estão
os erros c admiti-los. (Muito bem! Palmas.)

ATAS DE COMISSOES
COMISSÃO MISTA

Incumbida de estudo c parecer sobre a Proposw de Dcleg:~çào
Legisl"tiva n• 02, de 1979 (CN), que "propõe delegaçiio de poderes
ao Senhor Presidente da República para elaboraçi'io de lei instituin·
do normas fundamentais para o zoneumcnto industrial nas úrcus
criticas de poluiciio, c determina outras providências".
I' Rcuniito (INSTALAÇÃO), realizad" em 3 de agosto de 1979.
Aos três dias do més de agosto do ano de mil novecentos c sctcnt:.t c nove, l1s dez honts c trint:l minutos, nu Saiu Clóvis Bcvilácqm1, presentes os Se·
nhorcs Senadores Mendes Cunalc, Passos Pórto, José Lins, Jutahy Mugn·
lhiics, AITonso Cumargo, Almir Pinto, Dirceu Cardoso c Dcputudos Simão
Scssim, Pcdro Gernwno, Diogo Nomura, Afrísio Vieira Limu, Newton Cm·
doso, Pedro Furia c Frcitus Dinil, reúne-sc u Comissão Mistu incumbidu de
estudo c purcccr sobre a l)ropostu de Ddeguçir.o Legi~lativu nY 02, tlc 1979
{CN), 4ue "propõe tlclcguçào de poderes :10 Sc:nhor Presidente du Rcpúhlicu
pura cl:thoruçf1o de lei instituindo normas fundamcntuis pum o zoncamento
industrinl nus úrcas criticas de poluiçrto, c dctcrminu outrus providL:ncia!-1",
Deixmn de cumparcccr, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Milton Cahrul, Evi!ndro C;ureiru, Evdí1sio Viciru, Orestes Quérciu c Depu·
lados Vilcli! Milgalhr!cs, Ncbun Morro, Hélio Duque c Ralph Bia.~i.
De acordu com o que preceitua o Regimento Comum, ussume ti l'rcsi·
dênciu, eventualmente, o Senhor Scnm.lor Almir Pinto, que dccluru inslllluda
u Corui~sf1o.
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Em obediência u dispositovo rcgimentul do Senhor Prcsidc:nte esclarece
que irú proceder a deiçào do Presidc:nte c do Vicc-Presidcntc. Distribuid:ts as
cédulas, o Senhor Scnudor Almir Pinto convida o Senhor Depu tudo Simão
Scssim pum funcionar como escrutinudor.
Proccdid:t a eldçiio, vcrilicu-se o seguinte: resultado:
Paru Presldenle:
Senador Dirceu C:trdoso ......... , , , , , . , , , , . , , ....... , i 2 votos
02 votos
Scnudor Evclásio Vieiru.
Para VIce-Presidente:
Scmtdor Passos Pôrto .. , , , .... , . , .... , .. , . , , ........ , li votos
Senador Jutahy Magalhães , , , .... , ... , , .. , . , .. . . . . . . . 03 votos
Sf1u dcclar:tdos eleitos, respectivamente, Presidente c Vice-Presidente os
Scnhnrcs Senadores Dirceu Curdoso c P:tssos Pôrto.
Assumindo a Presidênci:t o Senhor Scnudor Dirceu C:m.IOSIJ :lgtudccc
cm nome do Senhor Senador Passos Pôrto c no seu próprio, u hnnr:t curn
llUe roram c.Jistinguidos c dcsignu o Senhor Deputado t\frisio Viciru Linw
flllrit relill:tr 11 matéria.
'
Nad01 m:tis lwvcndo 11 trut:lr, enccrra-sc a reunião c, pma constar, cu,
Helena lsnurd Surres de Almeida, Assistente de Comissi1o, lavrei a presente
Alu, que, lida c aprovada, scrú :~ssini!da pelo Senhor Prc~idcnle, denwi~
rncmhru~ Ua Corniss:lo c vil i ii puhlicuçi'1o.
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Ago!ilo de 1979

COMISSÃO MISTA
Jncumbidu de estudo c parecer sobre u Proposta de Emendo ü
Con!ttltulçiio n"' ~l, l!e !979 (CN), que .. revoga o inciso II do artigo
55, que permite ao Presidente dn República expedir decretos-leis
Mlbrc finanças públicas, Inclusive normas trihutúrlas".
l• REUNIÃO, REALIZADA EM 8 DE AGOSTO DE 1979
Ao~ oito dias do m~s de ago:;to do uno de mil novcccnto~ e setenta c no·
ve. l1s de1.csseis horas, na SuJa Clôvis BcviiAcqua. presentes os Senhores Se·
nadares Gastão MUller. Jorge Kalume, Almir Pinto, Jutahy Magalhães, Lá·
z;uo Barbo1.a, José Richu c Dt:putados Milton Figueiredo, Ãngelo Magalhik;, Josi: Carlos F:Jgundcs, Saramago Pinheiro, Antonio Mazurck, Henri·
que Turncr, Ruy Cüdu, rcúne-sc a Comissão Mista do Congresso Nacional,
incumhida de c:studo c rarcccr sobre a Proposta de Emenda à Constituição
n1' 22, de 1?79 (CN), que "rcvoga o incisll 11 do artigo 55, que rermitc ao
Prcsidc:nte du República expedir decretos-leis sobre linanças públicas, inclusive normas tributàrias",

Dci.'\:tm dt: comparecer, por motivo justilicado, os St:nhores Sc:nudores
Vicc:nte Vuolo, Raimundo Part:ntc:, José Lins, Cunha Lima, Amaral Peixoto
c Deput:.ldos Roberto Carvalho, Ernesto Je Marco, Walter Garcia t: Joel Li·

mu.
H:~vcndo número regimental, o Senhor Presidente da Comissão, Senhor
Senador José Richu, abre os trabalhos, comunicando o recebimento dos O fi·
cios das Lideranças da ARENA, do Senado Federal c da Câmara dos Deputudos, propondo as substituições dos Senhores Senador Benedito Ferreiru e
Deputado Adolpho Franco, anteriormente designados, pelos Senhores Se·
nadar Gastão MUller e Deputado Antônio Mazurek, respectivamente, paru
integrarem a Comissüo,
Propõe, ainda, o Senhor Presidente a dispensa da leitura da Ata da rt:u·
nião anterior, que, logo após, é dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavru ao Relator da m:l·
léria, Senhor Dt:putado Saramago Pinheiro, que emite parecer opinando
pclu rc.::jeiçüo du Proposta de Emenda à Constituição n~' 22, de 1979 {CN).
Posto ~:m discussão e votação, é o parecer do Rel:nor aprovado, com
votos vencidos dos Senhores Senador Lázaro Barboza e Deputado Ruy Cô·

do.

Nada muis havendo a tratar, encerra-se a presente reunião c, para cons·
ta r, cu, Hdena lsnlird Surres de Almeida, Assistente de Comissão, lavrei u
presente Atu, 4ue, lidu c aprovada, será assinuda pelo Senhor Presidc:ntl!, de·
mais membros da Comissão e vai à publicaçüo.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à
Consrltulçio n~' 31, de 1979-CN, que acrescenta dlspo!iiltho lran!iil·
tório que estabelece eleição direta para Gol'crnador do Mato Grosso
do Sul".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 7 DE AGOSTO DE 1979
Aos s~:te dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e setenta e no·
ve, nu Sala Clovis Bevilacqua, presentes os Senhores Senadores Mendes Ca·
n:1le, Suld11nha Derzi, Pedro Pedrossian, Alc.ysio Chuves, Bernardino Viana,
Henrique Santillo, Evandro Carreira c Senhores D~:putados Antonio Di:ts,
Gom~:s d:t Silva, Nosser Almeida, Rufuel Fmaco, Epitácm Cafeteira c Gil·
son llc Burros, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacionai, incumbi·
Ui.t de estudo c p:trc:cer sobre a Propostn de Emenda à Constituição n'~ 32, de
1979-CN, que ''ucresccnta disrositivo tran~itório que estubelcce c:lciçào dirc·
ta pum Governador do Mato Grosso do Sul",
IJd.x:tm de compurccer, por motivo ju5tilicado, os Senhores Scnadmt:s
Nunes, Lenoir Vargus, Evelúsio Vieira, Franco Montara c Scnho·
rcs Ocputados Jairo Magalhães, Feu Rosa, António Carlos, Jerónimo San·
lun;t c Carlos flel.CTrll.
De ucordo com o que rrcccitua o Regimento comum, nssur.u: a Pn:si·
di:nciu, eventualmente, o Senhor Scnndor S1ddanha Der ti, lJUC declarn instu·
!ada a Cnmis~iio,
Em obedi~ncia a llispositivo rcgimenwl, o Senhor Prt:sidcnte csclar~:cc
lJLIC id proceder a elciçi"Hl do Presidente c do Vicc-Prc::.illentc.
Obtrihuídas ii~ cédulus, o Senhor Semu.I(IJ' SaiUanha Dcrti con\'id:t n
Senhor ScrMlltH !..;.vundrn Carrcir:t purn funcionar como cscrutinaJor.
H·~lvfllio
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Procedida u eleição, verificu-sc o seguinte rc:sultudo:
Para Presidente:
Deputado Epitúcio Cafeteira , .. , ..... , ...... , .......... 13 voto~
Em branco , , . , .. , , , , . , . , , •......... , ...... , . . . . . . . . OI voto
Para Vicc·Presldente:
Deputado Nosser Almeida .. , .. , .. , , ..... , ..... .
Ern hraneo ......... , , ... , . , , . , . , , ............ .

I J votos
01 \'010

Stto dcclamdos eleitos, rcspcctivumente, Presidente c Vicc:-Prc~idcnlc,
os Senhores Deput:tdos Epitítcio Cafetciru c Nosser Almeida.
A~sumindo li Presidência, o Senhor Deputado Epitíu.:io Cufeteira. agri.l·
llecc em nome do Deputitdo Nosser Almeidu e no seu próprio u honra com
que foram distinguidos c designa o Senhor Senador Aloysio Chuves p:tru re·
!atar a mati:ria.
Nudu mais havendo a tratar, encerra-seu presente rcunião,lavr:mdo cu,
Eliele de Soula Fcrrdru, Assistente de Comissão, a presc:nte Ala, que, lidu c
aprovad:1, serú ussinada pelo Senhor Presidente c demais membros du Co·
missão c irá il publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo c parecer sobre a Mensagem n~' 60, de
1979-CN, do Senhor Presidente da República submetendo li deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n~' 1.684, de 18
de junho de 1979, que "'altera o artigo 29 do Decreto-lei n~' 1.684, de
18 de junho de 1979, que "'altera o artigo 29 do Decreto-lei n9 1.640,
de 20 de novembro de 1978".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 7 DE AGOSTO DE 1979
Aos sete dias do mês de agosto do ano de mil novecentos c setenta e no·
ve, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala Clóvis Bevil:ícqua, presentes
os Senhores Senadores Affonso Camargo, Vicente Vuolo, Jorge Kalumc,
Saldanha Derzi, Jutahy Magalhães, Mendes Canale e Senhores Deputados
Afro Stefanini, António Ueno, Arnaldo Schmitt, Castcjon Branco, António
Ferreira, Amílcar de Queirol c Gomes da Silva, reúne-se a Comissão Mista
incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n~' 60, de 1979-CN. do Senhor Presidente da R~:públicli submetendo à deliberação do Congresso Na·
cionul o texto do Oecrcto-lci n~' 1.684, de 18 de junho de 1979, que "altera o
artigo 21• do IJccreto·lci n~' 1.640, de 20 de novembro de 1978",
Deixum de comparecer, poi motivojustilicado, os Senhores Scnudorc~
R:timundo l,arente, Arnon de Mello, Lomanto Júnior, Alberto S1lva, Milton
Cabr:.tl e Senhores Deputados Antônio Ueno, Vicente Guabiroba, Fcrn:.1ndo
Magalhães, Ãngelo Magalhães c José Ribamar Machado.
'
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidi:nciu, cventualmentc, o Senhor Senador Vicente Vuolo que declara inst:lla·
da :1 Comissão.
Em obedi~ncia a dispositivo regimental o Senhor Presid~:nte e~clarcct:
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice·Presldente. Distribuidus us
ci:dulas, o Senhor Senador Vicente Vuolo convida o Sc:nhor Deputado Go·
mcs di! Silv:t paru funcionar como escrutinador.
Procedida a clciçüo, verilica-se o sc:guinte resultado:
Para Presidente:
Senador Jorge Kalume ... , . , .. , , , .... , ... , , , ..... , ... 12 votos
Em branco ... , , , , , , , . , , , , .......... , , ... .' ... ,.,.,.. OI voto
P11ra Vice-Presidcnte:
Senador t\ ffonso Camargo , .. , ......... , .... , . . . . . . . . . 12 votos
Ent branco , ......... , .... , ... , , , , ... , ...... , ....... 01 voto
São dccl:m1dos elcitos, rcspectivumcnte, Presidente c Vicc·Prc:sidentc lh
Senhores Senallorcs Jorge Kalumc c Affonso Cumargo,
Assumindo a Presit.J~ncia, o Senhor Senudor Jorge Kalume :.1grudccc cm
nome do Senhor Senador Affnnso Camargo c no seu próprio li honra com
que foram distinguidos c desigmt o Senhor Dcrutado Antônio Fcrrciru rara
rt:latm u mati:ria.
N;1t.lu nwis huvcndo a trat;lr, enccrru-sc ;1 reunião c, par;t con:.tar, cu,
Elit:lc de Sotua h·rrcira, 1\ssistc:ntc da Comissão, luvrci u prc.'it:ntt: Ata, 4uc,
lida c ilprovaJa, scrú assinat.Ju pc:lo Senhor Prt:siJcntc, dcmai~ rnemhn1~ da
Cnmissiitl c vai ti publicação.
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COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'i' 64, de 11)79
(CN ), do Senhor Presidente da República, submetendo ia deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.685, de 25 de junho de 1979, que uprorroga prazos de vigência de Decretos-leis que
dispõem sobre acréscimos às aUquotas do lmpo!ilo de Importação, e
dai outras prol'ldênclas".

ATA DA REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 14 DE AGOSTO DE 1979
Aos quutroze dias do m~ · de agosto do ano de mil novecentos e setenta
c nove, :ls delesseis horas, na Sala Clóvis Bevilácqu:t, presentes os Senhores
Senadores Raimundo Parente, Adcrbal Jurema, Luiz Cavalcante, Mendes
Canal<, Aloysio Chaves, Moacyr Dalla, Murilo Badaró e os Deputados
Amilc:1r de Queiroz, Ouso Coimbra, Wilson Falcão, Nosser Almeida c Rafuel F:truco, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo c parecer sobre
"Mensagem n• 64, de 1979 (CN), do Senhor Presidente da República, sub·
mcti!ndo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nY
1.6M5, de 25 de junho de 1979, que "prorroga prazos de vigência de Decretos·
leis que dispõem sobre acréscimos às alíquotas do Imposto de Importação, e
dá outras providências",
Dcixltm de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lomanto Júnior. Eunice Michiles, Alberto Silva, Lcnoir Vargas c Deputados Claúdio Philomeno, Adhemar Ghisi, Saramago Pinheiro, Walter de
Prá. Sebastião Andrade c Joaquim Coutinho.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Luiz Cavalcante, que declara instulada a Comissão,
Em obediência a dispositivo regimental o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder à eleição do Presidente c do Vice-Presidente. Dtst;ibufdas as
cédulas, o Senhor Senador Luiz Cavalcante convida o Senhor Deputado Rafuel Furaco para funciomlr como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Nosscr Almeida
Deputado Wilson Faleiio

lO votos
02 votos

Para Vlce-Presldente:
Deputado Daso Coimbra ........................ ..
Deputado Amílcar de Queiroz .. , .......... , ... , ... .

lO votos
02 votos

Silo declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vicc-Presidente,
os Senhores Deputados Nosser Almeida e Daso Coimbra.
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Nosscr Almeida agradece
em nomt: do Deputado Ouso Coimbra c no seu próprio u honra com que foram distinguidos e designa para relatar a matéria o Senhor Senador Adcrbal
Jun:m:t.
Nada mais havt:ndo u tratar, enccrru-se u presente reunião, lavrando eu,
Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e
<.!provada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais membros da Comissão c vai il publicação,
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre D Mensagem nv 60, de
1979-CN, do Senhor Pmldente da República, •ubmelendo ~ dellberuc;ilo do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nv 1.684, de 18
de junho de 1979, qul' uaUl'ra o artigo 2v do Decreto-lei nv 1.640, de
20 de nuvcmhm de 1978",
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 7 DE AGOSTO DE 1979
Aos sete dius do mi:s de ugosto do uno de mil novecentos c: setenta e no·
vc, às dezcsseis horas e trinta minutos, na Sola Clóvis Bcvildcqua, presentes
<lS Senhores St:nadores Affonso Camurgo, Vicente Vuolo, Jorge Kalume.
Suldanhu Dcrti, Jutahy Magalhues, Mendes Cunale e Senhores Deputados
1\frn Stef;mini. Antônio Ucno, Arnaldo Schmitt, Cnstejon Brunco, Antônio
Fern:irn, Amílcar de Queiroz c Gomes da Silva, reúne-se a Comissão Mista
incumbid11 de estudo c: p11rcccr sobre ll Mensagem nv 60, de: 1979-CN, do Senhor Prr.-sidentc du República, submetendo h delibcruçào do Congre. ~so Nu·
cio nu\ o texto do Decreto-lei nv 1.6K4, de IB de junho de 1979, que "ultera o
urtigo 29 do Decreto-lei n9 1.640, de 20 de novembro de 1978",
Dcixum de cumpurcccr. por motivo justilicndo, os Senhores Senadores
Raimundo Pu rente, Arnon de Mel lo, Lomunto Júnior, Alberto Silvu, Milton
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Cubml c Senhores Deputados Vicente Guabirobu, Fernando Magalhães,
Angelo Mugalhàcs e José Ribumur Muchado,
De ucordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Vicente Vuolo, que declara insta·
lnda a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder à eleição do Presidente e do Vicc-Presidentc. Distribu(das as
cédulas, o Senhor Senador Vicente Vuolo convida o Senhor Deputado Go·
mes da Silva para funcionar como escrutinador.
Procedida 11 eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Jorge Kalume ......... , ................ , ,
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 votos
I voto

Para Vlcc-Prcsldenle:
Senador Affonso Camargo ................ , .. , . . .. .
Em branco , ... , ...................... , ..... , , . . . .

12 votos
I voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vicc-Prcsidente,
os Senhores Senadores Jorge Kalume c Affonso Camargo.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Jorge Kalume agradece cm
nome do Senhor Senador Affonso Camargo e no seu próprio a honra com
que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Antônio Ferreira para
rcl<:~tar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, pura constar, cu,
Elicte de Souza Ferreira, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata,
que, lida c aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e v<~i à publicação.
COMISSÃO MISTA
ln~umblda de estudo e pa~er sobre as Propostas de Emenda à
Constituição n'• 30 e 31, de 1979 (CN), que "modifica ourtiROS •'•
30, 32, 35, 47, 48, SI, 55, 57 e 81 do Coostltulçio Federol".

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 3 DE AGOSTO DE 1979
Aos três dias do mês de agosto do ano de mil novecentos c setenta e nove, às dez horas, na Sala Clóvis Bevilâcqua, presentes os Senhores Senadores
Aderbal Jurema, Raimundo Parente, Bernardino Viana, Lenoir Vargns, Lei·
te Chaves, Nelson Carneiro, Lázaro Barboza c Deputados Theodorico Fcrraço, Epitácio Cafeteira, Oswuldo Macedo, João Gilberto e Edgard Amo·
rim, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição n9s 30 e 31, de
1979 (CN), que "modifica os artigos n•s 30, 32, 35, 47, 48, 51, 55,57 e 81 da
Constituição Federal".
Dci"am de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Helvídio Nunes, Murilo Badaró, Henrique de La Roque, Tancrcdo Neves c
Deput:idos Altair Chagas, Jorge Arbage, Luiz Rocha, Antônio Dias, Feu
Rosa c José Fmjat.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume n Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Lcnoir Vargas, que declara instnladu a Comissão.
Em obediência 11 dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá distribuir cédulas, para se proceder à eleição do Presidente e ViccPresidcntc. Em seguida o Senhor Senador Lenoir Vargns convida o Senhor
Deputudo Epitúcio Cnfetciru pura funcionur como escrutinador.
Procedida a eleição, verilicu-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Oswaldo Macedo ......... , , . , .... , ... , . , . , lO votos
Deputado Edgard ,\morim ............................ 02 votos
Para Vlce-PresJdente
Deputado Thcodorico Ferruço ...... , , .. , .. , . , ... , , . . . . li votos
Deputudo Joiio Gilberto ............... , .. , . , ... , . . . . 01 voto
São declarudos eleitos, rcspectivumente, Presidente c Vicc·Presidcnte,
os Senhores Deputados Oswuldo Macedo c Theodorico Fcrraço,
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Oswuldo Mucedo, Presidente eleito, ugrudece em nome do Senhor Deputudo Theodorico Ferraço c
no seu próprio a honra com que forum disntinguidos c designa o Senhor Senudor Aderbal Jurcma pum relutur a matéria.
Nudu muis huvendo u tratur, cncerru-se u reunião c, puru constar, cu,
Elit.ubeth Gil Burbosu Viunnu, Assistente de Comissão, luvrci a presente
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Ata, qt~~:, litlu c aprovada, será assinutla pelo Senhor Presidente, demais
mcrnhros d:1 Cumissàn c vai •) puhlicação,
COMISSÃO MISTA

Incumbida de estudo c parecer sobre as Propostas de Emenda li
Consthuiçiio n9s 10 e 17, de 1979 (CN), que '"alteram os parágrafos
19c 2Y do artigo 102 da Constituição federal, que dispõe sobre os proventos da inathldade".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM i DE AGOSTO DE 1979
Aos oito dias do mês de agosto do ano de mil novecentos c setenta c nove, i1s Uczcsscis horas c trintu minutos, n:.1 Sala Clóvis Bcvilácquu, presentes
os Senhores Senadores Almir Pinto, Alberto Silva, Jutuhy Mag:llhiics, Passos l•ônu, Ev:~ndro Carreira, Pedro Simon t: os Deput<.~dos Fruncisco Bcnj:lmim, Lygiu Lcssu Bastos, Oswaldo Melo, Peixoto Filho c José Costa, reúnese :1 Comissão Mista incumbida de c~audo c parecer sobre as Propostas de
Emenda à Conslituiçüo n•s lO c 17, de 1979 (CN), que "alteram os parágrafos
I" c 2•.1 do artigo 102 du Constituição Federal, que dispõe sobre os proventos
da inativid:1de",
Dch:un de comparecer, por motivo justilicado, os Senhores Senadores
Lcnoir Vurgas, Adcrb:1l Jurcma, Ruimundo Parente, Humberto Lucen:1,
Muuro Hcncvidcs c os Dcputudos Ricardo Fiúza, halo Conti, Francisco de
Castro, Benjamim Fnrah, Alceu Collares e Júnia Marisc,
lia vendo número regimental, são abertos os trabt~lhos pelo Senhor Se·
nadar Almir Pinto, de acordo com o§ 39 do art. 93 do Regimento Interno
do Scnado Federal c, cm virtude da ausência de quorum para a votução da
rnatérit1, o Senhor Presidente determina que o pt~rccer ser:"! proferido orulmt:ntc cm Plenário,
N:1da mais havendo u tratar, cnccrra-se u presente rcuniiio, lavrando cu,
Mauro Lopt:s de Sú, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida c
ilprovud:l, scrú assinad:1 pclo Senhor Presidente: c demais membros d:1 Comi::são c ir{l à public<.~çf1o.
COMISSÃO MISTA

Incumbida de estudo c relatôrlo sobre o Veto Parcial ao Projeto
de Lei n9 13, de 1979 (CN), que uautoriza o Poder Executivo a instituir a fundaçiio Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, cm
obediência ao disposto no art. 39 d11 Lei Complementar n9 31, de 11
de outubro de 1977".
i' REUNIÃO (INSTALAÇÁO), REALIZADA
EM 15 DE AGOSTO DE 1979

Aos quinze di:1s do mês de ugosto do ano de mil novecentos c setenta c
nove, ús dezcsscis horas e trinta minutos, na Sala Clóvis Bcvilllcqua, prescntcs os Senhores Scnadorcs Mendes Canulc, Aloysio Cht~ves, Adalberto Scn:1
c Dcputudo Lcvi Dius, reúne-se a Comissão Mista do Congresso N:1cional,
incumbida de cstudo c relatório sobre o Veto Parcial uo Projeto de Lei nY 13,
de: 1979 (CN), que: "autoriza o Poder Executivo a instituir t1 Fundação Uni·
versidudc Fcdcrul de Muto Grosso do Sul, cm obediênciu ao disposto no
:1rt. 39 da Lei Complementar n9 31, de II de outubro de 1977".
Deixam de comparecer, por motivo justilicado, os Senhores Deputados
João 1-':1ustino c Antônio Curlos de Oliveira,
De :1cordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, cvcntu;Jimcntc, o Senhor Senador Mendes Canale, que declara inst:llud<l 01 Comissão.
Em obcdiênci:l a disrositivo regimental o Senhor Presidente cscl:1rccc
que irà preceder;\ eleição do Presidente c do Vicc-Prcsidente, Distribuídas ns
céduiHs, o Senhor Senador Mendes Cun:tlc convidH o Senhor Dcpul:ldo Lcvi
Dius pma funcion:1r como cscrutinador.
Procedida a clciçào, vcrilica-sc o seguinte rcsull:ldo:
Pura l,resldente:
Senador Adulbcrto Sena , ... , , , , , , .. , , , , , , , , .... , . , , .. 03 voto.~
Dcplllmlo Antônio Curlos de: Oliveira .. , , , , , ... , , , , ... 01 voto
1•uru Vicc·l•resldcntc:
Senador Alnysio Chaves , , , . , , . , . , , , , .. , . , , , , , . , , , , , . , OJ voto~
J:n1 br:n1cu , , . , , .... , , . , , , . , , . , . , , , , .. , . , , , . , , . , , . , , 01 voto
Sün dcclurados eleitos, respectivamente, Prcsidcntt: c Vicc-Prcsidcntc,
Scnhurcs ScrwJorcs Adalhcrto Sena c Aloysiu Chavt:s,
t\~~umindo a Prcsidénci:~, o Senhor Senador Adalhcrto Sena, Presidente
clcito, a~r:1dccc cm rwmc do Scnhor Sc11:1dnr Aloysio Chaves c nu seu prl1·
n~
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prio, a hunr;r corn que fomm distinguidos e designa o Senhor Dcput:~do João
Faustino para relutar a matéria.
N:u.la nwis havendo a tratar, enccrr<.~·se a reunião c, para constar, cu,
llclcna lsnard S:mcs de Almeid:1, Assistente de Comissão, lavrei a presente
Ata, que, lida c aprovada, será ussinuda pelo Senhor flresidente, dcmai!'t
membros d:1 Comissão c vai ;) publicaçi'io.
COMISSÃO MISTA

Incumbida de estudo e relatôrio sobre o Veto Total ao Projeto de
Lei da Câmara n9 39, de 1977, que "dá nova redaçào ao§ 29 do artigo
543 da Consolidação das Leis do Trabalho, que trata do empregado
eleito para o cargo de administração sindical ou representação sindical".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO) REALIZADA
EM 16 DE AGOSTO DE 1979

Aos dczcsscis di:~s do mi:s de <.~gosto do ano de mil, novecentos e setenta
c nove, às dczcsscis horas c trint<J minutos, na Saiu Clóvis Bevilúcqua, pre·
sentes os Senhores Scnt~dorcs Jutahy Magalhães, Pedro Simon e Deputados
Joacil Pereira e José: Costa, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo c relatório sobre o Veto Total ao Projeto de Lei d:~
C:imaru nY 39, de 1977, que "dá nova redução ao~ 29 do artigo 543 dt~ Consolidação dt~s Leis do Tmbalho, que trata do empregado eleito para o cargo
de ;.1dministrução sindical ou representação sindical".
Deixam de comparecer, por motivo justilicado, o Senhor Senador Hen·
rique de La Roquo ' Deputado Claudino Sales.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Scnudor Pedro Simon, que declara instaluda a Comissão.
Em obediência a dispo~itivo regimental o Senhor Presidente esclarece
que iril proceder à eleição do Presidente c do ViccPrcsidcnte. Distribuídas tiS
cédulus, o Senhor Senador Pedro Simon convida o Senhor Deputado Joacil
Pcrcira para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verilica-sc o seguinte resultado:
Para Presidente:
Dcputudo José Costa . , , , , , , , . , , , , , , . , , . , . , ..... , , . , , , 03 votos
Em Branco .. , , , , , . , , . , ... , . , , . , , . , . , . , , , , .. , , . , , , , . 01 voto
Para Vic:c·Presidente:
Deputado Claudino Salos ............................ . 03 votos
Em Branco . , . , , , , . , , . ,, , , , ... , .. , ... , ............. . 01 voto
Sào declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vicc-Presidcnte,
os Senhores Dcputudos José Costa c Claudino SuJes.
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado José Costa, Presidente
eleito, ugrudccc em nome do Senhor Deputado Claudino Sales e no seu próprio, a honru com que roram distinguidos c designa o Senhor Senador Jutahy Mugalhàes para relatar a matéria.
Nada mais huvcndo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, cu,
Helena lsnard Sarrcs de Almeida, Assistente de Comissão, lavrei a presente
Atu, que, lidu c aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais
membros du Comissiio c vai à publicação.
COMISSÃO MISTA

Incumbida de estudo e relatório sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 76, de 1975, (Mensogem n' 61, de 19;9 (CN), Veto Parcial,
que .. disciplina a profissão de Geográfo, c dá outras providências".
I • REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 8 DE AGOSTO DE 1979

As dclcsseis horas c quinze minutos do dia oito de agosto do uno de mil
novt.'l.'t:ntos c .~ctcrll<~ e nove, nn Snlil Clóvis Bevilácqua, reúne-se <I Comi.~so1o
Mist:l incumbida de estudo c rclutório sobre o Projeto de Lei du C:imura nll
76, de 1975, (Mensagem nY 61, de 1979 (CN), Veto Pmciul, que "disciplin:1 a
prolissão de Geógrafo, c dia outras providências", presentes os Senhores Se·
n;u.Jorcs Mendes C;malc c Nelson Curnciro e os Deputados Nosscr Almcida
c Rohcrtu G;llv:mi.
Dcixam de: comparcccr, por motivo justilicudo, os Senhores Senadores
I lclvidin Nunes c o Deputado Cardoso Alves.
llavcmlo nlnncro rcgimcntul, é uhcrto os trahalhos pelo Senhor Scnadur Nelson Carncirn, que dcclma insltllaUu a Comissl10, de acordo comu ar·
tigu lll, ~~~~.do Rcgimcntn Comum do Congresso Nacion.d.
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Continuando, o Senhor Presidente evenlUul, Senador Nelson Carneiro,
convida o Senhor Deputudo Roberto Gulvuni pura runcionar como.escrutinudor.
Procedida a eleiçilo, verilicu-sc o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Nelson Carneiro ...... , , , . , , , ........ , ....... 03 votos
Em branco ......................................... 01 votos
Para Vlce·Presldente:
Senador Mendes Canule , .............................. 03 votos
Em branco . .. .. • .. • . . . . • .. • .. . . . • . .. .. . • . .. • . . . • .. . 01 votos

Agoslo de 1979

São declarudos eleitos, respectivamente, Presidente c Vice-Prcsidente du
Comissão, os Senhores Senadores Nelson Carrieiro c Mendes Canale.
Nu Presid~nciu, como Presidente eventual, o Senhor Sr.nudor Nelson
Carneiro ;.1gradcce em seu nome c no do Senhor Senador Mendes Cana h:, a
honra com que rornm distinguidos, c, designa o Senhor Deputado Nosser
Almeida pura relutar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião c, pura cons·
tur, cu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a prcsen·
te Ata, que, lida c aprovada, scrâ assinada pelo Senhor Presidente, demais
Membros da Comissão e vai à publicação.
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LIDERANÇA DA ARENA EDA MAIORIA
Líder
Jarbo1 Pouorinho

Vlce-Lideres
Pre1ldento
luiz Viana (ARENA- BA)

Alay1io ChoYes
JOIO Linl
Aderbol Juremo
Lamento Juniar
MoocyrOollo
Murila Badaro
Saldanha Cerzi

lourivol Bopti1to (ARENA- SE)

l•·Vfce-Pn•ldente
Ni(a Coelho (ARENA- PE)

LIDERANÇA DO MDIE DA MINORIA

2•· Vlce-Presldente

Gostóo MUller (ARENA- MT)

Líder
Paulo Brouard

Oinarte Mariz (ARENA- RN)

Ylce .. Lidere•
Henrique Santillo
Humberto Lucena
Marcai Freire
Mauro BeneYides
Orestes Quercia
Pedro Simon
Roberto Saturnino

l•·Secretárlo
Suplente• de Secretcirlos
Alexandre Cana (ARENA- MA)
Jorge l(alume (ARENA -

2•·Secretárlo

Panos POrto (ARENA -

Gabriel Herme1 (ARENA- PA)

COMISSOES

Oiretor: Antônio Carlos de Nogueira
Local: A"e•o 11 - Terreo
Telefonas: 223·6244 o 225·850.5- Ramais 193 o 257

AC)

Benedito Canelas (ARENA -

1. Mendes Conote
2. JolO Lins
3. Eunice Michil01
4. Vicente Vuolo

MT)
SE)

Suplent11
ARENA
\, Raimundo Parenta
2. Alberto SiiYa
J. Almir Pinto

COMISSÀO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF)
(11 membros)
COMPOSIÇÀO

Pre1idente1 J01l0 Freire
Vice·Presidentet Lazaro Borbozo

MDB
A) SERVIÇO DE COMISSCES PERMANENTES

Chofer Cândido Hippertt
Local: Anuo 11- Terroo
Telefone: 22.5·8.505- Ramais JOI e Jl3

COMISSÀO DE AGRICULTURA- (CA)
(7 membros)

1. EYondro Carreiro

1. Morco1 Freire

2. Agenar Mo ria

2. Humberto Lucena

J. Mouro BenoYides
Aniston!o1 Carlos Guilherme Fon.eco- Romol676
ReuniOOi! Torçat·feirol, 01 10:00 hora1
local! Sola "CioYil Bovilacquo" - Ane~o 11 - Remoi 623

COMISSÀO DE CONSTITUIÇÀO EJUSTIÇA- (CCJ)
(IS membrot)

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÀO

Presidente, EYelosio Vieira
Vico•Prosidente1 leito ChoYel
Titularei
1. Panos POrto
2. Benedito Canelas
3. Pedro Pedronian
4. Joto Lins
1. EYelo1io Vieira
2. Loile ChoYOI
J. Jose Richo

Suplente.
ARENA
I. Jutohy Mooolhóu
2. Affonto Comorgo
3. João Colmon
MOS
1. Agenor Mario
2. Amoral PoiKOIO

Auislen!a, Sonia Andrade Pei•oto - Ramal 307
Reunioes: Quortos·leiros. os 10:00 horas
Locoh Sola "RUI' Barbosa" - Anuo li - Ramais 621 a 716

COMISSÀO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)
(7 membro1)

Presidente; Henrique do La Rocque
l~·Vice•Pretidente, Aloy1io ChoYOI
2'·Vico·Pre1identer Hugo Ramos
Suplen111
ARENA
1. Henrique do Lo Rocque
1. Lonoir Vargo1
2. Joào Colmon
2. Holvidio Nunes
3. Jose Sorney
3. Almir Pinlo
Mihon Cabral
4. Aloysio ChaYes
5. Aderbal Juremo
5. Bernardino Viana
6. Murilo Sodoro
6. Arnon da Mello
7. Moacyr Oallo
8. Amoral Furlon
9, Raimundo Poranle
MOS
1. Cunho Lima
1. Hugo Ramos
2. Tancrtdo NeYII
2. Leite ChoYII
3. Dirceu Cordo1o
3. La1oro Borbozo
4. Nelson Carneiro
5. Paulo Brouord
6. Franco Montorp

1. Itamar Franco
2. Lotara Barboz.o

3. Adalberto Sano
4. Mouro BenoYides

COMISSÀO DE ECONOMIA- (CE)
(I\ membros)

..

Anistenta, Maria Heleno Bueno BrandOo- Ramal 305
ReuniOest Ouorlas·feirol, 01 10100 hora1
Locol1 Solo "CioYis BeYilocquo" - Ane•a 11 - Ramal 623

MOS
1. Henrique Sontillo
2. Roberto Satvrninc
3. GiiYan Rocha

Auitlanto 1 Ronoldo Pacheco de OliYoira- Remoi J06
Reunió01: Quinlal·feiros, 01 10t00 harol
locolt Solo "Ruy Barbeia"- Ane•o 11- Ramoi1 621 e 716

Tilu1ores

COMPOSIÇÀO
Pre~idonlo: Mendtn Conole
Vlca·Prnidanle: Aganor Mario

1. Jane Freire
2. Jo5e Sorney
3. Pauo1 POrto
4, Saldanha Derli
5. Alfonso Comorgo
6. Murilo Badoro
7. Benedito Fc>rreira

Suplantes
ARENA
1, Jo10 Guiomord
2. Torso Outro
3. Bendito Canelai
4, Moocyr Dollo

Presidenlet Itamar Franco
1/ice·Ptelidonte: Roberto Saturnino
Titularei

I. Arnon de Mallo
2. Bernardino Viana
3. Joso lins
4. Jane Freire
5. Mihon Cobrai
6. Benedito Canelas
7. Luiz CoYolconte

Suplentel
ARENA
1. HeiYidio Nunes
2. Alberto SliYo
3. Bonedho Ferreiro
4. Vicente Vuolo

MOS

I. Roberlo Soturnino
2 homor Franco
3. MorCo1 Froirt
4. Pedro Simon

1. Jo11 Richo
2. OreiiDI OLiotcio
3. Tancredo NIYII

ii
!

I
1
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Anisttnlet Daniel Reit de Souto- Ramol67S
Rtuni6et1 Quartot•leiras, at 10r30 horas
locolr Sala "Ruy Borboto"- AnllCo U- Ramais 6'21e 716

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO ECUlTURA -ICEC)
(9 membw)

l. Franca Montara
2. Humberto Luce~na
3. Jaiton Barreto

MOS
1. Nelton Carneira
2. Morcot Freire

Auittenlet Daniel Reit de Soutn- Ramal 67S
Reuni6et1 Quintat·feirat, ot 11t00 horot
local1 Solo "Cio~i• Bevilacqua"- Anexo 11- Ramol6'23

COMPOSIÇÃO

Pretidenter João Colmon
Vice·Pretidentet Jutohy Magolh011

1. Joào Colmon
2. Tono Outra
3. JutahyMagolhóes
4, Aloysio Choves
S. Adej.bol Juremo
6. Eunice Michiles
1. Adalberto Seno
2. Evtlosio. Vieira
3. Franco Montara

Anitttnfet Sànio Andrade Peixoto- Aamol307
Reuni6111 Quintas·feirol, Os IOrOO hora•
Lacolr So_lo "Clovi1 Bevilacquo"- Anexo U- Ramal623

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF)
(17 mtmbro•)

COMISSÃO OE SAÚDE- (CS)
(7 membro•)

Pr-.tidentet Arnon de Mello
Vlce·Presidenle1 Âlbtrto Silva

1. Luit Cavalcante

2. Milton Cabral
3, Alberto Silvo

•• Arnon dt Mello
1. Dirceu Corda10

2. Itamar Franco
3. Hontiquo SantiUo

COMPOSIÇÃO

Suplentes
ARE 'iA
1. Affon1a Comorgo
2. Jo6oColmon
3. Jutahy MogolhOet

President11 Gilvan Rocha
Vice·Presidtnt11 Htnriqut Sontillo
Titulares

1. Lamento Junior

MDB

2. Almir Pinto
3. Alberto Silvo

I. Gilvan Rocha
2. Roborto Saturnlno

..

1•. Raimundo Parent•
'2. Arnon dt Mtllo
3. lomanto Jünior
4. Affonso Camorgo
.5. Vic•nt• Vuolo
6. Albtrto Silva
7. Amoral Furlan
8. Jorgt Kalumt
9. Jutohy Mogalh6••
10. Mend11 Conalt
1.
2.
3.
4.
5.

Cunho Uma
Tancr1do N1vt1
Roberto Saturnino
Amoral Peixoto
Pedro Simon
6. Mauro Benevidll
7. Ttot6nlo Vilela

Supltnfll
ARENA
1. Saldanha O.n:i
2. Honrlquo de La Rocqu•
3. J1111 Frelro
4. Jo~ Sornty
S. Milton Cabral
6. Jo~ Ciuiomord

MDB
I.
2.
3.
<i.

COMPOSIÇAO

COMPOSIÇÃO

Titular••
1. Torto Outro
2. Saldanha Cerzi
3. Mendn Canalt

COMPOSIÇAO
Pre•ldenl11 Helvldio Nunes
Vice•Pre•idenle1 Ltnoir Vargot

Lena ir Vargo1
Htlvldlo Nune1
Jme Freire
Moocyr Oallo
S. H•nrique de lo Rocque
6. Aloytlo Chavet

;·:::.·fi1·.,:

Presidenlet Jorge Kalum•
Blnevid11

Vict·Pr~tidtnteJ Ma~ra

Titularei
1. Jorge Kolume
2. Luiz Cavalcante
3. Murilo Badoro
4. Benedito Ferreiro
1. Mauro

Bene~id11

2. Agenor Mario

Suplentet
ARENA
1. Raimundo Porento
'2. Amoral Furlan
3. Jo .. Guiomard
MDB
1. Cunho Lima
2. Joi.an Barreto

3 Hugo Romot

COMISSÃO DE RElAÇOES EXTERIORES- (CRE)
(IS membro•)

Suplentes
ARENA
I. Jutohy MogolhOet
2. Raimundo Po11nle
3. Eunice Mlchilu
4, Benedito Canelo•

Anittonte; Carlo1 Guilherme Fon11ca - Ramal 676
ReuniO.t1 Quorto•·feirol, 61 9t30 horas
Lacalt Sola "Ruy Barbosa"- Ane110 11- Ramalt62le 716

COMPOSIÇAO

Prosldtnlt1 Tona Outro
l•·Viu·Pretidentet Saldanha Oertl
2•·Vice·Presidenfet lamento Junior

COMISSÃO OE lEGISlAÇAO SOCIAl- (ClS)
(9 m•mbros)

1,
:2.
.3,
4,

Suplentes
ARENA
1. JoOo Colman
2. Murilo Badaro
3. Jose Sarney
MOS
1. Hugo Romat

Auistenlet Mario Therezo Mogolh011 Mona - Ramal 134
Reuni611, Quinlat·ltiras, 01 l2t00 horas
local! Sola "Cio~it Bevilocquo"- Antxo 11- Ramo1623

Anisttn1et Carlos Guilherm• Fonttco - Ramal 676
Rtuni6e11 Qulnttn·feira•, Os 9r30 hora•
Locolt Sola "Ciovit Bevilocqua" - An1110 U- Ramol623

Titularei

COMISSÃO OE SEGURANÇA NACIONAl - (CSN)
(7 membros)

Pretidente1 Dirceu Cordato
Vice·Pretidentet Adalberto Sena

I, Dirceu Cardoso
'2. Adalberto Seno
Paulo Bronord
Marco• Frtirt
La1aro Borbota
Jo11 Richa

MDB
1. Jose Richa
2. Adalberto Sano

Auistente: Cario• Guilherme Fanteco- Romal676
Rtuni6et: Quintas·ftiros, Os I 0!30 horas
Local1 Sala "Ruy Borboto"- An111o U- Romais621 e 716

COMISSÃO DE REDAÇAO- (CR)
(.5 membrat)

Prtsid•nt•r Cunho limo
Vice•Prnid•nl•r Toncr~do N•vt•

Suplont11
ARENA
1. Saldanha Dtrzi
2. Jorgo Kolumo
3, Benodito Conotas

Jote Guiomord

I. Gilvan Rocha
2. Henrique Sontillo
3. Joiton Barrote

Auistentet Ronaldo Pachoco dt Olivoira - Ramo1306
RtunÍÔI'II Quartat·feiras, as 11t00 horas
Lacalt An1110 "B"- Sola ao lodo do Gob. do Sr. S. nadar
Ja6o Bo.co- Ramal 4B.C

COMPOSIÇÃO

Titulares

MOS
1. Marcat Freire
2. Maurn Bene~idet
3. leite Chovei

Auittentet Càndido Hipperll- Ramoit301·313
Reuni6ll1 Ouartol•feiral, 01 11 ,QQ horol
Local1 Solo "Ruy Borbota"- Ane11o 11 - Ramais 6'21 e 716

COMPOSIÇÃO

Titulares
MDB
1. Marco• Freire
2. Ciilvan Rocha

I. Paulo Bronard
2. Nel1on Carneiro
3. Itamar Franca
4. Jota Richa
5. Amoral Peixoto
6. Toncredo Ne~cn

COMISSÀO DE MINAS E ENERGIA- (CME)
(7 membra1)

Suplentes
ARENA
1. Josellns
2. Arnon de Mello
3. Jorge Kolume
4. Pedro Pedrouian

Titulares

Agoslo de 1979

Titular••
1. Tor1o Outro
2. Bernardino Viono
3. 'ialdonha Denl
lomonto Junlar
S. Mendes Canele
6 . Adtrbol Juremo
7. Almir Pinto
B. Lenoir Vargot
9. Jose Sarney

•.

COMISSÃO DE SERVIÇO PUBliCO CIVIl- (CSPÇ)
(7 mtmbrot)

Suplent11
ARENA
1, Aloyslo Chov11
2, P.dro Pedroulon
3. Henrique de La Rocque
4. Jou Guiomord
S. Lu h Cavalcante
6.

COMPOSIÇÃO

PretldenteJ E~ondro Corr~ira
Vice·Pr••ld•nte1 Humborta Luctno
Tltularat
I,
2.
3.
4,

."

Supl•nte•
ARENA
Raimundo Parent•
1. Allonta Camoruo
Henriq~• de Lo Rocqu•
2. P•dro Pedrouion
Bernardino VIana
3, Aderbol Juremo
Alberto Silva

A.# 4#\l~lflP j.l t

...,_~ L.:?:,.f.th*.
......
,,..
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MDB
1. Evandro Carreira
2. Humberto Lucena
3. Lazaro Borboza

1,

Cuercio
2. Evelotia Vieira

B) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E OE INCU~RITO

Suplantei

Titularei

Ore"'"~

ARENA

Anister~le1 Sonia Andrade Peiltolo- Romol307
Reuni6et1 Quintal· feirai, 01 9130 horo1
Locol1 Solo "Ru)' Barbosa"- Anello 11- Ramoil621 e 716

1. Pauo1 Porto
2. tamanto Junior
3. Alberto Silvo

1. Benedito Ferreiro
2. Vicente Vuolo
3. Pedro Pedrouiar~
A, Alfonso Camorgo

Comiu6et Tempororia1
Chafe1 Ruth de Souza Ca1tro
Local: Ar~oao 11- Terreo
Telefone: 225·8505- Ramal303
1) Comin6e1 Tempororio1 poro Pr;~jetol do Congrauo No·
cronal
2) Cc.miuoa1 Temperarias paro Aprecio~ ao de Veto1
3) Comiuàal E1pacioi1 e de lnquerito, e
4) Comiuoo Mille do Projeto de Lei Orçamentaria (arl. 90
do Regimento Comum).

MDB
COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS -ICT)
(7 mGmbrol)

Evondro Carreira
2. Lozaro Borbo1o
01 c11e1 Quercio

I, Leite Chave1
2. Agenor Mario

COMPOSICÀO
Assinente1 Ronoldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306
Reunioe1: Terço1•feira1, 01 1OrOO hora1
Local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramois621 e 716

Pre11dente: Benedito Ferreira
Vica·Pretidenlel Vicente Vuolo

ÀU111ante1 da Comiuoes: Haroldo Pereira Fernonde~ - Ro·
""~ai 674; Alfeu de Oliveira- Ramal 674; Cleide Mario B. f.
Cruz- Ramal 598 1 Mauro topes de Sa- Ramal 310; Leila
Leivo1 Ferro Co1ta- Ramal314,

SERVIÇO OE CO~USSt5ES DC:R.'•tM:r:::TES

llOnf.RJO DAS REUNIÕES DAS

COMISSÕE~ PCI~<!ANENTES

DO SENADO FCDERAL

P/dU\ O MtiJ CC 1979

l!O!l.',S

TERÇA
c.T.

10:00
C.A.R.

s ALAS

ASSISnNTr.

RUY DIIROOSA
Rrunais-621 c 716
CLOVIS

BEVIL~CQUA

IIORAS

QUINTA
C.F.

RONALDO

09:30

QUA~TA

S ALAS

c.s.N.

c.c.J.

CLOVIS BEVILACQUA MARIA
HELENA
Rruna1 - 623

C.A.

RUY BARBOSA
RAmais-621 e

10:30

,,.

GUILHERME

DANIEL

C.R.E.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

CÀNDIDO

C.M.E.

ANEXO
'B'
R4111a1 - 484

RONALDO

ll:OO

GUILHERME

RUY 0.\RBOSA
Rarnais-62). e 716

SONIA

C.E.C

CLOVIS BEVILACQUA
Rrunal - 623

SONIA

C.D.F.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

RONhLOO

lO: 30

c.s.

RUY BARBOS~
Ramais-621 e 716

GUILIIERHE

ll:OO

C.L.S.

CLOVIS DEVILACQUA
Ramal - 623

DANIEL

12:00

C.R.

CLOVIS BEVIL~CQUA
Ramal - 623

I!JIRIA
THEREZA

10:00

SONIA

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

C.E.

Ramal - 623

C.S.P.C.

ASSISTENTE

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

10:00

CLOVIS DCVI~~CQUA

ASSISTE::TE

09:30
GUILHERI'IE

Ramül - 623

P.OMS

S i'\ L o\ S
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QUARTA·FEIRA,ll DE AGOSTO DE 1979

BRASILJA - DF

SENADO FEDERAL
SUMÁIUO
I - ATA DA IJll SESSÃO, EM 21 DE AGOSTO DE 1979
1.1 - ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1 - Olíclo do Presidente do Supremo Tribunal Federal
- N• S·18f79 (n•41f79·P/MC, na origem), encaminhando ao Sena.
do cópia do acórdão pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n• 86.175·1, do Estado de Minas Gerais o qual de;
clarou a inconstitucionalidade do are. 99, da Lei n• 5.301, de 16 de OU·
cubro de 1969, daquele Estado.

1.2.2 - Leitura de projetas
- Projeto de Lei do Senado n• 235/79, de autoria do Sr. Senador
Orestes Quércia, que acrescenta parágrafo único ao art. 30 da Lei n•
6.354, de 2 de setembro de 1976.
- Projeto de Lei do Senado n• 236/79, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que revoga o art. 26 da Lei n• 6.032, de 30 de abril de
1974, que dispõe sobre o Regimento de Custos da Justiça Federal.

1.2.3 - Requerimento
- N9 285/79, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da exposição feita pelo
Ministro Mário Andrcazzn, ao lançar o Programa de Erradicação de Fa-

velas, cm Brasília.
1.2.4- Discurso• do Expediente
SENADOR NELSON CARNEIRO- Homenagem à memória de
José Joaquim Seabra, ao ensejo do transcurso dos 50 anos de vida pública
de S. Ex•
SENADOR ITAMAR FRANCO- Considerações sobre projeto de
lei, encaminhado à deliberação do Congresso Nacional pelo Senhor Pre·
si dente da República, que dispõe sobre o rcnjustumcnto do aluguel nus locuções residenciais.
SENADOR MURILO BADARO- 309 anivcrsârio de fundação da
Escola Superior de Guerrn-ESG.
I.Z.5- Lcllura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n• 237/79, de uutoriu do Sr. Senador
Murilo Onduró, que ultcru u rednção do nrt. 9• da Lei n• 6.082, de lO de
julho de 1974, c dd outras providências.

1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado n• 159{76-Complcmcntar, de autoria do
Sr. Senador Nelson Carneiro, que introduz modificações na Lei Comple·
montar n• 26, de li de setembro de 1975, AproYido. Ã Comissão de Rc·
dação.
-Requerimento n• 252/79, de autoria do Sr. Senador Paulo Bras·
sard, solicitando urgêneia para o Projeto de Lei do Senado n• 83/78, do
Sr. Senador Mauro Bencvidcs, que estabelece a obrigatoriedade de revi·
são semestral dos nfvcis de salário miníma, c dâ outras providências. Vo-toçio odiada por falta de quorum, após usarem da palavra os Srs. Paulo
Brossard, Jarbas Passarinho, Nelson Carneiro, Jos6 Lins e Marcos Freirc.
-Requerimento n• 274/79, de autoria do Sr. Senador Jarbas Passa·
rinho, solicitando urgência para o Oficio n• S/17, de 1979, do Governa·
dor do Estado do Rio Grande do Sul, requerendo autorização do Senado
Federal para que aquele Estado possa contratar operação de cmprbtimo
externo, no valor de USS 53,000,000.00 (cinqUenta c Ir~ milhões de
dólares norte-americanos), destinado a programas prioritários do Estado.
Votoçilo odloda por falta de quorum.
'
-Requerimento n• 282/79, de autoria do Sr. Senador Mauro Bcnc·
vides, solicitando urgência, nos termos do.art. 371, aUnea c, do Regímen·
to Interno, para o Projeto de Lei do Senado n• 245/78, dq Sr. Senador
Itamar Franco, qL:.: dispõe sobre aposentadoria especial para os músiCos,
incritos na Ordem dos Músicos do Brasil. Votoçio odlodo por falta de
quorum.
-Requerimento nq 283/79, de autoria do Sr. Senador Mauro Bcncvidcs, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento Interno, para a Indicação n9 2/75, do Sr. Senador Itamar Franco, que
in5titui, no Senado Federal, idêntico cstllgio para universitários, nos moldes do existente nu Câmuru dos Deputados. Votoç~o odiado por falta de
quonun.
- Projeto de Lei do Scnudo n• 136/76, de autoria do Sr. Senador
Lourivul Baptista, que altera u Lei n• 4.886, de 9 de dezembro de 1965,
que regula as atividndes dos representantes comerciais autônomos, c dá
outras providências. Votaçilo adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• 96{79, de autoria do Sr. Senador Nel·
son Carneiro, que modifica u redução do art. 2• du Lei n• 4.266, de 3 de
outubro de 1963, que instituiu o sulârio·famllla do trabalhador. (Apre·
ciuçuo preliminar du constitucionalidade). Volaçilo adlodo por falta de
quorum.
- Projeto de Lei do Senado n• 112/79, de autoria do Sr. Senador
Cunha Lima, que considera nno tributáveis para efeito do Imposto de
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Renda, os proventos c pensões nas condições que indica. (Apreciação
preliminar du constitucionalidade). Votação adiada por falta de quonlm.
- Projeto de Lei do Senado n• 91/79, de autoria do Sr. Senador
Humberto Lucena, que isenta o salítrio mínimo de descontos para aPrevidCncia Social, c dá outras providCncius. (Apreciação preliminar da
constitucionalid:Jdc). Vo111çào adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n• 247/77, de auto riu do Sr. Senador
Itamar Franco, que dispõe sobre a aplicação dos recursos do Fundo de
Participação dos Municípios, c dú outras providências. Apro~ado, em segundo turno, npós usnrem da palavra em sua discussão os Srs. Lomanto
Júnior, Dirceu Cardoso e Marcos Freire. À Comissão de Redaçào.
1.4- LEITURA DE PARECER
Referente à seguinte matéria:
-Projeto Je Lei do Senado n• 247/77, que dispõe sobre a aplicação
do.s recursos do Fundo de Participação dos Municfpios, c dá outras providõacias. (Redução final).
1.5 - DISCURSO~ APOS A ORDEM DO DIA
SENADOR HUMBERTO LUCENA- Apelo ao Governo Federal
cm favor de providências que impeçam o fechamento da Fábrica Detroit
Diesel Allison do Brasil, tendo cm vista a importância para o Pais, do
motor multicombustfvcl desenvolvido por esta empresa.
SENADOR MAURO BENEVIDES- Apelo ao Sr. Ministro das
Minas e Energia cm favor do acolhimento de sugestão oferecida pela Fc·

A~:o~to de

1_979

derucão das Indústrias do Ceará, referente no estabelecimento de tarifa
difcrcnciudu de Kwfhorn, nos projetas de irriguçào no Nordeste.
SENd DOR I/ENRIQUE SANTILLO- Expediente por S. Ex• encuminh:Jdo ao Sr. Ministro da Justiça, solicitando garantias para as
famílias de agricultores da Fazenda Silo João, em Porto Nacionui-GO.
SENA DOR JAISON BARRETO - A importância do Projeto SlDERSUL pum u nacionalização da energia utilizada pela Indústria Siderúrgica Nacional.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Apelo cm favor da conclusão dos estudos de projeto, renlizado no Ministério da Previdência c Assislênciu Social, de modo a viabilizar a liquidação dos débitos prcvidên·
ciários.
1.6 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO
2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIO·
RES
- Do Sr. Senador Evandro Carreira, proferidos na sessão de 9, 13,
16 c 20-8-79.
3 - MESA DIRETORA
4- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

5 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 132• SESSÃO, EM 21 DE AGOSTO DE 1979

1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura
PRESIDtNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO E GABRIEL HERMES
ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena - Jorge Kahlme - Raimundo Parente - Aloysio
Chuvcs- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alberto Silva- Bernardino Viana- Almir Pinto- José Lins- Mauro Benevidcs- Agcnor Ma·
ria- Humberto Lucena- Nilo CJelho- Lourival Baptista- Passos Por·
to- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardo·
so - Moacyr Dalla - Nelson Carneiro - Roberto Saturnino - Itamar
Franco- Tancrcdo Neves- Amaral Furlan- Benedito Ferreira- Hcnri<JUC Suntillo - Lázaro Darboza - Saldanha Dcrzi - Affonso CamargoLeite Chaves - Evelásio Vieira - Paulo Brossnrd - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a scssilo.
O Sr. 1•-Secrctário procederá à leitura do Expediente.

1t lido o seguinte

Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pr'" Sr. l9·Secretário.

São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• lJS, DE 1979
Atrc5ccnta pardgrufo único ao art. 30 da Lei n' 6.3!4, de 2 de

setembro de 1976.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O urtigo 30 da Lei n• 6.354, de 2 de setembro de 1976, passa a
vigorar acrescido de parágrafo único, com 11 seguinte redaçã.o:
"Art. 30.
Pllrágrafo único. Poderá considerar-se com passe liv~c, ex.·
tinto o respectivo contrato, o atleta que estiver com ll pagamento
dos seus salários cm atraso, por tempo superior a 3 (três) meses."
Art. 29 Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições cm contrário.

EXPEDIENTE

Jusllfleaçio

OFICIO DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

A Lei n• 6,354/76 disciplina o cxcrclcio da atividade de atletu profissionnl c, mais especificamente, as relações do futcbolistn com o seu empregador
ou associuçào desportiva.
Esse diploma representou u realização do mais acalentado sonho dos
jogadores profissionais de futebol, n.:conhecidumcntc explorados pelas asso·
ciaçõcs desportivas, mais intcressudns nas rendas polpudns dos.espctáculos
futcbolfsticos, um dos principais atrativos do povo brasileiro .

N• S/ 18/79 (n• 41 /79-P /MC, na origem), de 20 de ugosto de 1979, encaminhundo no Senudo cópia do ucórdão proferido pelo Supremo Tribunal
Fcdcrul nos uutos do Recurso Extraordinário n' 86.175·1, do Estado de Mi·
nas Gemis, o qual dcclnrou n inconstitucionalidade do artigo 99, da Lei
n• 5.301, de 16 de outubro de 1969, daquele Estudo.

.-1 Coml.miõ de Constltul"ào e Justl"a.
O SR. !'RESIDENTE (Luiz Vianu)- 0 Expediente lido vui à publi·
caçào,

A lei cm upreço instituiu aquele desejudo equilfbrio entre os direitos c
devcrs,tnnto dos ntletns, quanto dos seus empregadores, tirando destes últi·
mos 11 posição privilegiada de que dcsfrutuvum.
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Umn questão, todavia, não roi objeto do necessário cuidado, no texto
da lei, ou seja, aquela que diz respeito à ralta de pagamento dos salários dos
;1tlctas.
Em conseqUência dessa lacuna, é comum o noticiârio jornulfstico especializado trazer a público denúncias de atraso no pagamento dos salârios
dos atletas, rreqUentcmente por vârios meses.
Esse inadimplemcnto contratual niio implica cm qualquer sanção para
as entidades empregadoras, embora, em contrapartida, os atletas continuem
rorçados ao cumprimento de todas as suas obrigações, lançadas nu mesma
avença trabalhista.
Além disso, tratando desse assunto, o artigo 30 da Lei n9 6.354/76 impede que as associações desportivas participem de qualquer competição, se
estiverem com o pagamento de salários dos atletas cm atraso. Tal dispo·
sição, como é rácil concluir, prejudica mais aos atletas do que às próprias entidades empregadoras, pois até mesmo a determinação do· caput do artigo 16
se revela inócua.
Assim, com o propósito de imprimir respehabilidndc às cláusulas contratuais aceitas pelo empregador, estamos sugerindo uma sanção mais drástica c atemorizante, capaz de impedir burlas prejudiciais aos direitos dos
atletas,
Sala das Sessões, 21 de agosto de 1979.- Orestes Quércla.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O AUTOR DO PROJETO
EM SU,I JUST/FICAÇi/0:
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Seção do Estado do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, 20 de junho de 1979.

or.

n• 951/A
Rcf. Proc. n•. A/039.003/78

Exm9 Sr.
Senador Nelson de Souza Carneiro
Brasília - DF
EVM.Excelência,
Encaminho a V. Ex•, cm anexo, cópia (s) do(s) documcnto(s) de fls. rcfc·
rente(s) ao(s) proccsso(s) acima indicado(s), para os devidos fins.
Aproveito o ensejo para externar a V. Ex• meus protestos de elevado
apreço e permanente consideração.- César Augusto Gonç1bn Pereira, Presidente.
PROCESSO N• A/039.003/78
·Objcto - tese avulsa apresentada na I• Conferência Regional da
OAB/RJ, sobre "a situação do trabalhador na Justiça Federal", pelo opero·
so Advogado Roberto Camarga.

LEGISLAÇÃO CITADA

Relatório

LEI N• 6.354, DE 2 DE SETEMBRO DE 1976

Veio-me às mãos o processo para que, na qualidade de relator designado pelo insigne Presidente desta Seccional (de cuja dedicação c eficiência no
cumprimento do mandato, nesses breves dias, sou testemunha, pois ainda
não consegui me desprender dos laços arctivos que me têm compelido, até
mesmo por rorças entranhadas no subconsciente, a comparecer à sede desta
valorosa Seccional) emitisse parecer sobre as conclusões da TESE c sugerisse
as medidas necessárias ao seu encaminhamento, tal qual recomendado por
despacho do diligente c douto Con\clhciro Randolpho Gomes, por mim, ao
tempo do exercício da Presidência, incumbido da relevante tarera de implc·
mcntar as Resoluções da I• Conferência Regional da OAB/RJ.
·
O eminente ,..lator da TESE, após dcmonstmr a situação anómala dos
julgamentos de litígios trabalhistas, que envolvem trabalhadores da Uniiio,
Autarquias c Empresas Públicas, pela Justiça Federal, porque, existindo a
Justiça do Trabalho, que é rcdcral c especializada, nenhum motivo de pollti·
cu processual estaria a recomendar a transferência de competência, cm má
hora imposta pelo artigo 110 da Emenda Constitucional n• I, de 17/10/69.
Tal procedimento sobrecarregou os Juízes Federais de uma carga de preces·
sos, com desvantagens, públicas c notórias, para o aparelho judicante e para
as partes, inclusive para a União, Autarquias c Empresas Públicas, cujos privilégios compatíveis com os entes públicos continuariam, como sempre ocorreu, resguardados pelas Juntas de Conciliação c Julgamento,
Agravou-se, sim, a situação dos empregados, pelo retardamento na so·
Juçào das demandas, c das entidades públicas, pelos gravames desse retarda·
menta, estereotipados na corrcção monctãria e nos juros' de mora.
E, mais, passou a vigir, na prim... ira instância, dois sistemas de regras
adjctivas ou instrumentais, no que concerne, dentre outros aspectos, ao pagamento das custas que, pela legislação trabalhista, ..silo pagas pelo vencido,
depois de transitada cm julgado a decisão, ou, no caso dt. recurso, dentro de
5 (cinco) dias da data de sua intcrposiçàv, sob pena de deserção, salvo quan·
do se tratar de inquérito, caso cm que o pagamento das custas competirã à
empresa, untes de seu julgamento pela Junta ou Juizo de Direito" (urt. 87~. §
49, da CLT), ao passo que, pela legislação cspcciah que dispõe sobre o Regimento de Custos du Justiça Federal (Lei n• 6.032, de 30/4/74), passaram
aquelas custas "u serem pagas, pela mctad~ por ocasião da distribuição do
rcito, ou não havendo distribuição Jogo após o despacho inicial''. como se
verifica do urtigo 26, combinado com os incisos I c II do artigo lO do citado
diploma legal.
Em que pese o apontado conflito de sistemas, nilo h6 como prevalecer o
da Consolidação das Leis do Trubalho, no concernente às uções trabalhistas,
em que figurem como partes a União, Autarquias c Empresas Públicas, por·
que a lei especial posterior revogou expressamente u norma trabalhista, cm
race da regra de direito intcrtcmporul prescrita imperativamente no § i' do
urtigo 2• du Lei de lntroduçüo do Código Civil.
Dai porque n conclusão du TESE, lançuda pelo seu douto relator, no
sentido de que se rccomendnsse aos Juizes das Vuras Federais que apticussem
nos litígios trubalhistus o trutumcnto dispensado às custas pclu Consolidução

............. ·········· .............. ................. ···········
·

Art. 30. O empregador ou associação desportiva que estiver com o pa·
gamento de salários dos atletas em atraso, por período superior a 3 (três)
meses, não poderá participar de qualquer competição oficial ou amistosa,
salvo autorização expressa da Federação ou Confederação a que estiver fi.
liado.

·································································
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• llli, DE 1979
"Revogo o ort. l6 da Lei no 6,031, de 30 de obrll de 1974, que
dispõe sobre o R011lmento de Custas da Justiça Federo!."
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• j; revogado o art. 26 da Lei n• 6.032, de 30 de abril de 1974.
Art. 29 Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação.
Ju•llficaçio
A situação anómala dceorrcntc da aplicação do art. 110 da Emenda
Constitucional n• I f69 (que atribuiu à Justiça Federal a competência para
julgar dissídios trabalhistas tendo como partes trabalhadores da União c
suas empresas ou autarquias) deve, todavia, circunscrever-se à simples trnns·
rcréncia de competência da Justiça do Trabalho para a Justiça Federal c não
alcançar outros aspectos ou efeitos, como o pretendido pelo art. 26, da Lei
n• 6.032, de 1974.
Em verdade, pela legislação trabalhista, que continua a reger 115 relações
de trabalho dos empregados cclctistas da Uniilo c suas autarquias ou cmprc·
sas, as custas '"são pagas pelo vencido, depois de transitada cm julgado a de·
cisão, ou, no caso de recurso, dentro de cinco dias da data de sua intcrpo·
sição, sob pena de deserção, salvo quando se tratar de inquérito, caso cm que
o pugamcnto competirA à empresa, antes de seu julgamento pela Junta ou
Juízo de Direito" (urt. 879, § 4•, CLT). Jâ pelo arl. 26 da Lei n• 6.032, de
1974, combinado com o urt. 10, I c II, do mesmo diploma, us custos devem
ser pugas, peh1 metade, por ocusiilo da distribuição do rcito ou, nilo havendo
dilaribuiçào, logo após o dcspucho da inicial.
O que uqui se pretende, em proposição inspirada cm reivindicação du
OAB/RJ, é o restabelecimento do regime de custas da CLT mesmo nos casos
cm que u rcclumuçilo estiver sendo decidida pela Justiça Federal.
Saiu dus Sessões, 21 de ugosto de 1979.- Nehwn C11rnclro.
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dus Leis do Trahulho, mereceu substitutivo, vazado nos seguintes c expressivos termos:
"Seja recomendado ao Congresso Nacional a modificação du
Legislucão, com a revogação do urtigo 26 da Lei n' 6.032, de
30/4/74, pmu aplicar-se nu Justiça Federal, em relação nos pleitos
trabtilhistus, o mesmo sistcmu de custas previstos nu CLT, até que
se retorne o julgamento de tais casos à competência da Justiça do
Trabalho,"
Tal substitutivo roi aprovado quer na Comissão, quer no Plenário.
A solução, por conseguinte, é implementá-lo.
Voto
Penso que a melhor maneira de razer cumprir a Resolução em causa é
encaminhar-se a matéria ao exame do eminente Senador Nelson Carneiro,
para que a transrormc cm projeto de lei, a exemplo do que fez com inúmeras
sugestões que lhe foram encaminhadas por órgãos da classe, nesses anos de
laboriosa c proficua utividadc legifcrantc.
Para quem se acostumou a ler o Diário do Congresso c os seus Boletins,
1não constituirá surpresa a assertiva de que o rcrerido Senador, particularmente nu área da legislação do Direito do Trabalho c da Previdência Social,
foi incansável na tarefa legislativa, pois inúmeros foram os projetas que
apresentou nessas duas áreas especializadas, sempre com o interesse de apri·
1
morar a legislação c eliminar distorções.
Não tenho dúvida de que, solicitado por esta Seccional, Sua Excelência
apresentará projeto de lei, objctivando uniformizar o critério de pagamento
de custas nos pleitos trabulhistas ajuizados perante a Justiça Federal, e que
certamente tomará como parâmetro a regra do artigo 879, § 49, da CLT, por
ser a mais consentânea com os princípios que informam o Direito do Trabalho, quer no que concerne ao sentido protccionista do hipossuficicntc cconômico, quer no que tange ao barateamento das despesas processuais, ao primeiro certame interligado na 1\ua motivação teleológica,
Proponho, pois, as seguintes medidas:
a) que se oficie ao insigne Senador Nelson Carneiro com o desiderato
acima enunciado;
b) que, sem prejuízo dessa medida, se dê ciência deste parecer nos Uderes da maio riu c da minoria das duas Casas do Congresso, nos Ministros da
Justiça c do Trabalho, ao Conselho Federal, no IAB, às Subseçõcs, à
ACAT, à AFAT c à AMAT, publicando-se o transunto da matéria na "Tribuna do Advogado",
Em 7 de março de 1979. - Eugênio Roberto Haddock Lobo.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 6.032, DE 30 DE ABRIL DE 1974

.................................................................
Art. 26. Nos lit!gios decorrentes das relações de trabalho dos servidores com a União, inclusive as autarquias c as empresas públicas rcdcrais,
observar-sc-á o regime de custas instituído pela presente Lei,

············,~; c~~i;,ã~; 'd."c~~;;~;~~~a~·; i;,;,i;~ ~·d; i.~~i;~~;:.~ s~~~~i.i
o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Os projetas lidos serão publicados c remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 19-Secrctãrio.
E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• Z85, DE 1979
Senhor Presidente,
Nos termos do urt. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcriçi\o,
nos Anais do Senado Federal, da Exposição rcita pelo Ministro Mârio An·
drcazza, ao lançar o Programa de Erradicação de Favelas, cm Brasnia, no
dia 28 de junho do corrente ano.
Sala das Sessões, 21 de agosto de 1979,- Lourlnl Baptista.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- De acordo com o nrt. 233 do Regimento, o requerimento scrâ submetido ao cl\amc da Comiss~o Diretorn.
Hla oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Lê o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ao complctur cinqUentu unos de idudc, refugiei-me cm minha velha Faculdude de Direito puru rcnovur, no convivia trepidante du mocidade, a fidc-

lidnde aos ideais democrli.ticos que cedo madrugaram cm meu espirita e dele
nunca mais se ufastarum. Há meio século, num dia de agosto, numa praça
pública de Salvador, onde cantam os sinos de muitas igrejas, fazia cu o pri·
mciro com leio público. Em nenhum outro recinto poderia recordar, cm pas·
sos largos, os altos c baixos da acidentada carreira poUtica, que o destino me
reservou, c vivida quase ininterrUptamente nus barricadas da oposição, senão nesta Casa do Congresso, onde me trouxe, cm eleição comovedora, segunda vez, a suprema bondade do povo numincnsc. E tão vizinha da outra
Casa, onde vivi quase vinte anos, que niio encontro distância que as separe.
Preferi, Srs. Senudores, esta sessão, de 21 de agosto, para reviver a longa caminhada, cm homenagem a quem para ela me arrastou, no esplendor
da juventude: José Joaquim Seabra, cujo aniversário de nascimento lembram
hoje seus amigos c parentes, que a morte vai tornando raros, c seus constantes admiradores, que um inexplicável silêncio nii.o ajuda a multiplicar. No
entanto, nenhum homem público o superou cm qualidades c virtudes, ne·
nhum o excedeu nu bravura c no destemor com que defendeu suas idéias.
Conheci-o naquela memorável noite de novembro de 1926, quando o povo
baiano- um rumoroso oceano de gente c um deU rio de aclamações- o foi
buscar no Cais do Porto, para levá-lo nos bruços até à Casa do· Corredor da
Vitória, que uma subscrição popular dera às suas irmãs. Mas roi a Aliança
Liberal que dele me aproximou dclinitivamcnte, Segui-o desde então, durante o !argo período de ostracismo poUtico, que só a morte interromperia.
Duas vezes ministro de Estado, duas vezes governador, Hdcr do Governo, se·
nadar, deputado, intendente municipal, Seabra conheceu deportações c
exílios, sem que lhe quebrantasse a f'é em dias melhores ... Não há bem que
semPre dure, nem mal que nunca se acabe''. gostava de repetir. Permitam-me
V. Ex• que reverencie a fulgurante trajctória de José Joaquim Seabra, como
o desejaria cultuada pelas novas gerações, "não inerte c mudo cm sua urna
funerária, mas- na palavra peregrina de João Mangabeira- no apogeu de
seus melhores dias, cm meio aos ventos da procela, grande, belo, soberbo
cx.cmplur da espécie humana, com a rorça c o ressumbrar da compleição ro·
busta, a inteligência a luzir da fronte ampla e erguida, a energia a •~orar na
voz tronitroantc, a generosidade a respirar do peito largo c aberto, a coragem a fuzilar na chama de seus olhos".
Na Constituinte de 1891, a primeira intervenção é de Seabra. Deixara a
cátedra da Faculdade de Direito do Recife, em cuja congregação ingressara
muito cedo, para conquistar, nos comícios popularcs.da terra natal o direito
de representá-la naquela memorável assembléia. A fidelidade a Dcodoro
levou-o a combater Floriano, c, às vésperas de partir para as agruras d'c
Cucuí, Ruy Barbosa, que impctrara habeas corpus em favor de todos os pre·
sos, roi visitá-los no cárcere. V. Ex.•s conhecem o episódio, sem dúvida um
dos mais belos da história da defesa da liberdade cm nosso Pais. Ruy "iu a
Seabra a padecer conv!cios de tal sorte que "a mão que não podia levantar-se
contra os baldeadores seguros da superioridade material, mostrava, como a
mais irrcrragúvel das respostas ao insulto, uma cédula de vinte mil réis, soma
totnl dn riqueza com que ele partia para o desterro indefinido".
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - V. Ex• me permite um
aparte, nobre Senador? ·
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ)- Com muita honra.
O Sr. Jarbns Passarinho (ARENA- PA)- V. Ex• iniciou o discurso
dizendo que, há meio século, num dia de agosto, V. Ex• razia o seu primeiro
comício público. Em seguida, num gesto de extrema fidalguia, desviou da
pessoa de V, Ex• a comemoração deste meio centenário, para louvar uma fi.
guru, por todos os títulos respeitável, que foi J.J. Seabra. O seu modesto colega, que agora tem a honru, cm nome da Bancada da Maioria, de
congratular-se com V. Ex• por estes 50 anos de vida dedicada ao Pais c que
tanto o honra como verdadeiro paradigma de homem público, foi testemu·
nha, quando servia no Comando Militar da Amazônia c razia inspcçàcs nor
onze mil quilõmctros de rronteira, do nome de J.J. Seabra esculpido nus pa·
redes das prisões de Cucu( e da Região do Oiapoque. Desde então, o nosso
enternecimento pela liguru de um homem dessa natureza é permanente. E a
vida pública de V, Ex•, iniciundo-sc sob os auspícios de um nome titular,
como o de Mangabeiru, havia de ser o que tem sido: um Nelson Carneiro
que se projeta cm verdadeira grundczu, como pudrilo de umn vidu pública,
inrelizmentc, nu maioria dos seus unos, feitos cm oposição, porque gostarfn·
mos tumbém de vê-lo no governo, como governo, defendendo o governo; o
governo que fosse aquele que V. Ex• elegesse. Nós, companhl·in..ls ~e V. Ex• c
cativos do tratamento lhano de V. Ex• nesta Cnsu, queremos que rece·
bu, neste instimtc, uma paluvra de congrutulaçilo muito sincera, por esse
meio centcnitrio ti\o uuspicioso.

!~------·----------------~--~~~--~
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O SR. NELSON CAIINF.IRO (MDB- RJ)- Agradeço, penhorado,
palavras com que V, Ex• me honra c que constituem um cst!mulo rmm
que, nos anos que Deus me reserva nesta Casa, continue u pautar o mesmo
caminho de colabomção c de preocupação com os interesses nacionais.
Agrudcço, pcnhomdo, a V. Ex•
Muitos unos depois, exilado cm Paris, no governo Artur Bernardes,
Scnhm se vi:1 na contingência de, por falta de recursos, ele que tão'altos pos·
tos ocupara na República, pedir auxílio ao governo francês. Não quis fazê-lo
antes de que !'iCU fiel amigo Manocl Reis entregasse a Guilherme Guinle uma
carta cm que, expondo suas diliculdadcs, lhe pedia por empréstimo determinadn imrort:lncia, Scnhra advertia ao intermediário de qüc deveria acampa·
nhar H c.lipressiío do dcstinatf1rio e, ao vislumbrar o primeiro sinal de contrariedade, se retirasse sem esperar resposta. Guilherme Guinlc leu a carta, a n.
sionomia tranqUila. Levantou-se, foi a outra sala, e, ao voltar, entregou a
M:1noel Reis um envelope. Era um cheque em branco, para um banco francês. Seabra, de volta no Brasil, juntou, tostão a tostão, o dinheiro pedido, c
cuja devolução Guilherme Guinle se recusou a aceitar. Foi essa quantia, com
nequenos juros acumulados, todo seu espólio!
:~s

O Sr. Saldanha Dmi (ARENA- MS)- Permite V, Ex• um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Com muita honra.
O Sr. Saldanha Dml (ARENA- MS)- Nobre Senador Nelson Car·
neiro, há 34 anos nos conhecemos, há 34 anos tornei-me admirador c amigo
de V. Ex•, na memorá\•el campanha do Brigadeiro Eduardo Gomes, na cidade de Corumbá, onde V. Ex•, jovem, inteligente, astuto, indócil, naquela
memorável campanha pronunciou um magnifico, extraordinário discurso, o
qual ficou gravado, até hoje, naquela cidade de Corumbá, a qual V. Ex• cognominou "Cidade Véu de Noiva". Desde esse tempo, tornei-me admirador
de V. Ex• Depois, nos reencontramos na Câmara dos Deputados e, para
honra minha, viemos nos encontrar aqui no Senado Federal. Realmente,
V. Ex• é um dos homens dignos desta Nação, é um homem culto c, sobretudo, um homem de alto espírito público. V. Ex• déixarâ um nome, para esses
iovens que irão nos suceder, cm realidade, digno de admiração e respeito,
porque V. Ex• sempre honrou os postos que ocupou c a vida pública brasi·
!eira.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Sinto-me sumamente
grato às palavras de V. Ex• as quais são a expressão daquela velha amizade,
iniciuda cm dias distantes de 1945, na campanha do Brigadeiro Eduardo Go·
mcs, em Corumbá, e que, com o favor de Deus, se tem prolongado até hoje.
Muito grato a V. Ex•
Hf1, cntretunto, um outro momento que, exaltando a Seabra, enobrece a
geração politica a que pertenceu. Ruy Barbosa renunciou ao mandato de Senador peta B:1hia, cuja politica Seabr11 dirigia. E Seabra, a quem Ruy tão du·
ramentc combutera, reelegeu-o para o Senado c veio trazer-lhe o diploma. A
Uuhia não podia prescindir da honra de ter a Ruy c~mo seu representante.
Acima das divergências políticas, acima dos ressentimentos pessoais, estava
a Bahiu, o amor maior de quem tanto amou na vida,
Aos ardores do tribuno popular, que faria o povo manter-se unido dian·
te da c:~valaria mandada para dispersâ-lo, se casavam cm José Joaquim
Scabm o brilho c u vivacidade do orador parlamentar, que na mocidade ar·
rebateu a liderunça a Glicério c na velhice, cm oração que ncou incsquec{vcl,
llcsbaratou sozinho u numerosa bancada governamental baiana.
Olho, Sr. Presidente, para o tempo percorrido e revejo sem mágoa horas
sombri:1s, ccnsuru, violências, prisões, porão de navio. O jovem bacharel
que, uos 22 anos, era dCportado pura ser vencido pela cidade grande, sobe
a esta tribuna mais uma vez, Ubeira dos setenta, com a consciência tranqUila,
representando just11mente o nobre povo que o acolheu naquela hora ingrata.
r-~no hoU\'e, nesse meio século, excesso que permitisse, protesto que nãll n.
zessc, compromisso a que faltasse.
Porque entendo que as crises poUticas devem ser resolvidas pelos polfti·
cos, couhe-me, em hora de excepcional dificuldade, sugerir c levar a termo
uma rcf,Jrmu purlamcnturista, com os inevitáveis defeitos que resultavam de
emenda cnnstitucional u ser aprovada cm poucos dias, por dois terços de De·
putndos c Senndorcs, divididos cm vários pnrtidos convulsionados, num pn{s
cm convulsi\o. Pcnn que a precipitação do plebiscito houvesse destru{do u
r.onstruçiio heróica, cm lugar de apcrfeiçoll-ln, pura que lograsse sobreviver.
Tcnlw procurndo ser um modesto, mas constante estudioso dos problemns e das angústins de nosso tempo, no plenário e nus comissões técnicas.
Um longo voto u fuvor do mur territorial de duzentas milhas, aprovado pela
C.nmissi\n de ConstituiçUo c Justiçu du Câmaru dos Deputados cm agosto de

I 96H, antecipava providênciu que o Executivo então repudiaria, para somcn·
te adotur dois unos mais t:~rdc.
Em bom sem brilho, mas com teimosia, venho procurando contribuir
para a atualização do Direito, com a instituiçno do divórcio, o estatuto civil
da mulher casada, o reconhecimento dos filhos ilegítimos, o respeito à mãe
solteira, o amparo devido à companheira, a nova codilicação dos direitos do
menor, a celeridade nu concessUo de pensão ulimcnticia, a preocupação com
a :1ssistêncin devida aos idosos. Coube-me semear outras idéias no campo do
Direito Social c na Ecologiu, que se tornaram ou estão prestes a tornar-se
rculidnde. ,
Tocou-me a honra de conduzir, durante três anos, a pequena Bancada
do Movimento Democrático Bmsileiro, sem esplendores, mas sem tibiezas,
quando éramos apenas sete contra cinqUenta c nove representantes da ARENA. Tenho a consciência, sem falsa modéstia, de haver atravessado esses
cinqUcnt:l anos de vida pública sem faltar aos princípios democráticos e sem
recuar diante dos obstáculos erguidos pelos poderosos e pelos ditadores de
todas as cstuturas. E rendo llqui graças a Deus por ter sido assim.
Foi José Joaquim Seabra quem me aproximou de Octávio Manga beira,
sob cuja ucendrada liderança cívica depois me abriguei, até que nos separamos na política baiana, na encruzilhada de 1958. Não me deixava então a
dignidade pessoal segui-lo. Minha admiração não permitia que dele divergisse publicumente, Preferi então a renúncia, de onde o povo carioca me foi
inesperadamente buscar, pelas mãos honradas de Augusto c Ernani do Amarui Peixoto, para representá-lo na Cümara dos Deputados, sem que alguém
me pedisse que rompesse os indissolúveis laços com a terra natal.
Hoje o discípulo traz as nores da gratidão cívica para depositar no monumento que os baianos ergueram a José Joaquim Seabra, revivendo-o para
o respeito e a exaltação das novas gerações, Seu perfil parlamentar está fal·
tando nu coleção em boa hora editada pela Câmara dos Deputados,

O Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC) - Permite V, Ex• um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ) - Com muita honra.
O Sr. Evelásio Vieira (MDB- SC)- V, Ex•, nesta tarde, presta justa
homenagem ao grundc baiano, ao grande brasileiro José Joaquim Seabra.
Peço permissão para subscrevê~ la e peço mais, peço permissão também para
fazer justiça a V. Ex•, que, durante meio século, tem sido uma verdadeira le·
genda de trabalho em favor de todas as camadas sociais, não apenas, ontem,
ao Estado da Bahia, hoje, ao Estado do Rio de Janeiro; muito mais, a todo o
Brasil. Sendo uma legenda de trabalho, há dispensa natural de qualquer outros adjetivos para engrandecer o grande homem público que tem sido Nel·
son Carneiro, nesses 50 anos. Para nós do MDB, é uma honra, é um orgulho
ter un.a figura tão exponencial, com um passado tão glorioso como V. Ex•
Espero, nesta oportunidade, estar interpretando todo o sentimento ~os homens que constituem o Movimento Democrático Brasileiro, nest~ Casa.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- R!)- Agradeço a V, Ex•, sumamente penhorado, as palavras com que me honra.
Concluo, Sr. Presidente, com aquelas palavras que proferi na Faculdade
de Direito do Recife, onde Seabra formou o seu esp{rito para os choques e
entrechoques da vida pública e de que não mais se apartaria, ainda na morte,
quando vestiu, para a viagem sem fim, a beca de professor:
-"Ele nunca foi desses políticos mesquinhos, que lembram
rios mexeriqueiros espalhando as intrigas da nascente pelas sinuosi·
dudes do caminho. Ele era como as ondas de março, que se formam
na pureza do alto mar, e vêm, impúviclas c turbilhonantes, lutar
com os arrecifes da realidade."
Em o que tinhu a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Mesa se associa à homenagem
que o Senador Nelson Carneiro acaba de prestar à memória de um antigo e
grande purlumentur brasileiro que muito honrou, também, o Senado da Re·
pública,
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nudor Evundro Curreiru. (Pausu.)
S. Ex• nilo estft presente.
Concedo u pulavru ao nobre Senador ltumnr Franco.
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O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Lê o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senndorcs:
Pretendo tecer comentários sobre a Mensagem n~ 237, do Senhor Presi.
dente da República que, nos termos do ~ 2q do nrt. SI da Constituição, diz o
seguinte:
"Excelentíssimos Srs. Membros do Congresso Nacional:
Tenho a honra de submeter à elevada deliberação de V, Ex•s,
ncompnnhada de Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Plancjamento da Presidência da República,
o anexo Projeto de Lei que dispõe sobre o reajuste do aluguel nas
locações residenciais e dá outras providências. Em 2 de agosto de
1979."

Sr. Presidente, Srs, Senadores:
Durante quusc quatorze anos o inquilinato brasileiro foi forçado a conviver c a suportar as graves conseqUências do instituto jurfdico da denüncia
vazia (a partir da Loi n• 4.864, de 29 de novembro de 1965 art. 17). Esta
odiosa figura, que colocava o locatário sempre na depcndência do proprictário, pois fucuhava a este, por ocasião da renovação do contrato, exigir a
títulO de aluguel o quc bem lhe aprouvesse, foi extirpada da legislação nacio.
nal, no quc tange aos imóveis residenciais, com o advento da Lei
n' 6.649/79.
A época, inúmeros projetas sobre o assunto tramitavam cm ambas as
C01sas do Congresso Nacional, sendo que o de nossa autoria, apresentado
cm setembro de 1976 e já aprovado pelo Senado, encontrava-se engavetado
na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara desde 1977. Procurava a
Maioria justificar sua conduta, alegando que nossa proposição era setorial,
pois tinha por objctivo apenas extinguir a "denúncia vazia", enquanto o Go·
verno estudava uma fórmula abrangente de disciplinar a matéria. Meses e
anos se passaram sem que esta fórmula providencial Viesse à luz do dia. Na
verdade, o que se pretendia era protelar indefinidamente o assunto, de forma
;1 perpetuar, tanto quanto possível, a denúncia vazia.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, pouco mais de dois meses após a promulgação da nova lei, vemos o Poder Executivo tomar a iniciativa de enviar
ao Congresso Nacional mensagem acompanhada da exposição de motivos
relativa ao projeto de lei dispondo sobre "o reajustamento do aluguel nas locações residenciais'', nos termos do§ 29 do artigo 51 da Constituição Fede·
ral.
Procura o Governo justificar a medida lembrando, preliminarmente,
quc :1 Lei nY 6.649/79 estabdcceu um sistema de reajuste periódico, segundo
o qual o nluguel (reajustado) só ê exigível dois meses após entrar em vigor o
novo·salário mínimo.
Desenvolvendo o raciocínio a partir destn constatação, afirma a Expo·
siçào de Motivos:
"Como a Lei n9 6.649 foi promulgada c:xatamcnte IS dia:, apús
a decretação do salário mínimo, as locações contratadas há mais de
um ano, c: cujo prazo terminou após 16 de maio de 1979, foram
atingidas dc maneira particularmente desfavorável para o locador,
que só poder{1 reajustar o aluguel dois meses após a futura alte·
ração salarial."
P.. verdadcirumcntc impressionante o empenho que se tem cm defender u
remuneração do capital. Nós, que aqui batalhamos durunte anos em prol de
uma medida socialmente justa (fim du dcnúnica vazia), não conseguimos
sensibilizar os altos escalões do Executivo cm favor de algo que se coadunava com a aspiração da vasta maioria do povo brasileiro. Em contrapartida,
este me.'imo Governo se deixa facilmente pressionar, innuenciar e acede com
:.1 maior presteza aos pleitos vindos das classes abastadas. Permitiu-sedurcntc unos alio que os proprietários de imóveis auferissem rendas exorbitantes <is cxpensus do trnbalhador assalariado, que nüo tem onde morar. No
mom~:nto cm que se: coloca um freio neste mecanismo sociulmcntc: inucéitá·
vcl c: :.altamente concentrador de renda, bastam 75 dias para que o Governo
se conwnç:l de que os locador~'S estilo sendo "atingidos de maneira particularmente dcsfavorúvc\", E toda esta indignação pelo simples motivo de que
haverú, rela novu legislação, um interregno um pouco maior entre os rcujustcs dos v:ilor~-s locuticios,
Vejamos cxat:lmcnte qual o prejuízo dos locudorcs que: o projeto dc:scjn·
va cvitur. Disrõc a Lei nv 6.tl49 cm seu artigo 49:
" ... o ;1\ugucl somente poder{! scr reujustudo quundo o salúrio
mininm lcgul no Pab for aumentado, ou por mútuo ucon.Jo."
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apús a publicaçiiu d11 Lei de.: 16·5-79, o primeiro rcaju....
nn Brasil só poderú ser cfctuado cm maio de 19HO, i:pnca cm

que: são trJdicionalmcntc lixados os novos valores do salllrio mínimo. Destarte, todas as locações cujo pcrfodo de 12 meses posterior ao último reajuste, rccair entre maio de 1979 e maio de 1980, não podem ser majoradus. Entretilnto, é bom que se frise, ii atual redução do art. 49 não implica no con·
gclamento dos uluguéis.durante o citado período, pois o§ 39 da norma reza:
"O primeiro reajuste após a entrada cm vigor desta Lei será nu
mesma proporção da variação do valor nominal daORTN, ocorridn entre o mês base c o da entrada em vigor do novo salário mínimo, considerando-se como mês base:
a) o mês do último reajustamento do aluguel nos termos da
legislação anterior à vigência desta lei."

Verifica-se, desta forma, que houve apenas uma moratória nos aumentos dos valores locatícios e não uma cfetiva perda.
Foi este pequeno "prejuízo" pura os locadores que movimentou com
tanta rupidcz os altos escalões do Executivo e resultou no projeto ora submetido ao Congrcs.'io, que deverá apreciá-lo no prazo de quarenta dias,
Se por um lado esta foi a desculpa que :~c encontrou para modificar uma
lei que parece incomodar tanto os "industriais do aluguel", o real motivo da
proposição i: bem diferente.
Analisando a nova redução que se pretende dar ao artigo 49, verifica-se
que: a intenção i: permitir ao locador aumentar o aluguel quando c como lhe
aprouver.
Enquanto a lei vigente só permite o reajuste dos aluguéis cm geral sessenta dias após a entrada cm vigor do novo salário mfnimo (art. 49 § lq), a
redução proposta fixa como perfodo o prazo de 12 meses c estabelece como
limite quantitativo a variação nominal da ORTN, mas somente na hipótese
do contrato não dispor de outra maneira. I! que a nova redução, ao empregar a expressão "no silêncio do contrato, ... " no capur, transforma o preceito cm meramente supletivo da vontade das partes. Isto equivale a dizer que
os reajustes serão anuais c com base nu ORTN se outra fórmull\ r.ão for
ajustada em contrato.
Sr. Presidente, o projeto de lei que ora ê submetido ao Congresso Nacional, diz no seu art. lq,- c isso é que é importante destacar:
"O art. 49 da Lei n• 6.649, (cu chamo a atenção dos S s. •"·•·
dores para a data) de 17 de maio de 1979, passa a vigorar com n se-.
guinte redução:
Art. 49. No silêncio do contrato, o aluguel será reajustado
anualmente."

Como é do conhecimento geral, em matéria Jocatícia, geralmente, o inquilino apenas adere às cláusulas contratuais unilateralmente estipuladas
pelo locador. Desta forma a proposição visa, na realidade, a burlar o sentido
social da Lei nq 6.649 c permitir que doravante sejam inseridos nos contratos
de locução quaisquer critérios de reajuste; e esses serão sempre us que melhor
atendam aos interesses do proprietário.
Como se a sistemática proposta não fosse o suficiente para saciar a gamlnciu de lucro fácil, colitém ainda o projeto um preceito (nrt. 49, §§ 49 e 59),
permissivo da revisão pÚiódica dos aluguéis por via judicial (cada cinco
anos).
E isto, Sr. Presidente, é que é mais grave ainda,
E leio o que dizem os§§ 3q e 4q da Mensagem enviada ao Congresso Nacional:
§ 3q "I! lícito às partes fixar de comum acordo o novo aluguel."
~ 4q "Não tendo havido acordo nos termos do parágrafo antecedente, o locador, upós S unos de vigência do contrato, poderâ
pedir a revisüo judicial do aluguel, a fim de ajustá· lo au preço ·de
merc.:1do, aplicando-se o disposto nos§§ 2q e 39 do art. 53."
Na Exposição de Motivos, alega o Sr. Ministro-Chefe da Secretaria de
Plunejnmcnto da Presidência da República:
Aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, abro um parêntesis, porque: niio sei
se: o utual Ministro-Chefe da Secreturiu de Planejumento te riu o mesmo pcn·
sarnento que aquele que hú pouco deixou o cargo.
Repito: nu Exposiçilo de MCitivos alega o Sr, Ministro-Chefe du Secretaria de 11 1anejamento da Presidênciu da Repúblicu, (item 6), qut:: "ao longo do
tempo, o vulor pago pclo inquilino, mesmo com u correçUo monetária, pode
tornm-se considcmvclmentc dcsalualizado". Em sumu, o interesse social
deve subordinar-se ao interesse do capital.
O quc sc: procurou, ao lix<~r u vuriuçi1o da ORTN como crití:rio de rea.
justc, foi precisamente estahclcccr um ponto de cquilfbrin entre u neccssida.
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de de remuneração do cu pita! c o socialmente necessário. Não há argumento
d(.• ordem cconômica que possa justificar a inversilo dos valores.
De resto, cumpre notar que o trabalhador é geralmente reajustado cm
torno das mesmas proporções da Viiriaçào du ORTN e não deve ele ser penalizado pclu falta de capacidudc do Governo cm controlar a inflação.
Ainda agoru, Senudor Mnuro Bencvidcs, estamos assistindo ao blo·
qudo que fuz a Maioria ao proj1~to de V. EK• permitindo reajustamentos semestrnis. Aqui o Governo se preocupa com o fato de daqui a 5 anos os
preços de aluguéis não estarem atuatizados, e já pretende uma nova sistemática para a Lei do Inquilinato.
Veja V. Ex• que, neste instante, a Secretaria do Planejamento se preocupa com esses possfveis aluguéis daqui a 5 anos, mas, no momento a Maioria
desta Casa esquece-se do projeto de V,. Ex•
A inovaçào_contida no projeto, se aprovada, tornar-se-á mais um fator
de intranqUilidade social, pois colocará todo o inquilinato à mercê de reajustes violentos a cada período de cinco anos. Se o Governo deseja preservar o
poder aquisitivo do proprietário que o faça colocando um freio no surto in ..
flacionário c não às custas do assalariado brasileiro.
A todo instante, Sr. Presidente, o que nós estamos ouvindo é que a in ..
nação brasileira está sob controle c tende a dminuir ...
O Sr. Evelá•io Vieira (MDB - SC)- Permite V. Ex• um oporte1
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com todo prazer, nobre

Senador Evelâsio Vieira.
O Sr. Eveláslo VIeira (MDB- SC)- Nos sctores primário, secundário

c terciário, o homem trabalha com vários objctivos, em especial no sentido
de conseguir alimentação para sua subsistência, :tabitaçiio própria ou, pelo
menos, condições de poder alugar uma casa. São dois os objctivos fundamentais do homem. Em matéria de habitação, no Brasil, cm qu·c pesem os
vârios organismos com a finalidade de propiciar um maior número de casas
de moradia aos brasileiros, o déficit continua crescendo, c deve estar na or·
dem de lO milhões de habitq.çõcs. O Governo agora envia a esta Casa uma
mensagem com o objctivo de estabelecer novas normas para o reajuste dos
aluguéis, c V. Ex•, que tem tido sempre uma preocupação não apenas com os
problemas polfticos, cconõmicos, mas particularmente com os assuntos so..
ciais, surge, nesta tarde, a fazer uma abordagem do problema do inquilino,
na sua preocupação permanente com os brasileiros, com aqueles que não ti ..
veram condições, ainda, de adquirir a sua casa própria c que vivem na de·
pcndt:ncia de casas de outros. Diante disso, queremos apresentar a nossa ma..
nifcstação de apoio a V, Ex• na sua luta cm favor daqueles que dependem de
casas de outros, para que possam viver com maior trnnqílilidadc, sem serem
espoliados. Muito obrigado.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Muito obrigado, nobre

Senador Evelásio Vieira, pela intcrvcnçilo de V. Ex•, sempre atento ao que se
passa no plenário do Senado Federal, não apenas quando fala um seu colega
de Bancada- o que já seria por demais justificado- mas atento, sobrctu ..
do, naquilo que se diz aqui, seja em termos de ordem política, social ou eco..
nõmica, V. Ex• está sempre presente com a sua vivacidade c com a sua inteligência nos debates e nas intervenções, procurando trn:t:cr seu cstfmulo c, às vezes, a sua crítica, a todos nós que ocupamos a tribuna tcntundo trazer alguma contribuição a este Pafs. Muito obrigado a V, Ex• pela intervenção,
Ouço o nobre Senador José Lms com muito prazer.
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador Itamar Franco. V.

Ex• anatisu um projeto que ainda deverá ser submetido às comissões para rc:·
ceber contribuições dos Srs. Senadores que possam aperfeiçoá-lo. Pareceme, portanto, de certo modo supérflua a análise de V. Ex•, no momento. Por
outro tudo o que sabemos é que a innnção desequilibra terrivelmente a vida
nacional, tendendo geralmente para a concentração de renda c punindo as
classes assalariadas c aos que vivem de pequenas rendas. A tese estaria correta. A injustiça é injustiça cm quutquer parte, pura qualquer classe a que atinja. Se pudéssemos corrigir o valor da moeda, automaticamente, para todos
os contratos, isso seria o ideal; seria a justiça completa. A tendência brasilci·
ru é:: exntumente u de introduzir indexações na economia, de modo n corrigir
os diversos renexos da inflaçüo. Nesse sentido tenho a impressão de que o
projeto é justo, independentemente de quulqucr aperfeiçoamento que V. Ex•
ou quulquer outro Senudor possu introduzir na proposição do Governo,
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nós teremos que discutir esse projeto cm 40 dias. A minha primeira obser·
vação era neste aspecto,
A segunda obscrv01ção í; que se eu trago o assunto ao plenário do Sena·
do Federal é exatumente para que untes que u Comissão Mista se reúna e
examine o projeto de Sua Excelência o Senhor Presidente da República, cu já
me manifestei a priori sobre o que penso dessa Mensagem.
Pode parecer controvertido o que vou dizer neste instante, mas é que,
durante quatro unos, nós assistimos aqui uma lei, enviada pelo ex-Presidente
Gcisel, ser discutida no Congresso Nacional, a chamada lei do Inquilinato.
Durante quatro anos, por mais que a Oposição pedisse u sua aprovação a
Maioria, tanto desta Casa como da Cãmara dos Deputados, impediu que
esse projeto, de alto alcance social, tivesse uma maior velocidade, para mais
rapidamente se conseguir o cquilrbrio entre o proprietário c o inquilino. Agora
Sua Excelência o Senhor Presidente da República nos surpreende por isso: é
que essa lei foi aprovada cm maio de 1979- veja V. Ex•- c já neste instante se pretende a sua alteração. A Maioria do Governo - reconhecemos - nem
sempre tem vontade parlamentar; nem sempre tem liberdade de açào, como
aconteceu na Lei do Inquilinato, que só foi rcüradn do Congresso Nacional
porque o atual Presidente obrigou a sua Bancada a aprová-la rapidamente,
porque até então dormia, como o projeto de nossa autoria ainda dorme, na
gaveta do Lfdcr do Governo na Câmara dos Deputados. Esta, a primeira ob·
scrvação,
O Senhor Presidente da República porventura sentindo que a sua própria Maioria é uma Maioria sem vontade parlamentar ou sem vontade talvez
até de trabalhar cm relação aos problemas de ordem social, Sua Excelência
desta vez já obrigou, no que fez bem, que o projeto seja apreciado cm 40
dias. Mas a nossa estranheza é a de que ele já tenta modificar um dos aspec·
tos mais sociais que a lei aprovou, que é não permitir, sobretudo cm relação
às locações residenciais, a modificação do aluguel, a não ser através das
Obrigoções Reajustáveis do Tesouro Nacional c assim mesmo quando da
decretação do novo salário m!nimo.

•

O Sr. José Llns (ARENA -CE) -

Permite·me V. Exl'/

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Ouço V. Ex•, com muito

prazer.
O Sr. José Llns (ARENA -CE)- V. Ex•, pelo que vejo, identifica

uma evolução para melhor na mandra como o Congresso c o Governo tra·
bulham.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Na velocidade, não no

aspecto social do projeto.
O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Acredito que, inclusive, nobre Se·

nadar, no aspecto social. V. Ex• sabe que, no caso, a legislação, diz respeito
sobretudo, a próprios residenciais; V. Ex• não desconhece, nessa ãrea, que a
grande maioria são pequenos proprietários c que vivem de possíveis rendas.
Seria terrivelmente injusto deixar. que o~ ganhos dessas famílias se deteriorassem no longo do tempo. A conveniência cstú cm que tendumAs para 'a jus·
tiça social sem descquilihrio, nem para uns c nem para outras.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- V, Ex• tem toda o razão.

E há um duplo aspecto na nossa preocupaçilo, c V. Ex• vai ver que critico e
apresento uma tentativa de modilicação do projeto. Mas o que nos preocupa
é lJUe quando o Governo que af está dil- e aqui chamo a atenção da Casa
-que sua prioridade n~t I é o combate à innação, mus já admite, dois meses
depois, desde que foi aprovada a lei, já admite, repito, que vai perder o com·
bateU innução, porquejú pretende, de cinco cm cinco meses, modificar a Lei
do Inquilinato, exutamcnte para impedir, como diz aqui:
"O locador, upós 5 anos de vigência do contrato, poderá pedir
a revisão judicial, u fim de ajustá-lo ao preço de mercado ... "
O Governo já estâ confessando, a priori, que vai perder o combate à in·
naçuo.

O Sr. José Llns (ARENA -CE) -

Permite V, Ex• um oparte1

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Com todo o prazer.
O Sr.•José Llns (ARENA- CE)- Ajustamento nuo significa sempre

aumento nus vuriuçõcs para mais ou paru menos. "Ajustamento" significa
busca de cquillbrio. Além do mois, V. Ex• sobe ...

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Senador José Lins, pri·

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Oosturia, até, se V, Ex•

melro umu pequenu retilicnçilo: o Senhor Presidente da República enviou
projeto, huseudo no nrt. 51,§ 2Y, du Constituiçi\o Federal, Evidentemente,
4111mdo S. Ex• invocou o nrt. 51, o fez com um pruzo determinado, Então,

me permite, de rcgistr:1r que "seria para muis ou seria paru menos". Senudor
José Lins, eu o cumprimentttriu se, daqui a cinco unos, esse aluguel que o
Governo pretende re:1justur fosse p:1ru menos .

.',I

UIAIUO 1>0 CONGRESSO Nt\CION,\I.(Sc~liu 11)

t\gn~tn

de 1971J

O Sr. Mauro Dcnel'ldcs (M DO- CE)- Pode ser que haja um novo mihlgrc na economia bmsilciru.

trato, evidentemente, e\1! não vai referir-se absolutumentc 11 essa cláusula, vai
deixar que esse contruto s~:j:1 reajustado de 12 em 12 meses, contrariando
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Só se Jesus Cristo descer umu lei aprovuda cm maio de 1979, pelo Congresso Nacional.
Muito obrigado pela intervenção de V. Ex•
i1 Terra.
Continuo, Sr. Presidc:ntc. ~preciso que se coloque um ponto final nesta
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Realmente, uma tendência purn n poHtic<~ econõmica altamente concentradora de rendas, senão por motivo de
redução nominal dos preços não seria f:ícil, Em tese, porém, ajustamento ordem ética, pelo menos para evitar o agravamento das tensões sociais que
não implica cm aumento. De qualquer modo, nobre Senador, a propo· crescem dia a dia.
sição é altamente sí1bia, quando procura manter o poder aquisitivo daqueles
Sr. Presidente, paru evitar o que é muito comum neste Plenário, e, às vcque vivem de pequenos rendimentos, Este me parece o sentido principal do zc:s, cscutumos de ulguns Senadores do Governo, que a Oposição critica mas
projelo. Se o Govc:rno reconhece que a deterioração dos salários ou das pc· não apresc:nta soluções, eu vou encaminhar, pedindo a V. Ex• que transcreva
quenas rc:ndus í:: mais prejudicial à sociedade do que a inflação em si, acho nos Anais do Senado, pelo menos, duus emendas que já pretendo apresentar
que devemos congratular-nos com isso, porque o pior de tudo é, realmente, i1 Comissão Mista do Congresso Nacional cm relação a este projeto que ora
deixarmos que os salários se deteriorem e a renda daqueles qu~ ganham pou· jú começo a debater no Senudo Federal.
co também se deteriore. Seria muito mais injusto.
O primeiro é evitando o que pretende o Senhor Presidente da Repúbli·
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO}- Senador José Lins, V. cu, um novo regulamento para o registro de imóveis. ls!iO é desnecessário,
Ex• vai ver, no final do meu pronunciamento, que vou tentar não permitir como cu já provei aqui, e evidentemente cu já proponho uma modificação.
A segundu modificação, Sr. Presidente, é para evitar cxa.tamentc o que
esta elasticidade que o Governo nessa sua lumentâvel modificação, pretende
nós
ouvimos
aqui- e os Senadores do MDB vila se recordar disso- quan·
através desse projeto que envia ao Congresso Nacional.
Finalmente, Sr. Presidente cumpre ressaltar que a exigência de inscrição do nós defendia mos a extinção da denúncia vazia. Muitas e muitas vezes nós
do contrato no registro imobiliário- outra pretensão constante do projeto ouvimos aqui- é verdade, não com aquele entusiasmo próprio de quem de·
- para valer-se o inquilino do dirdto de preferência, no caso de venda do fende a ordem social neste Pafs - a alegação de que muitos desses imóveis
imóvel, não deve estar sujeita à regulamentação posterior como pretende o§ no Brasil süo alugados por pequenos proprietários ou pelas viúvas. Ejá para
1• do art. 25 da redução proposta. A Lei de Registras Públicos (Lei n• 6.015, evitar essa argumentação da ARENA, que nunca foi uma argumentação de
de 1973) já prevê a hipótese em seu art. 167, item I, n\'1 3, nada justificando a ordem sincera, cu já apresento, Sr. Presidente, uma tentativa de modificar,
necc:ssidade de remeter-se o assunto para outra legislação a ser formalizada para que o Governo permita, sim- jã confessando de antemão a sua luta
contra a innaçào e a sua perda nessa luta - a revisão de cinco em cinco
no futuro,
anos, mas só paru aqueles proprictârios que tenham apenas um imóvel.
Estes são os motivos que nos levam a manifestar a nossa mais veemente
posição à filosofia que inspirou o projeto governamental.
O Sr. Mauro Benevldcs (MDB- CE}- Permite V. Ex• um aparte?
Se a atual Lei do Inquilinato precisa ser modificada para corrigir falhas
O SR, ITAMAR FRANCO (MDB- MO}- Com muito prazer.
de técnica legislativa não se deve aproveitar o ensejo para golpear com novas
O Sr. Mauro Ben.,ides (MDB- CE)- Nobre Senador Itamar Fran·
medidas dr:ísticas c anti-sociuis os locatários.
co, a atuação parlamentar de V, Ex•, indiscutivelmente brilhante, tem sido
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Permite-me V. Ex• um aparte, marcada por esta preocupação constante cm aprimorar a legislação do in·
nobre Senador?
quilinuto no País. Queira Deus que a Bancada da Maioria, nas duas Casas
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO) -Com muito prazer, nobre do Congresso, seja sensível a essas modilica'çõcs que, através de emenda, V.
Senudor Humberto Lucena.
Ex' pretende inserir nesta nova mensagem do Poder Executivo que scrâ apre·
ciada
no prazo de 40 dias. As minhas congratulações por mais esta iniciativa
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Quero cumprimentar V. Ex•
pelo seu discurso, porque demais oportuno, pois vem antecipar o debate no de V. Ex', em defesa dos inquilinos do Pais.
Congresso Nacional em torno de um projeto que foi enviado para a discus·
são e votação, num pruzo exiguo de quarenta dias. Parece-me que o Gover·
no, nobre Senador Itamar Franco, com c:~sa proposição, está pretendendo
compensar os propriet:írios, depois da sanção do projeto que aboliu a denúncia v:1lia e que foi objcto de tanta discussão, sobretudo nesta Casa do
Congresso Nacional, com V. Ex• à frcn'te. V. Ex' tem toda a razão quando
:~lude a que a lei de locação de prédios urbanos, a Lei de Inquilinato, há de
ser uma lei de ordem pública, portanto, voltada para um objetivo nitidamen ..
te social. E a preocupação que foi rcvt:lada no seu aparte pelo nobre Senador
José Uns, u meu ver, não existe:, porque basta aplicar às locações em vigor os
critérios que jú estão nu lei a que V. Ex' se rcf~riu, quanto ao reajuste anual
dos aluguéis, logo após a dc:crclação do snlãrio miníma. Creio que esses cri·
térios atendem perfeitamente ao problema da indexação, para usar o termo
economicista u que se referiu o nobre Senador pelo Ceará.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO}- Muito obrigado, nobre
Senudor Humberto Lucena. !;: exatumente sobre isso que eu tento chamar a
:uc:nção da Casa para o debute, t. impressionante como esse Governo, após
dois meses, praticamente, da aprovação desta lei, vem na defesa do capital,
esquecendo um aspecto social do problema que envolve, sobretudo, o
problema do inquilino neste País. E os dados não são nossos, é o próprio
Governo quem revelu ugoru, através du Fundação IBOE, Senador Humber·
to Lucena, que nós temos neste Pafs, veja V, Ex•, 13 milhões de pessoas que
p.:rcebem menos que um salário mfnimo, a população econômica ntiva deste
P:1fii: os dudos süo os indicadores sociais, recentemente publicados pela Fun·
da,no IBOE, de que 13 milhões de brasileiros estão percebendo, neste ins·
tuntc:, no Pufs, menos do que um sal fi rio mfnimo c, evidentemente,~ essa cu·
muda que vive, que paga uluguel, é elu que vai pagar aluguel, então vou mos·
tmr ugorn, quundo o Governo pretende essa revisão já de: cinco cm cinco
:tnoii, ou pretende u modificação quando ele diz, no 10 silêncio do contrato",
E V. E:'(.' sab~: muito bem disto, que quando se diz no sil~ncio do contrato é o
prnrricti~rio qu~o: normalmente impinge ao inquilino as cl6usulns desse con·

O SR. ITAMAR FRANCO(MDB- MO}- Muito obrigado a V. Ex•,
nobre Senador M aura Benevides, pelo seu aparte.
Sr. Presidente, se V. Ex' me permite, já vou concluir o meu pronunciamento, pedindo desculpas, tolivez, por l\."1' ultrapassado o tempo regimental,
jú que estou sendo advertido por V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana}- Nobre Senador, V. Ex• dá sem·
pre pruler quando fu\:1, .c o relógio dá sempre desprazer quando acusa o tem·
po ...
O SR. ITAMAR FRANCO (MDO- MO}- Muito obrigado, Sr. Pre·
sidentc, pela gentileza, mais uma vez, de V. Ex•
E encerro com u intervenção do nobre Senador Mauro Benevidcs, na esperança de que realmente a Comissão Mista do Congr~.o-sso Nacional que irú
examinar u Mensugem n9 227, do Senhor Presidente da República, possa
encarninhfl-la num sentido de nlto alcance social. !;: o que nós esperamos.
Muito obrigudo (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. ITAMAR
FRANCO EM SEU DISCURSO:
EMENDA AO PROJETO DE LEI N•

DE 1979

Dê-se ao artigo J9 u seguinte redução:
Art. 3• Os artigos 24 e 25 du Lei n• 6.649, de 16 de maio de 1979, pas·
sum u vigorar com o acréscimo dos purâgrafos u seguir indicados:
.. Art. 24.
§ 69 Cuducurú o direito de preferência não o exercendo o lo·
cutário nos trintu dius subseqUentes àquele cm que for notilicndo."
"Art. 25. .. ............................. ' ......... .
§ I'~ Ressalvada a prioridade do condômino (Código Civil,
urt. 1.139), o locutúrio só poderá exercer o direito assegurado neste
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urtigo se, pelo menos trinta dias antes da venda, promessa de venda
ou cessão de dirc:itos, estiver inscrito no registro imobiliário o con·
tratn de locação."

*21'

O locatário, preterido na sua preferência poderá rccla·

mur do ulienuntc perdas e danos",

Juslificação
Tem o projeto govcrnamcntal por objetivo exigir a prévia inscrição do
contrato no registro imobiliário a nm de que o inquilino possa cfctivamentc
exercer por si o direito de preferência no caSo de alicnaçilo do imóvel.

A medida cm si é justificável pois, como salienta a Exposição de Mo ti·
vos, é preciso proteger o interesse do terceiro de boa fê que tenha adquirido o
imóvel sem conhecer a circunstância de existir sobre ele contrato de locação.
Não concordamos entretanto que se remeta para o regulamento a disciplina
da forma como deva ser procedida a inscrição do contrato no registro imobiliário. A utual lei de registras públicos já contém expressa disposição a respeito c nada justifica que se aguarde a promulgação de nova regulamentação, o que poderá inclusive tardar muito com sensível prejufzo para os locatários.
EMENDA AO PROJETO DE LEI NO

DE 1979

Dê-se ao art. I~' a seguinte rcdaçdo:
Art. I• O art. 49 da Lei n• 6.649, de 16 de maio de 1979, passa a vigorar com a seguinte redução:
"Art. 49. Durante a prorrogação da locação de que truta o art.
48, o aluguel somente poderá ser reajustado a cada período de 12
(doze) meses,
§ I~' Nu locação contratada por tempo determinado o locador s6 poderá exigi-lo ao término do prazo contratual e a cada ano
subseqUente.
§ 211 O aluguel serâ reajustado proporcionalmente à variação
do valor nominal das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, desde o dia do reajuste anterior ou, na falta deste, desde o início do contrato.
§ 311 t lícito às partes fixar, de comum acordo, novo aluguel.
§ 4~' Sendo o locador proprietário de um único imóvel, além
daquele cm que reside, e, nilo tendo havido acordo, nos termos do
parágrafo antecedente, poderá, após cinco anos de vigência do contrato, pedir a rcvisilo judicial do aluguel a fim de ajustá-lo ao preço
do mercado, aplicando-se o disposto nos §!i 2• e J• do art. 53.
§ 5~' A revisão judicial poderá ser requerida de cinco em cinco anos, contados do acordo, ou, na falta deste, do início do contrato,"
Justlficaçõo
A nova redução que o projeto pretende dar ao art. 49 da Lei do Inquilinato atenta contra os legítimos interesses da vasta maioria da população brasileira que vive em imóvel locado.
A legislacào vigente, ao eliminar a denúncia vazia, prorrogou por tempo
indeterminado todas as locações residenciais c estabeleceu o princfpio do
reajuste anual do valor locnticio com base na variação do valor nominal das
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. O critê:rio adotado atende plenamente à necessidade de se estabelecer um justo equiUbrio entre a remuncrução do cupilal c a paz e tranqUilidade da fam!lia do trabalhador.
A inovacilo proposta pela Mensagem Presidencial visa mudar radicalmente a lilosolia dulei a tilo pouco tempo aprovada pelo Congresso Nacional. Enquanto esta lixa como principio de ordem pública, inderrogável pela
vont:Jde das pnrtes, o limite temporal e quantitativo dos rcujustes dos valores
locaticios, a proposição governamental relega a matéria à livre estipulação
contratual destinando-se a norma apenas u suprir uma eventual faltu de manifestação expressa,
A c:xpressào "no silêncio do contrato" que se prc:tendc: inserir no capUI
do mt. 49 tc.:m, na prútic:t, o cfdto de f:tcultar ao locador nt:scolhu do modo
c da forma relu qual os rc:1justcs de aluguel serJo feitos. Ninguém ignora que
cm matéria L! e locação n inquilino apenas adere ;Is condições unilatemlmcntc
estipuladas relo senhorio. Dcsl:t forma, Llualqucr protcçào que se deseje outorgar tt parte c~onomil::uncntc mais fraca nesta relação h:i de vir inserida cm
lei.
.\ prt~sentc emenda tcm por objctivo manter a sistcmútic:t vigente que
nns rarccc maisjustu c consetúnc:t com os interesses da maioria do povo hra~; ih~irn.

No que tange a possibilidade de revisão pcrfódica do valor do aluguel,
prccouizada no projeto como medida destinada a proteger o locador contra
a desatuulizaç~o du renda auferida, entendemos válida a medida em se tra·
tando do pequeno proprietário isto(:, aquele que possui apenas um imóvel
destinado a locação. Este tem geralmente no aluguel um complemento necessário da renda familiar. Nada justifica entretanto que os "industriais do aluguel", pessoas que possuem inúmeros imóveis, possam se valer da medida
cm detrimento do assalariado já tão sacrificado. Por este motivo propomos
emendar o texto do parágrafo 411 de forma a só permitir que o instituto venha
a beneficiar u pessoa proprietária de um único imóvel destinado a locação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra, para uma comunicação, ao nobre Senador Murilo Badaró.
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MG. Para uma comunicação.
Sem rcvisilo do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ontem, a Escola SuperiOr de Guerra do Brasil comemorou 30 anos de
fundação. Ela foi criada pela Lei n• 785, de 20 de agosto de 1949, mas as idó'ius que lhe deram causa remontam a 1927, quando, na Inglaterra, foi criado
o Imperial Defense College. Em 1936, a criação do Instituto de Altos Estudos, na França, com a teoria de que a guerra era um episódio cm que se devia
envolver toda a Nação c não apenas o seu segmento militar, de autoria do
Almirante Castey, revigorou a idéia contida no Imperial Defense College, in·
gli:s, c deu, como conscqUênda, em 1946, a criação do National War College,
dos Estados Unidos. Esses trt:s institutos tc:rào sido, historicamente, a matriz
da Escola Superior de Guerra, ql\C, decorridos trinta anos de sua criação,
ainda nàu leve por parle de alguns desavisados a compreensão exula da suu
função, do seu espírito, da sua doutrina c dos objetivos que tem cm mira.
Após a guerra de 1939, um grupo de oficiais brasileiros, sob a orientação do hoje Marechal Cordeiro de Farias, pensou na criação de um curso
de alto comando, o que teria sido, também, um instituto de altos estudos,
para identificar os óbices que impediam o pleno desenvolvimento da Nação
brasileira, de vez que nós tínhamos as chamadas condições minímas de território, população c recursos naturais. Identificados esses óbices, entenderam
ser necessária a criação desse instituto que acabou se transformando na Escola Superior de Guerra. E durante todo este período foi ali desenvolvido o
conceito de segurança, com uma amplitude muito maior do que pensam
aqueles que nüo se debruçam nu análise mais profunda da doutrina da Escola Superior de Guerra, ao qual se acoplou um outro conceito, o de desenvolvimento. Castcllo Branco, em discurso famoso na Escola, verificou existir
entre os dois um nexo d.; mútua causalidade. Não se podem obter níveis de
segurança sem conseguirmos altos índices de desenvolvimento, pois que a segurança está assentada inclusive na capacidade que o povo tem de se autodeterminar, de manter um alto nível moral, ou seja, suficiências psicossociais a
que se refere José Honório Rodrigues, no seu livro Aspirações Nacionais.
Em torno deste binõmio - segurança e desenvolvimento -, a Escola
compôs a sua doutrina, dando muito mais ênfase ao dcsenvolvimcn~o intcr·
no, na qual estaria contida a idéia de segurança.
E hoje, Sr, Presidente, decorridos trinta anos, ela já teve a oportunidade
de prestar ao País grandes serviços, pois ali passaram homens de intelcctuali·
da de de espírito, militares e civis, todos se afeiçoando a este universo de comunicação cm torno de determinados conceitos fundamentais para o entendimento da realidade brasileira.
Para encerrar, Sr. Presidente, extrai de: um modesto trabalho meu, de
um livro, Memorial Pofftico, o trecho que tr:mscrcvo como parte integrante
deste meu pronunciamento, prestando o meu depoimento sobre o estâgio
que realizei na Escola Superior de Guerra, no ano de 1975, de cuja turma tive
a honra de ser o orador oficial.
Eru o que tinha a dizer. (Muito bt:m!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. MURILO BADARO
''Cremos ser este momento propfcio a um depoimento sobre o tipo de
cxpcriênciu vivida no decorrer do período de estágio, quul o resultado colhido, sua validade c :1 projcçiio nas atividadcs e na vida de cada um do aprendiliJdo d:t doutrina de segumnça c desenvolvimento e do método de p\anejamento d;1 politicu nacional. Se trouxemos um :tcervo de conhecimentos c viv~ndas dos postos públicos de onde proviemos, das atividades militares ou
empresmiais, das cútcdms ou dos !!abinctes, cada qual testudo e sofrido nas
;tgruras das luta~ cmprccnt..!iJas, í: ine.'icus;'tvel que ele sui furtamente enriquemio .
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método de análise conjuntural; sistematizamos conhecimentos untes esparsos c no relacionamento pessonl descobrimos excelentes especialistas cm se·
tores fundamentais du vida nacional, que acabaram por dar-nos a visão panorâmica de uma rculidade que idcntincamos dinâmica c palpitante através
das viagens rc.ulizndas pelo Brasil c alhures.
Impossível ser{l dimensionar o valor da experiência humana no conta to
de homens de mesma crença e imbufdos do mesmo propósito de servir, civis
c militares, provenientes de variadas partes do Pais, de origens culturais difc·
rente.~. que nos proporcionou, findo o curso, horizontes mais tranqUilos c
mais claros, perspectivas mais robustas, anseios mais vividos c esperanças
'mais atingíveis.
Decorrido um quarto de século de sua fundação, a Escola Superior de
Guerra do Brasil prossegue em sua faina proffcuu de reunir civis c militares
para C.'ltudo da doutrina de segurança e desenvolvimento, sclecionundo lidcr:mças de todas as partes do Pufs pura o exame atento da problemática na·
cional sob o prisma de sua doutrina com o passar dos unos, está cm permanente evolução c ajustamento.
"Centro permanente de c.o;tudos" como a denniu Cordeiro de Farias cm
1950, "Instituto de Altos Estudos" como a vêm muitos que integram a inteligência brasileira. é indiscutível a influência que hoje u Escola Superior ele
Guerra exerce sobre as elites brasileiras, sobretudo quando em trabalho proveitoso se divulga através das Associações de Diplomados, pelo Brasil afora,
o texto atualizado da doutrina c identinca variados tipos de liderança com o
método de plancjamento da polftica de segurança c desenvolvimento.
Se muitos pensam erroneamente que a Escola é responsável pela formulação de uma doutrina de exercício de poder no Brasil, gerando decisões no
âmbito governamental- o que contraria frontalmente sua destinação e eQ.
jctivos- não menos correto será pretender que a ESG deixe escapar a opor·
tunidade rte se constituir1 pela variedade de formação e categoria intelectual
de seus integrantes permanentes ou estagiários, num fecundo laboratório de
pesquisas sobre a complexa problcm;ltica nacion~l.
De certa forma, niio perdeu a Escola o vínculo distante da idéia matriz
que lhe deu causa. Mesmo criada para estudos de direçiio e planejamcnto de
Segurança Nacional, jamais deixou de ser uma tentatiVa de preencher a lacuna existente no panorama da universidade, que não se preocupou primacinlmente com a formação de Jfderes de que carecia o Brasil.
Afinal, a Escola Superior de Guerra bem realiza a idéia preconizada por
Calógeras, nos idos de 1927, "uma única polftica possível e aconselhável a
bem do Pafs: compreensão mútua entre civis c militares; cordialidade naco·
luboração: ingerência esclarecida, altruísta e competente, em grau crescente,
por parte dos homens públicos estranhos à farda".
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, projeto de lei que
serâ lido pelo Sr. l~'·Secretúrio.

O entendimento u respeito, de há muito vem sendo aplicado pelo Tribu·
nul de Contus da União, c pelos Tribunais Superiores.
Cuida o referido urtigo dos Estatutos dos proventos dos funcionários,
que são nxados diferentemente, nos casos que menciona, c a Instrução Nor·
mativa em tela explicita adequndu e convenientemente.
O projeto cinge-se a estender u aplicação dessa Instrução Normativa nos
funcionflrios dos Tribunais Regionais Eleitorais, Brusil adentro, inclusive
:1os inativos, por ser de justiça.
Produzidos os fundamentos du presente iniciativa, connumos venha ela
a colher o apoio 11 que faz jus, até sua conVersão cm lei,
Saiu das Sessões, 21 de agosto de 1979.- Murllo Badar6.
LEGISL,!ÇÃO CITADA
LEI N• 6.082- DE lO DE JULHO DE 1974

Fixa os '!dores de 'enclmentos dos cargos dos GruposAtlvidadcs de Apolo Judiciário, Serviço• Auxlllareo, Serviços de
Transporte onclal e Portaria, Artesanato, Outras Atlfldades de
Ní•cl Superior c Outras Atlvldades de Nlvel Médio, dos Quadro•
Permanentes das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, e dá
outras pro,Jdênclas.

.···························· ............. ················
Art. 911 Os servidores aposentados que satisfaçam as condições estabc·
lecidus para a transposição de cargos no Ato de estruturação do Grupo respectivo farão jus à revisão de proventos com base no valor do vencimento fi.
xado pnia o nfvel inicial da correspondente Categoria Funcional, no novo
Plano de Retribuição do Grupo.
§ 111 Para efeito do disposto neste urtigo, será considerado o cargo cfetivo ocupado pelo funcionário à data da uposentadorial incidindo a revisão
somente sobre a parte do provento correspondente ao vencimento básico e
ncando suprimidas todas us vantagens, gratificações, parcelas e quaisquer
outras retribuições que não se coD.dunem com o novo Plano de Classincaçiio
de Cargos.
§ 2.,. O cargo que servirá de base será o da classe inicial du Categoria
Funcional para a qual tiver sido transposto o cargo das mesmas denomi·
nuções c atribuições daquele cm que foi aposentado,
§ 31' A revisão dependerá da existência de recursos orçamentários sufi~
cientes c somente poderá efetivar·sc após ultimada a transposição de todos
os servidores na utividade, de todos os Grupos em que ocorrer a inclusão
mediante transposição.
§ 4v Os novos valores dos proventos serão devidos a partir da publi·
cação do ato de revis5o.
LEI N• 6.033 - DE 30 DE ABRIL DE 1974

t lido o .reguinte

Fixa os 'olores de fenclmentos dos cargos dos GruposAtlvldades de Apolo Judlclórlo, Serviços Auxiliares, Transporte 00·
cial e Portaria, Artesanato, Outras Atlfldadcs de N(nl Superior e
Outras Atl•ldadcs de Nível Médio, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribuno! Superior Eleitoral, e dá outras pro•ldênelas.

PROJETO DE J.EI DO SENADO N• Z37, DE 1979
Altera a rcdação do art. 9' da Lei n• 6.082, de 10 de julho de
1974, e dâ outras pro,ldênc:las.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O urt. 9• da Lei n• 6.082, de 10 de julho de 1974, passa a vigo·
rur com u redução do art. 7• da Lei n• 6.033, de 30 de abril de 1974.
Aft, 211 Esta Lei entra em vigor nu data de sua publicaçiio 1 revogadas
as disposições em contrário.
A Lei n• 6.033, de 30 de abril de 1974, regulou a •ituação dos inativoo
do Tribunal Superior Eleitoral, em face da nova situação criada com a rc·
clussincução dos cargos, na forma também adotada pelos demais órgãos do
Poder Judiciário e Legislativo,
A Lei n• 6.082, de lO de julho de 1974, uo regular a mesma matéria cm
rclaçiio aos inutivos dos Tribunais Regionais Eleitorais, udotou solução di·
versa.
Ora, tratando-se de funcionários de um mesmo Poder, parece razoável
que u normu legul reguludora do assunto seja idêntica.
Por outro ludo, u lnstruçuo Normutivu n• 107, de 26 de julho de 1979,
do DASP - cujo teor anexamos ll presente- foi expedida por seu DiretorGt:rul, tendo em vis tu "uniformizar critérios c procedimentos relativos à ma·
téria, em harmonia com as decisões prolutadus pelo Tribunal de Contas da
Unii\o", consoante consigna.
Trnt1He danplicuçào do previsto no urt. 184 du Lei n' 1.711, de 28 de
outubro de 1952, que dispõe sobre o Estututo dos Funcionllrios Públicos Ci·
vis du Uniilo.

. ....................................................
;,

"

(As Comissões •de Constituição e Jus/Iça, de Serviço
P!íhllco Civil e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Vianu)- O projeto scrâ publicado c reme·
tido às comissões competentes.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomurd- Eunice Michiles- Evandro Carreira- Alexandre
Costa- Henrique de Lu Rocque- José Sarncy- Helv!dio Nunes- Di·
narte Muriz- Jessé Freire- Milton Cabral- Aderbul Jurcmu- Marcos
Freire- Arnon de Mello- Luiz Cuvulcunte- Tcotônio Vilela- Gilvun
Rochu- João Culmon- Amurai Peixoto- Hugo Rumos- Mur!lo Bndu·
ró- Frunco Montara- Orestes Quí:rcia - Benedito Canelas- Vicente
Vuolo- Mendes Cunule- Pedro Pedrossian- José Richu- Juison Bar·
reto - Lenoir Vurgus - Turso Outra.
O SR. I'IlESIIlENTE (Luiz Viuna)- Estlt findu u Horn do Expcdien·
te.
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Passa-se à

ORDEM DO DIA
llcm 1:
Votação, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado n~' 159,
de 1976-Complcmcntnr, do Senador Nelson Carneiro, que introduz
modificações na Lei Complementar n~' 26, de 11 de setembro de
1975, lendo
PARECERES, sob n•s 280 c 281, de 1979, das Comissões:
- de Constltulçilo e Ju1tlça, pela constitucionalidade e juridicidadc, nos termos de substitutivo que apresenta;
- de Leglolaçào Social, favorável ao projclo na forma do
substitutivo da Comissão de Constituição c Justiça, \'Otando vencido, cm separado, o Senador Jutahy Magalhães.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo a votação
adiada por falta de quorum.
Tratando-se de projeto de lei complementar, a matéria depende, para
sua uprovação, do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Casa, nos termos do art. 322, inciso II, do Regimento Interno.
A votação far-se-á pelo processo nominal, fazendo-se o registro dos votos pelo sistema clctrônico.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus respectivos lugares, Os
Srs, Lfdcres votarão em primeiro lugar c cm seguida os demais Srs, Senadorcs.
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental.
(Procede-se à ~·olação.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES.

Jarbas Passarinho - Paulo Brossard - Aderbal Jurcma - Affonso
Camargo - Alberto Silva - Almir Pinto - Arnoil de Mcllo - Benedito
Canelas - Benedito Ferreira - Bernardino Viana - Dinarte Mariz ....;
Gabriel Hermes- Jorge Kalumc- José Lins- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Cavalcante- Milton Ca~ral- Moacyr Dalla- Murilo Badaró - Nilo Coelho - Passos Pôrto - Pedro Pedrossian - Adalberto Sena- Evclásio Vieira- Franco Montoro- Gilvan Rocha- Henrique Suntillo- Humberto Lucena- Itamar Franco- Jaison BarretoLflzaro Barboza- Leite Chaves- Mauro Benevides- Nelson CarneiroOrestes Quércia- Pedro Simon- Roberto SaturnJno- Tancrcdo Neves.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram "SIM" 39 Srs. Senadores, não havendo votos contrários.
O substi~utivo da Comissão de Constituiçao e Justiça foi aprovado, fi.
cando prejudicado o projeto.
A mâtéria vai à Comissão de Redução para redigir o vencido para o turno suplementar.
G o seguin/e o subslltulivo aprovado

EMENDA N• 1-CCJ
(Substitutivo)
Dê-se no Projeto a seguinte rcdação:

Altera o§ 1• do art. 4• da Lei Complementar n• 26, de li de setembro de 1975.
Art. I• O§ I• do art. 4• da Lei Complementar n• 26, de 11 de setembro de 1975, passa a vigorur com a seguinte redução:
"1\rt. .;v ••...•..•.••.••..••...•..••...•..•.•.......
§ IV Ocorrendo casamento, aposentndoriu, transferência

pura u reserva remunerada, reforma ou invalidez, construção ou
aquisição de moradia própria do titular da conta individual, poderá ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será
pngo u seus dependentes, de acordo com a lcgislaçiio da Prcvidên·
cia Social c com u legjslaçilo cspcc!fica de servidores civis c militares ou, nu falta daqueles, aos sucessores do titulur, nos termos dulei
civil."
Art. 2v Esta Lei entra em vigor nu duta de sua publicação.
Art. Jv Revogam-se as disposições cm contrArio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 2:
Votação, em turno único, do Regimento n~' 2S2, de 1979, do
Senador Paulo Drossurd, solicitando urgência pura o Projeto de Lei
do Sen'udo nv 83, de 1978, do Scnudor Mauro Benevides, que "cs-
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tabclecc a obrigatoriedade de revisão sc:mcsti'al dos níveis de salflrio
mínimo, c .dá outrus providências".
Em votação o requerimento.
Tem a palavra o nobre Senador Paulo Brossurd.

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. Para encaminhar a votação.
Não foi revisto pelo orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Rogaria, como rogo, aos eminentes Senadores a aprovação do requerimento ora posto a votos, Trata-se de imprimir um regime de urgência no
Projeto nv 83, de 1978, de autoria do nobre Senador Mauro Benevides, que
"cstubelcce a obrigatoriedade de revisão semestral dos nfvcis de salário minimo, c dú outros providências",
Bastaria a enunciação da ementa do projeto para que desnecessário se
torne qualquer demonstração da sua utilidade c de sua oportunidade. Mas
há mais, Sr. Presidente, é que, desde que o requerimento foi apresentado, se
tornou público, pelo amplo noticiário da imprensa, que esta idéia já foi adotada nos setores governamentais. De modo que a aprovação do requerimento, facilitando u tramitação do projeto, consistiria, nem mais nem meT'Jos, do
que numu antecipação ou num progresso em relação a uma idéia que agora
parece ser do Governo. Se até ontem não o era, agora já passou a ser.
DiNe-á que o projeto poderá receber ou merecer tais ou quais modificações, mas isto nada impede que venha a ocorrer, tanto nesta Casa, como
na outra, porque é: claro que sendo um projeto de iniciativa do Senado, apro..
vado aqui deverá ir para a outra Casa.
Trata-se de ganhar tempo, Sr. Presidente, c, de certa forma, ê com prazer que: o autor do projeto vê que o pensamento do Governo se vem aproximar ao seu pensamento. Se o pensamento do Governo passou a ser este no
ano de 1979, ou no segundo semestre de 1979, ainda, bem, porque este era o
pensamento do nobre Senador, jâ no ano de 1978.
São apenas estas as considerações que desejava fazer, Sr. Presidente,
para solicitar, para rogar o voto favorável da Maioria ao requerimento ora
cm votação. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Jarbns Passarinho, para encaminhar a votação.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA. Para encaminhar a
votação. Nilo foi revisto pelo orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No dia 2 de maio de 1978, o nobre Senador Mauro Bcnevidcs apresentou um projeto que estabelece obrigatoriedade de revisão semestral dos
níveis de saláriO mínimo, c dá outras providências.
Não se trata, portanto, de um.projeto que envolva a politica salarial no
todo, é um projeto específico para salário m(nimo.
Só agora, a 7 de agosto -deste ano, conseqtlcntcmente a 7 deste mês, o
nobre Senador Paulo Brossard assinou requerimento de urgência, pedindo à
Casa que votasse:, neste regime, o projeto do seu liderado, Senador Mauro
Bcncvidcs.
Ora, o próprio Semidor Lfder da Minoria acabou de declarar que, nas
esferas governamentais, nào mais a título de rumores, mas com segurança
cm relação às providências tomadas, cogita-se de estabelecer uma poUtic:a salarial que diminua a periodicidade, aumente a freqUência dos reajustes sala·
riais e, conseqUentemente, altere no todo essa sistemática. De maneira que a
nós do Governo parece muito mais lógico que, em vez de tratarmos este as·
sunto em regime de urgência para o caso apenas de salário mínimo, já que
não se fixa aqui uma sistemática c apenas a periodicidade, que aguardemos
as decisões que, provavelmente, hoje uinda, seriam anunciadas em relação a
uma mudança globul de política salarial, que é aquilo que deve ser o primeiro passo de uma reformulação completa das relações de trabalho a partir do
Governo Figueiredo.
Esta é u razão pela qual nós, dn Bancada da Maioria, nilo podemos aceitar a solicitação feita pelo Líder du Minoria. Niio se trata de, nesta altura,
votar apenas um projeto que visa tornar semestral a obrigatoriedade da mo·
dificnção do sulflrio mlnirno. Nós queremos que isso se insira numa política
de natureza global, que trata do problema salarial. Não se truta de nenhuma
intrunsigênciu com a Oposiçilo e nilo se truta, também, de nenhuma incoerênciu.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O Sr. Nelson Cnrnclro (MDB- RJ)- Peço a palavra, Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Nelson Curneiro, pura encaminhar a votuçilo.
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O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pnrn encaminhar n vo·

taçüo.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Ocupo esta tribuna para lembrar que essa tese é velha nesta Casa. O
Projeto de n" 46, de I976, de minha autoria, rezava:
"Art. 2~' Fica autorizada a concessão de adiantamentos sulnriuis uutomúticos compensáveis, toda vez que se constatar, no 6v
mês de vigência da corrcçüo salarial anterior, que n metade do resrduo inflacionúrio prefixado foi ultrapussudu. ··
Esse projeto teve- e o Sc:nador Jarbas Passarinho se lembra- uma rumorosa tramitação. E na Comissão de Lcgislaçi'ío Social foi aprovado substi·
tutivo do nobre Senador Jarbas.Pnssurinho, que dizia o seguinte:
"Art. I~'

Fica autonzada a concessão de adiantamentos sala·
riuis, sob forma de abono de emergência, por antecipação do rea·
justamente subseqUente de salârios, c não influindo no cálculo das
novas taxas de revisão salarial, sempre que, no fim do 61' (sexto)
. mês de vigênci:! da corrcçào salarial anterior, a inflação realizada
exceda em 50% (cinqüenta-por cento), o valor do rcsfduo inflacionãrio previsto para o mesmo pcriodo de tempo."
Esse projeto veio a plenário c, com profunda decepção do Senador Jarbas Passarinho e do modesto autor do projeto, a iniciativa foi derrotada. De
modo que a iniciativa que hoje se ressuscita tem cabelos brancos nesta Casa,
c contou cem~ scHdaricdade do nobre Senador J:ubas Passarinho, num memorável parecer que honra a Comissão de Legislação Social c a contribuição
que S. Ex• lhe trouxe. 1l um longo parecer divulgado, àquele tempo.
Sr. Presidente, neste momento, quero apenas referir que, ainda uma vez,
e creio que comigo o Senador Jarbas Passarinho, ainda um&; vez lamenta·
mos, que não se tenha aprovado aquele projeto, em 1976, porque,jà desde
então,, se teria feito justiça ao trabalhador brasileiro. Lembro que sempre
que me refiro a esse projeto, cm Plenário, conto com a solidariedade do Se·
nador Jarbas Passarinho, que ficou tiio decepcionado quanto cu quando da
rejeição daquele projeto.
Estou certo, portanto, de que o Plenário, hoje, não abandonará aquela
idéia que foi esboçada, cm 1976, c que encontra, cm 1979, a palavra autorizada, c:scorrcita, de um P.rojcto Umpido do Senador Mauro' Benevidcs.
Levo cm conta as dificuldades cm que se encontra hoje o nobre Líder da
Maioria. Mas quero depor de que, como cu, S. Ex• também, desde 1976, é in·
tcrcssado cm que se reveja o salário mfnimo de 6 Cm 6 meses. Compreendo
sua convicção de que a alteração, já agora, deva fazer parte de um quadro
geral da atual polftica financeira do Governo, a que serve com reconhecido
brilho c acurada sensibilidade.
O Sr. JO!é Llns (ARENA- CE)- Sr. Presidente, peço a palavra pnrn
encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Nobre Senador José Lins,
cm encaminhamento de votação, nos termos rcginlentais, cabe apenas a dois
Srs. Senadores usar dn pnlavrn, o que jà foi feilo pelo nobre Senador Paulo
Brossard, como autor do requerimento. Pela ARENA falou o nobre Senador Jarbas Passarinho; pelo MDB, o nobre Senador Nelson Carneiro.
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Se V, Ex• me permite, o Senador
Jarbas Passarinho falou como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Neste caso, concedo n palavra a V. Ex•. para encaminhar a votação.
O SR. JOSF.: UNS (ARENA - CE) - Para encaminhar n votação.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O nobre Senador Nelson Carneiro tem absoluta razão.
No caso, o projeto de S. Ex• era, realmente, um projeto de reformulação
geral da política salarial. No momento, trata-se de um projeto complctamcn·
te diferente, um projeto que fere apenas o aspecto do ajustamento do salário
de seis cm seis meses. Este nilo se niunta, pois à necessidade dtl formulaçã:' rll":
uma pOUtica salarial, como· é do objetivo do Governo, no momento. A Â.RE·
NA se reserva assim, o direito de votar contra o requerimento de urgênciasimplesmente por isso- tendo cm conta que há conveniência de formulnr-sc
uma polfticn mais um pia, no campo do salt\rio, que melhor atenda ao traba·
lhudor.
O SR, PRESIDENTE (Gubriel Hermes) - Em voluçào.
O Sr. Murcos Freire (MDB- PE)- Sr. Presidente, peço u puluvru
para encaminhar 11 votação.

O SR. PRESIDENTE (Gnbriel Hermes)- Lamentavelmente, Sr. Sena·
dor, pelo· Regimento nilo cabe mais nenhum Sr. Senador usar da p~lnvra.
O Sr. Murcos Freire (MDB- PE)- Se n Presidência me permite, foi
esclarecido anteriormente que o Senador Paulo Brossard falou como autor
do requerimento, c o Senador Jurbas Passarinho hBvia falado como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Gnbriel Hermes)- Os dois Srs. Senadores já fulnrum, um de cada Partido ...
O Sr. Murcos Freire (MDB- PE)- Eu falnriu como Udcr.
O SR. PRESIDENTE (Gubriel Hermes)- O Llder eslava presente, V.
Ex• não tem ...
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Mas V, Ex• esclareceu que S. Ex•
falou como autor do .requerimento c não como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Gnbriel Hermes) - V. Ex• realmente criou um
problema que me deixa cm condições de consultar o Regimento. (Pausa.)
O Regimento, no art. 66 diz:
"Aos Uderes é Hcito usar da palavra cm qualquer f~se da sessão, mesmo em curso de votação, ... "
"Art. 65. Pnrâgrafo único- Ausente ou impedido o L!der,
as suas atribuições serão exercidas pelo Vicc-Udcr."
Creio que realmente o Regimento me permitiria o direito de ser um pouco tolerante c cu concedo a palavra a V. Ext
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Muito obrigado n V. Ex•
O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Em volação o requenmen·
to. (Pausa.)
Os Srs, Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau·
sn.)
Rejeitado.
O Sr. Paulo Bro5Sard (MDB- RS)- Sr. Presidente, requeiro verifi·
cação da •votação.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Vai-se proceder à verifi·
caçào solicitada pelo nobre Senador Paulo Brossard.
A verificação sc.rá feita pelo sistema clctrônico de votação. Solicito nos
Srs. Senadores que permaneçam em seus respectivos lugares,
Os Srs. Lideres já podem votai, (Paúsn.)
Também os Srs. Senadores jà podem fazê-lo. (Pausa.)

(Procede-se â votação.)
VOTAM ''SIM" OS SRS. SENADORES:
Paulo Brossard - Alfonso Cnmnrgo
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Jarbas Passarinho - Aderbal Juremn- Alberto Silva - Almir Pinto
- Amnrnl Furlun - Arnon de Mello- Benedito Canelas- Benedito Ferreira- Bernardino Viana- Dinarte Mariz- Eunice Michiles- Jorge Ka·
Jumc,... José Uns- Jutnhy Mn•nlhucs- Lenoir Vnr~as- Lomnnto Júnior- Luiz Cavnlcanle- Milton Cnbrnl- Moacyr Dallu- Murilo Budn·
ró- Nilo Coelho- Passos Pôrto- Pedro Pcdrossian- Raimundo Paren·
te- Saldanha Derzi- Vicente Vuolo.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Votaram favoravelmente no
requerimento 2 Srs. Senadores, contra 26. Não houve quorom. Fica u votação da matéria adiada para a próxima sessilo, juntamente com os itens 3 a
9 dn pauta, todos cm fase de votuçiio.

Siio os .fegulntes os Itens cuja votarão é adiada.

-3Votação, em turno único, do Requerimento n\1274, de 1979. do Senador
Jarbus Passarinho, solicitundo urgência para o Oflcio n\1 S/ 17, de t979, do
Governador do Estudo do Rio Grande do Sul, requerendo autorizaçüo do
Senado Fede rui pura que nquc\e Estudo possa contratnr opcruçilo de cmprés·
timo externo, no valor de USS 53,000,000.00 (cinqUenta c três milhões de
dólares norte·umericnnos), dcstinndo u programus priorithrios do Estudo.

·':
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O Slt LOMANTO .IÚNIOR (ARENA- BA. Pora discutir o projeto.
-4Sem revisão do urndor.) -Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Votação, cm turno único, do Requerimento n~' 282, de 1979, do Senador
O Projeto de Lei do Senado, n"' 247 j71, de autoria do nobre Senador
Mauro Benevides, solicitundo urgênciu, nos termos do art. 371, ulínea c, do
Itamar Fr:mco, mereceu o nosso apoio c o apoio de toda a C<~sa.
Regimento Interno, puru o Projeto de Ld do Senado n~' 245, de 1978, de au·
Este projeto dispõe sobre a aplic:u;ilo dos recursos do Fundo de Particitoritt do Sen:1dor lt:lmHr Fnmco, que dispõe sobre aposentadoria especial
ração dos Municfpios. Nós o apoiamos com entusiasmo. Sem dúvida algupam os músicos, inscritos na Ordem dos Músicos do Brasil.
ma urge um maior fortulecimcnto da Federação, fortalecendo as comunida-

-S-

Votaçào, cm turno único, do Requerimento n~' 283, de 1979, do Senador
Muuro Bcncvidcs, solicitundo urgênci", nos termos do art, 371, alínea c, do
Regimento Interno, para a indicação n~' 2, de 1975, de autoria do Senador
Itamur Franco, que institui, no Senado Federal, idêntico estágio para univer·
sitúrios, nos moldes do existente na C:imara dos Deputados.

-6Votação, em segundo turno, do Projeto de Ld do Senado número 136,
de 1976, do Scn:1dor Lourivul Baptista, que altera a Lei n• 4.886, de 9 de de·
zembro de 1965, que regula as atividudcs dos representantes comerciais autô·
nomos, e df1 outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 556, de 1978, c 328 c 329, de 1979, das Com is·
sões:
- de Rcducão, oferecendo a redução do vencido para o segundo turno
regimental;
- de Constltul(ào e Justicn, favorável à emenda de plenário; e
- de l.e~lsluciio Social, favor{!vel à emenda.

-7Votução, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali·
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n~' 96, de 1979; do Senador Nelson Carneiro, que modifica a redução
do art. 211 da Ld n~' 4.266, de 3 de outubro de 1963, que instituiu o salârio·
família do trubalhador, tendo
PARECER, sob n• 223, de 1979, da Comissão:
-de Constlruiciio c Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci·
do dos Senadores Lázaro Barboza, Tancredo Neves, Hugo Ramos e Cunha
Lima.

-8Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali·
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n~' 112. de 1979, do Senador Cunha Lima, que considera não tributá·
veis, para efeito do Imposto de Renda, os proventos e pensões nas condições
que indica, tendo
PARECER, sob n• 334, de 1979, da Comissão:
- de Constlrulçiio e Justlcn, pela inconstitucionalidade.
-9Votaçiio, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Sentido n~' 91. de 1979, do Senador Humberto Lucena, que isenta o salãrio
mínimo de descontos para a Previdência Social, e dá outras providências,
tendo
PARECER, sob n• 283, de 1979, da Comissão:
- de Constltulciio c Justlcu, pela inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Passaremos, pois, no 11om

10:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n~'
247, de 1977, do Senador llamnr Franco, que dispõe sobre n upli·
c:tçüo dos recursos do Fundo de Participação dos Munidpios, e dá
outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s "56 u 258, de 1979, dus Comissões:
- de Constllulciio e Justl~;u, pela constitucionulidadc c juridi·
cidudc, com voto vencido dos Senadores Wilson Gonçalves c Osi·
rcs Teixciru;
- dl' Economia, favorílvcl; e
- dl' Flnunt;us, favoritvel.
Em discussão o projeto, cm segundo turno.
O Sr. l.nmnnto ,Jtinlnr (ARENA- DA)- Sr. Presidente, peço a pnluvra pum discutir o projeto,
O sn. PnESIDE~TE (G:thriel Hermes)- Concc:do 11 pul:tvrtt uo nobre
Senador l.umanto Jltnior, para disn1tir o projeto.

des municipais,
O aluai Governo- c são palavras do próprio Presidente da República
- <tfirmou ser um dos seus compromissos maiores com a Nação brasileira
criar uma politica da U niào destinada u orientar as suas relações com os Estndos c os Munidpios, u lim de fortalecer a Federução, Trata·sc, evidentemente, de descentralizar o processo decisório, transferindo aos Estados e
Municípios inúmeras decisões atê agora monopolizadas pelo Governo Fede-·
ral, cm virtude dus tendências de um planejamento centralizado. Essa recomendação do Senhor Presidente da República visa, sobretudo, a orientar a
politica tribut{tria c tt própria administração, fortalecendo as unidades da fe·
dcração e as comunidades municipais.
Já cm 7 de junho de 1979, através do Decreto n• 83.556, daquela data, o
Presidente da República promoveu providências modilicando a sistemática
da liberação c aplicação dos recursos do fundo de participação dos estados,
do Distrito Federal, dos h:rritórios c dos municípios. Nesse Decreto, o Governo, reconh1.'Cendo a neci!Ssidadc de descentralizar a administração pública
como t~cnica mais apropriada para realizar as tarefas do desenvolvimento
nacional, deu o primeiro passo, para revigorar, para dar maior autonomia à
aplicação dos recursos na área dos Estados, dos Territórios, e dos Municípios. Essas providênci<~s precisam ser complementadas, impondo-se, inclusive, o quanto antes, uma nova distribuição de rendas no País.
Os municípios carecem de mais recursos para realizar a sua grande tarefa. São, sem dúvida alguma, os prefeitos, os administradores, que sofrem diretamente o impacto dos anseios mais legítimos das populações; é a cãmara
municipal a organização que ausculta, através dos seus representantes, as vezes dramáticos apelos das populações locais.
O projeto de autoria do nobre Senador Itamar Franco, dâ um novo passo; se o decreto do Presidente da República desvincula uma parcela considerável desse fundo de participação, ele, no entanto, mantém duas vinculações,
como aquela que se refere à obrigação no setor educacional. O projeto que
ora se discute, permite aos municípios a aplicação daqueles recursos que são
constitucionalmente seus: que, arrecadados pela União, a Constituição lhes
atribui percentual que deve ser por ele planejado, deve ser pela sua câmara
de vereadores, na elaboração orç<tmentária, aplicados de acordo com as neces:.idadcs dtt administração municipal.
Foi sem dúvidtt<tlguma uma providência salutar a aprovação deste pro·
jeto.

Ele complementa o decreto prc:sidencial de 7 de junho e faz retornar aos
municipios aquela sua prerrogtttiva, que a ele deve pertencer, de aplicar os
recursos que lhe são próprios, de acordo com as ne~essidades reais das suas
populações.
O Sr. ltnmar Frnnoo (M DB - MG) - Permite V, Ex' um aparte?
O SR. I.OMANTO JÚNIOR (ARENA- BA)- Com muito prazer,
nobre Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco (MDB - MG)- Nobre Senador lomanto Jú·
nior, cu pretendia defender este meu projeto. Jâ não o farei, face à grande ar·
gumentação de V. Ex• Desde que V. Ex• chegou a esta Casa, tenho acompanhado com a devida atenção os seus pronunciamentos. Mas há, sobretudo,
uma particul:tridadc de V. Ex• que traça, entre outras, eu diria uma união de
ideais. V. Ex• foi um grande prefeito de Jequié.. fof um grande administra·
dor.
O SR. LOMANTO JÚNIOR (ARENA- BA)- Muito obrigado.
O Sr.ltumur Frnnco (MDB- MG)- V. Ex• é, nesta Casa, com outros ilustres Senadores, um derensor intransigente do Municipalismo brasileiro. Vejo, agora, V. Ex• na tribuna, defendendo esse projeto, que nilo é um
projeto de um Senudor du Oposição, mas um projeto oriundo do anseio de
gmndes municfpios brusileiros, Quundo digo grandes municípios brasileiros,
Scnndor Lomanto Júnior, é no sentido du quantidade, porque, sobretudo,
este projeto visu, principalmente no meu Estudo de Minas Gerais, defender o
pequeno municfpio brasileiro. E vejo V. Ex•: são 7:!2 munic!pios, dos quais
praticmncnte 700 com menos de -lO mil habitantes c que, nu sua maioriu, vivem do Fundu de Participação dos f\.hmiclpios, vivem hoje de transferênciu
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de rcct:itas fcdcr:lis. V. Ex• caracterizou bem: esse tributo é'um tributo dos
municípios, eh: é retirado do IPI c do Imposto de Rcndu, clcj(l pertence aos
municípios brasileiros, não scrinjusto continuar como até agora. O projeto é
um passo :~lém do decreto do Governo. Precisávamos dar liberdade ao prc·
feito que, melhor do que quem está :1qui, nu solidão do planalto, quem está
:.1qui, no poder ccntrnl, repito, melhor do que ninguém, o prefeito municipal
pode c deve scrir os recursos da Governo Federal colocados à sua dispo·
siçào, R:1zão pela qunl, Sr. Senador Lomunto Júnior, agradecendo a defesa
que V. Ex• fuz ao meu projeto, queria ressaltar a maneira sempre cavalhci·
rcscu, oportuna c inteligente com que V. Exf ocupa a tribuna do Senado,
princip:1lmcnte quando se trata d:t defesa do municfpio brasileiro. E ainda
ontem tive o prazer de encaminhar a V. Ex• algumas cartas recebidas de Mi·
nus Gerais, que destucum a atuaçUo do Senador Lomanto Júnior na defesa
do municipalismo brasileiro. Muito obrigado, nobre Senador Lomanto Júnior.

O SR. LOMANTO JÚNIOR (ARENA- BA)- Agradecendo sensi·
bilizado us generosas referências feitas pelo eminente Senador Itamar Franco à minha pessoa, quero apenas dizer ao eminente autor do projeto que em
toda a minha vida, cm toda a minha longa carreira política, tenho estado
convencido de que o desenvolvimento nacional se fará com maior rapidez c
chegurú à sua plenitude, à medida em que fortalecermos as nossas comunidades municipais.
O Sr. Orcslcs Quércia (MDB - SP) - Permite V, Ex• um aparle?
O SR. LOMANTO JÚNIOR (ARENA- BA)- Concederei. Gosla·
ri:1 de dizer apenas, para completar, que durante o exercício das diversas missões 4uc o povo me tem confiado, a cada ano que passa, esse convencimento,
torna-se cada vez maior. E preciso que se atribua à municipalidade, aos governos locais, maiores recursos para que eles possam cumprir as suas ingen·
h:s tarefas. As migrações desordenadas que se processam no Pafs, se nós per·
quisarmos, vamos encontrar, como causa principal, o enfraquecimento fi.
nnncciro dos municípios que às vezes não podem oferecer maiores instru·
mentos de trabalho pela exigUidade de recursos. E nós estamos a defender,
constantemente, a m:cessidade de convorcar-se a administração municipal
pura participar também de pequenos programas de desenvolvimento agrfco·
lu, ~~ nm de que possa oferecer às populações que moram na zona rural, nas
aldeias c povoados, aqueles instrumentos de trabalho que resultem na sua fi.
xaçiio. Que se processe esta urbanização cm torno das aldeias, dos povoados,
das pequcnus e médius cidades, a fim de que evitemos a proliferação e o cres
cimento acentuado desses cinturões de miséria, que, infelizmente, circundam
:1s nossas grandes cidades, as nossas megalópolcs, ,
Concedo o uparte ao nobre Senador Orestes Quêrcia.
O Sr. Orcslcs Quércla (MDB- SP)- Senador Lomanlo Júnior, como
Scnudor eu reúno, também, u condição de Vice-Presidente da Associação
Paulista dos Municípios, c quando o assunto é relativo a problemas municip:lis, evidentemente, utí: por imposição da minha condição, devo participar
dos debates, c quero purticipar deste descurso de V. Ex• para, da mesma forma que o Senador Itnmur Franco, autor do projeto, me solidarizar com o es·
forço de V. Ex• no sentido da aprovação da matéria. Quero lembrar, por
oportuno, que temos aqui no Senado dezenove Senadores que foram prefeitos municipais, entre os quais V. Ex•, o Senador Evelásio Vieira, o Senador
Itamar Franco, em suma, dezenove ex-prefeitos, c que este projeto é o do in·
teresse dos munidpios brasileiros, porque vni possibilitar ao prefeito, à Cü·
mllrtl municipal gerir os fundos mais no interesse do seu municfpio. Estamos
concientcs de que muita coisa deve ser feita para o fortalecimento do municlpio hrnsilciro. E, nesta minha solidariedade no discurso de V, Ex•, quero
também tembrur que um projeto de sua autoria, que institui uma Comissilo
dos Municfpios, c pelo que estou informado passou peln Comissão de Cons·
tituiçUo e Justiça, vai evidentemente dar uma possibilidade muito grande de
;ltllll~·;io duqucles municipulistus, no Senado, sensfveis uo grave estudo do
municipalismo brnsilt:iro. Tnmbém achamos, como V. Ex•, que o fortuleci·
mcntn cconümico do municipio é fundamental pura o desenvolvimento deste
Pais.
O SR, LOMANTO JÚNIOR (ARENA- BA)- Agradeço ao nobre
Senudor Orestes Quércin o seu oportuno aparte que, sem dúvida alguma,
compleml~nt:tus modestas considerações que estou tecendo em torno do pro·
jeto do Scn:1dor ltamur Frunco, numa nnúlisc, em linhas gerais sobre une·
ccssidadc urgente de buscarmos soluções pura a grnnde problemática munl·
r.:ip:ll.

'.~'

A prohlcmí1ticu municipal, sem dúvida alguma, Srs. Senndores, se insere
nu contexto, c se insere de uma muneir:t transcendental no contexto du pró·
pri:1 prohlem:Hicu nucinnul.
Agradeço o upoio que V, Ex• empresta, nesta turde, no projeto de resolução que encaminhei no Senado, numa modesta contribuição para que esta
Cusa se constituu, cada vez mais, num instrumento de atendimento dns gran·
dcs aspir.1ções nacionais.
O Sr. Alhcrlo Silvo (ARENA- PI)- V. Ex• dá licença para um aparte?
O SR, LOMANTO JÚNIOR (ARENA - BA)- O povo brasileiro
quer seus municí[1ios fortalecidos, porque a Nação não atingirá a plenitude
de seu desenvolvimento enquanto houver uma comunidade débil dentro du
Fcder:tção brasileira.
A Comissão de Municípios tem por objetivo primordial transformar~se
num fórum de dcb11tes, num organismo vivo, como comissUo permanente do
Senado, pum ouvir, para sentir, para debater os reclamos das nossas munici·
palidades,
'
Creio que este é um assunto que une Maioria c Minoria; que une a todos
nós nesta Casa, porque é, sem dúvida, um assunto da mais alta relevância.
Só através de uma política de fortalecimento dos municfpios nós con.~cguire
mos mais mpidamcntc- repito- o pleno desenvolvimento da Nação brasileira.
Nós que fomos prefeitos, e aqui destaco os dois aparteantes- Prefeitos
que foram de cidades importante, em Minas Gerais e São Paulo; cu fui Prc·
feito de umu cidade média no meu Estado-, nós que provimos de uma Câ~
mura de Vereadores e que sentimos as dificuldades para atender àqueles im·
puctos dramáticos da população: nós, que chegamos a uma Prefeitura, é que
podemos avaliar, porque sentimos na própria carne o dia-a-dia, os reclamos
mais sentidos das populações sofridas, sobretudo dos pequeninos municípios
do interior.
O Sr. Alhcrlo Silvo (ARENA- PI)- Dá licença de um apar,,, nobre
Senador?
O SR. I.OMANTO JÚNIOR (ARENA- BA)- Com muito prazer,
Senador Alberto Silva,
O Sr. Alhcrlo Silvo (ARENA- PI)- Senador Lomanlo Júnior, gostariu de ser o vigésimo Senador já que o eminente colega da Oposição falou em
dezcnove; são vinte. Tive a honra de começar a minha carreira polftica como
Prefeito c o fui por duas vezes. Multo obrigado pela gentileza do aparte.
O SR, I.OMANTO JÚNIOR (ARENA- BA)- Também tive esse
privilégio: também fui duus vezes Prefeito, mus, também, sofremos, durante
oito anos, esses impactos a que me referi.
O Sr. Alberro Silva (ARENA- PI)- Exatamenle. E por este motivo
que me congratulo com V. Ex• pelo seu discurso, ao dar o apoio ao projeto
do nobre Senador ltnmar' Franco ...
O Sr. llnmur Franco (MDB- MG)- Muilo obrigado,
O Sr, Alherlo Silva (ARENA- PI)-,, e. também, u este projeto de
V. Ex• sobre a Comissão de Municlpias, que, não tenho dúvida, vai trazer no
País uma contribuiçUo inestimúvel parn o fortalecimento daquelas pequenas
comunidades, que, nu verdade, fazem n grandeza deste Pafs. Conte V, Ex•
com o meu incondicional upoio não só ao projeto de V, Ex•, como também
:10 projeto do nobre Senador Itamar Franco.
O Sr. llumnr Frunco (MDB- MG)- Muito atrigado a V, Ex•
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Nobre Senador Lomanto
Júnior, V, Ex• dispõe llpenas de dois minutos,
O SR. I.OMANTO JÚNIOR (ARENA- BA) -Concluirei, Sr, Presi·
dente.
Quero ugradecer no nobre Senador Alberto Silva, que teve o privilégio
de sofrer duns vezes as dinculdades de um udministrudor municipnl. Sem dú·
vidu nenhuma, é exutumente numu Climuru de Vereadores ou mesmo numa
pequena prefeitura que nprendemos ns lições que nos conduzirum nté aqui,
de umor ao ll;lfs, de vontude férrcn de contribuir pnra a solução de seus
problcmus. A CfmlUrll de Vereadores é uma grande escolu pallticu,,e u prefei·
tura, uma grundc escolu de udministrudores,
Mus, puru terminar, Sr, Presidente, quero rcssaltur, uo mesmo tempo
ugrudeccr u comprccnsiio do Lfder du Mnioriu, o eminente Senudor Jurblls
Pussurinho, que, desde o inrcio, sentindo 11 grundczu do projeto de um oposi·
cionista, <lUC é o Scnudor ltumur Franco, teve u scnsibilidude neccssáriu pura
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com:md:tr ii sua aprovação. Não podcriu deixar de registrar esse seu comport:~mcnto, o que evidencia que u Maioriu não se furta, nem se furtarú nunca a
:1ceit:1r um projeto, mesmo que ele vcnhn da Oposição, c não hú nenhumu
restrição, não poderiu haver nenhuma restrição.
O Sr. Evchisio Vlciru (MDB- SC)- Permite um aparte, rupidamentc?

O SR. LOMANTO JÚNIOR (ARENA- BA)- A sensibilidade do
Scnudor Jurb;1s Pussarinho l1 aprovação desse projeto, sem dúvida nenhuma,
apenas confirma u convicção municipalistu de S. Ex•, qut: também comunga
conosco dos mesmos objetivos de fortalecimento da Federação através do
fortalecimento do próprio municfpio brasileiro.
O Sr. Evcl:ísin Viclru (MDB- SC)- Permite, Scnudor?

O SR. LOMANTO JÚNIOR (ARENA- BA)- Não poderia deixar
de ouvir o seu uparte. Ouço, com prazer, o nobre Senador.
O Sr. E"lásio Vieira (M DB - SC) - Depois da manircstação de V.
Ex• e da postum do Líder, a tranqUilidade para o Senador Itamar Franco, de
que este projeto vai voar alto cm favor dos municfpios.
O SR. LOMANTO JÚNIOR (ARENA- BA)- Não tenho dúvida.
Comecei o meu pronuncinmt:nto, nesta tarde, com a leitura de um com·
premissa do nosso Presidente, cuja orietnação e diretriz, cujo comportamen·
to à frente do Governo da República tem sido coerente, cumprindo tudo
aquilo que, durante o período pré-eleitoral anunciou à Nação Brasileira,
confirmando, inclusive, a criação de uma politica da União destinada a
orientar :;uas relações com os Estado:; e municípios, a fim de fortalecer a Fe·
de ração.
Pode V, Ex• ficar certo, meu caro e eminente Senador Evelásio Vieira,
de que foi hoje umn grande vitória do Senado c de que, tenho certeza, esse
projeto lograrú a vitória final, porque ele é um passo decisivo para fortale·
cermoi as comunidades brasileiras. Mas precisamos continuar; é necessário
que se aumente o Fundo de Participação; é necessúrio que se faça uma nova
discriminação de rendas neste País; é necessário que os Estados entreguem
mais aos municípios recursos provenientes do Imposto sobre a Circulação de
;~iercadorias, porque, se analif~rmos a conjuntura municipal, verificuremos,
u cada dia, o seu empobrecimento, a diminuição da sua condição de instru·
mento de realizução dos anseios das suas comunidades.
Quero agradecr::r aos nobres Senadores que me ouviram com tanta
aten.;ão, aos que participaram deste debate, e dizer que prosseguiremos nessa luta aqui, até que cheguemos à vitória final. A criação da Comissão de
t\lunicípios é um passo a mais, é a demonstração de que o Senado está preocupado com as grandes dificuldades por que atravessam as nossas comunidndes. E aqui haveremos de trazer ao debate os problemas da nova discriminnçào de rendas e temos a certeza de que o Governo que nos dirige há de ser
sensível aos anseios das comunidades brasileiras.
É com n mais viva satisfação que vejo este projeto sair aprovado do Sen<~do da República, com o apoio da Maioria, sendo ele da iniciativa de um
homem da Minoria. t. sinal de:: que:: nós nos entendemos, e precisamos cada
vez mais nos entender, porque acima de tudo, acima das nossas divergências,
que são episódicas, que são passageiras, deve pairar o interesse nacional.
E1a o que tinha que dizer, Sr. Presidente, (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo o palavra ao nobre
Dirceu Cardoso, para discutir.

S~:nador

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Puro discutir. Sem revisão
do or:ador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
t. m1 qu:llidadc de e:o:-Vicc-Presidcnte da Associação Brasileira dos Mu·
nicípios, no tempo do saudoso Rafad Xavier c Nelson Omegna, nu qualida·
de de ex-Prefeito de um pequeno municfpio, que aqui estou, já que a Casa
ouviu us qualificuções dos prefeitos dos grandes e médios municípios.
Eu me orgulho, Sr. Presidente, de ter sido um pequeno prefeito de um
pequeno município- os outros forum grundes prefeitos de grandes munici·
pios.
Sr. Lumunto ,Júnior (ARENA- BA)- Permite uma intervenção,
nobre Se11:1dor'!
O

O SR. lliRC'EU CARilOSO (M DB - ES) - Pois não.
O Sr. Lonmnto .hinlor (ARENA- BA)- Não posso aceitar essa últi·
quulilicuçiio cm que V. Ex• se autoquulilicu. V. Ex• foi um grande prefei·
to. Conheci V, Ex• nus gmndcs lutas municipulistns, hll bem muis de 20
anos ...
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O SR. DIRCEU C'ARilOSO (MDB- ES) - Convém parar por ui
mesmo, Ex•, porque faz uma rcvt:lução violenta aqui à Cusu ...
O Sr. LomantoJúnlor(ARENA- BA)- ... e recordo-me bem daquele
municipalista intrépido, dnqucle municipulista audaz, daquele homem que o
tempo não arrefeceu o entusiasmo nem :1 convicção. V. Ex• foi um grunde
prefeito, como é um grande scnndor.
O SR.IliRC'EU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço a V. Ex• c devo
dcclarur, ouvindo essu voz que hú tempo eu não ouvia como Presidente da
Associução Brasileira dos Municípios. que foi uma revelação para nós Lomunto Júnior- foi uma :-cvelação como prefeito do seu magnifico Mu·
nicipio de Jequié, na Bahiu; foi uma revelação como governudor daquele
Estado, grande Estado da Bahia, que V. Ex• revolucionou com suas iniciati·
vas, suas realizações e suus obras.
O Sr. Lomonto Júnior (ARENA- BA)- V. Ex• estâ cometendo injus·
tiça, com o exccsso da generosidude, no julgamento do seu colega.
O SR.IliRCEU CARDOSO(MDB- ES)-i:.oqucpensa V. Ex•. estou emitindo o meu pensamento. E como Presidente da Associação Brasileira dos Municípios, onde V. Ex• conseguiu ser, em certa época do nosso País,
o papa do municipalismo brusileiro.
Sr. Presidente, então, essa revivescência de recordações, para mim tão
vividas, IT'C: força a vir discutir, me força a uma declaração, aqui, na hora em
que o Se.,.~do registra, cm segundo turno, a aprovação certa deste projeto.
Sr. Presidente, a Câmara~ a República e o Senado é a Federação. Não
nos devemos esquecer que as nossas rarzcs estão plantadas no chão municipal. E me recordo, aqui, de um ex-Presidente da República, hoje morto, cuja
biogralia a família vai pôr em circulação dentro em pouco, um vulto minei·
ro, Wenceslau Braz. Procurado, certa vez, como Presidente da República,
para resolver um grande problema nacional, a Comissão o encontrou violentado na sun tranqUilidade, agitado c perguntou ao Presidente Wenceslau
Bmz quul a razão daquele seu estado de exaltação. Ele deixou a cadeira presidencial, foi atrús de um sofá e trouxe de lá um jornal amarfanhado, um pe·
que no jornal de ltajubâ e disse: "O que me faz ficar agitado é este artigo aqui
do meu jornal de ltajubú", da pequena Itajubá. Ele, Presidente da Repúbli·
ca, decidindo os destinos nacionais, naquele instante, como um raio que caís·
se na sua cabeça, estava violentado com o artiguetc do jornal de ltajubá, a
sunterra, pedaço de chão natal, onde ele fora prefeito e politico durante toda
a sua vida.
O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ) - Permite V. Ex• um aparte?
O Sr. Mouro Benevides (MDB- CE) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Após cu concluir este
pensamento.
Vê-se, portanto, Sr. Presidente, qut: a realidade é o chão do município
onde temos as nossas raizes.
Sr. Presidente, a minha pequena terra, um pequeno município, encravado na triangulação de montanhas do meu Estado, angustiado por aquele
movimento ciclópico de terru, não o troco pela Praça dos Três Poderes de
Brasilia, porque uli foi a minha vida municipal, uli os meus sofrimentos de
político, ali os ecos da minha luta, que não estão nas pedras das ruas, estão
na consciência de todos aqueles que viveram momentos mais culminantes da
minhu vida pública, dentro da minha terra e dentro do meu município.
Portànto, Sr. Presidente, u realidade está ali, não está nesta Casa. Aqui
somos sombras que passamos, Entre tudo que passa, o que niio passa é a
lembrançu da nossu vida municipal, da terra onde nascemos, onde sofremos,
onde temos udversúrios e temos inimigos, mas é ali naquele ar, é ali naquelas
fisionomius amenas e amigas, é ali no jornalzinho que sai aos domingos, é ali
nos enh.:rros :1 que temos que comparecer, nos casamentos onde somos par·
te, nos balizados e em tudo, ali é que se argamassa, ali, Sr. Presidente, que se
galvunizu u nossa vida para o sofrimento e us penas da vida pública que
ubmçarnos.
O Sr. Alberto Silva (ARENA - PI)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Ouço o nobre Scnudor.
O Sr. Alberto Sllv11 (ARENA- PI)- Nobre Senador, upcnos gosturia
de cntrur um pouco no discurso de V. Ex• para dizer que, quando V, Ex• re·
feriu uo grunde vulto brasileiro do grunde mineiro e Presidente da Rcpúblicu
Wcncesluu Bmz, tive 11 honra c a fclicidude de ter alcançado aquele ilustre
patriota brusileiro ainda com saúde, u convidar os estudantes de Engenhuria
de Itujubf1 paru conversar com ele, para passar os lins de semuna nu sua cs·
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t:inciu próxima de Maria da Fé, junto de ltajubú e lú ouvi dele exutamente o
que V. Ex• cstli a di;r.cr, nós, jovens de 18 unos, a ouvir daquele grande brasileiro lições do que é ou do que vem a ser o municipalismo: Duí eu ucrcdilur
que é um dia de grande felicidade parn o Senado estarmos hoje defendendo
aqui este proJeto desse outro gmnde mineiro c nosso colega Itamar Franco
que, em bo:t hora, trouxe à Casa este projeto que vai, realmente, fortalecer o
município. E apenas dizer, mais uma vez a V. Ex•, estou gruta em ouvir
V. Ex• mencionar Wcnceslau Braz como um grande defensor do municipa·
lismo bn1silciro itquele tempo como Presidente da República.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agrudeço o npurte de V.
Ex•, que corrobora as minhas afirmações c vem, naturalmente, identificar V.
Ex• com a terra mineira, onde V. Ex•., estou certo, foi buscar o seu diploma
de Engcnhuria que tanto tem servido ao Brasil.
O Sr. Mauro Bcncvldcs (M DB - CE) - Permite V. Ex• um aparte,
nobre Senador Dirceu Cardoso?
O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB - ES) - Pois não, um instante,
Conheci V. Ex• como Governador do Estado do Piauí, nobre Senador AI·
berto Silva, quando visitei as suas ohrus, verifiquei o seu descortino e visitei
sua obra social. Recordo-me, cu do MDB c V, Ex• da ARENA, dos seus par·
ques de lavadeiras de Teresina, que entraram na minha r'etina c no meu coraçUo c dos quais até hoje nUa me esqueço,
Portanto, foi uma interrcri:ncia cm meu discurso que muito me agradou,
multo me emocionou.
Ouço o nobre Senador Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevldes (M DB- CE)- Nobre Senador Dirceu Cardo·
so, também cu desejo enaltecer a função do municipio na Comunidade Pátria e lamentar sobretudo que nos últimos tempos tanto se tenha rcito para
abastardar, para amesquinhar os municfpios, não apenas levando-os a essa
situação de indigência, cm face de uma legislação tributária indiscutivelmente iníqua e, além disso, conspurcando-se aquele princípio, que é elementar
pura a autonomia das comunas, atingindo as capitais c as áreas de segurança
nacional, que é o princípio da eletividade. Queira Deus que essa luta que o
Senado pretende encetar, com a participação de V, Ex•., do Senador Loman·
to Júnior, do Senador Alberto Silva, do Senador Itamar Franco e de tantos
outros eminentes companheiros desta Casa, nós estendamos essa luta, nUa
apenas para dotar os municfpios de recursos que assegurem a sua subsistência c aquelas obras por eles programadas, mas também que se obtenha aquilo que é indispensável, que é a autonomia dos grandes municípios brasildros, como as capitais e os outros que estUo incluídos na área de segurança
nacional.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Muito obrigado a V, Ex•
relo seu nparte, que nos trouxe t:lemcntos que robustecem a tese municipulis·
ta de que estamos trntando.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- V, Ex• me permite um apar·

te?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Concedo o aparte ao
papa do Municipalismo brasileiro,
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p:~rn receber, e estou certo que h:í de receber, o upoio untinime dos Srs. Senadores. Ela há de ser não digo o inicio, mas o pusso decisivo para reulizur·
mos, neste puis, uma politica municipalista, umu politica de fortulccimcnto
das comunidudes municipuis, puru que possamos fazer uma distribuição de
rcndn muis eqUânime, muis objctivu, mais conscntâncu com a rculidadc nacionul. Um puís da dimensão do nosso Pais exige, cada vez mais, a dcsccntrulizuçüo udministrativa. É preciso que se atribua melhor quinhüo aos municf·
pios que foram abustardados, infelizmente lilhos bastardos da Fcdcrnção,
isso não vem, apenas, du República, esse sofrimento, vem desde o BrasilColônia, cm que os municípios padecerum c sofreram sempre certa discriminação. A própria Constituição Republicana, uo assegurar u autonomia dos
municípios, uo tempo cm que lhe dava a autonomia política, cerceuva esta
autonomia, utruvés de uma divisão iníqua das rendas nacionais. Portunto,
cumprimento V, Ex• poressu alirmação. No Senado, quando alguém medisse c ulirmou, com certa infelicidade, outro dia, que cu estava desejando criar
:1qui uma comissão de vereadores, V. Ex• hoje dá a resposta: A Comissão
dos Municípios é a ulirmação do Senado como responsável pelo equilíbrio
d:t Federação brasilciru.
1

O SR. DIRCEU CARDOSO (MD8- ES)- Registro, nobre Senador,
us suus palavras que para nós, municip:tlistus, que rezamos na sua cartilha.
rcprcscnÚ1m a nossa bula, ·e nós teremos que obcdecé·l:ls c nos fixarmos nus
dirctrizc.~ c nas coordcnadns que V, Ex• nos impõe.
O Sr. Nélson Carneiro (MDB- RJ)- Permite, nobre Senador'!
O SR. DIRCEU CARDOSO (M DO - ES) - Com prazer.
O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ) -Inicialmente quero referir, com
saudade, a homenugem que V. Ex• presta, ao recordar a ligura de Rafael X a·
vier, a quem conheci, acompanhei e de cujos trabalhos me vali, muitas vezes,
na Câmara dos Deputados, para defender a tese de fortalecimento e me\ho·
ramcnto dos municípios brasileiros. Mas tenho hoje um dado impressionante pum mostrar a situação dificil em que se encontram os municípios. Eum
unúncio que está cm todos os jornais de São Paulo, onde o Prefeito de São
Bernardo do Campo, com este título, "Desculpem, mas o bolo não deu",
descreve o seguinte:
"Do total arrecadado em impostos om São Bernardo do Cam·
po, 60% ficam com o Governo Federal; 33% com o Estado c apenas
7% com o município."

Vê V. Ex• que milagre devem fazer os prefeitos municipais deste País
para atender àqueles problemas de base, àqueles problemas mais urgentes
que cabe à municip::~lidade resolver. Faz muito bem V. Ex•. o nobre Senador
Itamar Franco faz muito bem, assim como o nobre Senador Lomanto Júnior
c todos aqueles que lutam nesta Casa, lutam por uma revisão da distribuição
das rendas, para que os municfpios ter.hum recursos para atender às suas ne·
cessidadc:s inadiáveis.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Registro a interferência
do nobre Senador Nelson Carneiro, sempre objetivo, sempre fundamentado
nos seus argumentos, e que nos trouxe um subsídio que iremos abordar no
decorrer do nosso pronunciamento.

O Sr. Lomanto Junlor (ARENA- BA)- Na minha luta pelo munici·
pulismo eu nilo consegui ultrapassar a condição de cura de aldeia.

O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- Permite V. E•• um aparte?

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Eu sou seu vigârio e
V. Ex• é o meu papa. Eu sou o limpador da pedra d'ara, para V. Ex• celebrar
o rito municipalista.

O Sr. Murllo Radaró (ARENA- MG)- Nobre Senador Dirceu Car·
doso, cm nosso Estado, Minas Gerais, talvez de uma forma singular e mais
do que todas as outras províncias, o município tem uma presença marcante.
O fenômeno do poder local em Minas Gerais tem inclusive, encontrado por
parte de sociólogos c politicólogos tentativas de c>plicaçào, porque ele é uma
força e>trnordinária na configuração politica de Minas Gerais. E>iste um es·
tudo do Professor Sílvio Vasconcelos, que faleceu há pouco, em Washington
onde ele procurava identificar, na formação urbana de Minas Gerais, ao
tempo do Ciclo do Ouro ...

O Sr. Lomanto Junlor (ARENA- BA)- Umu dus qualidades que or·
num a sua personulidude e que nos encanium nesta Casa é, sobretudo, u sua
modéstia. Mas, V. Ex• fez uma afirmação nesta tarde que define a posição do
Senado, O Senado é a Federação, é o responsável pelo equillhrio, pela manutenção c pelo fortalecimento du Federação brasileiru. Eu queria, uprovcitan·
do elite brilhante discurso que V, Ex• está fazendo nesta tarde, dizer que
roi por isso que u Comissão de Constituiçüo c Justiça, tendo como relutar
umu dus ligurns que honram cstu Cusa, o nobre representante de Mi nus Óeruis, Senador Murilo Badaró, relutar do projeto de resolução que crh1 n Comiss;1o de Municipios, no Senudo, naquele brilhuntc parecer, rcssultou ~~
conveniência de se criur um instrumento, no Senado, de permuncnte vigilún·
da, d~: Ucbutl! constante da prohlcmi1ticu munidpal. Esta Comissiio, sem dúvida nlgunm. que deve ter tmmituçào, n muis râpidu possivcl, jú teve llprovuçün unúnimc nu Cornissüo de ConstituiçUo c Justiçu, c vai, ugorn, ii Comissão Dirctora parn que elu possa, aprnv:mdo·u, trazer ao plcnúrio do Senado

..,

O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB - ES) - Pois não.

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Permitu-me V. Ex• uma
interrupção? Os que quiserem um aperitivo dessa situação mineira leiam, no
Corm'o !Jra:lliell.\'t', de hojr., um artigo intitulado "O Pu pu de Caratinga", de
autoriu de V. Ex•, cuí ter~o um delineamento desse pensamento municipalista mineiro, muito bem traçado, muito bem exposto, muito bem lançado com
a lirrna de V. Ex• c que c.~clui qualquer dúvida u respeito.
O Sr. ~lurllo lludurti (ARENA - MG)- O cuso de Curatill[\11, por
exemplo, í: um dos mais típicos du importlmda do poder lucal. Nesse urtip,n,
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t.•m que cu f.1lavu da firma do Mon~enhor Aristides Rocha, procurava cx.pli·
car, numa tcnt:1tiv:1 de justificação sócio-politica, o engajamento dele na luta
política de Caratinga, que é uma das mais acesas do Estado, ainda hoje; c,
apesar tlu ARENA e do MDB, é um dos municípios onde mais se caracteriza
a luta municipal. Dizia cu sobre Silvio Vasconcelos: ele foi uma das inteli·
gêncius de Minas Gerais que mais se interessaram pelo problema dn análise
da forrnuçào mineira. Então, ele vai encontrar um ponto de referência nu
no~sa formução urbana do século XVIII, uo constatar que de Portugal houve
um trunsplantc das singclíssimas aldeias lusitanas para Minas Gerais. Eagora, no processo de urbanização de Belo Horizonte, vamos assistir a um fenô·
meno curiosíssimo: o processo de assimilação sociológica 9c grupos inteiros
que se transplantam para a grande cidade, cm Minas, se processa diferentemente do resto do Pafs. Existem, em Belo Horizonte, verdadeiros quistos
culturais, representados por grupos que se transportam do Municlpio, que
não se deixam absorver pela cultura mais forte e se prendem a um atavismo
cultural e político que os liga, de forma indissolúvel, às pequenas células municipais. Niio sei se noutros Estados esse fenômeno se processa da mesma
forma, mas em Belo Horizonte é realmente uma coisa singular: verdadeiros
quisias denlro da grande cidade, inabsorvlveis pelo tumulto da grande metrópole, com um processo de assimilação muito mais demorado do que nor·
malmente acontece, por exemplo, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Isto
apenas para dizer a V. Ex• que nenhuma palavra é demasiada quando se trata de exaltar o Município, até porque, por esses paradoxos que existem no
Brasil, existe um dispositivo na nossa Constituição que não permite reforma
consliiUcionallcndenlc a abolir a Federação c a República, E nada foi tão
degradado, durante muitos anos, do que u Federação, através de portarias c
regulamentos que reduziram os Estados a uma situação de pauperismo e os
Municípios, a uma verdadeira contrafação de autonomia poHtica ~ administrativa, que só encontrou alguma correção a partir de Castcllo Branco, logo
depois revogada pelo centralismo tecnocrático, que, de resto, não tem feito
nada mais nada menos do que reduzir o Municlpio a um mero departamen·
to, sem dar ao Município a importância que ele merece para a construção de
uma grande nação.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o aparte com
que V. Ex• nos brindou, e devo dizer ao nobre colega ...
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nobre Senador Dirceu Cardoso, lamento, mas estamos ainda na Ordem do Dia c existem vários orado·
res inscritos, inclusive V. Ex' Seus 30 minutos regimentais já se esgotaram.
\', Ex• .iú está numa prorrogação.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES) -Concluo rapidamente,
Sr, Presidenle,
Os que leram A Cidade Antiga, de Fus1el de Coulangcs, os qu~ perl~s
traram as púginas da Cidade Colonial. de Nelson Omegna, ao ouv1r, hoJe,
t:stu nova interpretação da filosofia municipal de Murilo Badaró, chegaram
:i conclusão de que o fenômeno i: este mesmo.
Em Minas Gerais temos um tipo de polftica diferente da de todo o Bru·
si!, porque o embasamento dela, caracterizada empenhndamemc, é o Município, i: o delegado, e i: o prefeito.
Ent;io, essa interpretação filosófica do Município dos guetos que se
formam n:1s grandes cidades de populações deslocadas e infixus do interior,
encontra, n:~s palavras que ouvimos do nobre Senador Murilo Budaró, a in·
terpn:t11çi'io lógica e fid desse fenômeno so.::ial contemporâneo.
Porwnto, Sr. Pr~.-sidente, nós do Bmsil estumos sentindo saudade da di·
rcçoio rolith:a minciru. Os grandes vultos da rmlítica n_acion:d _f~ran~ o~ ':1i·
nt:iros. Foram esses homens que manipularam a poHltC<I muntctpabsta. lo·
ram esses homens que viveram o ~cu Municipio com as suns dores, o., s~:us
sofrimentos, as sua.~ angústia.~. as su:ts ctclidêndas c a . . ua pohr!!Za, mas que
]f!~tUL'ram rar:l ú Scnal.Jl) FcUeral, para a Cúm;Ira dllS Dcputudos ~ pura a
~·urula fcJcr:d r.Jt:stc Pais a irnagl!lll Je sua terra n>tta!, di! qut: ele:. n:Lt) ~c c~
quct·cr:un. Os que -;c csquc~crn serfw tamhCm c.~qut:ctdus.
O ,\!um.:ip!u i; :1 realidade naciunal. :\ abstrai,'Üo C n bt:tlill (,\-llnttl
,'H..:m!f, du.:ga d ·.cr n 1:":-.tadn, ma~ a re:llid;t<.h.: L' u ,\hini.:íl 1in.
•:;1.
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íl Sr. l onwrllo .ftininr (ARE~·\- liA l-·· lii~tt"1rica. !'t'tl)!t:.Lfic:t, no!íti·
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milagre de criaç.io, de !iUStenlaçào, que o Município po!l!ia existir ne~tu Federação violentada nos sclts r1Jmos c SI!I!S de!Hinos.
Por conseguinte, Sr. Prc~Jdeme, •tcho cu, í:ichamos nós, como ouvimos n
palavra dos Senudores, se: nào nos e:iqueccrmo~ do burgo de que um dia fomos vereador ou prefeito, haveremo~. qunndo um de vós chegar U Presidência du República, huveremos de modificiir c!isa distribuh;ão de renda violenta, caolha, vcsânica, injusta, antibrusileira, porque, no dia cm que verificarmos que a distribuição de renda aos municipios for maior, veremos, na pai·
pitaçào das cidades, das pequenas cidades do interior, da minha cidade,
como tios 700 Municfpios mineiros, a revivescência de um novo povo, com
novas esperanças e novos anseios,
Vimos, Sr. Presidente, realidade das cidades mortas de nosso País, sem
rendas, sem recursos para nada. Ali, o prefeito c a c;:imara de vereadores, in·
terpretando o sentimento ainda de uma reulidudc, iludem-se a si mesmos,
iludindo os outros, que aquilo vive antes de existir ou, sobretudo, depois de
existir. Esta é a realidade dos Municípios.
Então, um apelo faço aos Senadores aqui presentes: no dia em que um
de vós chegar à cu rui presidencial deste País, e com a vivência do Municipio,
aliem o seu sofrimento, ali mergulhado naquela tc'rra, nas raízes da sua formação moral, intelectual e política, nesse dia haveremos de modificar essa
distribuiçilo de rendas.
Parabéns ao Senador Itamar Frunco pela iniciativa do Projeto, embora
não modifique essa discriminação injusta que a Federação impôs ao restante
do Pafs, a Federação, o todo-poderoso, para quem hoje o brasileiro traba·
lha, em todos os quadrantes, c que tem este slogan: .. Finge que a propriedade
é tua, mas é minha, é do Governo Federal." Isto aqui nem é mesmo uma re·
pública fCdcrativa. Já estamos vivendo, nobre Líder da ARENA, numa-re·
pública socialista. Todos trabalham para ela; para o Poder Central: o comer·
ciantc que vive a sua vida de sofrimento c de angústia trabalha c, no fim do
mês, recolhe os pesados encargos da distribuição de impostos. O agricultor
que planta o seu milho, o seu arroz, o seu feijão, o seu café, a sua cana, tam·
bêm escorchado pelos tributos municipais, vive nesta república socialista.
V. Ex• disse bem, Castello Branco reformulou, c cu era da Câmara, Sr.
Presidente, como V. Ex• que preside o Senado, nesta hora. Nós éramos
membros daquela Câmara que votou a nova distribuição de rendas neste
País, os municípios viveram, mas foi vida fugaz, a vida das rosas de Mulher·
be, que durou apenas o espaço de uma manhã. Depois a Revolução alterou c
modilicou aquilo e, hoje, os municípios são realidades quase moribundas,
são cidades mortas espalhadas pelo interior que só vivem pelo patriotismo e
pela força dos munícipes, dos prefeitos, dos vereadores e dos políticos.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes. Fazendo soar a campainha)Lembro a V, Ex• que seu tempo está esgotado,
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Vou concluir, Sr. Presidente. Em t.Jois minutos concluo, cm homenagem à advertência de V.· Ex•, i:
que fui cumuludo com muito~ :..~partes yuc me honraram.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Eu atendo, com muita satisembora prejudicando o t.:nr1Junto.
•

f:,~·iin,

Pcço apenas,

;.1

V. Ex• e i!l1 nobre aparte:1nte qu.o: sejam brr:vt•s.

O Sr.Itumnr Franco (M DR- MG) -- St:nador Dirceu CtrUuso é apcna~· p.mt <tgraUe(,w <I ar~urn~.:nt.t..,.·;Lo de V. Ex• V. Ex•. há rouL'O, h:mbrou 11
~randc vultu de Raph:ld X:1vicr. Eu mi.! rccari.ltl, St:n:.Jdor Dir..:cu CardthO,
que- hlt muttm; c mtllto:. .mo:., ainda a11xiliar di! estatística dt1 :H <I E, Rarh;td
Xavier lcmhr:tva- irn:tginl! V, E\~, Clll 1940, e~;sc d;tt..lo é hoje citado relo Se·
n:tdor Ncl.,on C:trm:iw- y;, para n rnuui~.:ipin. \'c:ja V. Ex•. c-m [Q40, ~Juan·
du nito b;tvt:t a cxpltl~i;t,, mban:: que :1i cst:l, detet:ta.da ror tndus nús. n muqi.:ípin hr:b1lt:irn. naqucl;l Crnca, ..:unl<:va com 1~'f da renda naetonal. Veja
. L\~ qm; ht11e c ... t;ll!lt.J~ C\llõl 7' ;, i\l:t'> a t!r:n~dc (ra~c de\'. Ex• :li t:~t;i, fi:H.t ;1
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unitário cm que nós estamos- é por isso, Senador Dirceu Cardoso, que nós
uprcscntamos pelo menos esse projeto, nu tentativa de libertar o municfpio
brasileiro da ccntrnlizução excessiva que a! está.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- V. Ex• deu um uparle
circunstanciado, lógico e magnífico. A realidade é a que V. Ex' vem de dcs·
crevcr.
Sr. Presidente, é o munic!pio que produz tudo, c produzindo tudo c
partfcipc do bolo da produção nacional, é o que recl!bc menos. O que recebe
mais é o que não sua pura produzir: é o Governo Federal. Este é que recebe
a maior parte, ulicçào, o Estado, recebe a segunda quota, também pesada, c
fica para o municfpio uma ninharia, uma taminu de recursos, Sr. Prcsidcn·
te, com a qual ele não pode fazer face a seus serviços essenciais.
Assim, Sr. Presidente, quero ressaltar o trabalho do Senador Itamar
Franco que não esquecendo das suas raizes, aqui, luta pelo município, como
Lomunto Júnior c como todos os municipalistas de velha cepa, deste País.
Sr. Presidente, o dia cm que estivermos conduzindo o País, dirigindo-o,
chcliando·o, o municipalista autêntico, haveremos de ver a revisão da distri·
buiçào 'da renda de acordo com as úreas territoriais. O municfpio, na rcalid<~·
de viva, o Estado com n licção e a Federação, então, como u cúpula desse sistema iníqUo em que estamos vivendo,
Assim, Sr. Presidente, quero, registrando o fato, prestar homenagem no
meu pequeno e longfnqílo municfpio, inesquecível na minha emoção, ines·
quecívcl na minha saudade, inesquecível na minha lembrança, inesquecfvcl
em todos os momentos, a terra onde nasci, sob a sombra dos seus ciprestes c
onde quero dormir, à sombra de:.tc::l ciprestes, o meu último sono. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Conlinuu u discussão.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Peço a paluvru, Sr. Presidcnlc.

o SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a paluvru ao nobre
Senador Marcos Freire, para discutir o projeto.
O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

o SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Con1inua cm discussão o
projeoo. (Pausa.)
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada
a discussão. Encerrada esta, o projeto é dado como aprovado nos termos do
urt. 315 do Regimento Interno.
A rnatériu vai U Comissão ~c Redução.
o SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Esgoludu u maléria cons·
lanle da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, redução tina! do Projeto de Ld do Senado n"' 247, de
1977, aprovado na Ordem do Dia da presente sessão c que, nos termos do
purágrafo único do urt. 355 do Regimento fntcrno, se não houver objeção do
Plena rio. será lida pelo Sr. I•·Secretário. (Pausa.)
E lida u seg11lntr
PARECER N• 450, DE 1979
Da Comissão de Redação
Reduçõo final do Projelo de Lei do Senado n• 247, de 1977.
Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão apresenta u rcdnçilo final do Projeto de Lei do Scno.do nv
247. de 1977, que dispõcsobre a aplicação dos recursos do Fundo de Purlici·
pução dos Municfpios, c dá outras providências.
Saiu das Comissões, 21 de ugoslo de 1979,- Adalberto Sena, Prcsidcnlc
- Dirceu Cardooo, Relator - Murllo Badaró.
ANEXO AO PARECER N• 450, DE 1979
Rodado finul do Projeto de Lei do Senado n•l47, del977, que
dlsJIÕC sobre a apllcaçao do!i recur!IO!I do Fundo de Partlclpaçio dos
Munlc!plos, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. JY Os recursos provenientes do Fundo de Participação dos Municfpios, u que se refere o nrl. 25, inciso II, da Constituição, scrilo aplicados
conforme os progrumas dn Lei Orçumcntltriu Municipul, cluborudn a cada
uno, c aprovada pelu rcspectivu Cflmnra dos Vereadores,

Parágrafo único. A receita global da Lei Orçamentária incluirá, obrigatoriamente, o montante de recursos próprios municipais, vinculados aos
programas que devam ser executados.
Art. 2v Os progrnmas de nplicnçiio, incluídos na Lei Orçamentária
Municipal, atenderão, basicamente, às necessidades reais do Município, organizadas segundo diagnóstico prévio da situação, tomando por base, no
que for aplicâvcl, as dirctrizcs c prioridades dos Planos Nacionais de Desenvolvimento e enviados uo Tribunal de Contas da União.
Art. 39 O Tribunal de Contas da União se encarrcgarâ de elaborar os
ctllculos das quotas municipais, bem como se incumbirâ de julgar a aplicação
dos recursos do Fundo de Participação dos Munic(pios.
Art. 49 O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de
(cento e vinte) dias, a contar da data de sua publicação.
Art. so Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- O parecer lido vui à publi·
caçào.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB. Lê o scguinledisçurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nilo faz muito tempo, a CPI sobre as multinacionais no Brasil, instalada na Câmara dos Deputados, recomendou a adoçilo de uma série de medi·
das, visando a disciplinar as suas atividadcs, tendo cm vista o crescente processo de desnacionalização de nossa economia,
Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, passados alguns anos da aprovação pelo plenário da Câmara daquela CPI, não se conhece, até hoje, qualquer medida concreta do Governo, no sentido de conter os abusos praticados pelas multinacionais, no Brasil.
Agora mesmo, venho ocupar a atenção do Senado, discorrendo sobre
uma série de fatos, cuja ocorrência no Brasil bem atesta a desenvoltura com
que agem as companhias multinacionais, sem a menor consideração pelos interesses brasileiros,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, todos, nesta Casa, sabem perfeitamente
das imensas preocupações que dominam o espírito dos nossos homens públicos, particularmente dos responsáveis pelo Poder Executivo, face à crise
energética que si: instalou cm todo o mundo, a partir dos aumentos constan·
tcs c vertiginosos dos preços do petróleo e dos seus derivados.
No Brasil, a esta altura, já se fala numa ..economia de guerra",
constituindo-se, a nfvcl presidencial, uma Comissão Nacional de Energia.
Por oulro lado, o programa do PROÃLCOOL vem obtendo, ultima·
mente, grandes incentivos financeiros na execução de urna política voltada
para combustíveis alternativos, já que o álcool anidro pode não só ser misturado à gasolina, como substituí-la, por inteiro, nos motores devidamente
adaptado~>.

Estimula-se, também,· a utilizução do_sfls extraído do carvão mineral,
nas indústrias atualmentc movidas a óleo combust!vcl. Haja vista o projeto
SUDERSUL que tem sido objcto de sucessivos pronunciamentos dos Sena·
dores Evel6sio Vieira c Jaison Barreto, nesta Casa.
Por sua vez, um grupo de Engenheiros brasileiros, tendo à frente o En·
gcnheiro Lucas de Carvalho Macedo, desenvolveu, no seio de uma multinacional, uma tecnologia genuinamente nossa, com vistas ao chamado n1otor
multicombusdvcl. Tratam-se de motores para caminhões, ônibus, tratares,
barcos, etc.
Refiro-me, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao desempenho da fábrica da
Dclroit Diesel Allison do Brasil, du GM, inuugurudn, cm dezembro de 1976,
cm São José dos Carnpos·SP, com a finalidade de atender uma faixa de mcr·
cado de molares Die5cl de 70 u 270 HP, sendo que seria fabriçudo no Pnfs o
molar 3-53,4-53 c CY-56. Seu principal merendo seria n Chcvrolcl, oulru di·
visão GMB, cm caminhões de porte médio,
Realmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, "integrada ao programa que
visa encontrar substitutivos para os combust!veis derivados de petróleo, a
Detroit Diesel Allison do Brasil desenvolveu c testou com resultados ampla·
mente satisfatórios, uma série de motores DDAB cm que o óleo diesel foi
substitufdo por uma mistura de álcool hidratado e óleo de mamo no, na proporção de K/2.
A empresa iniciou o desenvolvimento do projeto h{t cerca de Um ano cm
seus laboratórios de Siío José dos Campos, tendo funcionado o primeiro mo·
tor quutro meses upós.
O desempenho ulturncnte satisfatório deste motor levou a DDAB a estender seus testes pura veiculas, contundo ntuulmentc com um cnminhilo cm
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teste n:1 ftthricu c mais cinco cm regiões açucarciras de Silo Paulo, Al:1goas c
Pcrnumhuco, todos j{l com vflrios meses de uso normal.
Hf1 cerca de ulguns meses, um ônibus da TCB- Transportes Coletivos
de Urusília, estil cm uso normal com o mesmo tipo de motor, com excelentes
resultados,
A solução encontrad;1 pela DDAB revelou-se bastante promissora não
só pela utilizaçilo de um combustfvcl totalmente produzido no Pafs (elimi·
nundo importações tunto do mesmo, como de tecnologia), como tumbém pcJus mínimus alter<~ções necessárias à udaptaçilo dos motores já produzidos
pela DDAB a este combustível.
O motor Detroit Diesel passaria agora a ser então um motor ~'multi
combustível", pois as alterações introduzidas para runcionamento com álcool aditivado com ólço de mamona já rariam parte dos motores de pro·
duçiio normal.
Isto possibilitaria o uso de vários combustrvcis como misturas de óleos
vegetais ou gmiolinu com diesel, gasolina pura, óleo diesel puro, etc,, como já
testados pela DDAB.

As Pesquisas

Desde o início de suas experiências, a DDAB se preocupou com dois
pontos básicos: evitar a utilização de aditivos importados ou ~e difícil ob·
tcnçiio ao álcool, e usando tecnologia totalmente nucional, proceder às mini·
mas alterações possíveis no motor pura uso do novo combustível.
O primeiro problema foi solucionado considerando-se que o cornbustí·
vcJ deve possuir carw.:h:rísticas lubrili~<Hllt::s para os injctorcs. Já com bastant~: experiência no uso de ólt:os vegetais como combustível, a DDAB optou de
imediato pelo óleo de mamo na por ser o mesmo único perreitamcnte miscf·
vcl com o álcool cm qualquer proporção, bem como por apresentar um alto
teor de lubricidade.
O motor teve como modificações bú.sicas o aumento da taxa de compressão de 21: I para 23: I (o que não acarretou problemas por ser o mesmo já
projetado para altas compressões) a qual se mostrou suficiente para promover a igniçfio do álcool aditivado em 20% com óleo de mamona, o último
agindo como um "iniciador" da combustão. Foi também necessária a troca
de in}etores por outros maiores Gá existentes em produção normal).
A solução encontrada se mostrou ainda altamente vantajosa por pcrmi·
tir a adaptação de qualquer motor Detroit para funcionar com álcool adi ti·
vado com óleo de mamona c, quando necessário, reconvertê-lo à condição
original pcl<~ simples troca dos injetorcs de combustivel pelos especificados
para óleo diesel.
A DDAB testou também outros combustíveis no motor assim modili·
cado, como gasolina, óleos vegetais (soja, dcndê), obtendo excelentes resul·
tados, Em vista disto, o motor Detroit Diesel passaria para a categoria de
"multicombustfvcl", condição inédita no País.
Os Tc!dcs

O primeiro caminhão movido a álcool e óleo de mamo na começou a ser
testado em condições normais de trabalho, há cerca de oito meses, cm São
José dos Campos, e o segundo há seis meses, na Usina São João, em Araras.
A mistura utilizada foi de 80% de álcool hidratado 96° c 20% de óleo de mamona.
Desde os primeiros testes, o motor apresentou excepcionais condições
quanto ao redimento, demonstrando melhor curva de torque em rotações
muis baixas e npreciúveis vantugcns quanto i1 emissilo de fumaça. O óleo
lubrificunte permuncceu isento de contaminação e praticamente sem qualquer consumo, conseqüentemente numcntundo o p~:ríodo de uso sem n~:ccs·
sidude de trocn ou adição.

O Sr. ,\derhnl Jurcmu (ARENA- PE)- Permite V. Ex• um upurte?
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Com prazer.
O Sr. Aderhul .Jurcnm (ARENA- PE)- O tcmu que V, Ex• está dis·
scrtando nestn Cnsn é muis do que ntunl. E, ainda ht\ poucos dias, tive opor·
tunid:~de, nu cidudc de Sertliniu, no nlto sertão de Pernambuco, que se limitu
com :t cid;1dc do seu Estado, Alugou do Monteiro, hoje, Monteiro, tive opor·
tunidndc de dirigir o primeiro trntor movido :t {tlcool no Nordeste do País. E,
cm hora não scj'n trntorist11 prolissionul, niio senti ncnhumu diferença do trntor movido à ~nsolina paru o trator ndaptudo uo uso do ÍLicool hidrutudo, ou
melhor, dn tiknol nnidrico, rorqlte o {tlcool hidrutndo é aquele que é mistu·
rado t1 g:t~olinn. O problema do úlcnol, São P:tulo, como V. E~• está citundo,
Sftn Jm;é dns Campos, cu Mercedes llenl, se niio me engano, vêm fazendo
tc~tes nesse sentidn. Eu gn.'itarin que hH\ns ns universidades hrusilcirus tives·
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sem condições de fuzer pesquisa,~passasscm a fazer pesquisas nplícadas, por·
quanto o que encontramos neste Pais de dimensões continentais é a falta de
;1poio da univcrsid;~dc, qué deveria se transformar cm prestadora de serviços
c s:1ir du sua torre de m:1rfim, formando doutores sem nenhuma prática.
Qunndo digo formundo doutores sem nenhuma prática, é porque os próprios
buchuréis cm Direito saem das universidades sem saber fazer uma pctiçilo
iniciul. De maneira que o discurso de V, Ex• sobre essa p~:squisa do úlcool
como combustível interessa nilo apenas a esta Casa, mas a todos os brasileiros, porque este País é mesmo um pafs privilegiado, com todos os azares da
sorte, porquanto não é todo pafs que jil tem uma infra-estrutura prcparadu
como a agroindústira do álcool c do açúcar, como o Brasil tem; é apenas
:IUmentá-la c dar umu certa preferência e dar uma certa vantagem. O problema, por exemplo, dos táxis: o Governo deveria estudar um meio de adaptar
os táxis lt álcool, porque nem todo táxi pode pagar 9 mil cruzeiros para razer
a sua adaptação. E tambóm a PETROBRÃS, que tem a maioria dos postos
do Brasil- pnrece-me que 70%- deveria, desde já, iniciar a instalação de
tanques e bombas pam receber o álcool como combustível, porque não
adianta todos nós estarmos nessa luta, ARENA e MDB, no sentido de passarmos do uso da gasolina para o uso do álcool, do uso do óleo diesel para
uma outra combinação, se não hú bombas para abastecer- V. Ex• sai no
seu carro, eu saio no meu e ficamos no meio do caminho, De maneira que estou ouvindo com muita <~tenção c quero associar· me às palavras de V. Ex•.
que são palavras de um Senador da Oposição, de olhos voltados sempre para
o seu País.

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PS)- Muito obrigado a V.
E.x•, sobretudo pelo testemunho pessoal que dá, a respeito da possibilidade
de substituição de combustível nos tratares. Quem sabe não fosse até um
motor fubricado pda Detroit Diesel Allison do Brasil que acionaria esse tra·
tor, na cidade de Sert:inia, cm Pernambuco.
O Sr, Adcrhul Juremo (ARENA - PE)- De fato, foi adaptado por
essa organizaçüo que V. Ex.• citou.
O SR. HUMHERTO LUCENA (MDB- PB)- O aparte de V, Ex• ó
muito import:.tnte.
O Sr. Aderhal Juremo (ARENA- PE)- Apenas, ele estava queimando álcool,
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Poderia tambóm ser o
álcool misturado com óleo de mumona,
O Sr. Aderhal Juremo (ARENA- PE)- Como tambóm, no Recife,
assisti a um experimento de gás, queimando também álcool, com adaptação
feita 1:1 no Recife pela nossa pesquisa que eu diria indfgena- não é pesquisa
de nível universitário- porque continuo a dizer, como professor universitário: a universidade brasileira está numa torre de marfim.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Eu pediria a V. Ex•.,
agradecendo as demais considt:raçàes do seu valioso aparte, que aguardasse
o desenrolar do meu discurso, porque tenho um objetivo a atingir que, ao
meu ver, é da maior importância para a economia nacional\
Prossigo, Sr. Presidente:
Esses resultados demonstraram o absoluto êxito da solução encontrada
peln DDAB, que pnssou entilo a preocupar-se apenas em confirmar a previsão de dumbilidadc do motor, que devcní ser ampliada em relação aos de
combust;io diesel.
Em diferentes condições de climu, como em Alagoas e Pernambuco,
onde m:lis cinco caminhões vêm trub:llhando com u nova mistura em usinas
<!ÇUcnrcir:IS, o de$empenho do motor não uprescntou·alteraçõcs em relação
aos resultudos obtidos cm Ar:trns. Dai, a dccisüo da DDAB cm estender agem suu experiênciu ,·, zonu urbuna, colocando um õnibus du Transportes CoJetivos de Brusília :t funcionar com illcool c óleo de mumona.
Testes de dumhilidade cm dinamõmetros estilo em sua fase final. com
excelentes result:tdos,
Solm;üo Nnclomd
Do ponto de vistu dos interesses econõmicos nucionais, a solução cn~:ontrad:t pt.·l:l Detroit Diesel Allison do Orusi\ se upresentu como a ulternativ:t mais rcalist:t para :1 substituição dos combustfvcis derivados de petróleo
nos motores de ciclo diesel.
- Substitui tl óleo diesel, subproduto do petróleo importudo, por um
cumhustivd ctmstitu{do de dois produtos (úlcooljólco de mumona) de pro·
dw.:àn c ohtcm;itn jú amplamente difundidns no Pais.
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- Possibilita o desenvolvimento da cultura mamoneira em bases segu·
de 1976. Não é hábito das empresas estrangeiras operando no Brasil intcr·
rus, uma vez que criará um crescente mercado interno para o óleo de mamo·
romperem carreiras industriais cm prazo til o curto. Pelo contrário, os invesna a ser utilizado como aditivo no novo combustfvcl.
timentos, geralmente, silo tão elevados que somente se justificam a longo
Segundo estimativas de produtores c autoridades federais ligadas ao se·
prazo: no caso, algo da ordem de 220 milhões de dólares, uma soma upreciít·
lar, u produção brasileira de ãlcool dcvcrã ultrapassar, nos próximos dois
vcl, seja qual for o idioma cm que é citada. Pura a GM Corporation, entreunos, a 3 bilhões c 400 milhões de litros que, utilizados como combust!vcl,
tanto, ela não [oi motivo suficiente pura prender a DDAB ao Brasil,
corresponderão u 20 milhões de barris de petróleo c rcprescnlnrão uma ecocontrapondo-se aos alegados "problemas de mercado" que acaba rum deter·
minando o fechamento: dimensionada para produzir 55 mil motores anuais,
nomia de divisas da ordem de I bilhão de dólares.
Quanto à ma mona, conrormc dados rornccidos pelo Instituto Agronô·
a Detroit produziu 30 mil cm 1977, 22 mil cm 78 c deverá encerrar o ano (em
mico de Campinas, o Brasil se posiciona hoje como o maior produtor munsetembro, naturalmente) com um total de 14 mil motores saídos dus suas li·
dial, ocupando o produto o !Sv lugar na cscal~ de nossas principais culturas.
nhas de montagem. Não sabemos até que ponto esses números são suficientes para condenar uma fábrica ao desaparecimento, pois a lógica multinucioA produção cxportãvcl é estimada cm 150 mil toneladas.
De acordo com a mesma fonte, baseada cm números do Anuário Es·
nal talvez não seja necessariamente a mesma aplicada nesta terra de Vena
tat!stico Brasileiro de 1974, o valor da produção brasileira de mumonu nesse
Cruz, cm assuntos de idêntica relevância. Algumas fontes ligadas ao selar,
ano foi de mais de 755 milhões de cruzeiros, destacando-se como maiores
entretanto, preferem procurar motivos mais fortes - ou pelo menos mais
produtores os Estados da Buhiu, Pernambuco, São Paulo, Purunll c Ccarll.
oportunos - para a decisão.
Atualmentc, dada a crescente aplicação e consumo do óleo de mamo na
É, ne.Ha alwra, que entra em cena o tal motor multicombu.'ill'vt•l qllt', ufti.
(são conhecidas hoje cerca de 80 aplicações para o produto entre outros: rc·
mamem
e, vem ocupando lugar de destaque nas discussões a respeito da DDA 8.
vestinicntos protetores- tintas e vernizes- plâsticos c plasticizantes, lubri·
Esse motor seria fruto da iniciativa da filial brasileira, que havia conseguido
ficnnlcs, impcrmcubilizantes de supcrficic, nuidos hidrãulicos c produtos rurmacêuticos) vem crescendo o interesse pelo desenvolvimento de sua cultura um tal nfvcl de desenvolvimento capaz de despertar o interesse da mutril. De
fato, há bastante tempo que os engenheiros brasileiros da Dctroil Allison
cm várias condições de clima e solo, cm diversas regiões do País. Isso indica
vêm procurando chegar a um estágio ótimo de desenvolvimento de um moque, mediante incentivo e orientação do Governo, a mamo na poderá ter.suu
tor 4·53, com combustível álcool, tendo já conseguido resultados tidos como
produção multiplicada, cm pouco tempo, pura atender não só às necessidaexcelentes, em termos de consumo c desempenho, consubstanciados cm
des do sctor automotriz, como também, às outra~ Arem; de sua aplicação, in·
maior economia de combustfvel c maior torque, itens fundamentais num
clusivc com a ampliação do mercado externo, que hoje absorve 80% da pro·
motor para transportes pesados. Essa evolução não teria passado despcrcc·
duçào nacional.
bida à matriz americana, que enviou uma comissão ao Brasil pura examinar
Pri::tendia a Detroit Diesel Allison iniciar a comercialização do seu mo·
c dar parecer. A surpresa dos técnicos americanos concentrou-se no fato de
tor ••multicombustfvel''. no último trimestre do corrente ano, dependendo
que o motor, anteriormente' projetado para utilizar diesel, a uma taxu de
apenas da finalização dos testes cm desenvolvimento c da homologação por
compressão de 21 para I, rendia muito melhor a álcool com a talta de 23 pura
parte das autoridades governamentais.'·
.
.
I. E, mais surpresa ainda, rendia muito melhor com 23 para I, também com
Em vez disso, porém, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que veto fot a
o próprio diesel comO combustível. A receita foi transportada para o Norte,
notfciu da dcsativação total da [ábrica da Detroit Diesel Allison do Brasil.
mais testes foram feitos pela matriz em Detroit e o motor foi assimilado com
Senão vejamos.
os aperfeiçoamentos.
O "Estado do Paraná", de 24 de junho último, publica:
A novela teria sido encerrada neste capítulo não fosse o entusiasmo dos
"Logo após uma audiência especial que lhe concedeu o Presidente João
Figueiredo, o Presidente da General Motors Corporation, Elliot M. Estc.s, técnicos nacionais, que deram ciência às autoridades federais dos resultados
anunciou hoje uma importante reestruturação da General Motors no Brastl, dos testes do 4·53 n álcool, contribuição aos esforços do Governo para ecoque inclui a ampliação da atual capacidade de produção de motores para au· nomizar combustível, ainda mais na área cr!tica do diesel, hoje a pedra no
tomáveis, o término da.f operações da fabricarão de motores diesel e a trans· supu to, a pane seca das calculadoras ministeriais. A esta altura, todo mundo
formação da divisão GM Tercx no Brasil, já existente, cm subsidiária indc· na fábrica sonhava com os lucros de um produto tecnicamente adequado ao
pendente-da corporação. Os investimentos para o programa- os maiores já momento c aguardava com ansiedade a chegada do presidente da Corporu·
feitos pela GM cm seus 54 anos de atividades no País- aproximam-se de tion Elliot Estes. Poucas semanas antes da sua chegada, a ordem para imobimeio bilhão de dólares c serão aplicados no decorrer dos próximos 4 anos. . lizar tudo, para aguardar Estes. E, logo depois, a decepção com o anúncio da
decisão de fechar 11 DDAB.
Vis~ndo a atender as previsões de crescimento do mercado automoA rede de dist;ibuição do produto- dez distribuidores e quatrocentos c
bilfstico na década de 80, bem como cumprir os compromissos de expor·
sessenta concessionários espalhados pelo Pafs- estranhou, principalmente,
taçào do Befic~t, assumidos junto uo Governo brasileiro, a General Motors
do Brasil converterá as instalações industriais utualmente ocupadas para a que a decisão tenha sido a seqUência de veementes desmentidos partidos exu·
lamente da GM, que negavam terminantemente a hipótese de ser fechada u
produção de motores diesel, pela divisão Detroit Diesel Allison do Brasil,
DDAB.
numa fábrica de motores modernos c cconômicos, que atenderão aos cresOra, Sr. Presidente c Srs. Senadores, diante da decisão dn GM, de fc·
centes mercados de veículos interna e externamente. Esses novos motores de·
char u sua fábricn de motores diesel, cumpre-nos salientar as vantugcns que o
verão incorporar a mais avançada tecnologia, que permiti rã inclusive o uso
motor multicombust,.vel traria pura o Brasil c, depois, fazer algumas pergun·
de combustrvcis alternativos. Estes disse que ns previsões indicam que, cm
tas que ainda estilo sem respostas sobre a desativaçào dessa indústria.
1986 o mercado de automóveis no Brasil deverá situar-se em torno de
Eis as vantagens:
·
J.SoÜ.ooo unidades, um aumento de 50% aproximadamente, sobre os níveis
I -A inversão da produaÇo, isto é, motores para caminhões, trutores,
atuuis.
barcos, ônibus etc, pois sabemos que a Fiat, a Volks c a Ford j{a fabricum
A conversão das instalações ora ocupadas pela DDAB irã permitir um
motores à base de álcool, para nutomóvel; o problema que se coloca é u do
considerável aumento da produção de motores para automóveis c dará con·
motor a álcool para cargn.
diçõcs iJ General Motors do Brasil de cumprir suas obrigações de expor·
1.1 -A tecnologia totalmente desenvolvida no Brasil, por engenheiros
tações,"
brusileiros, pura utiliznçUo de álcool c mamona como combustfvel.
Quer dizer, o Governo brasileiro foi envolvido pela promessa de um in·
1.2- A exporwçào de tecnologia pura pufses que cnfrentnssem o
vestimento maior c da instalação de uma fábrica de motores modernos c eco·
problema energético c com as mesmus condições de obtenções de úlcool qut:
o Brusil.
nômicos para carros de passeio.
Por suu vez, o Jornal dr Bra.<ilia de 14 de julho, próximo passado, cscln·
1.3- Dcst:nvolvimento regional d11 ngriculturn, com ubsorçUo de mào·
de-obr:a pura cana-de-açúcar, mandioca, mnmona c outrus culturus cujos
rece:
"Dentro de aproximudumcnte dois meses, uma importante fábrica do
produtos poderinm ser utilizndos como combustfvcl.
sctor automobilfstico fcchur{a ns peruas. Por decisão da diretoria du General
IA- Reduçi\o do custo do frete no trnnsporte de combustlvcl que ptl·
Motors Corporution- cmf')resa que engloba todus as subsidiárias GM cm
deri:a ser produzido region:almcntc.
'
todo o mundo- a Detroit Diesel Allison do Brasil deixará de funcionnr no
1.5- Trunsformuçào imcdiutu de 50.000 motores diesel pum utilizuçr1o
de fllcool c óleo de mumonu, diminuindo imcdiutumcntc )OCJi, de nossas irn·
Pafs, encerrando um curtfssimo romunce tropical: ela existiu cxatamentc três
unos, desde que iniciou a produção de motores u diesel, 2 tempos, cm muio
portncõt:s de petróleo .
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1.6- Desenvolvimento de novos produtos no mercado de transporte
de carga hoje monopólio no Brasil, com prejuízo exclusivo dos usuários.
1.7- A ENG ESA - empresa 100% brasileira - cstã prÕduzindo Õ
tanque carro de combate/Urutu com motor DDAB, inclusive cm negócios
de exportação da ordem de 1.200 unidades.
Eis as perguntas:
2 - O porquê do fechamento, quando a fábrica teria todo o mercado
brasileiro, resolvendo de imediato o problema de substituição de C..Q.mbustrvcis derivados de petróleO. pOr cambustivel 100% (cem por ccr1t0) nacional,
para o transporte pesado?
2.1 -Quais as causas que a levaram a tomar essa decisão?
2.2- Como o Governo brasileiro encarou o fechamento?
2.3- Como fica o processo de tecnOlogia desenvolvido no Brasil c por
engenheiros brasileiros?
2.4- Qual serâ a contribuição da GM para o programa de "Economia
de Guerra", uma vez que ela afastou a solução imediata para o transporte de
massa c carga com substitutivos para o petróleo?
·
2.5- Como licariio os milhares de empregados dirctos c indiretos (dis·
tribuidorcs, concessionários, fornecedores etc), após o fechamento em 30 de
setembro de 1979?
2.6- Como licariio os 50.000 usuários que investiram no produto c que
terão que importar peças para manter seus equipamentos cm operação?
2.7- ComO o Exército Brasileiro c a indústria brrisilcira de cquipamcn·
tos serão atendidos nos seus programas de modernização c fabricação de vcí·
culos militares?

O Sr. Orestes Querelo (MDB- SP)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)-Ouço V. Ex•, Senador
Orestes Quércia
·O Sr. Orestes Querelo (MDB- SP)- Gostaria de saber, inicialmente,
o seguinte: V. Ex• colocou muito bem a questão, acho que é um assunto muito sério, porque envolve o interesse brasileiro. V. Ex• disse, então, que os técnicos comunicaram às autoridades do Governo, c elabora diversas perguntas. Então, cu indagaria se talvez, ainda no desenrolar do discurso, poderia
V. Ex• informar se o Governo tomou ou não alguma providéncia?
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - Esclareço a V, Ex•
que o próprio Ministério do Exército mostrou·sc sumamente interessado, no
assunto, ao verificar a possibilidade de utilização desses motores multi com·
bustívcis nos seus carros de combate, na sua frota de veículos pesados cm gc·
ral. Tanto assim que, ao tomar conhecimento de que um ônibus da TCB trafegava, aqui cm Brasflia, usando um desses motores, imediatamente entrou
cm ·cantata com a empresa, requisitando dois deles para remessa ao órgão
competente, visando a homologação da nova tecnologia. Foi aí que começou
o processo de desativação da indústria, c a sua posterior transferência para
os Estados Unidos,
O Sr. Orestes Quércla (MDB- SP)- Dcsativação. Veja V. Ex• o se·
guinte: V. Ex• trata de um assunto, como cu disse, muito importante, muito
sério; ele se enquadra na critica do MDB, com relação às facilidades que cn·
contram as multinacionais aqui no Brasil, até com o amparo c a protcção do
Governo, na maioria das vezes. V, Ex• se recorda, por exemplo, das denún·
cias que foram feitas com relação à compra da Light, com relação à da assi·
natura dos contratos de risco que, evidentemente, deixaram bem claro a
pressão dos grandes capitais estrangeiros sobre o Governo. Então veja- V,
Ex• que V, Ex• truz uma noticia importante: técnicos brasileiros desenvolverum pesquisu a respeito de um motor movido a álcool, com componente óleo
de mamona também junto para veiculas de grande porte, tratares, cami·
nhões etc. c V, Ex• denuncia que a multinacional está tentante impedir o de·
senvolvimento dessa pesquisa. Isso é muito sério c o Governo, por certo, tem
a responsabilidade moral de vcrincar o que está ocorrendo, depois do discurso que V, Ex• está fazendo nestn tarde e impedir que se faça realmente alguma coisa contrAria ao interesse nacional, com relação a essa matéria que V,
Ex• traz de desenvolvimento de uma pesquisa. E me permite estender mais
um pouco mas veja V. Ex•. quando V. Ex• truta de um assunto sério, pesquisa desenvolvida no Brasil, temos a notfcia, por exemplo, de que o Professor
Goldcmberg havia sido convidudo pura o Conselho Nacional de resquisu; é
um técnico, vamos dizer, um flsico extruordinário, um grande cientista que,
evidentemente, viria co\uborur no sentido de proteger a pesquisu brasileiru;
ele, simplesmente, em ruzUo du pressão, tulvcz das mcsmus multinucionnis
que hoje têm um reino muito gmnde no Brusil, foi dcsconvidudo ... Veju Ex•
que tudo se enquudrn pcrfeitumente num qundro que o MDB dcnunciu constuntcmentc c que uqui, neste País, de regime duro, de regime uutoritârio, nós

estamos vivendo o paraíso das multinacionais. Parabéns a V, Ex• pela de·
núnciu c a nossa esperança de que o Governo tome realmente providência
neste campo para impedir, vamos dizer, esse ferimento do interesse nacional.
O SR. HUMBERTO LUCENA (M DB - PB)- Nobre Senador Ores·
tes Quércia, por isso mesmo foi que comecei o meu discurso falando nu acão
das multinacionais no Brasil para reclamando do Governo a adoção daquelas medidas que, até aqui, não foram tomadas c que constituíram as conclusões da CPI da Câmara dos Deputados, sobre as atividades das multinacionais no Brasil.
Mas, V. Ex•, dentro de pouco tempo, verá que terminarei o meu pronunciamento, solicitando ao Senhor Presidente da República que solucione
o problema, de acordo com os altos interesses nacionais.
Ouço o nobre Senador Milton Cabral.
O Sr. Mauro BeneYides (M DB- CE)- A Paralba sempre com priori·
da de,
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- S. Ex• jã havia solici·
ta do.
O Sr. Milton Cabral (ARENA- PB)- Jó estava na fila. O leitor, as·
sim m~is desatento, se ler o aparte do nobre representante de São Paulo, Senador Orestes Quércia, é capaz de compreender que realmente o que está
acontecendo com essa empresa subsidiAria da General Motors é uma responsabilidade do Governo, uma falta de atenção, uma desídia administrativa ou
coisa. parecida, quando, na realidade, as informações trazidas por V. Ex•,
com base na Imprensa, encer,ram alguns equfvocos. Em primeiro lugar, essa
empresa nao fechou nem está desativada, ela estâ mudando de linha.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Absolutamente! ve·
mos uma fábrica nova.
O Sr. Milton Cobrai (ARENA - PB) - A informação que tenho é dê
leitura também, não é de jornais, mas de revistas especializadas no setor c os
esclarecimcnlos são os seguintes: eles trouxeram para o Brasil o desenho de
um motor antiquado- motor diesel que não era já a última palavra- mon·
taram u fábrica no Brasil, entraram cm produção c esse motor não teve con·
diçõcs de competir com seus concorrentes existentes no País. Ele não é o único motor diesel fabricado no Brnsil, simplc:smcntc nOO teve aceitação no mercado, pa.'l-.
sou a perder posição cm relação aos seus concorrentes. E, assi_m,
adotaram decisões, como empresa privada c de capital estrangeiro, de plancjar uma modificação de linha para produzir motores diferentes, provavcl·
mente já encarando a nova polftica que se está estabelecendo no Pais, cm re·
lação a combustíveis. E isso o que eles vão fazer, não vão fechar fábricas,
não vão desativar coisa nenhuma. Agora, com relação ao tema central do
seu discurso, que é o problema das alternativas de fontes energéticas, V. Ex•
sabe, como todos os Senadores, que há no momento um entendimento entre
o Sindicato da Indústria Automobilística que congrega os produtores de
motores, com a Secretaria de Tecnologia, do MI C, para estabelecer um plano de produção gradativa de conversão de motores diesel e gasoilna par:1
álcool-motor. Isso estú sendo discutido entre a autoridade c o Sindicato da
Indústria Automobilística. O objctivo é: estabelecer números de motores que
serão construidos, enfim, um plano gradativo. Ecomo o pr.oblcma do álcool.
hoje, é mais um problema macroeconõmico, quanto à parte tecnológica rc·
ff,'rentc a motores é convencimento geral de que ela está dominada, nno há
mais dúvida de que o âlcool é, realmente, um combustível capuz de substituir
a gasolina c o óleo diesel. A questão está cm se organizar n economia nacional, a mobilização dos empresários, dos médios e grandes empresários, por·
que a idéia não é fazer u produção de álcool apenas com buse das grandes
unidndcs, das grandes usinas, mas, partir para as mini-usinas, com o upro·
vcitamento não só da cana, da mandioca, como, também, o aproveitamento
du madeira pura produzir o etanol. Euma tecnolOgia que já desenvolvemos
no País, ntravés do Instituto Nacional de Tecnologia, que tem uma usina pi·
loto funcionundo cm S:lo Paulo. Hl1 poucos dias o presidente do IBDF visi·
tau u RL&.o;iu c coilstatou 1ri grJndcs unidades produzindo úlcool de muddra.
indústria jú com 40 anos de tradição e que, certamente, nào se tornou numa
grande produtora de álcool porque até há pouco tempo o petróleo era real·
mente bamto, mas u alteração de estrutura de preço mudou u situação, de modo
que o álcool pussou a ser cconõmico. Acreditamos perfeitamente que, ''
pulíticn que estú sendo estabelecida pelo Governo, sendo realmente executa·
du, e nesse sentido o interesse é geral: dus autoridades, dos empresários c de
toda a Naciío, vamos ter, u partir de pouco tempo, jf1 em 19HO, uma pro·
duç;io seriada de motores convertidos. Com 11 umpliaciío do purquc nacionul
de lllcool, :lira vês d:~ utiliz;~çào da biomnssll, certamente teremos'' possibili·
dade de substituir a gusolinu c o óleo diesel pelo álcool nos motlHCS nucio-
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n<lis. Certamente, ess;~ fílbrica da Geneml Motors irú cnquadrur-sc dentro
desse progrnmu, c portunto, a coisu não me parece ussim tão fei.l quunto se
procum :~purentar.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- E o ponto de vista de
V. Ex•, nobre Scnudor Milton Cabral. Se hfl equívoco, é de V. Ex•
Em primeiro lugar, quem estabelece o centro do meu discurso sou cu c,
V. Ex• está inteiramente engunudo, Fiz considerações sobre o álcool a /atlt'·
rt•. O que pretendo, realmente, nesta tarde, é fazer u denúncia de que uma
multinacional, subsidiúriu da General Motors, fechou uma fábrica desde junho, a qual será totulmente dcsutivudu no dia 29 de setembro próximo, com
a transferência do seu equipamento para os Estados Unidos. O que a Gene·
ral Motors vai instalar no Brasil i: uma nova in'dústria destinada a fabricar
motores para automóveis de passeio: esta indústria fabrica motores diesel
para carga pesada.
E a tecnologia desenvolvida para utilização do álcool com óleo de ma·
mona'! V, Ex• tem o nome do engenheiro para procurá-lo, se for o caso, cm
Silo Josó dos Campos, Engenheiro Lucas de Carvalho Macedo. E o chefe da
equipe ...
OS r. Milton Cabral (ARENA- PB)- Onde estú o prcjuf~o nacional?
O SR. HUMBERTO LUCENA (M DB - PB) - O prejuízo cst(t cm
que não foi homologudu a tecnologiu e eles vão levá-la para os Estudos Unidos a fim de desenvolvê-la por lá.
O Sr. Millon Cabrol (ARENA- PB)- Mas V. Ex• não sabe que a
Mcrccdcs Bem: está lançundo um programa, c mandou para todos nós Senadores, uma "plaqueté", demonstrando a .~conversão do motor diesel para
combustíveis ...
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Não estou aqui de·
fendendo este ou aquele grupo; o que há é que o Governo, a meu ver, tem
podc:rcs pura evitar, senão o fechamento dessa fábrica, pelo menos a sua
trunsfcrência para os Estados Unidos da América.
O Sr. Mlllon Cabral (ARENA- PB)- Mos não vem uma nova pro·
dução de motores, no lugar delu?
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Mas não são para
carga pesada.
O Sr, Milton Cabral (ARENA- PB)- Mas para cargo pesada temos
umas cinco fábricas produzindo motores. Eu queria que V, Ex• explicusse
qual é o prejuízo nacional?
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - Temos a Fiut, a
Volkswugcn etc, fabricando motores a álcool tudo para carros de passeio ...
O Sr. Milton Cabral (ARENA- PB)- Mos para carga pesada V. Ex•
tem uma meia dúziu de fábricas ...
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Mas não para dcscn·
volver essa tecnologia brasileira que substitui o diesel por tílcool e óleo de
mumonu, nos motores pura transporte de massa c de carga.
O Sr. Milton Cabral (ARENA- PB)- A Mcrcedez Bcnz jú saiu nu
frente, nobre Senador.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Bom, se saiu então é a
concorrente da DDAB. Mas insisto cm que u tecnologia é outra. A Mercedes
misturu úlcool com aditivo importado.
O Sr. Milton Cobrol (ARENA- PB)- E um problema de concorrên·
ci;.1, de merendo, de produção. Não estou identificundo é o upurtc do nobre
Senador Orestes Quérciu. O equivoco a que me referi é isto: é querer transformur um problcmu desses num problemu de dcsídiu administrutiva ou coisa lJUC o vulhu.
O SR. HUMBERTO LUCENA (M DB - PB) - É que o Governo
pode c deve interferir no problema nobre Senador.
O Sr. Evcláslo Vlcfru (MDB - SC)- Permite V. Ex• um uparlc'!
O SR. liUMDERTO LUCENA (MDB- PB)- Com prazer.
O Sr. Evehislu Vlclru (M DB- SC)- Senador Humberto Lucc:nu, não
só rc:la intc:ligência, pelo tulcnto, mus, principulmcntc, pelo cuiduUo c pela
rcsponsahiliduUc: com que V. Ex• uborda os ussuntos de intcn~ssc nucionul
nc:sta Casa, ...

O sn. iiUMIIERTO LUCENA (M llll ·- Pll)- Muito ohrigudo.
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O Sr. Eveláslo Vieira (MOO- SC) - ... C que V, Ex• tem merecido
sempre o nosso mnior respeito: Nuncu colocmnos em dúvida as informm;õcs
que V. Ex• nos tem tnmsrnitido, Na tarde di!: hoje, V, Ex•, dentro dessa mcs111<1 linlw, cst{a abord:mdo um assunto muito sério, fuzendo uma denúncia
gruve Senador Humberto Luccnu, sou nacionulistu, mus não sou n:1cionalis~
1:1 caolho. Por não ser caolho, entendo que um País como o nosso deve ter,
deve cont:ar com a participação do capital estrangeiro, como deve, também,
contur com u prcsençu do Estudo naquele sctor econômico cm que ii iniciuti·
va privadn não tem capacidude nnanceira ou não tem interesse cm atuur.
Acho que é uma políticu ccrtn, o consórcio Estudo, iniciativa privada nacional c o capital estrangeiro. Mas este sempre vigiado com todo o cuidado,
com tod:a u atenção puru não ferir os interesses nucionuis. Feitas c:ssus considcru~ões, qu~ro registrar, c isto é do conhecimento de todo o Senado, que o
Bras1l, a purt1r de 1975, com a nova estratégia cconômica adotada, de um pia
ubertum ao mercado externo, foi se enfraquecendo no seu poder, foi perdendo o seu poder em ruzào do endividamento cada vez mais crescente, Em razilo disso, o poder das multinucionuis se projetou ainda mais c a desnacionalizução caminhu a passos de gigante neste Brasil. Os dados estão ui, a eviden·
ciar esse fato, Pois bem, uma empresa cstrungeiru se instula no Brasil c começa com técnicos brasileiros a desenvolver uma tecnologia para se produzir
motores, com o sentido de utilizar o álcool carburante, misturado com :1
ma mona, dentro de um interesse nacional, nu busca de alternativas paru
substituição do petróleo c dos seus derivados. Pois bem, mas esse grau de de·
senvolvimento tecnológico, na produção desses motores, deve estar contruri:mdo interesse de outras multinacionais mais fortes, c essa empresa, então,
dc:vc ter sido pressionada por outras multinacionais paru ubandonnr esta li·
nha c ptartir ptara umu linha que não interessa uo Brasil, que é do aumento du
f:.'bricaçào de motores paru automóveis de passeio. (Muito bem!) O que pre·
c1sumos neste País é p.roduzi~ t~atores, máquinas agrícolas, caminhões, par:~
o tr:msporte. Produzirmos ombus para o tmnsportc de massa; mas não,
como estamos sem poder para enfrentar as multinacionais, nos entregamos
i1s multinacionais e elas i: que ditum as normas econômicas deste País. Por
isso está certo V. Ex• quando, com toda a rcsponsabi!idude que tem, se por~
t:ado nu Câmara Fedc:rul como Lfder que foi, e nesta Casa, como Senador,
fn:t essa denúncia na qual depositamos todo o crédito, porque huveremos de,
com a nossa palavra, pelo menos, reorientar a política económica neste País,
para que atenda aos verdadeiros interesses du sociedade brasileira.

_O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Desejo, ainda, em rc·
luçao ao apurte do Senador Milton Cabral, esclarecer que o motor trazido
para o Brasil pclu DDAB é largamente utilizado nos Estados Unidos inclusive pelo Exército americano. No primeiro ano, a Detroit tomou c~ntu de
18% do mercado.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- V. Ex• permite um aparte'!
O SR. HUMBERTO LUCENA (M DB - PB) - Pois não
O Sr. Mauro Bene•ides (MDB- CE) Vê: V. Ex•, portanto, nobre Sena·
dor, que a sua denúncia i: da maior gravidade c acredito que cabe ao Ministro César Cais, cujos sentimentos patrióticos sã~ inquestionáveis, apurar
realmente cssu denúncia de V. Ex•. E além disso, cstiri1ular, por todas as formas, a busca dessa modalidade ulternativa energética, com base na ma mona,
a que V. Ex• alude no seu pronunciamento de hoje.
O SR. HUMBERTO LUCENA (M DB - PB) - Mui to grato, nobre
Scnudor Mauro Bencv1des.
O Sr. Julson Barreto (M DB - SC) - V, Ex• permite um aparte'!
O SR. HUMBERTO LUCENA (M DO - PB) - Com prazer.
O Sr. Jalson Barrelo (M DB- SC)- Complemento inclusive o upurte
do nobre St:nudor Evelíasio Vieiru, da maior lucidt:z, u mostrur a dubiedade,
o comportumento dúbio do Governo no que diz respeito uos verdudciros in·
\cresses nucionuis, fat. V. Ex• umu cxceh:nte denúnciu, que cu rcforçuriu com
um f:llo que comprovu o desinteresse do Governo com rclução uos interesses
nucionuis c 11 prcssu utili1.uda quundo se trmu de defcnUer interesses que nadu
têrn u ver com u população brusileiru. E o problemu du tclevisiio brusilcirn
por cabos, Estia cm milos do Gene rui Figueiredo umu proposta, que considc·
rn UllHI diminuição do Congresso Nucional, que prevê lcgislur ror decreto
~obre a trunsferi:nciu de tecnologia du televisiio por cubos, uqui no Brusil. A
Univcrsidudc do Rio Grande Uo Sul jlt denunciou isso it Nuçlao, muStrunUo
tjlle grllptls particulurcs nacionais comprometidos com grupos cstrungdros,
estilo prcssiunumlo o Governo utr:avés do Ministério dus Comunicuçih:s, no
sentido de lcgislur sem ouvir o Congresso Nucimml c a Nuçi"lo toda, bem
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como os selares cicntflicos interessados nesse problema, da maior importânciu parn a comunicução no País, que é a comunicação por cabos, impedindo
que esse debate venha a dizer quais os interesses nacionais que devo~ ser de·
fendidos. De modo que essa denúncia que furemos aqui no Senado, e que já
foi feita nu Câmara, através de pronunciamento do Deputado Wulmor de
Lucu, mostra como se comporta o Governo cm função de interesses es·
trangciros. Ele se omite na análise e na discussão de uma tecnologia como es· ·
sa, necessáriu nesse momento de crise energética, mas, quando pressionudo
por interesses c por empresas estrangcirus, imediatamente, sem debate prévio, sem consultar u Nuçilo, trata de legislar pura proteger interesses pequenos, privutivistas e estrangeiros. De modo que tem razão V. Ex•, o discurso ê
da rnuior importância c o MDB c não só o MDB, os selares nacionalistas, in·
clusivc d:ts Forças Armadas, que também já estão cientes desse comprometi·
mcnto de setores do próprio Governo com interesses estrangeiros, haverão
de estar atentos cm particular- se me permite- quanto a esse problema de
televisão por cabos, que é um assunto da maior relevância para o Pais.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- A intervenção de V.
Ex' é dus mais importantes no pronunciamento que faço, neste instante.
O Sr. Lázaro Barboza (M DB- GO)- Permite um aparte, nobre Sena·
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Ouço o nobre Sena·
dor Lázaro Barboza.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Eminente Senador Humberto
Lucena, congratulo-me com V, Ex' pelo seu pronunciamento nesta tarde,
todo de voltado, centrado, no atendimento dos interesses maiores do Paise chamando, cxatamente, a atenção do Governo, mais uma vez, para o enor·
me privilégio que se dá às multinacionais, a tal ponto que estamos perdendo,
em grande parte, até mesmo a nossa soberania, na medida cm que não pode·
mos decidir aquilo que nos interessa de perto c de pronto. V. Ex• há de se
lembrar- e recebi a sua solidariedade na ocasião- de pronunciamento que
aqui fiz. denunciando a utividadc criminosa de dezenas de empresas multina·
cionais que criam subsidiárias fantasmas para atuarem na exploração de mi·
nérios no Brasil. Coisa desse tipo, no mundo de hoje, não está acontecendo
em nenhum país, nem mesmo nos pníscs mais atrasados da face da Terra.
Não é possível que nós, no Brasil, continuemos inticramente na dependen·
déncia do capital externo, da tecnologia externa, impedidos de desenvolver
tccnologiu própria voltada para o interesse c para a realidade do País. V. Ex•
está de parubéns, mais uma vez, pelo seu discurso, que, como sempre, está
pt!uUu.lo numa linha de condutJ séria, sóbria e voltado! para os grandes inte·
rcsses dtl Brasil.
O SR. HUMBERTO LUCENA (M DB- PB)- Muito obrigado a V,

Ex•
O Sr. Lche Chaves (M DB- llR) -

Permita-me V,

Ex•~

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Concedo o aparte ao
nobre Senudor Leite Chuves.
O Sr. Leite Chuvcs (MDB- PR)- Nobre Senador Humberto Lucena,
pela gravidade da sua denUncia, os órgüos federais devem aprofundar as ave·
riguações, Apenas duas firmas no Mundo, têm o domínio da mamo nu. r: um
truJI dos mais sCrios. Creio que, no caso, o problema, se relaciona com u ma·
mon:1. Saiba V. Ex' que us possibilidades da mamo na no Brasil são ilimitudus. Tenho recebido com muita freqUência, inclusive do Paraná, de uma firmu de Cnmpo Mourão, chamada Carmpateira, informações maravilhosas
ncerc:t dot mumona, nilo só no seta r energético, como em [niJhnres de outras
aplicações. Há firmas internacionais interessadas em que a mamo nu não te·
nha aplicações maiores, para que e5sas firmas não percum o seu controle.
Recentemente t<:rminei um estudo, de mais de 20 dias, para um pronuncia·
menta sobre a questão do álcool. Depois de ler uma série de revistas alemãs,
inglesus, do Mundo inteiro, acerca do· assunto, após visitar fábricas aqui, no
Pais, após fazer o levantamento sobre u nossa capacidade e de participar de
simpósio sobre o álcool, cheguei à conclusão de que foi preciso que o Brasil
se deparusse com essu questão da crise energética, pura ver que um novo
mundo se lhe ubrc à frente. Hla um novo descortinar. O Pafs scrla, inexoruvel·
mente, um dos muiores do Mundo. O Pais serla uma potência. O álcool é u
grundc ulternutivu nucionul. Além disso hú outros fatores. No que diz rcspci·
to uo~ inimigos do álcool no Pais, tenho us informações c, no próximo dis·
curso que lizer nestu Casa, tulvez depois de nmnnhil, se o tempo me permitir,
lerei oportunidade de fu1.er alusões Uqucstiio com buse em documentos que
tenho cm miles. Pelos estudos que fiz, pelus informuções que tenho, levo

muito a sério a acusação que V. Ex• faz nesta Casa. Os interesses são muito
grandes nesse sctor. Parabéns.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Muito grato u V. Ex•
O Sr. José Rlcha (MDB- PR)- Permite·me, Excelência?
O SR. HUMBERTO LUCENA (M DB - PB) - Ouço o nobre Sena·
dor José Richa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Nobre Senador Humberto
Lucena, lembro a V, Ex• que dispõe de apenas 4 minutos para concluir o seu
discurso, em vista de estar marcado uma sessão do Congresso cxatumcntc
paru as 18 horas c 30 minutos.
O Sr. José Rlcha (MDB- PR)- Vou ser breve, Cumprimento V. Ex•
pelo brilhante pronunciamento desta tarde, pela seriedade dos dados c da de·
núncia que traz no conhecimento desta Casa. Na minha opinião, u imprevi·
são do Governo com relação ao problema de combustível é realmente im·
pressionante, porque, desde I973, quando houve a caracterização, através da
criação da OPEP, do comt:rcio do petróleo, todos os países do Mundo trata·
ram de se prcvinir, c o Brasil, que curiosamente tem, cm fontes alternativas,
um dos maiores potenciais energéticos do Mundo, simplesmente cruzou os
braços, e nada fez com relação à busca de outras alternativas que eliminas·
sem a exclusiva dependência brasileira da questão do petróleo, Entretanto,
não me parece scjfl apenas imprevisão a crise nesse setor. Há evidentemente
- e, por isso, a denúncia de V, Ex• é oportuna- hã interesses enormes em
jogo, hít interesses enormes, Inclusive, enquanto as multinacionais não des·
cobrirem de que maneira elas irão dominar esse setor, o Brasil- me parece
-não vai sair dessa encruzilhada cm que se encontra. Para deixar cada um
de nós c a Nação inteira ainda mais perplexa, o própfio Presidente do Canse·
lho Nacional do Petróleo, através de constatação que hoje a imprensa faz,
por um dos seus comentaristas cconômicos- Joelmir Betting- uma revc::.
lação da maior importância e da maior seriedade: o próprio Presidente do
Conselho Nacional do Petróleo, cm reunião realizada no dia 9 deste mé:s, se
pronunciou, sem nenhuma explicação, contra o ingresso do Brasil, ou a
transformação, ou a possibilidade de eliminarmos a nossa exclusiva dcpen·
dé:ncia de petróleo por outras fontes alternativas - a questão da transfor·
mação de veículos consumidores de derviados de petróleo para consumido·
res de álcool. Hoje ainda a Imprensa constata, faz essa revelação, essa de·
núncia, que acrescento ao belo pronunciamento que V. Ex• estú fazendo.
O SR. HUMBERTO LUCENA (M DB - PB) - A informação de V.
Ex• é valiosíssima.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nobre Senador, relembro a
V. Ex• que só lhe resta um minuto para concluir o seu discurso.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Vou concluir, Sr. Pre·
sidcnte.
Sim, Sr, Presidente e Srs. Senadores, por que encerrar us atividades de
uma indústria que custou 250 milhões de dólares, inclusive mediante conces·
são de incentivos fiscais e linanceiros do Governo? Se essa indústria está
pronta a fornecer, sem concorrência, um motor de que o Brasil precisa c
pode usá-lo pura o transporte pesado de massa e de carga, akndendo à poli·
tica do Governo, com a substituição do diesel por álcooljmamonu.
Será que não interessa a essa multinacional que o Brasil desenvolva tec·
nologia para uso do álcool, mamona, soja e tantos outros produtos nossos,
no contexto de uma política de substituição do petróleo e de seus derivados?
Ou u razão oculta do fechamento dessa fábrica são os royafries que a G M te·
ria que pagar uo Brasil, nos mc'smos moldes que nós pagamos aos Estados
Unidos? Evidentemente, já que u tecnologia foi desenvolvida aqui, os royaf·
1ies nào só teriam que ser pagos no Brasil, como os Estudos Unidos deixa·
riam de recebt:.los do resto do Mundo, pois esse difeito seria nosso. tem u,
puralisaçüo da fábrica, os motores irão para os E.U.A., que passarão a de·
senvolver a tecnologia e a receber os royaflies. Basta lembrar que só nos
E.U.A. há nove fúbricas de motores diesel.
Enquanto isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os 50.000 motores diesel
da G M ( D.tro/1 Diesel Alll.ron), que jâ existem no Brasil, dependcruo dentro
de dois unos de pcçus de reposição importadas, onerando u nossa balunçu
comercial.
Por outro ludo, ainda hfi a enfatizar os aspectos sociuis da questão. A
fâbrica a ser fechudu cm setembro emprega dois mil e quinhentos emprega·
dos dirctos; 1.000 empregudos nus redes de distribuição; 2.000 empregados,
entre diretos c indiretos, nus conccssionúrius, totalizundo, portunto, mais de
5 mil cmprcgudos.
A nova fitbricu só vni funcionur em 1981.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(S<<Iloll)
Ago!!tode 1979
~37~9~6~Q~ua~r~t·~-~~·~lr~a~l:l___________________________:::::::::::=:::::::~::~::~::::~------------------------------~-----~
Sr. Presidente c Srs. Senadores: O Senhor Presidente dn República, no
falar sobre a crise energética, perante o COE, afirmou que estávamos no li·
miar de uma "cconomiu de guerra" c pediu a compreensão c colaboração de
todos.

A propósito, a Associação Brasileira dos Distribuidores Detroil Dh'.H•/
tllli.wn enviou ao S~:nhor Presidente da República o seguinte telex, até hoje
sem respostu:
"Ao Excelcntrssimo Senhor Gen. João Buptistu de Oliveira Fi·
gueiredo. DO. Presidente da República Federativa do Brasil- Pulúcio do Planalto- Brasfliu-DF- Abrndidu- Associaçii.o Brnsileira dos Distribuidores Detroit Diesel Allison, neste ato repreM
sentada por sua Diretoriu e associados, vem mui respeitosamente à
presença de Vossa Excelência, atender à convocação feita a todos
os brasileiros para que unidos lutem para solução do problema
energético que tanto aflige o País. Abradida, juntamente com emM
presas brasileiras que a compõem, conhecendo o assunto em pauta,
vem prestar a Vossa Excelência informações que poderão rninimiM
zar a curto prazo o problema da mais alta importância c neccssidaM
de do Pais, reduzindo o consumo de óleo Diesel nas áreas de transM
porte colctivo, carga c agricultura. Em virtude das dezenas de moM
tores Detroit Diesel que operam no Brasil com óleo de mamo na e
álcool já coroados de êxito conforme relatórios de usuários entreM
8ues à Detroit b7f.Se/ Allison do Bra.sil, servimoMnos do presente
para expor c afinal solicitar:
I - Em decorrência dos relatórios já enviados a todos os Mi~
nistérios do Governo, scntimo~nos no dever de informar a Vossa
Excelência que estranhamos o fechamento da Detroil Diesel Allison
no Brasil, no momento mais importante em que a Nação vive c ne~
cessita de independência c emancipação energética.
2- Como Vossa Excelência bem sabe, os motores de 3, 4 e 6
cilindrós da st:rie 53, produzidos no Brasil, são altamente vantajo~
sos por permitirem a adaptação de uso de 61cool c ó!co de mamo na,
na proporção de 8:2, c, quando necessário rcconvcrtêMlos à condição original pela simples troca dos injctores, sem a necessidade de
utilização de aditivos importados ou mesmo mudanças nas linhas
industriais, tornando-o como condição inédita no País, motor multicombus'tível, desenvolvido no Brasil com tecnologia de engenheiros brasileiros.
3- São totalmente connitantcs c até certo aspecto estranhas,
as declarações do Presidente da General Motors do Brasil, aleganM
do que os motores produzidos por sua divisão Detroit Diesel A/li·
snn e, exportados aos Estados Unidos, não atendem as qualidades
do produto, justificando desta forma o fechamento da mencionada
divisão, enquanto que, o Sr. D. F. Dowoham, gerente-geral de vendas de motores dn General Motors Corporation, Divisão Detruit
Die.ft!l AIJi.I'On dos Estados Unidos, declarou, em março do corrente
ano, utrav~s da revista Di~se/ e Gá.r Turbine Progre.{,\', que os moto·
rc:s dn s~rie 53, apresentam excepcional desempenho em condições
severas de utilização, sendo os mesmos projetados para qualquer
aplicução, com grande durabilidade e economia de combustível.
Diante do exposto, solicitamos a Vossa Excelência uma especiul
atenção junto às negociuções entre distribuidores c General M otnr~
do Brasil, tendo em vista que a mesma não vem conduzindo com li·
sura as trut:ltivas no cumprimento dos prejuízos causados junto ao
empresariado brusileiro.
Na çonliilnça do alto espírito de cornprecn~ào c justiç:L n:nov~
lilos no:;sos votos de total c: irrcstrito apoio u Vos!-.U Exccli:nçi~t.
Clllocundo-nos ii inteir<l disposiçiio para toda c quu\qucr inl'orrnaçüo que se !'aça necessária. Respeitosamente, Esupcrin Agullou
- Paulo Silveira Abr:tdia- Diretoria. Telex - NR. (1~219-l.
li<li:'ulia-Goiús."
·~r. ['rc~idcnt•: I! Srs. Senadores, cahe ;to Governo, diante do:-. IÚ!ll'> n:H·
r.tdn:., a~.~iumit Ultl<l ~ó atitude: empenhar-se Jlllltu ú (JM pela lllitrtutcn.;:·t•l
.i:! 1:d>tt.:.1 :liL 0\'lmir Oie.11'l ,·11/i.wn t.ln Br;tsil, lwrnnlo~?:ltlll•l, Llc~.Lic h1J't1, .1
!•.·..::~,,jp~•.ia t!IJ llhltllf OlllHÍCnmhu~tivt:[ rara !iUil int..:Ui,tt;i JHllJU.,:itoe ~·!llllt'T
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de ussegurnr u rcul defesa d1.1s interesses nacionnis. Era o que tinha a dizer,
Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O Sr. Senador Fran<o Montara enviou U Mesa projeto ~:ujn tramituçào, de acordo com o que dispõe o
:1rt. 259, item III, do Regimento Interno. deve ter inicio na Hora do Expe·
diente. A proposição será ununciudu na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BE~EVIDES (MDB- CE. Lé o seguinte discurso)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Através da Lei n'~~ 6.662, de junho do corrente ano, o Governo Fedem\
estabeleceu normas que orientarão a politica irrigacionista do Pais, tanto cm
relução ao setor público como ao privado.
Ao discutir~sc, nesta Casa, o projeto respectivo, tive ensejo de ex pender
algumas considerações cm torno da iniciativa governamental, ressaltando a
expectativa que cercava o início de vigência do novo diploma.
.
Jú na comissão de Finanças, corno Relator da matéria, defendi uma periodicidade mais realista para a fixação das tabelas de pagamento das indcni·
zaçõcs, a fim de que a ação cxpropriativa do Pode:r Público niio continuasse
sendo calcada cm dados tão desumanos.
No que concerne aos incentivos destinados à. irrigação, enfa!izei _qu7 a
proposição não indicava os recursos indispensáveiS à sua concessao.' slgmlicando, apenas, uma "mera manifestação de boa vont.adc." para estimular a
politica de irrigação posta cm prática cm nosso tcmtórto.
As criticas que formulei tinham por objetivo levar o Ministério do ln te~
rior a reivindicar da SEPLAN a alocação de disponibilidades para aquela
programação, sem o que nada se faria de concreto, na faixa da iniciativa pri·
vada.
Convt:m ressaltar que, no Nordeste, já se registra um despertar de consciência para a necessidade de serem estimulados os planos d~ irrigaç~o,
enfrentando-se, assim, a aridez do solo, de forma a torná~lo ma1s reccpttvo
às atividades da agricultura.
O DNOCS, por sua vez, vc:m cumprindo os seus objetivos, em que pe~e
a car~ncia de dotações com que se defronta para promover, de modo mms
intensivo, os projetas já elaborados no campo da irrigação.
Morada Nova - indicado como protótipo das modernas técnicas cmpregados por aquela HUtarquia do MINTER- é já apresentado como experiência válida, digna de ser estendida a muitos outros recantos do Polfgono
das Secas.
Cercado, assim, de tantu expectativa, a irrigaçlio nordestina está u merecer um tratamento diferenciudo por purtc do Governo da U niüo, u fim de
que possa, efetivamente, representar um esforço ponderá vi!! de revitulizaçiio
cconômica, capaz de concorrer para reduzir as gritantes disparidades, sem·
pre :1pontadus, m~s nunca superadas, que distanciam aquela úrca do Centra·
Sul do Pai:-;.
Dc:ntro desta linha de pensamento, situam~se os emprcsúrios ccarenses,
que, por intermédio da Federação das Indústrias, vêm ele e~cumin?ar c.ircun!'itanciada Exposiç:io de r. Iotivos ao ilustre Ministro dus i\-ftn:ls e Energta,
senudor Ccsar Cais, defendendo uma wri(a especial dt~ kwj!loru para a irri·
gaçiio no Nordeste.
Foca!inmdo, de rn: 1neira e~pcdlka, a siltlaçi\n do nos~l' E"it:ldl'. rc~sal
tam os dirigentes da FIEC, ror rndo dl· seu president::, sr . .los\: flúvio (oJo.;l:t
Lima, que:
''St: apanharmn; um ~,,) do~ :;egmet:tu;;, •l.' .~~;~lll:::; !Jiillr•--~.
t:ortstr 1,Jidn:-. no Cc.trú ~uc pn<,..,ibilitar:un .t pl.'r'..!1~;.::t 1 ,'itt1 dn~ •:·:ti..:•.,
•.·etilicamt•~ (11::: :lnt~na·· c;cr dos mcsntns se ,;r;Ct:lr.l~:tm \!lll p~m·~:·,.,t)
•k it·rig~ 1 .;:1u. l·.•:t·; ti.lo tllili·':tt;;lll dil\., :tlc~ JWrcni~·;rd··~ .t:•"·:(·-:;t· ~·~
du~iv:11l1Cill.: :t p11h:..:::~ .::r 1~::1:i.'i11. r!!pl't:\Cn:.\d.t :-.··. '··;-·:!lt:l.: d~ 'L'
t'lll''·ll'. dos p:·~:dutt•rt:· ".
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Com i!isO, o governo fedem I daria demonstração inequ,vocu de seu propôs ilO cm incentivar os phmos de irrig:u;ão do setor privudo, ubrindo perspectivas hcm mais favorí!Vcis para a aceleração do desenvolvimento regional.
Ao me reportar, ugora, Sr. Presidente, ao palpitante tema, desejo, iguul·
mente, upclar pura o Ministro Cesar Cais- homem idcntificado com o so·
frimento du nossa gente- a tornar viável a postulação submetida uo seu
exame pela Federação das Indústrias do Ceará.
Além dos incelltivosflnanct•iros, jú previstos na lei que, desde junho, pas·
sou a disciplinar :1 politica de irrigação no País, bem que poderia o governo
acolher a sugestão duquela conceituada entidade sindicul de gruu superior,
oferecendo :1os proprietários rurais do meu Estudo e dos demais situados no
Nordeste, a tarifa diferenciada do kwjh, num gesto concreto, que repercuti·
riu intensamente junto à opinião pública daquelas Unidades Federadas.
O Presidente João Figueiredo, - que se comprometeu, publicamente, a
empenhar-se na nossa luta desenvolvimentista- não deve desperdiçar essa
oportunidade magnífica de demonstrar a sinceridade de suas intenções cm
ujudar o Nordeste brasileiro.
Os cearenses aguard.:tm, em torno do assunto, a manife.'itução do Pri·
meiro Mandutário c de seu Ministro de Minas c Energia.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo u pul:IVra ao nobre
Senador Henrique Santi11o.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO. Lê o seguinte discur·
so.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores:
Este i: um sistema que tem privilegiado algumas minorias, em detrimcn·
to dos interesses da população como um todo.
E esta uma ufirmação já quase lugar comum na esteira bastante longa
de denúncias formuladas pela oposição, no correr destes quinze longos anos
da vida nacional.
Privilegiam-se os gmndcs conglomerados empresariais, quase todos nas
mUos de empresas multinacionais, aos banqueiros, aos especuladores de toda
ordem, aos latifundiários e grileiros criminosos,
Em Goiás, região de expansão de fronteiras agropecuárias, a grilagem
de terras transformou-se em rotina, quase sempre com a conivência do próprio Governo estadual.
Nem se poderia tirar ilações diferentes, já que o próprio Governador do
Estado vem se aproveitando de sua condição de nomeado para estender suas
fazendas :10s quatro cantos de Goiás.
Registro mais um de tantos casos de massacre de humildes posseiros já
conhecidos da opinião pública nacional. Desta feita, na fazenda São João, si·
tu ada no Município de Porto Nacional, onde residem mais de40 famílias em
situação de miséria, cuja desassisténcia só é comparável à de milhões de brusileiros da zona rural, doentes c subnutridos e envelhecidos precocemente,
massa humuna marginalizuda, sem terras, oprimida e abandonada à voracidade de grih:iros criminosos c de endemias que matam centenas de milhares
de brasileiros a cada ano.
Na Fuzenda São João, estes humildes agricultores têm a posse da terra,
hó. mais de 15 anos, construindo com trabalho e sncrifícios ingentt:s seus ran·
chos, seus pequenos pomares e currais, aproveitando a terra com a parcimô·
nia dos que o fazem u nível familiar.
Acossados, há algum tempo, por grileiros que se diziam detentores de
titulas de propriedade das terras, conseguiram uçiio discriminatória nu Jus·
tiça Federal, já que a úrea encontra-se sob a jurisdição do INCRA.
Mesmo assim, foram submetidos, nesta manhã, à sanha criminosa de
pistoleiros contratados por grileiros, tendo sido queimados vários dos seus
ranchos, espuncados seus filhos menores e esposas e umeaçados de mortt:.
Expulsos de suas terras pela violência, querem justiça.
Enviei ao Ministro du Justiça expediente solicitando garantias para es·
tas famrlins de humildes e heróicos agricultores.
F:1ço, desta tribuna, um npclo no sentido de que estas guruntius se
fnç:1m com urgência, punindo-se os criminosos c assegurundo-se 11 reintegraç;lo cm su:1s posses às referidas fumilius.
Em o que tinha u di1.cr, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc)- Concedo li palavru ao nohn:
Senudor Juison Barreto.
O SR. JAISON IIARUETO (M DB- SC. Lê o seguinte discurso.)Sr. l'rcsiUente, Srs. Scnudores:
O ponto crucial du crise ccunúmicu hrasilciru C o probh:ma cncrgétku.
r\ gmndc Jiliculliadc na supcmçito lia cri!lc n:siJc na circunstúncia de
que as medida~ rmstn~ cm prútica sú rcspnnJen1o de médio u longo flr:llll, <to

pusso q uc a ncumulaçào dos problemas conjuntur<tis em roldão c cm atrope·
lo, afeta, com violência, o funcionamento do sistema económico.
A sociedade, sob o ímpeto da avalancha, quer soluções imediatas c a
conliançu da população nu capacidade doa seus dirigentes entra também em
crise.
O quadro é;, pois, de pessimi.~mo, diante do vulto do problema energ~ti·
co, condutor da crise cconômica,
O governo tem dado mo.~tras de que quer equacioná-lo. Chegou ati: a
inovar - sem que restrições se ouvissem, bem ao contrário- atribuindo
missão cspc.:ciul ao Vicc-Prcsidentc da República, ao investir o Engenheiro
Aureliano Chaves de Mendonça na Presidência da Comissão Nacional de
Energia.
Dele cspcru o Presidente da República c, com ele, toda a Nuçào, as
idéius e a orientuçào que consubstanciem uma politica energêtica pura o'
País, de cuja implementação resulte, a médio prazo, a atenuação da crise e, a
pruzo muis longo, uma situação de estabilidade, senão de total desafogo.
Ha, pois, que empreender as uções compatíveis com o objetivo a alc:mçar.
Tais açõc.:s compreendem, necessariamente, a execução de programas e
projetas voltados ao aproveitamento de fontes energéticas alternativas, ao
mesmo tempo cm que se intensifique a prospecção do petróleo.
Declarou o ilustre Vice-Prcsidente da República, no encontro recente
que manteve com a representação governamental c política de Santa Catarina, que "o carvão é a grande fonte alternativa energética que temos, não
para amanhã, mas para hoje".
O rl~rnim~nln parte rle uma autoridade, não apenas pela sua alta inves·
tidura, mas pela sua notória competência em assuntos energ~ticos. Aliado u
isto, ( um depoimento de um homem público de elevada estatura politica, a
cuja sensibilidade e senso de responsabilidade não se atribuiria uma afir·
mação apenas agradável aos seus ouvintes.
Pois, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o digno Vice-Presidcntc: da Re·
pública prestou essa declaração ao comentar um Projeto idealizado pelo Es·
tudo de Santa Catarina, destinado a contribuir, signilicativamentc:, p<!ra a
nacionalização d:Í energia utilizada pel<1 indústria siderúrgica nacional: o
Projeto Sidcrsul.
Este Projeto está aguardando. para os próximos dias, a deliniçào da Siderbríts e do Ministério da Indústria c do Comércio, quanto à sua aprovação.
Conliamos, Sr. Presidente, que as autoridades governamentais se apercc:b:~m da importância da Sidcrsul para o balanço siderúrgico nacional, hoje
dependente, em mais de 70%, de rt:dutores importados.
O processo tecnológico da SIDERSUL transformará o carvão vapor
nacional em energético, significando isto que o País passará a dispor de um
produto destinado a poupar nada menos que 3 bilhões de dólares, custo pre·
visto, na próxim:~ décadu, p:~ra a importação do carvão mt:talúrgico utiliza.
do pela siderurgia nacional.
E imperioso que o País seja coerente com os propósitos nacionais da in·
dependência energética.
O momento que vivemos é de tomada de decisões eficazes, O Projeto Si·
dersul tem conteúdo para ser uma delas, pois é umu resposta à crise energé:ti·
~

.

E, na palavra do Vice-Presidentc: Aureliano Chaves, "a crise er.ergética
não pode servir de bode expiatório para uma posição de inução", (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc)- Concedo a palavra ao nobre
Sc:nudor Lourival Baptista.
O SR. LOURJVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Lê o seguinte discur·
so.) - Sr. -Presidente, Srs. Senadores:
Hft muitos anos me preocupo com o crescente endividamento de municípios, Est<~dos, educandários, entidades beneficentes como as santus casas
c os clubes de futebol para com 11 Previdência Social. Diversas vezes, nestes
anos, ocupei,, tribuna deslu Casu para focalizar o problema, afirmando a
necessidade de uma solução rcalistu e, assim, definitiva desse problema que,
li cada :tno, cresce como uma bola Je neve.
Sempre insisti na complexidade do nssunto, notando o irrc:ilismo
de se pretender :t cobrnnçn judiciul de dívidns que não têm como ser salda·
dus, fa~.:e i1 penl1riu cm que vivi.! a maioria de nossas municipalidades c o carútcr social de instituições ben!.!licentcs ou llc ellw:uçiio. Até mesmo o acerto dtl
rrnhlema no hJc,mte aos clube~ Uc futebol é dificil.
De outro lado, é inaccititvcl que se ignore, simple~mentc, o prohlenw,
permitindo seu agravaml.!nlo incessante, com prcjuillls pam o lN PS c l.!spc·
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~:i:drncntc para seus segurados, Par:~ se avaliar n gmvidade do assunto, é hustantc dizer que esse débito, ncumuludo ntrnvés dos anos, alcnnça um montante que o Ministro Jair Sonrcs revelou j{t ultrnpassar os duzentos milhões
de cru..:eiros!

t\ quest:io é gruve, nms de solução difícil, pois há que reconhecer :1 fru-

qucta dos dev~.:dores. Foi, ussim, com satisfação que tomei conhecimento de
noticias segundo as quais o Ministro Jair Soares prepara projeto de lei a ser
suhmetiJo ;.ro Legislativo, visando a uma solução definitiva c rculist:l do
prohh.:rnor, conforme tantas vezes tenho recl.rmado.
Conforme informam os jornais o Ministro pretende parcdur as dívidas
d.:rs prefeituras, Estados, Territórios, cducandi'trios, entidudes beneficentes c
dos clubes de futebol por dez anos, de modo u viabilizar a liquiduçào dos déhitos. Simultaneamente, não serão renovados convênios com entidades cm
débito com a Previdência Social. A idéia me parece reulist:l c cupaz de vir a
solucion:rr de vez u questüo, Terá npcnas que ser aperfciçoadll, pois existem
dividi.IS que alcançmam mont:lntes que jamais poderão ser pugcs, impondose a mloçào de outras medidas, tais como eliminação de juros, multas, correção monetúria, etc,
Ceita é que se trata de um problema que não pode permanecer sem solução, ugrav:rndo-sc sempre mais. Acredito que o projeto anunciado pelo
Ministro Jair Soares poderá ser a solução nnal pura o ussunto, inclusive porque o Legislativo poderá aperfeiçoá-lo de modo a dar-lhe Co11,1pleto realismo,
cm co!sos especiais, como os de prcfeitums cujos d~bitos não seriam pagos
nem se par::r isso utilizassem, anos seguidos, a totnlidade de sua renda.
Felicitando o Ministro da Previdênciu c Assistência Sociul, Dcpuli.ldo
hrir Somes, por suu iniciativa, segundo divulgudo pela imprensa, formulo
um :~pelo para que Sua Excelência upresse a conclusüo dos estudos que vem
realiz:mdo, :r lim de que o projeto seju apreciado o mais breve possível,
tornando-se lei ninda este ano e, dessu forma, dundo-sc solução dclinitiva a
um problema de in(juestionável prcmênciu. (Mui to bem!)
O SR. rRESIDENTE (Jorge Kulume)- Não há mais oradores incri·
tos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para
a próxima a seguinte
ORDEM DO DIA

tcmhro de liJ65, que regula as ativid:rdcs dos rl!prescnt:rntes comerciais autônomns, c d:'t outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 556. de 197K. c 328 c 329, de 1979. d:~s Comis·
sôe.~:

- ill' Uethlçiin, oferecendo a rcdaçiio do vencido pmn o segundo turno
regimental;
- de Cnnsliluiçlio l' .Justiçll, favorilvel à emenda de plenúrio; c
-de l.l•J.:isluçlin Snr.:iul, favorúvel :) emenda.
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Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali·
dade, nos termos do urtigo 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n~" 96, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que modinca u redução
do artigo 2Y da Lei nY 4.266, de 3 de outubro de 1963, que instituiu o salúriofumília do trab:tlhador, tendo
PARECER. sob n• 223. de 1979. da Comissão:
-de Consllluiçlio c .Justlçu, pela inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senadores U1zaro Barboza, T:mcrcdo Neves, Hugo Ramos e Cunha

lima.

-7Votação, cm primeiro turno (:rpn:ciação preliminar da constitucionalidude, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n"' 112, de 1979, do Senador Cunha Lima, que considera não tribut{!vcis para efeito do Imposto de Renda, os proventos c pensões nas con·
dições que indica, tendo
rARECER. sob n• 334, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pcli.l inconstitucionulidade.

-8Votação, cm primeiro turno (upreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do <~ri. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n'~ 91, de 1979, do Senador Humberto Luccn<~, que isenta o salário
mínimo de descontos para a Previdência Social, e dá outras providências,
tendo
PARECER. sob n• 283. de 1979. da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade,

-I-
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Votação, cm turno único, do Requerimento nll252, de 1979, do Senador
PolUI o Brossurd, solicitando urgência para'o Projeto de Lei do Senado n9 83,
de 1978. do Senador Mauro Benevides, que "estabelece a obrigatoriedade de
revisão semestral dos níveis de salário mínimo, e dú outras providências".

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 218, DE 1976
(Tramitarão cmzjwua com o PLS n' 0/, de 1977)

-2Votação, cm turno único, do Requerimento n9 274, de 1979, do Senador J:rrb:rs Pussarinho, solicitando urgência para o Olicio nll S/17, de 1979,
do Governador do Estado do Rio Grande so Sul, requerendo autorização do
Scn;.rdo Federal para que uqucle Estado possa contratar operação de empréstimo externo, no valor de USS 53,000,000,00 (cinqUenta e três milhões de
dôlares norte-americanos), destinado a programas prioritários do Estudo.
-3Votação, cm turno único, do Requerimento n<~ 282, de 1979, do Senador Muuro Bcncvides, solicitando urgência, nos termos do art. 371, uUneu
C, do Regimento Interno, pura o Projeto de Lei do Senado n11 245, de 1978,
de autoria do Senador ltumur Franco, que dispõe sobre aposentadoria especi:ll par:r os músicos, inscritos na Ordem dos Músicos do Brasil.

-4Votação, cm turno único, do Requerimento nll 283, de 1979, do Senador Mauro Benevidcs, solicitando urgência, nos termos do urt. 371, utrncu
C, do Regimento Interno, p:rru a lndicuçào nY 2, de 1975, de uutoriu do Senador lt:rmnr Franco, que institui, no Senado Federal, idêntico estógio para
universit;'rrios, nos moldes do existente na Ctimaru dos Deputudos.

-5cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n11 136, de
do Senador Lourivul l1aptistn, 4uc altera a Lei nll 4.886, de 9 de de·

Votaç~o.

I1)7(1,

Votaçiro, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade ejuridicidadc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n~ 218, de 1976, do Senador Franco Montara, que de·
termina a aplicação de 20% do Fundo de P<~rticipação dos Municfpios em
programas de educação pré-escolar e de primeiro grau, tendo
PARECERES, sob n•s 972, de 1976, e 211. de 1979. da Comissão:
-de Constltuiçüo e Justiça, I'~ Pronunciamento: pela inconstitucionalid<Jdc, com voto vencido do Senador Nelson Carneiro; 211 Pronunciamento:
(recxame solicitado em plcn{trio), pela inconstitucionalidade e injuridicida·
de, com voto vencido dos Senadores Cunha Lima, Hugo Rumos, Lázaro
B:uboza e Tancrcdo Neves.
-10-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• DI. DE 1977
(Tramita(ào ctmjuttta com o PLS t~P 2/R, dt• 1976)
Discussão, cm primeiro turno (apreciaçüo preliminar du constitucionalidade c juridicidade, nos termos do urt. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nY 0\, de 1977, do Senador Otto Lehmunn, que inclui
no conceito de ensino de 111 Grau, pura lins do disposto no urt. 59 da Lei
nY 5.692, de 11 de ugosto de 1971, o ministrudo a criança de idade inferior a
sete unos, tendo
PARECERES, sob n•s 192. de 1977, o 217, de 1979. du Comissilo:
-de Cun~tltulç1io l' .Justlçn- J9 Pronunciamento: pela injuridicidnde,
com voto vencido, cm sepurudo, do Senador Otto Lehmunn c voto vencido
dos Senudores ltalfvio Coelho c Dirceu Cnrdoso;
2Y l,ronnnclumento: (recxnmc solicitado cm plen{lrio), pclu inconstitu·
cion:rlidudc e injuridicidude com voto vencido dos Scnudores Cunhu Limn,
!·Iugo Rumos, Lúzuro [)arhoza c Tuncredo Neves.
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Votação, cm primeiro turno (aprcciuçào preliminar da constitucionali·
d:u.Jc, nos termos do url. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado nl' H9, de 1979, do Senador Cunha Lima, que altera os urtigas IS, caJIUt, c 16 do Decreto-lei nY 1.642, de 7 de dezembro de 1978, tendo
PARECER, sob n' 238, de 1979, da Comissão:
-de Constiluiçüo t.• .Justlçu, pela inconstilUcionalidadc, com voto vencido dos Senadores Nelson Carneiro c Lázaro Barboza.

-12Discussiio, cm turno único, do Projeto de Resolução nY 35, de 1979
(:!presentado pela Comissão de Legislação Social como conclusüo de seu Pa·
rcccr nY 351, de 1979), que autoriza o Poder Executivo u alienar li Emprcsu
Agropecuúria Santa Úrsula LTDA., lotes no Distrito Agropc:cuário da Sua
perintcndência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) pnra a implana
tução de projetas devidamente aprovados, em área de quinze mil hecturc:s,
tendo
PARECERES, sob nos 352 e 353, de 1979, das Comissões:
- de Constltultào c Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade,
com voto vencido do Senador Nelson Carneiro; e
- de AJ:ricultura, favorável.

-13Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionaa
!idade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n' 64, de 1979, do Senador franco Montara, que altera o § 211 do
art. 67 da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social) modificada pelo art. 17 do Decretoalei n~' 66, de 21 de novembro
de 1966, determina que os beneficias concedidos pelo INPS scriio reajustaa
dos na base do reajustamento do salário mínimo, tendo
PARECER, sob n' 221, de 1979, da Comissão:
-de Constituição c Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencia
do dos Senadores Cunha Lima, Tancredo Neves, Hugo Ramos e Lázaro
Barbozu.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Está encerrada a sessão.
(Levafllaase a sessão à.r 18 horaJ e 26 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELOS R. EVANDRO CARREIRA NA SESSÃO DE 9-8-79 E QUE. ENTREGUE À REVI·
S,lo DO ORADOR, SER/,! PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Pn:sidente, Srs. Sc:nadores:
Ainda sob o impacto do memorável discurso que acabamos de ouvir,
proferido pelo ilustre Senador Dirceu Cardoso, discurso que ficará nos
An01is deslól Casa como repositório de um momento crucial da história nua
clonai.
Dirceu Cóirdoso, dotado dessa dedicação beneditina, integrou-se de cora
po e alma ao estudo do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, intcirouase de to·
das as suas minúcias, e não sendo um físico nuclear, mas dotudo de uma se·
dimentação cultural humanistica, pôde aferir e memorizar todo o complexo
que encerra esse Acordo c as suas implicações diante do interesse nacional.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um upurte?

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois nuo, nobre Senudor Jarbas Passarinho, com muita honra.
O Sr. Jarbas Pa,..rlnho (ARENA- PA)- Peço a V. Ex• que me de
guaridn no seu discurso, uma vez que o nosso querido companheiro, Sena·
dor Dirceu Cardoso, disse que a mim nüo daria, estando ele com u palavra.
Não se truta de fazer umu retribuiçilo de homenagem, que seria diminuir,
umesquinhur e apoucar umu expressão de justiça. Eu, evidentemente que
agradeço, e profundumente sensibilizado, esse gesto do Senador Dirceu Car·
doso, que ni'io é u primeiru vez- V, Ex.• sabe- que a mim se refere desse
modo. Agrudeço porque, emboru uqui no Senudo o no5so rclucionumento
entre Oposição e Governo seju murcado por uma linhu de civilidade, nem
sempre se encontru u isenção paru o julgumcnto, quundo esse julgumento
pode ser elogioso, de um advers(trio poHtico, c isso pode gerar criticus até
dentro do Partido duquclu pessoa que ussim se manifcstu. Por isto, é umu
hmvura, muito própriu do nobre Senudor Dirceu Curdoso, ter fuludo como

".
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falou, Mas, ao ludo deste agradecimento, que eu, realmente, expresso pela
generosidade em certos pontos indiscutivelmente excessiva de S, Ex•, eu gosa
ta ria de pedir a V. Ex.•, que agoru fere o mesmo ussunto e com muita pro·
pricdude, que aceitasse o meu uparte no sentido de mostrur como esta Casa,
por todos os seus representantes, não foi apenas o Partido de V. Ex.', mas
t:mtbi:m o meu, no momento de crise da Co,missào Parlamentar de Inquérito
que arlllra o Acordo Nuclear e o estuda, dirigiu-se uo Senador Dirceu Cardo.
so pura que nela pc:rmanecessc como se dirigiu ao Senador Itamar Franco
com o mesmo objetivo. Ganhou u Comissão, ganhou o Senado c estamos
vendo, pelo que hoje ouvimos, que ganhou o Brasil, porque é foru de dúvida
que o nosso objetivo fundamental num assunto de tamanha importância,
que não atinge somente a nossa geração, mas as gerações vindouras, deve ser
tratado com espírito pUblico irrepreensível e não com o amesquinhamento
de interesses políticos que ao Governo, por exemplo, coubesse esconder estu
ou aquela falha e que a Oposição, ao revés, coubesse fazer um tipo de opoa
siçào sistemática. Não é uma coisa nem outra. Quando se trata de 01plicar
vultosissimas verbas, mas muito mais do que isto, construir um equipamento
que pode ser, como V. Ex• diz, capaz de produzir- c oxalá jamais isto se dê
- uma catástrofe de âmbito nacional, é nosso dever, como parlamentares, e
somente nós nos engrandecemos, colocar uma questão desta sob julgamento
supraapartidário. A presença do Senador Dirceu Cardoso esta caracterizan·
do um dos pontos mais fortes da Comissão Parlamentar de Inquérito e como
V. Ex.• disse, sem que ele seja um engenheiro e sem que ele seja um especia·
lista cm energia nuclear. Poucas pessoas, no Congresso sem dúvida, e não
muitas no Brasil terão estudado, até onde um leigo pode estudar a matéria,
como o Senador Dirceu Cardoso estudou com a justa paixão da busca da
verdade, não t: aquela paixão das cataratas que ignora a verdade quando não
l!,e convém, mas, ao contrário, a justa paixão de procurar com translucidez
encontrar a verdade em favor deste País. Acho que V. Ex• faz um elogio in·
teiramente merecido, e cu queria, nesta oportunidade, associarame às pala·
vras, como sempre brilhantes, de V. Ex.•, mas neste caso não só brilhantes,
justas também,

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Muito obrigado, Se·
nador Jarbas Passarinho. Apenas procuro fazer justiça c dar continuidade a
uma atmosfera que Dirceu Cardoso criou e impregnou, na tarde de hoje,
neste Plenário.
O meu tema será outro, mas como poderia eu ad~ntrar no meu exôrdio
quando Dirceu Cardoso impregnara o plenário do Senado desta atmosfera
de dedicação e de percuciência, e acima de tudo de honestidade de propósia
tos, lhe fez um elogio, ilustre Senador Jarbas Passarinho, com muita justiça,
Dirceu não fez elogio do Governo, ele fez o elogio de um homem, de um dea
mocrata que se chama Jarbas Passarinho, que procurou, provocou, suscitou
e teimou para que houvesse o debate cm torno do assunto e este debate sô
poderia ocorrer dentr'o da Comissão Parlamentar de lnquêrito Nuclear.
Foi V, Ex. r quem insinuou que nós chcgá.SSemos a essas conclusões, que
o Senador Dirceu Cardoso fizesse uma carta, que a Comissão fosse à ~lemaa
nh<&, que tudo isso emergisse e aflorasse, numa demonstração eloqUente de
que o debate, o interlocutório é o grande caminho para a procura das grana
des soluções, Espero que esta lição reforce o comportamento do Senhor Pre·
sidente da República, que me parece cheio dos melhores propósitos e não
podemos, como oposicionistas, desconhecer certas atitudes que demonsa
tram, que denunciam uma preocupação democrática.
Hoje.. por exemplo, no jornal televisionada da Globo, às 13 horas, assisti
o Senhor Pn:sidentc da República, esportivamente, investigando um mercaa
do cm São Paulo. Isto me parece da maior valia, quando um presidente de
repúblic<&, principalmente por não ter sido eleito diretamente, escolhido que
foi por uma elite, desce da sua. torre de marnm e vai ao povo perguntar
preço, discutir preço e querer saber porque hú uma grande defasagem entre o
preço vc:ndido pelo prpdutor e o preço pago pelo corisumidor, isto me parece
da maior valia, E a honestidade de propósitos nos obriga, nesta hora, a res·
saltar o fato e não escondê·lo, para que o Senhor Presidente saiba que<&
Oposiçoio ê cheia de bons propósitos e esturú aqui para aplaudialo, como
hoje uplaudc u posição do Senador Jurbas Passarinho em todos os seus posia
cionamentos democráticos.
Hoje se noticia também que sai do Ministério do Planejumento um hoa
mern que tem infelicitudo esta Pátria ...
O Sr. Pedro Simon (M DB- RS)- Já se noticiou que ficu, Senador.

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- ... um homem 'Iuc
dizendo-se possuidor de urnu culturu econômica, de umn tecnologiu ccono·
metrista cxtruon.linúriu, nos deu explicuções descubidus. Eu li, certu ocasião,
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no.~ jornais que ele atribuiu no chuchu a inl1;1çào no Brasil. E S. Ex• nüo chegou " contestar essa noticia que os jornais lhe atribuíam, c outras afirmações
1.'SI:1p.:1 fúrdim di:mtc do fenômeno dus calamidades que .:assoberbaram o Lcsh: brasileiro, de Sergipe c Alugoas até o Estudo do Rio c Minus Gerais. Ele
achou que o problema seria solucionado com o aumento do Imposto de
Renda. Quer dizer, medidas dessa natureza que comprovam sua incapacidade,
Mas, até que cnnm, parece que seremos aliviados desta carga.

O Sr. Pedro Simon (M DB - RS) - Ainda nilo.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM) -Ainda nilo? Mas
que pesadelo! Eu jú acreditavn que estivéssemos aliviados dessa carga.
Mas, ...
O Sr. Jarbus Passarinho (ARENA- PA)- Permite-me o nobre Sena·
dor Evandro Carreira um aparte?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois não, nc.•re Sen:.1dor.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Ainda h~ pouco, cometi
uma falta talvez até explicúvcl, pelo estado de ânimo cm que me encontrava
aqui, ouvindo coisas tão gratas a mim dirigidas. E niio agradeci a V. Ex• as
palavras que agora renova a respeito de seu humilde colega. Então,
permita-me primeiro que eu me desobrigue desse dever de consciência, que é
um dever de coraçtio, diria melhor, pura que cm seguida V. Ex• permita
rc~·cstir-me nu função de Líder do Governo, pura discrepar do seu juleumen~
to a respeito do eminente bmsilciro que é o Ministro Múrio Simonsen. O Ministro Mário Simonsen deve ter julgado por nós como aquele homem que
veio a duas sessões sucessivas nesta Casa, não contínuas maS sucessivas, de·
bater com o espírito aberto com todos os Srs. Senadores, inclusive c especialmente com os Senadores da Oposição brasileira. E- nUa tenho a menor dúvida - um dos talentos mais brilhantes, mais cintilantes que temos no ma·
gistério superior. no campo do ensino da Economia. E não é, absolutamente
não é, um homem insensfvcl como se pretende pintá-lo aos dramas do povo
brasileiro. Grande parte da questão - e eu tenho que medir palavras, o que
não é do meu estilo - estú em que durante cinco anos do Governo do Presi~
dente Geisel, sendo esses cinco unos Ministro da Fazenda o Ministro Múrio
Simonsen, eh: não foi responsável pela condução da Economia brnsileira senão nos últimos doze meses ou menos do que isto. V. Ex• sabe como eu, pois
vivíamos nesta Casa e para alegria minha convivo com V. Ex• hú quase cinco
anos, que havia, dentro do próprio Ministério, connitos, connitos conceptuais. Não eram connitos apenas de forma, erum de substúnciu, c que o Ministro não poderia ser responsabilizado -como disse, num dos seus artigos
lapidares, o Professor Eugénio Gudin - pela conduta da economia se ele
niio tinha capacidade de controlar todo o campo da economia brasileira. Isto
no que tange ao interior, às forças endógenas. As forças exógenas, s::&bemos
também que elas existem. V, Ex• é um combatente da Oposição, vibrante,
veemente, m<IS é: um homem justo. Porque V. Ex• sabe perfeitamente que, na
hora em que cstólmos lutando para buscar um equilíbrio no nosso balanço de
pugamento, a cada aumento vultoso, c muitas vezes imprevisto, dos pagamentos de importações, somos afctados porque desgraçadamente ainda so~
mos uma economia que sofre muito os efeitos do exterior. Não é só o petróleo, ao qual vamos pagar agora quase a mesma quantidade que comprá·
vumos em 1973, quando pagávamos 800 milhões de dólares, vamos pugar
ugoru 7 bilhões e SOO milhões de dólares: é também o acréscimo de preços de
bens de c:.~pital de países que estão pagando petróleo c estão transferindo
pum nós, como os países industriulizados e superindustrializados num ti técnica do mundo capitalista, que acaba incidindo sobre os mais pobres, como
nós, como o Brasll que é o maior importador de petróleo de todo o Terceiro
Mundo e um dos maiores importadores de petróleo do mundo. Quanto à
história do chuchu, que ficou quase folcl.óricn, isto já faz muitos anos, o Mi·
nistro Mi1rio Sirnonsen respondeu como responde o professor Uperguntu de
um :lluno ou de um mestre, respondeu com espirita desarmado, porque infelizmente o chuchu. entrando nu dietn, especialmente nu Guanaburu, e sendo
a Guanabara a mí.:dia artificin1 ou não, mas é n média com a qual se considera o aumento do custo de vida no Brasil, num determinudo mês teve um
iiCréscimo de preço violentfssimo, c uquilo renctiu num dos muitos iten~ de
que se constitui o custo de vidu upurado pela Fundução Geh'ilio Vurgas.
Ad1o que não cst:1mos fazendo justiçu, nós homens públicos cm gerul, uo
Ministro Múrio Simomen, porque é diffcil ser Ministro du Fazenda, Ministro responsúvel pclu Economiu de pulses como o Urusil, no momento, ufellldo de maneira dmm{ttica como cstí1 sendo ufctudo por umn questão de desarranjo da economia cupitalista mundiul. Ele aqui -lembro-me bem- cu-

mcçnu respondendo, mostrando que se houvesse incapacidade, seria de um,
c nfill de todos os ministros rcsponsúvcis pelu mesma coisil. Aind;t ontem cu
compulsav:l uma rcvist<l Time, vendo o grúlico do crescimento, pum eles

alarmantes, nos Estados Unidos, du taxa de infl;1çf10 unuul. Estudos Unidos,
Japüo, Inglaterra, Fr:1nça, até a Sufçu, que não conhecia influçf1o hí1 dezenas
de anos, tilmbém foi atingida da mesma maneira. De modo que hí1 momcn·
tos cm que deve ser gostoso ser Ministro da Fuzcndu; há momentos cm que deve
ser fílcil ser Ministro do Phmejamento; c hú outros em que até um talento,
pelo brilho que tem, pode ser urrastado nesse verdadeiro venduvul da desordem cconõmica c:1pitalista mundial. Eu queria pedir a V. E,.;•, (jUe acima de
tudo é um homem justo, que julgasse, não digo com generosidade nem com
bondade, porque não st:ria o termo, mas julgasse com pouco mais de isenção
u nsum do Ministro Simonsen e o que ele tem feito, porque sinto, no meu
Partido mesmo, queixus e acusações a ele, que suponho profundamente in·
justas. Todvelsc esteja à procura de um bode expiatório pura um problema
que é internacional no mundo capitalista e já começu u afctar o mundo soci::&·
lista. Desculpe a extensão do aparte c renovou V, Ex•, jú hoje um velho e
queddo <~migo, os agmdccimentos pela distinçi1o pessoal com que me trata c
pclo'gesto tão curinhoso que teve ao associar-se às palavras do Senador Dirceu Cardoso, a mcu respeito,
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Permite V. Ex• um aparte'?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Senador Jarbas Passarinho, eu reufirmo que nz apenas justiçu a V, Ex•
Quanto ao Senhor, uinda Mini~tro, MÍirio Henrique Simonsen, gostaria
de lhe dizer que a responsabilidade é proporcional ao vulto do talento.
Há homens que granjeiam tal notoriedude que devem se conscientizur
dela e ter a coragem de se rctir::&r do palco no momento propicio e nUa conti·
nuar nele, representando operetas de quinta categoria.
O caso do Sr. Mário Henrique Simonscn parece-me que se enquadra
bem dentro desse moddo, Ele, por ser um homem de talento reconhecido no
magistério, tinha que ter consciência da responsabilidade do momento e s•.:ntir que nós não pod~:mos acompanhar esse processo, nós não podemos prosseguir como rebanho de panúrgio; nós somos um povo novo,
O problema de aceleração da inflação c de preços em decorrência de
uma crise energética ocorreu principalmente cm 1973, ele assumiu a responsabilidade cm 1974. E nós ouvimos aqui, todos os dias, milhares de opções
energéticas para o Brasil. Desde o murcru, a canu·de-açúcar, a mumona, a
mandioca, a batuta doce, o carvão; parece-me até que do suor dos bói:~s
frias, até deles se pode tirar gasolina, mas não se fez nada. Falou-se cm um
PROÃLCOOL: durante três ou quatro unos eu ouvi aqui se falar em
PROÃLCOOL; e nada se fez; e esse homem continuou recebendo us honras
de Ministro, quando as deveria ter deposto para não assumir esta responsabilidade,
Quero ressaltar nesta hora, é o sentido da responsabilidade, que ele nüo
teve; ele deveria ter renunciado no momento em que se achava impossibilita·
do, manietado, pciado, pura sacudir a poeira e dar a volta por cima c tomar
um outro cuminho.
O Brasil não pode continuar neste ritmo. Isso quem diz não sou cu, é
um economista que ele deve ter lido, ele, Mário Henrique Simonsen, como
grande mestre que é. O Sr. Gugnar Mirdal enfatiza que é tolice, é utopia, os
povos subdesenvolvidos quererem alcançar os desenvolvidos seguindo n
mesma trilha que estes seguiram: isso é estupidez. Eles têm que procurar um
novo cuminho, eles ti:m que inventar, têm que criar novos caminhos, novus
opções, novo comportamento,
O momento i: de encruzilhada, o momento é dil1cil- e está a exigir homens de grunde tu lento e genialidade. O Brasil vive esta encruodlhuda; ele tem
que sacudir a poeira c dar a volta por cima. Ele não pode mais acompanhnr o
petróleo: ele tem que partir pura outra coisa ou parar, modificar os seus costumes,
Fizemos umu revolução, nobre Senador Jurbas Passarinho, para ensinar
esse povo u comer, principalmente; nós filemos umn revolução que devcriu
ter revolucionado usos c costumes uté: de indumentária, até de linguugem,
Mus, não; nós continuamos copiundo, continuamos mucaquc:mdo, conti·
nuumos querendo imitur civililuções que não podemos alcançar pelo mesmo
processo que elas usuvam: continuamos n pugar 500 milhões de dólares por trigo!
Quinhentos milhões de dólurcs subsidiando trigo, quando nós temos u soju,
H vezes muis rica em teor protético do que o trigo.
Nós importamos, o uno passado, 43 milhões de dólurcs de alho, meu
ilustre Uder. Quarentll c três milhões de alho I Nüo é possfvel. Por quê'! Pura
quC'! Com quê'! Como quê'! Apenas pam poder comprur petróleo c insistir
cm um rodoviurismo c cm um uutomohilismo cretino'!
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Hnuvc estadistas que não perceberam o problemu; c nUa falo dos esta·
distns du RevolucUo, mas daqueles que u unteccdcrarn, que foram os princirais rcspons:ívcis por esse automobilismo c esse rodoviarismo, quando nüo
tínhumos a infra-estrutura de combustível petrolífero, capaz de gamntir n cs·
túpida estrutura rodoviária c nutomobiUstica que cst{lvamos montando,
para gítUdio c conforto das multinacionais que controlum os dois mercados
·- t1 de rctróko c o de uutomóvcis.
Como é que cu vou para o interior do Amazonas com a minhu f;1mili:1
levando um fogão clétrico? Eu tenho é que lcvur um fogiio a lcnhn.
O Brasil nàu tinha petróleo, não tinha combust[vcl para ucionur o parque industrial que estuvum macaquc;lndo; ele nüo tinha a scivu, o sangue d;1s
veia~. das artéria:, e artcrícolas que estava construindo; ma~ tinha uma costa
Llc H.500 Km; tinha hncias hidrogrfiOcas que poderiam Ser jungidtts por um
complexo rodonuviul. t\1 sim, cxplicar·se-ia u construção de estrndas lig:mdo
as bacias do Amazonas à bacia do P:1ranâ, 300, 400, 500 Km de estradas, ligando a bacia do Prata à bacia Amazónica, à bacia do São Francisco, iJ ba·
cia do Tocantins, â bacia do Tict~ e assim por diante.
Tínhamos que partir, Jogo àquela época, para o aproveitamento hidrclétrico, p:mt o aprovdtamento da mamona, do {licool da cuna-de-açúcar, da
mandioca e do carvilo: mas ficamos teimando cm copiar modelos alienigcnas. E a sua responsabilidade é grande, a responsabilidade do Sr. Simonsen é
grande porque era e é jovem; jovem e inteligente, possuidor de todos os atestados de talento e de cultura. No entanto, continuou macaqueando, como os
outros estadistas de quintal, continuou teimando num modelo superado,
;:ompletamente inviúvel, fazendo o jogo das multinacionais,
E tudo isso aconteceu por quê, Sr. Presidente? Por falta deste debate,
ror falta do interlocutório, por falta do esgotamento, por falta desse exaurir
do contraditório, debate até cansar, até se esgotarem todos os temas, todos
os argumentos, Isso que V, Ex• Senador Jarbas Passarinho, conseguiu com a
CPI Nuclear e que está dando frutos maravilhosos.
Tenho certeza de que se esses 3 técnicos, citados no discurso do Senador
Dirceu Cardoso, chegarem à conclusão da pericutosidade da usina Angra li,
naquela área, o Senhor Presidente terá grandeza para dcsativar o processo.
Tenho certeza disso porque hoje vi o seu comportamento. Um homem que
vai ao mercado, um homem que discute, que pergunta, um homem que chc·
ga a essa promiscuidade salutar, t: sinal de que está disposto ao diálogo, ao
dcb:ue exaustivo. Eu o parabenizo c lhe peco que repita isso amiúde, esse
congraçumcnto, essa intimidade, essa sintonia com o povüo o manterá sem·
pre alerta aos espíritos de santo de orelha, perigosos, a esses que se julgam
magi.\'tt!r dixit, a esses que se julgam sumo pontífices, a esses que nüo admi·
h:m nenhuma contestação, como aconteceu com o caso citado por Dirceu
Curdoso, com relação a Shigcaki Ueki e a construção de Angra 11.

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Pormite V, Ex• um aparte?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Ouço o Senador Pe·
dro Simon com muita honra.
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- V. Ex• de certa forma, não estd sen·
do de todo justo com o ilustre Ministro do Planejumento, porque na verdade
a informaçiio que se tem .; que etc pediu demissão. ·Foi feita a solicitação pe·
dindo a renúncia do cargo. O Presidente da República não aceitou. Então,
nessa alturu, a responsabilidade real c objetiva é do Presidente da República
que, apesar dos reclamos do M DB, apesar dos reclamos, que os jornais de
ontem publicavam, de esmagadora maioria de arenistas nu reunião da bun·
cudu, upesar do posicionumento da sociedude, Sua Excelência houve por
bem nwnter o Ministro do Planejamento. Aliás, concorde com n sua afirma·
tiva feiut na Revista Vt'}a: "0 Ministério t: meu, é da minha confiunçu, cu
nomeio quem eu bem entender." É evidente que, num regime Presidencial is·
tu, o Ministério é da confiancu do Presidente. Mas, purecc-me que essa con·
líunça do Presidente, Sua Excelência deveriu mnntê·ltt de acordo com o sentimento de tod:1 u Nação.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AMI- Muito bem!
O Sr. Pedro Simon (MDU- RS)- Mns hú um aspecto muito imporWnte nu ufirmutiva hoje, e ucho que, amanhã, seri1 manchete nosjornuis de
tudo o Pnís, do Senador Jarhus Passarinho. O Senador Passnrinho fez umn
alirmativa que contruriu tudo aquilo que, uo longo de todo esse temro, todn
a Imprensa hrasileiru, todos os políticos deste Pais imnginavnm. E cu gostaria de ter urn esclarecimento de S. Ex• Nós todos, c confesso, cu inclusive,
alirm[1vmnos e tínhamos conhecimento de que li politica económico·
linunceir:t deste País tinha como orientador intelectual, o homem que davu,
pruticumcnte, u nlvelministc:riul, a última pulavrn, cru o Ministro Simonscn.
o~ cdituriais, osjnrnais, PS dchutcs internos, a longa cunvcrs:1çfw, os dchatt:s
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no Congre.~so Nacional, todos, afirmavam isto, a politica cconômica é dita·
du pelo Ministro Simonsen. Quantas vezes S. Ex• foi iJ. tclevisiio, debatendo a
política económica que ele representava; quantas vezes S. Ex•, na televisão,
fez mcsu-redonda com emprcsí1rios, com homens de diversos Estados, defendendo u política económica do Governo'!.

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Exatamcntc.
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- tu primeira vez que tomo conheci·
mento c digo que deverá ser manchete, nos jornais de umanhã. a afirmativa
de que o Sr. Simonscn teria, durante o seu Ministério, não podido realizar
aquilo que ele desejava, porque haveria innuéncia mais forte no Ministério
do que a sua. Acho que a Casa c o Pufs merecem um esclarecimento maior
por parte do Senador Jarbas Passarinho, porque u afirmativa foi da maior
importância. t. a primeira vez- repito- que tomo conhecimento de que,
durante o Governo Geiset c ao início do Governo Figueiredo, a política
econôrnico-financeira não tinha um gestor, nüo tinha um orientador, nlio tinh:l um homem ~ue dituva as normas, c esse homem, era pensamento gene·
ruhzado no Brus1l, chamava-se Sr. Simonscn. Pois o Senador Jarbus Passarinho alir~a aqui, categoricamente, que S. Ex• não pôde exercer como desejavu, que mternamente, dentro do Ministério, dentro do Governo, outras
forcas foram muis fortes do que a sua- palavras surpreendentes, que acho
que a Naclio tem o direito de tomar conhecimento dessa afirmativa tüo séria,
tlio nova e tão inédita, e por que não dizer, tão bombástica do Lfdcr do Governo!

OSR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Senador Pe·
dro Simon, V. Ex•, inegavelmente, tem razão, porque ouvi, de futo, do ilustre
Senador Jarbas Passarinho a afirmativa de que haveria divergências conccp·
tuais, as quais, por vezes, ele não pôde remover. E assim, as suas decisões
não foram aceitas in totmn. Ele se viu, por vezes, manietado; ele se viú, por
vezes, prejudicado nas suas decisões,
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA)- V, Ex• me permite um
aparte'!
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois não, com pra·
ter.

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Jâ que eu devo atender à
ansiedade do Senador Pedro Simon, e devo dizer, imediatamente, a S. Ex•
que vou satisfazê·lo em gênero, número, grau c temperamento,.,
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- O tcmperamer.to é tranqüilo, Ex•
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Nilo, o tempera·
menta é um pouco indócil, um pouco vibrátil, c cu pretendo corresponder a
ele, Quero dizer u V. Ex• que, respeitosamente, o estava ouvindo c já tinha
me disposto a pedir a palavra, depois, como Lfdcr, para tecer novos co,mcntários na linhu que vínhamos mantendo. Mas, veja V, Ex• que, mais novo
provavelmente do que V, Ex• e, seguramente, mais novo do qlle cu, o Sena·
,dor Pedro Simon ainda estú com aquele ímpeto juvenil, o que faz com que S.
Ex• chame de bombústica uma afirmativa que foi absolutqmentc serena.
Mas, esse t: um velho estilo, naturalmente, que o nosso querido companheiro
pelo Rio Grande do Sul cultiva e ao qual nüo sou indiferente. De maneira
que só queria dizer que ouvirei V. Ex•, sem prejudicar o seu discurso, com a
minha prcsencu nele, c, em seguida, pedirei a palavra como Lfdc:r. Mas, cu
queria sulicntar que cu ia pedir a palavra motivado pelo discurso de V, Ex• c
nilo, upenas, agora, pelo repto do Senador Pedro Simon, que também adicio·
no ao meu desejo de resronder. Creio, entretanto, que S. Ex•, o nobre Sena·
dor pelo Rio Grande do Sul, ou tem memória fraca ou nào lê tudo aquilo
que ele diz que tem sido publicado em tantos editoriais. Pois cu comecarei
exutamente por lembrar que o Ministro MArio Simonsen, como Ministro da
Fuzcndu, não era, evidentemente, o Ministro do Plancjamcnto do Governo
Gciset. Ele era o Ministro du Fnzenda e, como Ministro da Fazcndu, u rcs·
ponsubilidadc que lhe cru pertinente dela eu tratarei, louvando-me numa li·
gura que aqui ouvi, ncstu Cusa, ser palmeada por gregos, fenícios c troianos,
que foi Eugênio Gudin, quando fez seus noventa anos, saudado, nu Buncudu
de V. Ex•, pelo nohre Scnudor Roberto Suturnino. Claro que eru uma sau·
dação clcguntc, de um udversário de idéius, mas que saudava um mestre das
finuncus brusilcirns. E ele foi o primeiro u escrever vil rios artigos no jornal O
Gloho, dizendo 4uc ni'lo se poderia responsubilizur um Ministro du Fuzcndu,
cnquunto ele ni1o fosse o Ministro da Econom.iu, exutamcnte pura mostrur o
sentido glohal, como V, Ex•, ugoru, com muita propricdudc, repete o meu
pcns;tmcnto, Ni10 futei em forcus mais fortes ou mais frucas: f;tld cm di ver·
~éncias de ordem concertuul, como V, Ex•, agora, com grunde lidelidude, rc·

3HOl Quurhl·fcira 2l

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçào 11)

Ago~lo de

19711

"----~---------------------------------------------------------------------------------------------~
produz. Desculpe-me, c, cm seguida, terei prazer cm pedir u palavra, como
Lfdcr, após ouvir-lhe a exposição tão brilhante,
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Pois nüo,
Nobre Senador Jurbas PasSarinho, de longa data temos sentido, respirado esta. influência a que se referira o ilustre Senador Pedro Simon. Até mcs·
mo das decisões do Conselho de Desenvolvimento Econõmico, vazava notícia de que certas medidas não tinham chegado a um resultado satisfatório,
cm decorrência de posição radical do Ministro Simonsen. A sua envergadura
cultural lhe dá esta responsabilidade. Ele não poderia, de modo algum,justi·
ficar o fracasso das finanças brasileiras, com um argumento tão infantil,
como sói ser este de que hú necessidade de uin Ministro da Economia para
c~uilibrar as finanças. brasileiras. Se ele achava ...
O Sr. Jarbos P1511rlnho (ARENA- PA)- Se V. Ex• dissesse que cru
senil, estaria sendo cruel, Num homem de 90 anos, com a obra admirável
que tem, da qual se pode discordar doutrinariamente, mas jamais cm termos
de talento.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Não esqueça V, Ex•
que os opostos se tocam; a senilidade se parece muito com a infantilidade,
porquanto querer justificar os erros de uma política finnnccira-cconõmica
brusildra por falta de um Ministro da Economia, o argumento é bem pueril
ou senil.
O Sr. Jarbas Posurlnho (ARENA- PA)- Vou retomar essa tese, cm
seguida. V. Ex.• hf1 de ver que não há nada pueril, como não se há de fazer um
julgamento tão generalizado de que todos os homens de idade provecta
transformam-se, outra vez. cm infantes, porque a ser assim, terfamos que ser
muito iOjustos com altas figuras que apoiam o Partido de V. Ex.• e que têm
idade avançada c, nas quais, o MDB tanto se louva para trazer ora um respaldo de natureza jurídica, ora um respaldo de natureza cconômica.
O Sr, Pedro Simon (M DB - RS) - Essa agora é genial! Estou, real·
mente, cm grande expectativa para ouvir o pronunciamento do nobre Udcr
do Governo, porque S. Ex.• deu a entender que agora o problema que estamos tendo foi devido à falta de um Ministro de Economia. Quer dizer, de·
pois de quinze anos, S. Ex.• afirmaria que os problemas que o País enfrentou
c que está a enfrentar foram devido à falta de um Ministro de Economia,
. O Sr. Jarllu Posurlnho (ARENA- PA)- Agorujã são quinze unos!
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- S. Ex• agora anuncia à Nação que
se realmente tivéssemos nós um Ministro de Economia os problemas não
existiriam. Essa é a segunda explicação que a Nação vai ouvir do ilustre
Líder do Governo.
O Sr,JarbuPISIIrlnho(ARENA- PA)-Confio muisem V. Ex• do
que nas interpretações tão evidentemente facciosas do meu ilustre colega
pelo Rio Grande .do Sul. Quando cu cito um autor, ele me atribui não só a
paternidade da tese. como vai mais longe, ultrapa!isa nos anos, dá logo quinze anos de extensão em relação ao pensamento. Mas, sei onde seu ilustre colcg~: quer chegar c cu também.
O SR, EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- NobreSenudorJur·
bas Passarinho, vou situar bem o diálogo. Tenho certeza de que V. Ex.• não
adotririu essa ordem de raciocfnio, porque conheço realmente o talento e "a
dose de inteligência de V, Ex.•: sei que V. Ex.• jamais recorreria a um argumento tão tolo, como o da inexistência de um Ministro da Economia, tese
senil do Sr. Gudin, desde que no regime presidencialista o chefe do governo é:
o grande responsável, é o fulcro de todas as decisões, mormente no nosso
presidencialismo, que é cstratociático, onde o Presidente é o urcontc polc·
murco que absorveu todos os poderes.
O Sr, Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Esta é uma forma inteli·
gente e generosa de coagir o Líder.
O SR. EVANDRO CARREIRA (M DB - MA)- Mas é vcrdudc, tan·
to que V. Ex.• citou o autor, deu a paternidade da idéia: foi o Sr, Gudin que,
querendo defender o Ministro Simonsen, disse que havin necessidade de um
Ministro da Economia para coordenar ·toda a problemática cconômico·
fin"nceira do Pnfs.
A verdade é a seguinte: o vulto, n eminência du cultura econométrica de
Mârio Simonscn lhe autorizava u responsabilidade de renunciar o cargo, fos·
se ele de economia ou fosse ele de mordomia, seja lá do que fosse; ele deve riu
ter tido a grundcza de renunciar e declarar: cu me acho incapacitado por di·
vcrgência~ conceptuais, ou por fulta de uma posição mais centralizudoru ou
coordcnndoru. Porém, nunca usufruir do cUrgo durunte cinco unos c uinda se

transferir pura o de Plancjumento, quando nós estamos, não é de hoje, ~s
voltas com esse problema energético, que vem desde 1967, desde o primeiro
entrevera que os úrubes pcrdcrnm: desde essa época estavu na cura dos estu·
distas, menos nos de quintal que os árabes usariam o petróleo como arma,
Só os estadistas de quintal é que não perceberam isso.
Desde 1967, quando jú existia u OPEP, os árabes ameaçaram, e o Brasil
dependente, poi!i. tinha cnvcrcudo por um rodoviarismo e um automobilismo
capcnga.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- O ilustre Senador Pedro
Simon, que tem sungue árabe, com muita honra pura ele c muita alegria para
nós, parece-me que jamais tenha feito qualquer observação dessa na As·
scmbléiu Legislativa do Rio Grande do Sul, onde a voz de S. Ex.• pontificava,
dn utilização, pelos árabes, do petróleo como arma política c arma de guerra.
E aqui jú tive ocasião de debater com S. Ex•, c V. Ex• reconheceu que, nesse
caso. eram os estadistas- todos eles- inclusive, responsáveis pelo destino
dos grandes pufses industrializados no mundo capitalista, porque não hú
noticia cm nenhum deles, mesmo até 1973, da previsão desse fato. Já tive
oportunid:1de de dizer n V. Ex.• que só o Presidente da Exon deu uma noticia
de que pela altura do uno de 1985 seria o momento de uma grave crise de
preço, c nunca de embargo do petróleo, como arma de guerra, e nunca como
cscussez de fornecimento, devido a cx.plosôcs de sordem dentro do mundo
árabe, como se deu recentemente no Irã c, agora, ameaça acontecer no Iraque, o que para nós é mais grave do que no Irã, porque se nãB'cstou equivow
cado só do Iraque provém para nós cerca de 500 mil barris-dia das compros
brasileiras. V. Ex.• já clussilicou - há de estar lembrado - até com fruse
mais dura esses estadistas locais.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Exato,já tenho feito
referências a isso, V. Ex.• há de convir que, mais uma vez, fica comprovado
que não é tão fácil encontrar-se talentos c gênios pela humanidade, qLJando
nenhum deles percebeu algo que estava na cara, que era o óbvio ululante. A
guerra de 1967, quando os árabes a perderam, estava na cara, que mais cedo
ou mais tarde seria usado o petróleo como arma. Quem compulsar os anais
da História há de reconhecer que esta guerra é bíblica, vem desde os tempos
de moabitas, filisteus, cananeus c hebreus; é uma guerra religiosa, é uma
guerra mística, é uma guerra que tem raizes profundas, e nenhum estadista
brasileiro percebeu o fato: a necessidade de fugir do garrote vil do petróleo;
todos teimaram cm acreditar no que não tinham, numa miragem. E acresce
ainda o seguinte, Sr. Presidente: a cstuldcia era tão grande que já se sabia, a
essa época, e muito antes, que o petróleo é um bem nào renovável. Não precisava sequer da guerra. entre os árabes c israelenses, bastava reconhecer que o
petróleo era, é c será um bem não rcnovâvcl, vai-se esgotar mais tarde ou
mais cedo. As previsões, já hâ vinte anos atrás, situaram as reservas se exaurindo, cm torno do ano 2000, 2010. Não se pode admitir que um estadista
autêntico, diante dessa realidade, programasse o sistema viário para um pais
de oito milhões c quinhentos mil quilômetros quadrados, com base num
combustível que ele não tinha! Supõe ter, porque tem camadns sedimentares!
Isso é programar com o aleatório, é jogar com o futuro, é contar com o aca·
so, é esperar pelo milagre.
Essa posição brnsileira é conhecida c reconhecida, a expectativa do milagre, vai acontecer o milagre: o barril de petróleo custa dois dólares e vai
continuar eternamente custando dois dólares. Devemos, portanto, assentar
toda a nossa economia com base num combustível que nós niio temos, não
tfnhumos c teremos se o milagre acontecer. Nenhum Ministro, nenhum, c cu
não os perdão, não é só Simonscn, mas ele principalmente, desde que trazia
a palma do doutorado, do aureolado, do supcrdotado, da sabedoriu, du ciência c du cultura linunceira. Ele tem mais responsabilidade do que qualquer
um outro, foi Ministro na fase após a guerra do Yom Kippur, cm 1973,
quando os preços snltarum de dois purn doze dólares, em 1974. E, desde IÍI,
nenhuma medida foi tomada, continuamos a sangrar, e vamos sangrar oito
bilhões de dólares pura os cofres dos produtores de petróleo.
E o povo brasileiro que vai suar c sangrar cm favor deles, porque nin·
guém, nenhum Ministro de Fazenda, ou Ministro seja lá do que for. teve u
coragem de dizer que havia necessidade de procurarmos umn outra alterna ti·
va, procurarmos umn outra opção, ou pararmos com essa indústria uutomobiUsticu, parurmos com os "fittipuldis",
Sr, Presidente c Srs, Senadores, u coisa é tilo cretino que uté ontem o
Governo autorizava corrida automobiHstica neste Pais.
'
Ilustres Scnndores, ucuutclui-vos, nós estamos no "fim du picuda"l Ninguém enxergu mais nada! Isto é uma nova Sodomu, (;uma nova Gomorru li·
nunceira, que ninguém entende, Est6. todo mundo rindo, estl1 todo mundo
debochundo, Esperando o milagre.
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O Sr. Pedro Simon (M DB- RS)- Rindo para nua chorar, Senador,
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Mas, ulé onlcm, as

televisões uindu incentivavam os "littipaldis''. os falsos (dolos da propugandu automobilfstica, da velocidade, !"! o pais do parudoKo e da contradição,
proíbe-se velocidade acima de 80 km por hora, c se autoriza c incentiva o
povo uussistir cm cadeia nacional televisada, corridas uutomobilfsticas suici·
dus, ucimu de 200 km por hora. C! inacreditável tamanha estupidez. Está
todo mundo pensando que isso vai continuar assim, ao saber da estupidez,
da contradição, do milagre, e não cstiio sentindo o fogo de monturo, não es-

tão sentindo a insaciedade que vem das classes mais sofridas, que estão pa·
gando por um quilo de café o que não ganham por dia.
Um marginaljuslilica c diz: prcfir~ viver uma semana à tripa forra, depois de abrir o ventre de um capitalista e saqueá-lo, do que passar cinqUenta
anos vivendo com o salário mínimo. Esse raciocínio está-se desenvolvendo,
Sr. Presidente, esse critt:rio está ganhando terreno e est6-se espraiando.
O marginal jájustilica: não tenho remorsos, prefiro morrer na bala poli·
cial do que sangrar para o capitalista na base do salário mínimo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ucautelem·sc. Não tentemos justificar er·
ros da maior grosseria com argumentos senis ou pueris. Vamos olhar com
realidade e espero que o Senhor Presidente, na demonstração que deu hoje,
corrija esses erros, vá ao povo, sinta o povo e atenda o povo,
O Sr. Lomanlo Júnior (ARENA- BA)- Permilc V. Ex• um aparle?
O SR. EVANDRO CARKf:IKA (MD8- AM)- Com muita honra,

Senador Lomanto Júnior.
O Sr. l.omnnln Júnior (ARENA -

8A) -

ESlava aguardando uma

nova oportunidade cm que V. Ex• se referisse ao comportamento do Presidente João Figueiredo e agora já qunndo V. Ex• está perorando, eu inter·
rompo, para manifcstnr aqui o meu agrndecimento em nome da Liderança c
cm meu nome pessoal, pela justiça que V, Ex• faz ao Presidente João Figuei·
redo, registrando, nesta tarde, o seu grande interesse, o seu esforço, em resolver os problemas que atingem, que afligem a população brasileira, sobretudo
aquela de baixa renda. Muito obrigado a V. Ex•, pois que isso partindo de
um Senador da sua bravura, da sua posição definida de homem da Oposição,
significa para nós, c vai signilicar sobretudo para o Presidente, um estímulo
para que Sua Excelência prossiga nessa sua decisão de resolver os problemas
que anigem a população brasileira. Muito obrigado.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Senador Lo·

manto Júnior, quiçá esse estrmulo chegue ao Presidente da República, que
Sua Excelência retire do caminho que o leva ao povo homens da cnvcrgndu·
ra e da estatura liliputiana do Sr. Mário Henrique Simonsen, do Sr. Shi·
geaki Ueki e tantos outros que já deram provas cabais da sua incapacid3de,
da sua inabilidade, da sua incompetência.
Nobre Senador, asseguro a V, Ex• que o meu interesse t: grande para
que o Senhor Presidente acerte, mas com esses homens no seu caminho, com
esses esladistas de quintal obstaculizando um contato direto para as so~
luções di retas, o Senhor Presidente não vai encontrar o grande roteiro que
todos nós esperamos que Sua Excelência encontre.
Quiçá a notfciu dada por Pedro •·srmon" não seja autêntica c que o Senhor Presidente apenas esteja usando um sulamalequc natural de deferência.
Quiçá o Senhor Presidente esteja resguardando o Sr. Mário Henrique Simonsen para que não saiu humilhado, nilo saia amesquinhado de uma posição que poderia engrandecê-lo. Quiçá o Senhor Presidente esteja usando
um processo de gcntilhomem, cavalheiresco e o final seja mesmo u retirada
desse empecilho, dessa pedru no caminho da nacionalidade.
Sr. Presidente, meu tempo j6 se esgota e cu agradeço a atenção dos meus
nobres pares, principulmente do Senador Jurbns Passarinho que me teceu cncômios, o que h{t de me servir de estfmulo e a sua presença na Liderança desta Cnsu scjn uma guruntiu do pendor democrático que deve norteur Üs ati tu·
des do Senhor Presidente du. República.
Fuça votos a V. Ex• pura que possa interferir junto no Presidente daRe·
públicu, pedindo n Suu Excelência que retire essa coisa do nosso caminho,
pelo umor de Deus.
Nósjl1 não ngUentumos o Simonsen, nósj{l nilo agUentnmos o Shigeuki
Ueki, nem vestido de bnrril de petróleo.
lluslrc Lrdcr, é o pedido que lhe faço, se esse elogio que fiz ao Presidente
chcgnr n Sua Excclêncin que chc:guc também cstn conclamaç1\o, que t: qunse
gcnunexn: ninguém ngUentn mnis o Simonscn e os seus chuchus. (Muilo
bem!)

DISCURSO I'RONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CAR·
REIRA NA SESSÃO DE 13-8-79 E QUE, ENTREGUE À REVI·
s,To DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMEN·
TE.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDD- AM. Pronuncio o seguinte

discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Anualmente, costumo percorrer o interior do meu Estado, principal·
mente o trecho denominado Solimões, que vai de Manaus até Tnbutinga,
fronteira com a Colômbia. E nessa vilegiaturu colho dados, faço estudos e
inquirições, Nesta agora, por exemplo, constatei um fato da maior gravidn·
de, que atestu a inconseqUência da bagunça que nos governa; esta falta de
uma filosolia, de uma orientação, de um comportamento com parâmetros,
com balizas que possam não só nos orientar, mas até orientar os próprio~
ministros.
Naquela área, o Peru profbe a derrubada de qualquer árvore na sua
fronteira. No entanto, o Brasil não assume o mesmo comportamento.
Acaba de se instalar, do lado peruano, uma indústria madeireira por
nome Abensour & Cia. Essa indústria compra a madeira retirada pelos nos·
sos patrícios, do lado brasileiro, depredando e devastando a área.
Considere-se que a fábrica é de compensado e utiliza um tratamento
químico na madeira, que, imprestável, é jogada no rio Amazonas, descendo
em direçào à foz. Isto constitui o inicio de uma poluição que pode atingir
níveis da maior gravidade.
Enfoco a observação, para que o Governo brasileiro alente para o fato.
Aliás, não é surpresa; ao sobrevoarmos a fmnteira do Brasil com a Argenti·
na, com o Uruguai c com o Paraguai, constatamos, do avião, a nítida diferença entre a área devastada do lado brasileiro e a área norestada e conservada do lado argentino, paraguaio e uruguaio, numa demonstração inequívoca
de que não temos nenhuma orientação, não temos nenhuma lilosolia de preservação; tudo ê feito ao sabor do acaso ou na expectativa do milagre.
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA - PA)- Permito V, Ex• um aparto?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muita honra,

nobre Senador Aloysio Chaves,
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Não quero participar do dis-

curso de V, Ex• na parte relmiva à nossa região, porque aguardo que, no de·
senvolvimcnto da sua exposição, outros dados sejam acrescidos de maneira a
poder formular um juízo linal sobre o assunto. Apenas desejava observar
que não há, em relação à política florestal brasileira, em geral, uma desorganiztaçào total como V, Ex• acaba de dizer, usando até a expressão .. bagunça". O exemplo que V, Ex• cita merece uma retificação, V, Ex• sabe que o
Parque Florestal de lguaçu t: muitíssimo mnior do que o Parque florestal ar·
gentino, o parque florestal paraguaio e o uruguaio, parque que está em per·
feitas condições de preservnçiio c sob fiscnliznçào e cuidndo do Governo hrnsileiro. Digo a V. Ex•. porque, visitando, embora um pouco tarde para mim,
pela primeira vez, no fim do ano passado, as Cataratas de lguaçu, tive opor·
tunidade nilo só de percorrer trechos do parque do lado brasileiro, como
também do lado argentino. E a reserva do parque brasileirà- eu estou ci·
tunda, no momento, inclusive ignorava que V, Ex• ia abordar este assunto,
com dados de memória, de sorte que, se cometer algum equ{voco, eu retilicarei- do ludo brasileiro, a extensão desse parque florestal é de 200 mil hectares. Muitissimo superior, repito, à reserva argentina e à reserva paraguaia.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Senador, ou

ucredito até que a dimensão da reserva argentina seja inferior à brasileira.
Mas a preservação du floresta virgem, talvez não considerada reserva florestal, é muito maior do que a brasileira, ê nltida, a diferença t: notória, entre o
lado brasileiro c o argentino. Percebe-se perfeitamente alinde fronteiriça do
Drusil com aquele Pa{s, em decorrência de o lado brasileiro estar desmatado
c o outro lUdo não,
Quanto ao parque florestal do lguaçu, à reserva florestal das cutamtus,
cssu é indiscutrvel que existe, contudo é muito reduzida diante da massa fio·
restnl que o lado argentino, uruguaio c paraguaio apresentam. Isto é notório,
Aliás, o Drigudeiro Pedro Frusào Medeiros de Lima, numa exjlcisiçào de
J/idt•.r e de fotogrulius na Comissão Parlamentar de lnqut:rito que apura o
problema dn devastação da floresta amazônica e suas implicações, fez um cscorço de todo esse problema devasta tório brasileiro, desde o Arroio Chui até
o Pico da Neblina ...
O Sr. Aloyslo Cha.., (ARENA- PA)- Permito V. Ex• um aparte'!
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- ... c mostrou cm sli·

l1cs e em fologrufius, isto que cu ucubo de dizer. Mostrou como é nftida a
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~lgrcssividadc, por nossu pmte, uo meio florestal, no nosso território e o que
t1contccc com o lado das nações que nos são limitrofcs, onde a norestu é mais
uhundante.
Ouço, novamente, o aparte de V, Ex•, com muitn honra.

O Sr. Aloyslo Cha,.. (ARENA- PA)- Nobre Senador, ucho que V.

Ex' poderia explicitar melhor a observação feita pelo Brigadeiro Pedro Fra·
silo pemnte a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a devastação da
Amuzônia, da qual nós fazemos parte, V. Ex• como seu ilustre Presidente e
cu como Relator. Realmente, o Brigadeiro fez uma longu ~xposição e com
slidf.f mostrou a ocupação predatória de algumas áreas, a devastação de ou-··
tras, desde o Rio Grande do Sul até o Norte, com a seleção de determinudus
regiões, onde estâ perfeitamente definido este quadro. Mas não o rez com relm;ào ao parque, objeto da minha observação, ao Parque Florestal de
lguaçu, porque nesse, inclusive, como V. Ex• sabe, é proibida a penetração
de pessoas, a não ser com fins turísticos ou para lazer. Ninguém pode pene·
trur naquela reserva, pura destrui-la, para desenvolver no parque qual·
que~ outro tipo de atividade económica ou ati vidade industrial,'ou atividadc
comercial. Portanto, o Parque Florestal de lguaçu, do ludo brasileiro, está
preservado. Com relação ao parque argentino, o brasileiro é muitíssimo
maior e eu posso trazer os dados, pedirei ao IBDF, trarei, aqui, para V, Ex•
A reserva norcstal brasileira é muito maior do que a reserva florestal da Ar·
gentina, com relação ao Parque de lguaçu.
O SR. EV ANDRO CARREIRA (M DB- AM)- Exatamcnte, cm rc·
lução aos parques. V. E,.;. c~lú cstabeh~ccndo um confronto de parques, par·
que, rcservu bwsilciru do lguaçu, Parque do lguaçu, do trecho insignificante
do lguuçu c parque argentino. Eu estou falando de toda a lindc fronteiriça,
estou me referindo a toda a faixa de fronteira do Uruguai ao Paraguai: em
toda esta faixa u linha demarcatória é vis{vcl, diante do aspecto devastador
do ludo brasileiro, nota-se perfeitamente a dircrcnça pelo aspecto devastador, com uma cxceção, com essa única c exclusiva c rara exccçâo, que é o
Parque do lguaçu.
Estou me referindo à floresta virgem, a que não é parque, que não é reserva, que cstâ devastada c depredada, eu não estou dizendo que o parque es·
t:l devastado, o Parque do lguaçu está preservado, conservado, mas isso é
um nada, uma insignificância, diante do restante da área, que está totalmente devastada e que se percebe, viajando de avião, e que o Brigadeiro Pedro
Frazào Medeiros de Lima mostrou no slides c salientou, está gravado na CPI
da Devastação da Amazónia c suas implicações, vamos reproduzir nos
Anais, ele fez questão de frisar:
"Note-se, aqui, a fronteira do Brasil com a Argentina, aqui, a fronteira
do Brasil com o Uruguai: aqui, fronteira do Brasil com o Paraguai. Vejam
como é nítida a direrençu, do nosso lado.dcvastado e o outro, preservado."

Não há, portanto, um ordenamento. E cu citei há bem pouco que o
I RDF nu minha terra está preocupado cm retirar cascos de tartaruga das pa-

De sorte que essa portmiu proibindo n criação em viveiros de espécie~
:1meaçadas de extinção seria contraditória, porque uma das formas de preservar a espécie, de perpetuá-la, seria a sua rcproduçao cm criatõrios cspc·
cinis, mesmo quc visando à comerCinlizuçüo. Mas eu vou verificar, não pon·
do em dúvida a puluvru de V. Ex•, mas vou verificar o acerto dessa medido
tomada pelo I BDF, c voltarei a tratar d~ assunto com V. Ex•, se me permitir.
O SR. EVANDRO CARREIRA ·(MDB- AM)- Pois nua, com muitu honra nobre Scmtdor Aloysio Chaves. Confio na seriedade da sua investigação, c tenho a certeza de que V. Ex• hã de se derrontnr com esta portaria.

Pode ser que o IBDF encontre um sofisma para explicá-la, como chegou
alguém a tentar uma cxplicaçào1 em Manaus, dizendo que o art. 4Q, da Porta·
ria nq 130, teria por objctivo evitar que o contrabando prolirerussc, encobcr·
to pelos criatórios. Alguém que, querendo exercitar o contrabando, estabelecesse um criutório que seria um manancial a receber a tartaruga contrabun·
dcada, para entilo vendê-la, dizendo ser produto do criatório.
O Sr. Aloyslo Ch•••• (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM)- Pois não.
O Sr. Aloy•lo Cha.., (ARENA - PA)- Se a tartaruga ror objeto de
comercialização, cm virtude desse criatório a que se refere, a venda de tarta·
ruga será acompanhada da nota fiscal ~ompetcntc. Dessa maneira, o IBDF c
outros órgãos poderão exercer adequada fiscalização. Reconheço que seria
uma maneira de burlar essa proibição; a pretexto de existência de cria tório,
vender tartaruga cm nUmero ilimitado, além da possibilidade dessa reprodução artificial pura fins comerciais. De qualquer maneira, o assunto mcrc·
ce, realmente, exame.
O SR. EVANDRO CAaREIRA (MDB- AM)- Nobre Senador, o
I BDF tentou, cm Ma naus, sofismar, dizendo que a portaria decorreria deste
receio, e seria uma ·perspectiva para deter a proliferação do contrabando.
Mas, nobre Senador, o argumento é infantil, é pueril, não se justifica
que alguém que queira se dedicar h preservação de espécies cm extinção não
possa fazê-lo, em decorrência de uma porta fia que imagina, que supõe uma
possibilidade de contrabando.
São essas contradições, são esses desacertos, s~o essas incongruências
que nos deixam, Sr. Presidente e Srs. Senadores, verdadeiramente desarvorados e apavorados naquela área.
Imaginem os senhores que o nosso intcriorano depende da pesca e da
caça que ele faz para se abastecer, primariamente, de proteínas c, secundaria·
mente, para vender o couro ou a pele.
Pois bem, armou-se uma alcatéia do IBDF c da Polfcia Federal usando
o nome da Capitania dos Portos ...
O Sr. Aloyslo Ch•••• (ARENA- PA) - Alcatéia?

redes dos restaurantes c boutiques. Quer dizer, nilo há coisa mais eloqUente,
não há atestado mais eloqUente de bagunça do que esse.
E outra coisa, asseguro a V. Ex• o IBDF, c isto n~o foi hã muitos anos,
foi no ano passudo, se não me engano, se n~o me ralha a retentivo, o lBDF
cm portaria do dia 6 de abril de 1978, c o número dela é 130, no seu artigo 4•.
precisamente, desta Portaria, rcgulamentandll leis anteriores, decretos ante·
ri ores, estabelece que: .. fica proibida a instalaçilo de criatórios ou viveiros de
espécies cm extinção".
ê precisamente isto ... Fica proibida a instalação de criatórios ou viveiros de espt:cies cm extinção",

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Uma alcatéia, uma
verdadeira súcia- seria melhor- um grupo de piratas assassinos que partiu pura o interior assaltando os caboclos, retirando espingardas velhas, enferrujadas, com que eles caçavam e ainda usando o nome, por vezes, da Cu·
pi tania dos Portos, que roi desautorizado, porque a nossa Marinha de Gucr·
ra nuncn autorizou esse tipo de atividudc.

O Sr. Aloyslo Cham (ARENA- PA)- Nobre Senador Evandro Carreim, só para lixar bem, pois tomei nota do nUmero, porque me causa surpresa, me cnusa espécie esta Portaria, V, Ex• disse: Portaria n~' 130, de 6 de
ahri\ de 197R, que proíbe u criação cm viveiros de espécies ameaçadas de extinção.

O Sr. Aloyslo Chn••• (ARENA- PA)- Pediria a V. Ex• para [azer
uma rctincoção nn última passagem do seu discurso- por maior que sejam
as nossas divergências, nossa no sentido coletivo, para impcssoalizar a observação- a respeito da politica do IBDF. Creio que a expressão de V, Ex• é
cxtrcmumentc injusta, é extremamente dura c con!ltitui uma expressão não
contundente mus agressiva, quando intitula os funcionários dessa autarquia
de uma alcatéia. de uma súcht, de um grupo de nssassinos. Esta última pala
vra, sobretudo, nobre Senador, tenho certeza que V. Ex•., com n sun ponde·
mç;io e .~eu e.~pfrito de justiçu de homem público jú provado nas lides parlamentares, vai c.xcluir do seu discurso.

O SR. EVANDRO CARREfR,\ (MDB-AM)- Exatumentc.

O Sr. Aloyslo Cluncs (ARENA- PA)- Eu vou apenas declinar a ruliin da minha perplexidade, porque nl' Estudo do Pnrt'l., no Município de Ju.
nu i, t:'(.istc hú muitos anos, cm um Iugo artificial, com aprovação do Governu, c purtanll) do IUDF, pm11 criatório de turtnrugas. A caça, ou a p..:sca da
tartilrU)!a. COillo quiserem denominá-lu, cm terra ou na {lguu, est(l proibida,
como V, b.' Silht:, salvo :-;c criillla nesses viveiros, como uma ntividndc industrial, !ltl sentido amplo da palavra, como uma ntividnde do homem. Onde o
lwmcm1itcr a rcprodw.;llo Ja tartaruga, de poderá exccutur u suu comcrciuli~<u;oiu, omlc nihl houver o criatórill não podcrú huvcr u comcrcializuçiio,

O Sr. Aloyslo Cha•" (ARENA

-'i>A)- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois nua, com muita
honra, nob,·c Senador.

O SR, EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Senador, não
h:'1 mais eufemismo que c:tiba pura o que se fez no interior du Amazonus:
~rupos armudos de rnetrulhudoru inv:~dindo cusas de comerciantes flutuan·
te~. de pobres tmh:~lhadorcs rurni:-;, polTU tonwr as espécies, ils vezes encon·
tmndo unu1 manta lic pirarucu que o cuboclo teria :~butido pura o seu susten·
to, paru a sua sobrcvivêncin c teria sulgalin, tudo isso confiscmlo a bula.
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Houvt.: 11utuuntcs, houve n:sidências que foram abertas a metralhadora.
Tudo isto cm nome do IBDF c da Polícia Federal.
Agora, cabe à Polícia Federal c uo IBDF provar que no Amazonas, naquela oportunidade, não se agruparam cm súcia ou alcatéia para saquear o
humilde habitante do interior amazônico.
O f:.uo é que isto aconteceu c não pode se repetir. Hâ bem pouco, grande
quantidade dessas armas foram jogadus no rio. Os jornais publicaram. Imaginem, espingardas velhas, enferrujadas, que o caboclo usa pura a caça, pura
o seu sustento, tomadas porque não foram devidamente registradas. Como
pode um humilde interiorano, que mora num beiradão daqueles, num sub·
subtribut6rio, vir a Munaus, ou mesmo à sede do municfpio, para registrar a
arma?
Sr. Presidente, são erros dessa natureza que nos revoltam c revoltam
aquela população toda; todo o interior do Amazonas, hoje, é constitu!do de
uma populacào frustrada e ressentida, chocada, humilhada cm decorrência
de atitudes desse jaez.
Mas, Sr. Presidente, o mais grave é que a coisa se enrola, se atrabalha de
tal forma que nós não temos como encontrar uma cxplicacão para os fatos.
Os rios amazónicos dão origem a lagos imensos, que são viveiros naturais de
peixe.
Pois bem, Sr. Presidente. Esses lagos ficam entregues à sanha devastadora de barcos 'pesqueiros que chegam vindos da Colômbia e do Peru a levar
milhares c milhares de toneladas de peixe do Rio Solimões para aqueles pai·
ses limítrofes. Tive oportunidade de conversar com autoridades em Tabatin·
ga, c algumas chegam a calcular numa estimativa que vai cm torno de 80 mil
toneladas a quantidade de pescados que se evade pela fronteira do Brasil
com a Colômbia c o Peru. 80 mil toneladas, tudo por falta de uma infra·
estrutura bancária, porque o que existe lá é, nada mais, nada menos do que o
Comando Militar da Amazônia c uma sacrificada Agência do Banco doBra·
sil sem estrutura cambial para operar.
Se não fosse o Exército, aquela área seria terra de ninguém, Sr. Presi·
dente. Não há nada. Calcula·sc que 8 mil brasileiros trabalham do outro
lado da fronteira; calcula-se que mais de lO milhões de cruzeiros mcnsalmen·
te se evadem para lã. Nós não temos um hotel condigno cm Tabatinga. Cidade que hoje já possui uma população superior a 10 mil habitantes, com Benjamin Constant logo à sua ilharga, já também com S mil habitantes.

O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA - PA) - Nobre Senador, permite
V. Ex• um apartc1
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Atalaia do Norte,
outra cidade brasileira com mais de 3 mil habitantes, num cômputo geral de
quase 30 mil habitantes na área, c não possuímos um hotel condigno. Uma
autoridade que chegue em Tabatinga, ou se hospeda no quartel ou terá que
se hospedar no Hotel Anaconda, em Lcticia, na cidade colombiana frontci·
riça.

Ouco novamente V. Ex•., com muita honra.

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- Uma inrormação apenas que
desejava pedir a V. Ex•, para atualizar-me cm relação à situação atual em Tap
batingu, cidade fronteiriça do Amazonas com o Peru, que nós não tivemos
ainda a oportunidade de conhecer. Sei, entretanto, por informações de ilus·
trcs parlamentares, pesquisadores e professores, de que aquela pequena cida·
de "vegetava", digamos assim, tinha uma vida "vegetativa". Era um núcleo
sem nenhum desenvolvimento. Mas, nos últimos anos, Tabatinga adquiriu
desenvolvimento acentuado. Tem hoje aeroporto que permite o pouso de
avião a jato; a tclet~isão que se vê do lado peruano, como do lado colombia·
no,~ a televisão brasileira, e, ao invés de se ir hoje a Let!cia, é muito freqUente também pessoas irem de Letícia a Tabatinga, cujo desenvolvimento tem
sido muito acentuado nos últimos anos. ~possível que ainda falte a Tubatin·
ga o hotel a que V. Ex• se refere, porque o Poder Público não o construiu,
essa não é uma atividudc espec[fica do Poder Público, seria mais do setor pri·
vado, Mas numa área pioneira dessa, em desenvolvimento, não há nenhum
atrativo paru o sctor privado, é preciso realmente que o Poder Público cons·
trua o hotel, o arrende ou faça exploração direta, como julgar mais conve·
nicnte. Mas essa é, sem dúvida nenhuma, uma atividade que vem complcmcn·
tur todo esse esforço em favor do desenvolvimento daquela rcgii'l.o frontci·
riçu, nilo só de Tabutingu como de núcleos de outras Arcas. Mas cu gostaria
de ter confirmação de V, Ex• a respeito deste fato, de que realmente Tabatin·
gu nos últimos anos apresentu desenvolvimento acentuado, c grandes mclho·
rius forum introduzidus nesse núcleo urbano beneficiando sobretudo a co·
munidudc.
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O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Sim, o desenvolvi·
menta que Tabutingu usufruiu foi cm decorrência da aplicação de recursos
por parte do Ex~rcito, mas não do Poder Público. Mndus ln rebus, Senador,
quando eu falo cm Poder Público, estou restringindo-me ao poder civil, por·
que ali foi feita uma praça de guerra; o Exército tomou aquelas medidas por
cautela, mas já não tem mais condições, ele mesmo reconhece que não pode
mais suportar todos os encargos, de uma cidade que cresce assustadoramcn·
te como Tabatinga.
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Neste ponto, não posso con·
cardar com V. Ex•, de dizer que a obra porque foi feita na úrea do ex~rcito,
ou através dos órgãos próprios do Ministério do Exército, não é um cm·
prcendimento do poder público. Nesta parte, data veni11, não posso concor·
dar com V. Ex•.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Claro, nobre Sena·
dor. Não somos tão imbecis. Claro que isso ar, do ponto extensivo casosen·
su, é porder público. Mas, se nós analisarmos a coisa de perto slriciu sensu ê
Poder Militar e não Poder Público analisada a coisa de perto, vamos vcr1ÍI·
c~r que dependeu da boa vontade de um homem chamado Rodrigo Octávio,
um Comandante Militar da área. Tabatinga é área militar há duzentos anos,
c nunca o Poder Público se interessou pela área. Foi um homem chamado
General Rodrigo Octávio que decidiu, tomou posição, quase que num esforço de guerra. Esta é que é a verdade, praticamente nada havia cm Tabutinga untes de Rodrigo Octávio. E foi esse General que deu um grande impulso. transformando aquilo que se tratava de uma simples companhia, outrena um pelotão, até um Batalhão Especial de Fronteira, chegando a cons·
truir 800 casas.
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA - PA)- Nobre Senador, é uma obra
realizada sem solução de continuidade, há muitos anos, por todos os oficiais..
generais que se tém incumbido do Cornada Militar da Amazônia ...
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Não apoiado!
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- ... por todos, desde que roi
criado o Comando Militar da Amazônia ...
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM)- Na sua opinião.
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA - PA) - ... criado na época cm que o
General Rodrigo Octávio era o Comandante Militar da Amazônia, com sede
em Bel~m. c o Comando se transferiu para Manaus. Mas, a partir dessa data,
o Exército tem desenvolvido uma obra ininterrupta, pioneira c colonizadora
da maior importância cm toda a zona de fronteira. Mas, aqui, por dever de
justiça, quero salientar a V. Ex• e ao Senado que essa obra meritória também
foi desenvolvida pela Marinha, com as suas embarcações ao longo do rio,
pura patrulhamento, a par de notável obra de assistência social, e também,
de maneira extraordinária, pela Aeronáutica, que construiu campos de pouso uo longo de toda a fronteira ocidental do Brasil; mantém linhas regulares,
inclusive do Correio Aéreo Nacional; de apoio necessário ao:a trabalhos rea·
lizados sobretudo pelo Exército.!! uma acào conjugada do Exército, da Ma·
rinba e da Aeronáutica nessa região fronteiriça do Brasil, ~om os mais -:xtruordinúrios resultados cm benefício do Pais.
OSR. EVANDRO CARREIRA (MDB-AM)- O rato já roi por nós
referido aqui em mllltiplos discursos ressaltando a ajuda que a Marinha tem
propiciado c a própria Aeronáutica. Talvez a ajuda da Aeronáutica não esteja tanto nu construção de aeroportos, quando construir aeroporto na Amazónia é tolice. Nós já temos aeroportos naturais que são as hidrovias, ..
O Sr. Aloyslo Chavos (ARENA- PA)- Apoio às comunidades, às
missões religiosas.
O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB - AM)- Certo. O que u Ac·
ronúutica tem feito de benéfico é o contato quase semanal através os velhos
Catulinas que ainda funcionam na Amazônia; são hidroaviões. Ainda se teima no Amazonas, ainda se insiste, com uma vocaçõo litosférica, quando a
vocação amazónica é hidroviâria, hidrogrâfica.
Um aeroporto sai por 30 milhões de cruzeiros, quando, com isto. nós
poderíamos comprar S aviões modernos, anfíbios turboélicc. Infelizmente,
nós niio os fabricamos. O Brasil é um pais de vocação hidrogrAfica, mas não
fabrica hidroaviUo. Durma-se com um barulho desses. , .
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA - PA) - Permite V, Ex•?
O SR. EVANDRO CARREIRA (M DB- AM)- Pois não, Scnudor
Gubricl Hermes, com muitu hOnra.
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O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Nobre Senador, é realmente
agmdtívcl ouvir V. Ex•, pelo entusiasmo com que V, Ex• 01presentu os assun·
tos que debute e quase sempre com propriedade. Duas partes, hoje, se destuc<.~m: umu, a que se refere ao problema, digamos, peixe nu Amuzôniu. Apenas uma interferência no discurso de V, Ex•, nesta purte. puru dizer que, hú
poucos dias, rdizava-sc no meu Estudo, o Pará, um encontro organizado
pelo Dep<~rtamcnto Federal de Pesca, com a presença de representantes de
vários Estados do Brasil, industriais do peixe de todo I) Brasil, e dentro cm
breve vou dar até noticias ao Plenário de que me surpreendeu saber o que
representa, dentro do Brasil, a área de possibilidades pesqueiras da nossa
Região Amazónica. Acentuadamente, aquele litoral, partindo ali do Maranhão c alcançando o Pará pelo Atlântico, é de uma riqueza sem limite, a tal
ponto que o Governo- c nisso temos que fazer justiça no nosso Uder, o Se·
nador Jarbas Passarinho - está autorizando já frotas de pesca novas a se
instalarem, para se cogitar de aproveitar aquele pescado, em benefício dos
que precisam de se alimentar c para alimentar, principalmente, os cofres do
Governo brasileiro, com o valor das exportações. O peixe é uma riqueza natural da Amazônia, de grande c imensa possibilidade para o Brasil. Agora,
V. Ex• falou na segunda parte, que foi a que me despertou atcnçiio, do
problema nviaçilo, do problema da Aeronáutica. Quero dizer a V. Ex• que
tenho pela Aeronáutica a maior admiração, pelo serviço que ela faz cm toda
a imensa Região Amazónica seja no Estado do Amazonas, no Pará, cm
Mato Grosso ou Goiás, acentuadamente nas nossas fronteiras; c dizer mais,
o trabalho iniciado pelo eminente c rcspcitâvcl brasileiro que foi o Marechal
Rondon, num determinado sentido foi continuado agora, nestes anos todos
cm que temos vivido, pela Aeronáutica, pelo serviço aéreo brasileiro militar.
Não fosse o trabalho dele, não teríamos podido estender, como estendemos,
dentro do meu Estado, acentuadamente, de Goiás, acentuadamente, mesmo,
em Mato Grosso, a penetração, a colonização c a posse daquelas terras. Os
campos de aviação orientados pela Aeronáutica, os construidos pelos parti·
cularcs, que, só meu E'Jtado, somam mais de 300, depois melhorados c oficializados pela Aeronáutica, são realmente necessidades que devem se multi·
plicar. Acredito c sei da importância dos nossos rios, mas tão grande importância quanto eles para a posse fisica da região amazónica, para o desenvolvimento dessa região, nela incluídos Mato Grosso, Goiás, essas extensões
imensas, é necessária a asa do avião, é necessário o piloto brasileiro particular, mas acima de tudo a presença permanente da Aeronáutica. Essa justiça
quero fazer c espero que V. Ex• concorde comigo, porque realmente, a Acre..
náutica presta um serviço inestimável para o dc~cnvolvimcnto da região
amazónica.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM)- Nobre Senador
Gabriel Hermes, V. Ex• é que está concordando comigo; V. Ex• está apenas
repetindo o que cu já disse, neste c cm múltiplos discursos ...
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA - PA)- Fico feliz!
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- ... sobre o trabalho
executado pela Aeronáutica, pela Marinha c pelo Exército.
Agora, o que quero é colocar os pontos nos is. O grande mérito da Ae·
ronáutica reside cxatamente no heroismo, nobre Senador, não ao construir
aeroportos, nào! Porque isto está cm terra, quem constrói é a COMARA, os
herôis são os aviadores que, dirigindo catalinas, verdadeiros ferros velhos,
pervagam os céus da Amazônia, ligando cidades isoladas, totalmente abandonadas, como Foz do Jutal, Santo Anlônio do Içá, São Paulo de Olivença,
Fonte Boa, cidades que estilo completamente desligadas da Capitul, que i:
Ma naus. São justamente esses aviadores, esses heróis que fazem esse serviço,
em catulinas caindo aos pedaços; uté um ano atrás, um desses aviões desapareceu nas águas profundas do Santo Antônio do Içá.
O que quero é orientar o Govcrno,.nobrc Senador, para acabar com
essa caturrice de orientação litosférica, ele precisa meter no bcstunto que a
vocação amazónica não tem nada com terra. água, nobre Senador! A terra
nu Amazônia é uma condescendência da água. A Amazônia é um arquipélago, nobre Senador, é uma polinésia. Aquilo niio é continente, são mirlades
de ilhas,
O rio, quando enche, inunda tudo- silo lagos que espocam a 100 quilómetros da margem, através de furos c paranás. A Amazônia é água, nobre
Senador.
Precisamos é de uma frota de anrtbios, é dotar a Aeronáutica de unrtbios modernos que possam aquatizar, amcrissar nu Amazônia, porque ll1
quulquer lugar é aeroporto.
Nu Amuzõnin, qualquer Iugo, qunlquer rio, qualquer puranú, é um ac·
reporto.
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Não precisa C001itruir neroportos; nós precisamos é de centenas de hi·
droaviõcs, de anflbios: isto, sim, scrin muito mais económico c muito mais
mcional do que se gustnr milhões c milhões de cru;r.ciros com ueroportos. Se
nós tivéssemos um Catulinu ou um Twin Odd, que é um uviào, tu\ vez hoje, o
mais moderno anfíbio canadense, que carrega duas toneludas e meia, um
turbo-hélice que faz 540 quilómetros por hora- e o Peru cstú usundo na
Amazônia; o Peru estt1 usando, mas usando cm grande qunntidade- se nós
tivéssemos dezcnus de aviões dessa natureza, percorrendo os tributários
amnzónicos, nós tcrfumos uma outra destinação.
Quanto às estradas que nós dcvcrfamos construir, não construlmos. Eu
citou V, Ex• o caso aberrante da BR-364. Sr. Presidente, começa o verão, já
está se extinguindo o verão, c ainda não asfaltaram a BR·364-Cuiabá-Rio
Branco, Acre. Essa é a estrada de que nós precisamos imediatamente.
Precisamos, Sr, Presidente c Srs. Senadores, é de um senso de priorida·
dcs: este Governo tem que parar para pensar c fazer uma autocr(tica, cstabc·
leccr.,um elenco r(gido de prioridades; não é ficar dançando, não é ficar pu·
Iando de galho cm galho c niio resolver o problema brasileiro. Tem que esta·
bclccer metas prioritárias c um modelo que atenda às vocações naturais das
várias regiões brasileiras.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem i)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR, EVANDRO CAR·
REIRA NA SESSÃO DE 16-8·79 E QUE, ENTREGUE À REVI·
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMEN·
TE.
O SR, EVANDRO CARREIRA (MDB- MA) -·Para encaminhar a
votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estou perplexo diante do comportamento do meu ilustre companheiro
de Bancada, o Sr. Senador Humberto Lucena, dando preferência a uma portaria ao invés de uma lei. Isto me causa surpresa.
Quer dizer, que a portaria é uma lei que vem regulamentar outra lei de
fato c de direito oriunda do Poder Legislativo? Poder que tem a competência
privativa c exclusiva de fazer a lei?
Sr. Senador, a portaria é apenas uma rcgulamcntaçiio. Ela corrige o percurso da lei.
Eu estranho esse comportamento. Estranho tanto quando chega o meu
ilustre companheiro de Bancada, Senador Humberto Lucena, à expressão de
Chovcr no molhado", que o projeto do Senador Nelson Carneiro chove no
molhado, quando não é esta a realidade dos fatos.
A portaria data de 24 de julho de 1979. O projeto Nelson Carneiro já
vem se arrastando por alguns anos nesta Casa. Este projeto não é de hoje, a
portaria sim é de hoje c vem possivelmente com aquela segunda intenção a
que se referira o Senador Leite Chaves, provocando uma capitls dlminutio no
Legislativo,
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O Sr. Leite Chaves (M DB - PR) - Permite V, Ex• um aparte?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois não.
O Sr. Leite Cbavcs (MDB- PR)- Eu posso assegurar a V. Ex• que há
seeunda intenção. Ela foi baixada exatumentc para frustrar esse processo.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana. Fazendo soar us campainhas,) ...
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Sr. Presidente, peço n sua bcncvo·
Jência para concluir. E para revogar, exatamentc. Al~m do mais, o órgão
emissor da portaria estA comprometido; houve ali desvio àc dinheiro público
c o inquérito não conseguiu até agora ser concluldo. Não merece fé a portaria, também.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Muito bem, nobre
Senador. O seu aparte, embora seja anti·rcgimental, foi pertinente c muito
elucidativo, porque traz à baila também esse argumento, ou melhor, essa
lembrança ao Governo para que apure os fatos dcsngradâveis ocorridos na
SUDEPE, na gestão anterior, c que vieram a lume através da imprensa,
Sr. Presidente, o nobre Senador Leite Chaves também fez referência ao
valor da carne da baleia c trouxe aqui certas minúcins cientificas do comportamento das baleias, que merecem, da minha parte, aplausos c elogios pois é
diflcil a um legislador chegar, de improviso, a essas minudi:ncins cicntrlicus.
A bulei a, hoje, representa um elo importante no estudo da biologia mn·
rinha c da oceunogruna. Os japoneses têm-se dedicado com cnrinho, j4 che·
garam uté à conclusilo de que a baleia e o golfinho silo capazes de memorizar
pulavrns oruis com tnl pcrcuciência com tal nitidez, que as reproduzem de·
pois num ritmo tal que o computador cletrônito, estudando, chegai\ conclu-
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silo de que são auti:nticos, são fonemas que eles ouvir;Jm, reproduzem paJu.
vras, conversas c di6.1ogos.
A baleia, ao ser caçuda, entra cm ,çtrt•ss, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Todo animal, principalmente os animais superiores, os mamifc:ros,
quundo perseguidos para abate, realizam um metabolismo, defensivo; a sua
llsiologia se modilicn, no sentido da defesa, produzem enzimas de alto teor
defensivo, que modilica o metabolismo protéico do seu tecido, Dui a carne
da baleia provoca diarréia; é em decorrência da presença dessas enzimas. O
próprio animal doméstico abatido para alimentação reage semclhuntcmcntc,
se ele é abatido de modo tal que provoque essa reação orgânica de defesa, a
sua carne se deteriora cm menos tempo do que a carne daq.uele animal que
foi abatido com serenidade, com tranqUilidade. Por esta razão é que os ma·
tadouros de bovinos e suínos evoluíram para o choque elétrico, a fim de não
provocar esse transe, essa perturbação metabólica, que é de suma importân·
ci:l,

Acho, Sr. Presidente, que nós, nesta Casa, não devemos fazer esta con·
cessão a uma portaria, num fato que o Governo já reconhece; o próprio Go·
verno reconheceu, tanto assim que autorizou a portaria. Ela não é da lavra
de nenhum superintendente, ela é da lavra da filosofia administrativa do Pia·
nalto.
Não sei por que darmos preferência a uma portaria.
Acho que deveremos aprovar o projeto, naturalmente com a emenda
oriunda do Senador Nelson Carneiro, que inclui a modificação feita pela
portaria, quanto ao prazo.
Era este o pedido que faria a esta Casa, para não acatarmos mais essa
capiti.f diminUiio ao Senado Federal.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CAR·
REIRA NA SESSÃO DE /6-8-79 E QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMEN·
TE.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronuncia o scguint'
discurso.) -Sr. Presidente c Srs. Senadores:
O Ministério da Agricultura decidiu, cm convênio com o Ministério do
Interior, transferir recursos e competência ao Departamento Nacional deObras de Saneamento, com o objetivo de sanear várzeas no Rio Grande do
Sul, cm Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Pará, Goiás, Maranhão,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo,
Distrito Federal. Talvez tenha escapado um outro Estado ou uma outra re·
gião que não pude apreender. Mas, Sr. Presidente, deixa de colocar no clen·
co o Estado do Amazonas, que possui uma área de várzea acima de
200.000 km'.
E o Estado do Amazonas que possui u maior área de várzea do País.
Acrescente-se que essa área de várzea não precisa de saneamento.
Essa decisão, para um convênio entre o Ministério da Agricultura e do
Ministério do Interior, é mais uma demonstração inequívoca da ''bagunça"
reinante na lilosofia administrativa do Governo. O desencontro é total, os
Ministros totalmente dcsprcparados, talvez com raras-exccções, estão manie·
t:Jdos e peados por essa filosofia que descamba pelo desacerto, pela incon·
gruéncia e pela falta de sensibilidade das vocações regionais da nossa imensa
pátriu.
O objetivo, - assim explica o convênio ou pretendido convénio que
ainda vai à consideração do Conselho Nacional do Desenvolvimento Econô·
mico, c que teria no seu bojo um total de 7 bilhões, "b de burro" de cruzcir~s
para esse saneamento - seria o aproveitamento dessas várzeas saneáveiS
pura produção de alimentos.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, primeira grande incompatibilidade, pri·
meiro grande desacerto, primeira grande estultfcia e desconhecimento das
i1reas aproveitáveis para a agricultura, é ignorar o Estado do Amazonas
como u melhor várzea do mundo pum us culturas de ciclo curto.
O Sr. Dellim Netto, com este convénio, deu mais um atestado de sua in·
competência. Porque, primeiro, como cu dizia, sanear pura produzir nu vúr·
zca, niio é preciso no Brusil, Sr. Presidente. A Amuzônia tem muis de 200.000
Km: de vi1rzcas que se oferecem dadivosamente à agriculturu de ciclo curto.
E é justumentc essn que o convênio apresenta como nccessidude prioritúriu:
cuhum do milho, do urroz, da soju, do feijão, purn resolver o problemn ali·
ment!cio no qu:tl se debate u população bmsih:ira.
Sr. Presidente, ll'flli fuça um paréntcsis pam me referir, especificamente,
uu Projeto Juri, que niio conheço, mns do que tenho lido, dos depoimentos
que lllc têm chegado, cnnclui-se que só uma coisa é nproveitúvcl naquele pro·
jcto: é justnmente 11 rucionalizuçào d:1 vúrzca nos igapós do cunul norte do
riu Amuwnus pnra 11 produção do urrol, O Sr. Dunicl Ludwig., proprietúrio
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ubsoluto, s:hrapa do Projeto Juri, chegou a vender já 2 milhões de sacas de
arroz produzido na várzea amazónica, usando uma técnica já adotuda pelos
holandeses, atruvés do sistema po/der.
A área ulagada ou alugável que é a característica, o apanágio da várzea:
terras inundáveis pelo rio ou pela maré. Certa porção de várzea amazónica
foi clicada, foi burradu, foi contornada por um sistema de diques que o Sr.
Daniel Ludwig inunda no seu bel-prazer, aproveitando o processo de colma·
tagem, isto é, o processo de adubação natural pelo rio.
O Rio Amazonas traz, cm suspensão, uma quantidade ainda não avulia·
da de nutrientes. O Rio Amazonas é uma verdadeira seara lfquida, tanto as·
sim que um capim propicio ao gado prolifera nas águas amazónicas, um ca·
pim aquático, que é: a canarana. Esse capim vive única c exclusivamente dos
nutrientes cm suspensão, nutrientes que vêm pelo processo de lixiviaçiio e de
erosão dos contrafortes Andinos, do Planalto Central, do Maciço Goiano,
do Altiplano Boliviano e de todas as terras firmes,
O Sr. Daniel, inteligentemente, aproveitou esta dádiva da natureza, a
mesma dádiva que autorizou Heródofo a dizer que o Egito era uma dádiva
do Nilo: de inunda a área c a aduba; planta o arroz e o colhe, torna a
inundá-la e repete o plantio e a colheita, várias vezes por ano, obtendo uma
produção de 9 toneladas por hectare. Sr. Presidente e Srs. Senadores, numa
média de 9 toneladas por hectare, coisa nunca vista, quando a produção em
torno de 4 tone\udas por hectare, já é índice de alta rentabilidade, A várzea
umazônica propicia uma produção em torno de 9 toneladas por hectare, sem
nenhum tratamento qulmico, sem nenhum dispêndio com adubos ou correção de solo. Apenas abrindo comportas para que a água inunde a terra
cansada pela semeadura anterior. Em 10 ou IS dias, essa água é retirada, 6
succionada dos po/ders e a terra se apresenta novamente à oferenda da se·
mcadura.

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Permite V, Ex• um apart,,
nobre Senador?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muita honra,
nobre Senador Roberto Saturnino,
O Sr. Roberto Satumlno (M DB- RJ)- Ouço com a maior atençuo o
discurso de V, Ex• que, como sempre, muito preocupado com os problemas
da Região Amazónica e que faz este relato que a nós nos deixa, de certa for·
ma, invejosos de que essas coisas realmente não se passem no Brasil, mas
num "estado estrangeiro que se instalou em terras brasileiras".
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Exatamcnt,, nobre
Senador Roberto Saturnino. E n incompetência dos nossos Ministros é: tão
grande, que eles a ressaltam nessa hora, num convênio, para sanear várzeas
de outras áreas, a fim de produzir alimentos de ciclo curto, quando a Ama·
zõnia está aí, pródiga, oferecendo-se às cuiLUras de ciclo curto.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que é mais aberrante ressaltar, é que o
Estado do Amazonas nem sequer foi relacionado nesse elenco de várzea:; lJUe
seriam saneadas para produção de alimentos num convénio ~1inistério da
Agricultura/Ministério do Interior, através do Departamento Nacional de
Obras e Saneamento.
A Amazônia, Sr. Presidente, tem mais de 200 mil quilôrrietros quadra·
dos de terra fértil pura as culturas a que o Governo se propõe c que o povo
brasileiro necessita: feijão, arroz c milho.
Sr. Presidente, tenho dados aqui que comprovam que o Brasil importa·
rá, este ano, um milhão de toneladas de milho, num dispêndio aproximado
de 150 milhões de dólares; o Brasil importará neste ano cerca de 700 mil to·
ncladas de arroz com casca, o que equivale a 500 toneladas de arroz já des·
cascado, tumbêm num dispêndio aproximado de I50 milhões de dólares; o
Brasil importará neste ano 200 mil toneladas de soja. E o que é mais grave, o
Brasil vai importar este nno umu coisa que não conhecemos, l: uma oleagino·
su chamada Colza num total de noventa mil toneladas, quando us oleagino·
sus da Amazônia estão ai pura que o Governo retire as riquezas que elas con·
t~m. não só em nutrientes, mas no próprio óleo, c no adubo.
Sr. Presidente, ê lamentável que tenhamos de assomar a tribuna do Se·
nudo pum dizer que o Brusil importou no uno passado i!ito é, comprou lá fo·
r:1, do estrun~eiro, cerca de dois bilhões de dólares em alimentos. E neste ano
ultrapassarú essa faixu. Só cm milho despenderú cerca de cento c cinqilcntu
milhões de dólares, quando a v(1rzeu am:1zônicu- eu já não falo, .Sr. Prcsi·
dente, nos igupós das ilhas pamenses, riqu(ssimas e uprovcitadus agora por
Daniel Ludwig nesta circunstüncia, talvez pretendendo justifi~:;~r outro pru·
cedimento dentro da suu ·sutrupiu. Mas as vi1rLeas do médio Amawnas, t.lo
hnixo c do uho AmalOnas, isto é, do Solimões, constituem um presente do
céu, ni1o tem que sanear nada, ubsolutumentc nndn, o que se tem a rate: r é se:·
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meur, nUa é sanear, é semear, apenas semear c oferecer garantias de preço
mínimo, de comcrcializuçào c de transporte. Feito isto, estaremos cnpucitudos a
abastecer o Brasil e o mundo, considerando o meu cálculo de 200
miljkm2 de várzea um cálculo muito modesto, havcnd~ estudiosos que chc·
gam a avuliar essa vl1rzeu em 300 miljkm2, quando todos os rios de água
burrcnta possuem terras alagáveis c propicias á ugricultura de ciclo curto.
Não compreendo, não entendo porque esses dais Ministérios entram em
convênio pum sanear várzeas no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no
Pará, no Mar:mhào, no Mato Grosso, aqui no Distrito Federal, quando, Sr.
Presidente, a Amazônia niio necessita de saneamento. Hú ainda uma coisa u
considerar: o elenco de prioridades de uma politica, cconômicu pura o Brasil,
está a exigir uma rigidez. Se nossos recursos são parcos, são insulicientes,
como podemos nos dar ao supérOuo, ao exagero, ao luxo de gastar sete bi·
lhõcs ou que sejam três ou quatro bilhões de cruzeiros saneando áreas pura
plantar milho ou para plantar fcijào?
O nosso feijão de praia ou de várzea só perde para u soja, estudos e
análises constatamm nu Amazônia uma incidência muito grande de cálculos renais. Procurou-se saber o porquê: era a alimentação. Verificou-se que o
usa do feijão manteigão c do feijão preto, possuía oxiluto de cálcio, e esses
feijões eram usados com freqUência pela população manauaru. Foi feito o estudo do feijão aborígene, do feijão nativo, do feijão de várzea que é o feijão
chamado de praia, nasce como praga, nas praias c nas vargens amazõnicus.
Esse feijão não tem oxiluto de cálcio.
O uso do feijão preto c da mantcigão provoca a fixação desse resíduo de
axila to nos rins, em decorrência da insuficiência renal que é suprida por uma
atividadc maior das grândulas sudorfparas. Na Amazônia o suor supre a ati·
vidade renal, por isso mesmo os rcs(duos renais são facilmente acumulados c
cristalizados. O fato levou o JNPA nesta conclusão: o feijão preto c o muntcigão são inadequados pura a climatologia amazónica. O ideal é aquele que
a natureza oferece; é a própria natureza nos ensinando, Sr. Presidente, confirmando Pascal, de que ela nunca faz por mais o que pode fazer por menos.
Esta lição é sublime, Sr. Presidente.
Óucro pedir ao Sr. Ministro da Agricultura, o atual,· e ao Sr. Ministro
Mário Andreazz.a, que tem dado uma demonstração de boa vontade. Não
quero, cm absoluto, estabelecer um estado polémico ou belicoso com o Sr.
Ministro Mário Andrcazza, mas gostaria que ele nos ouvisse através da sua
assessoria no Senado c reconsiderasse esse convênio. Não precisamos gastar
dinheiro com saneamento para plantar milho, feijão, arroz c soja. As várzeas
amazônicas estão ai, sem necessitar de saneamento algum; não se precisa de
Departamento Nacional de Obras c Saneamento para semear feijão de praia,
milho e arroz na vúrzca umazônicn, precisamos de assistência efctiva ao ribeirinho, ensinando-lhe uma arquitctura flutuante, garantindo financiamen·
to e preço compensador, acrescido de transporte c comercialização certa.
Por isto, Sr. Presidente, cu, com humildade, peço ao Sr., Ministro
Múrio Andrcuzza c ao atual Ministro da Agricultura que reconsiderem o
conv~nio e incluam a Amazônia como a melhor área, e prioritária.
Nós podemos abastecer o Brasil de feijão, de arroz c de milho, de todas
as culturas de ciclo curto que sejam capazes de proliferar nos trópicos úmidos.
Sr. Presidente, encerro o meu discurso, ainda dispondo de tempo, regi~
mentalmente disponho de uma hora; comecei precisamente às seis horas e
poderia falar até às 19 horas, se a sessão não se encerrasse às 18.30.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Temos justamente uma sessuo
às 1Hhoras c 30 minutos.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Compreendo, Sr.
Presidente. Sei que poderia me prolongar até às 18,30; entretanto, vou ceder
o tempo que me resta ao ilustre Senador Lázaro Burboza, que precisa fazer
um comunicado fúnebre a esta Casa; c a consideração que tenho ao Senador
Lázaro Barboza é grande. (Muito bem i)

Ago!ito de 1979

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CAR·
REIRA NA SESSÃO DE 20·8-79 E QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM). Para breve comunicação. - Sr. Presidente c Srs. Senadores:
O Banco do Brasil, em Munuus, está sendo acusado seriamente pela em·
Presa Agroindustrial Fazendas Unidas S.A, dirigida pelo Sr. Carlos Alberto de Curli, um senhor que já se celebrizou por promover falências e concor·
dat:1s de uma extinta Treves c de outra firma, a Raymond S.A.

Esse senhor conseguiu, no Governo passado, empréstimos fabulosos
para aplicar nu plantação de cann·de-açúcnr cm lactossolo amazónico.
Desde longa data afirmamos nesta Casa que os solos amazónicos não
são férteis, principalmente cm terra firme. Em terra firme hã um luctossolo,
um arenito coberto por biomassa que sustenta milagrosamente aquela naresta, Entretanto o Sr. De Carli conseguiu sugestionar de tal forma as autoridades que obteve empréstimos fabulosos.
O Banco do Brasil, naturalmente através de estudos e investigações,
chegou à conclusão de que tudo aquilo é farsa, enquanto ele dizia c promovia nu revista Manchete, a 200 mil cruzeiros a página, cm 1977, que tinha 800
hectares de cana-de-açúcar plantados, quando, na verdade, só tinha 100 hectares. Não obtendo o restante dos financiamentos para continuar o seu jogo
de picarctagcm e pilantragcm no Amazonas, resolve acusar o Banco do Brasil de ser o responsável pelo caos c o desemprego de 1.100 empregados.
Confirmo u minha tese de que os solos amazónicos são frágeis, e o Projeto RADAM já constatou o fato. Isso é notório. Mas, infelizmente, no Governo passado, picaretas do quilate do Sr. Carlos Alberto de Carli . conseguiram o respaldo do Governo pura a obtenção de empréstimos fabulosos. Espero que nào continue essa pilantragcm no Governo atual, pura que os recursos essenciais ao desenvolvimento autêntico de nossa terra não sejam desvirtuados.
O Banco do Brasil dcsativa um projeto nas redondezas de Mnnuus,
Agroindustrial Fazendas Unidas s;A. Esse empreendimento não tinha OU·
tro objctivo senão conseguir cmpr~stimos fabulosos à custa do engodo c da
farsa. Isso tudo, com a cobertura de farta propaganda paga pela imprensa. E
o mesmo que acontece com aJA RI Florestal. Enchem-se as páginas de revistas c jornais com matéria paga, tentando se engodar a Nação cm torno de
projetas que não passam de pura fancaria, de verdadeira pândega com os di·
nheiros públicos. Essa é que é a verdade.
Sr. Presidente, um tenente-coronel R I do Exército, Milton Calooso, que
participava do projeto inicialmente para o plantio de mandioca, guaranü e
cucau, culturas nativas da área, quando surgiu o projeto para plantação de
cana e produção de álcool, nessa mesma área, se contrapôs frontalmente c
demonstrou que aquelas terras não eram propicias à cultura da cana-deaçúcar pura produção de álcool ou de qualquer outra coisa. Mas, infclizmen·
te, o projeto foi montado para fazer picaretagem, com a aquiescência de autoridades que antecederam a este Governo, esta é a verdade, E, agora, a coisa foi gurrotcadu, c o Sr. De Carli "bota a boca no trombone", acusando o
Banco do Brasil de ser o responsável pelo desemprego de 1.100 pessoas.
Aqui fica, portanto, o nosso apoio incondicional ao Banco do Brasil,
nem tanto pela comprovação da picaretagcm do Sr. Carlos Alberto de Carl i,
mas pela confirmação da nossa tese a respeito da fisiologia dos solos umuzônicos, de que a grande riqueza, a fertilidade desses solos está nas várzeas e
nãO nus terras firmes. Muito obrlsado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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2. leite Chavet
3. Jo1e Rit:ho

ARENA
1, Jutohy Mggalhã11
2. AffonlO Comargo
3. João Calmon
MOB
1. Agenor Mario
2. Amoral Peixoto

Aui1tento, Sonio Andrade Pei11olo- Ramal 307
Rouni01111 Ouor1o1•feiro1, at10100 hora1
locai! Sola "Ruy 8orbo1a" - Anexo 11 - Ramai1 621 11 716

COMISSAO OE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)
(7 membro1)

MDB
1, Morco1 Freire
2, Humberto Lucena

COMISSÃO OE CONSTITUIÇAO EJUSTIÇA- (CCJ)
(15 membros)

Presidenle1 Evela1i0 Vieira
Vit:e·Presidente1 Leite Chaves

Suplenlfl
ARENA
1. Lenolr Vorgo1
1. Henrique de lo Rocque
2. Helvidio Nuno1
2. João Colmon
3. Jo1o Sorney
3. Almir Pinto
Milton Cobrai
4. Aloy1io Chavo1
S. Aderbol Juremo
S. hrnordino Viana
6, Arnon do Mello
6. Murilo Bodoro
7, Moacyr Dali o
8. Amoral Furlan
9. Raimundo Parente
MDB
1. Cunho Uma
1. HugoRomo1
2. Toncredo Nev11
2. Leite Chovei
3. Dirceu Cardoso
3. lozaro Sarbozo
4. Nelton Carneiro
S. Paulo Brouord
6. Franco Montara

COMPOSIÇÃO

Presidente1 Jeue Freire
Vice•Prt1idente1 lozaro Borbozo
Titulore1

1. Jeue Freire
2. Jo1e.Sornoy
3. Panos POrto
Saldanha Cerzi
S. Affon10 Comorgo
6. Murilo Bodoro
7. Benedito Ferreira

'·

•

1. Henrique Santillo
2. Rober1o Scturnino
3, Gilvon Rot:ho

A15i1lente1 Ronoldo Pa~;heco de Oli~eira- Rtlmal306
Rtuniàe11 Ouinto1·feiros, 01 10100 horo1
lo~;ol1 Sola "Ruy 8arbo1o"- Anexo 11- Ramais 621 e 716
COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE)
(11 membro1)
COMPOSIÇÃO

..

Ani1tente1 Mario Helena Bueno BrondOo- Ramal 305
Reuni0011 Quorta1•feiro1, 01 10100 horas
Local1 Solo "Ciovi1 Bevilocquo"- Anexo 11- Ramal623

Suplent11
ARENA
1, Jo1e Guiomard
2. Tor10 Outro
3, Bendito Canelas
4, Moot:yr Dolla

MDB

1. Itamar Franco
2. lozaro Borboza
3, Adalberto Sena
Mouro Benevide1

Titularei

COMPOSIÇÃO

Pr11idente1 Mend111 Canele
Vice•Pr111idente1 Agenor Mario

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (COF)
( 11 membro1)

Suplenlll
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Albor1o Silva
3. Almir Pinto

Ani1tente1 Carlos Guilherme Fonseca- Romal676
ReuniOes1 Terço1·feiro1, os 10100 hora1
Local1 Sala "Ciovi1 Bevilocquo"- Ane•o U- Ramol623

COMPOSIÇÃO

Titulore5

AC)

Benedito Conolat (ARENA - MT)

Gabriel Hermet (ARENA- PA)

COMISSOES

Henrique Santillo
Humberto Lut:ona
Marcos Freire
Mouro Benavid111
Ore1111 Quorcio
Pedro Simon
Roberto Soturnino

Pre1idente1 ltomqr Franco
Vico•Pre1idenle1 Roberto Soturnino
Titulares

1. Arnon de Mello
2. Bernardino Viana
3. Jo1e Uns
4. Jeue Fraire
S. Milton Cabral
6, Bcmedito Canelai
7. luiz Cavalcante

Suplentes
ARENA
1. Helvldio Nuno1
2, Alberto Silva
3. hnedito Ferreiro
4, Vicente Vuolo

MDB

1. Roberto Soturnino
2. Itamar Franco
3. MarCos Freire
4. Pedro Simon

1. Jo1e Richo
2. Orest111 Quercia
3. Tancredo Neve1

Ago~lo de
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AuilltrnleJ Daniel Rei1 de SouJa- Ramai67S
ReuniOe11 O~.tartol·feirol, ca 10J30 horo1
LocaiJ Solo "R~.ty Borbo1o"- Anua 11- Ramoi1 6'21e 716

COMISSÀO DE EOUCAÇÀO ECULTURA -(CECI
(9 membro1)

MOB

MOS
\. Nttllon Cornttiro
2. Marco• Freire

1. Franco Montara
'2. Humbttrlo Lucttna
3. Joi1on Barreto

2. Nel1on Carneiro
3. Itamar Franco
4. Jose Richa
5. Amoral Peixoto
6. Tancrttdo Nttvll

AuillenteJ Cãndido Hippertt- Ramais 301·313
Reuni011, Quarttu·feiral, tu 11,00 horo1
locol1 Sola "Ruy Borbo1a"- Anttxo 11- Romoi16'2l e 716

COMPOSIÇÀO

Suplente1
ARENA
1. Jo1e lln1
2. Arnon de Mello
3. Jorge Kalume
4. Ptdro Pedrouion

Titularei
1. Joào Colmon
2. Tono Outra
3. Jutahy MogalhOe1
4, Alay1ia Chov"
S. Aderbal Juremo
6. Eunice Michile1

MOB

1. Marco1 Freire
2. Gilvan Racha

1, Adalberto Seno
2. Evela1io.Vieira
3. Franco Montara

Aui1tente1 Sãnia Androdt Peixoto- Ramal307
Reunià111 Quintas·feiral, 01 10100 horo1
Local r Sala "Ciovi1 S.vilocqua"- Anexo 11- Romal623

COMISSÀO DE FINANÇAS -(CFI

(17 membro1)

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA -(CMEI

(7 membro•)
COMPOSIÇÃO

COMISSAO OE SAUDE- (CSI

(7 mombro1)

Pre•idento; Arn9n dtt Mello
Vice·~re1idente1 Albttrto Silva

COMPOSIÇÃO

Suplente!
AREI'4A
1. Affonlo Camorgo
2. Joào Colmon
3. Jutahy Magalhõn

Titularei
1. Lui1 Cavalcante
2. Milton Cabral

3. Alberto Silva
4. Arnon de Mollo

Prtt1idente1 Gilvan Rocha
Vice•PrelidenteJ Httnrique Santillo

1, tomonto Junior
'2. Almir Pinto
3. Alberto Silvo
4. Jo1e Guiomord

MOB
I. Gilvnn Rocha

1. Dirceu Cordo1o

'2. Roberto Saturnino

2. Itamar Franco
3. Henrique Santillo

MDB

AuiitttntoJ Carlo1 Guilherme Fon11Co- Romal676
Reuni6ot: Ollintat•feiral, Cu 10130 horas
Local1 Sala "Ruy Borboto"- Anuo 11- Ramait6'21 o 716

COMISSAO DE REDAÇÃO -(CRI

1. Raimundo Parente
2, Arnon de Mtllo
3. Lamanto Júnior
4. AHon10 Camargo
5, VIcente Vuolo
6. Alberto Silvo
7. Amoral Furlon
8. Jorge Kolume
9, Jutahy Mogolh611
10, Mtnd11 Canal•

Supltntes
ARENA
1. Saldanha Dlrzl
2. Henrique cJ. Lo Rocque
3, Jeué Freire
4. JoM Sarney
5, Milton Cabral
6, JoM Guiomord

COMPOSIÇÃO
COMISSÃO OE SEGURANÇA NACIONAL -(CSNI
(7

Pr11idente' Dirceu Cardo1o
Vico·Pro1idonlo• Adalberto Sena
Titulor11

1. Tono Outra
'2. Saldanha Oeni
3. Mttndll Canele
1. Dirceu Cardoso
'2. Adalberto Seno

Cunho uma
Toncredo Nemo
Roberto Soturnlno
Amaro! Peixoto
Pedro Simon
Mauro Blnevides
Ttotónla Vilela

1.
2.
3.
4.

Paulo Brouord
Marco1 Freire
Lozoro Barbozo
Jo.. Richo

Pre1identeJ Jorgt Kalume
Vice•Presidente1 Mauro Blnevid11
Titularei

1. Hugo Ramal

Pre~ldente1 Tor1o Outro
1•·Vice·PrelidenteJ Saldanha Oerzl
2~·Victt·Pre~idenlttJ lamento JUnior

COMPOSIÇÃO

LenoirVorgo1
Helvídio Nune1
Jene Froirtt
Moocyr Dollo
Henrique do La Rocque
Aloy1io Chov11

i..

MOB

1. Mauro Benevido1

1. Cunho Limo
'2. JallOn Borrato

COMPOSIÇÃO

(9 membro1)

Suplente•
ARENA
1. Jutahy MogolhOo1
'2. Raimundo Por~nto
3. Eu11ko Mlchlle1
4. Senedlto Canelai

Jorge Koluma
luiz Cavalcante
Murllo Badoro
Benedito Ferreira

Suplantei
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Amoral Furlan
3. Jo11 Guiomard

AulttenteJ Carlos Guilherme Fon1KO- Romo1676
Reuni6e11 Quorta1·feira1, Cu 9J30 hora•
Local; Sala "Ruy Barbosa"- AnelO 11- Romoil6'21 o 716

(1S membro1)

COMISSÃO OE LEOISLAÇÀO SOCIAL -ICLS)

Tilularttl

\,
2.
3.
4.

'2. Agenor Mario
3. Hugo Ramal
COMISSÃO OE RELAÇOES EXTERIORES -(CREI

Presidente; Helvldio Nunes
Vice·Presidenfo1 lttnoir Vorga1

membro1)

COMPOSIÇÀO

Suplentll
ARENA
\, Jo6o Colmon
'2. Murilo Badoro
3. Jo10 Sorney

Auittonte, Maria Therezo Magolhàe1 Mona - Romol\34
Reuni61t1: Quintal·feiro•, cu 12,00 horo1
tocal1 Solo "Ciovi1 Bevilocquo"- Aneao 11- Romol623

Aui1tenleJ Carlo1 Guilherme fan~tca - Ramal 676
Reuniõn1 Quintol·felrol, Cu9J30 hora1
Local1 Sola "Clovis Bevilocqua"- Anexo 11- Romol623

1.
'2.
3,
4.
.5.
6.

membro1)

MDB

MOB

1.
2.
3."
4.
5.
6.
7,

(5

1. Ja11 Richa
2. Adalberto Seno

1. Gilvan Rocha
2. Henrique Sontillo
3. Joi1on Barreto

Ani1lttnte1 Ronoldo Pochttco do Oliveira - Romol 306
ReuniOOIJ Quortos·feirol, às 11100 horo1
Local; Anexo "8"- Sala ao lado do Gab. do Sr. Senador
JoOo BoiCo- Roma1484

Presidente1 Cunho Lima
Vice·Pre1idento; Toncredo Neves

Suplttnlll
ARENA
\, Saldanha Oorzi
'2. Jorge Kolume
3. Benedito Conelol

Titularei

COMPOSIÇÀO

Titularei

1. Morco1 Freire
'2. Mouro Benevidn
3. leite Chovttl

1. Paulo Brouard

Auistente1 Daniel Rei1 de Souza- Ramal675
Reuniôe11 Quinta1·feiro1, Ol11t00 haro1
locol1 Solo "Ciovi• Bevi1ocquo"- Anexo li- Romol623

Pre1idente1 João Calmon
Vice·PrelidenteJ Jutahy Mogolhàes

1979

Titulor11
1.
'2.
3.
4,
S.

Tono D11tro
Bernardino Viana
C:,aldonha Oonl
tomonlo Junlor
Mendol Canele
6. Aderbol Juremo
7, Almir Pinto
a. tenoir VorgOI
9, Jo1e Sornoy

COMISSÃO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIL- (CSPC)

(7 membro•)
COMPOSIÇÀO

Suplente1
ARENA
1. Aloy1\0 Chavll
2, hdro Pedroulon
3. Henrique de Lo Rocque
A. Jo11t Guiomord
S. luiz Cavolcanttt

Pre~ident1t1 Evondro Carreiro
Vice•PretidenteJ Humberto Lucena
Tit~.~lorll

1.
'2.
3.
4,

6.

,I

ijQ.,-.l!A\lt.kJ,.,,.
. '

-·:.·:'

Suplente~

ARENA
1. Affon1o Comargo
Raimundo Porenltr
'2. Pedro Pedronion
Henrique de La Rocque
3. Aderbol Juremo
Bernardino Viana
Alberto Silva

.~
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MOB
1. Orlllle\ Qvercia
'2. Evelo1io Vieira

1\. Evondro Carreiro
2. Humberlo Lucena
3. lo raro Borbozo

B) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS, E!.PECIAIS

Suplenlel

Titulare\

Quarla-felra 12 3Kil

EOE INQUERITO

ARENA

2 Vicente Vvolo

1. Pauo1 Pór!o
'2, Lamento Junior

3. Pedro Pedrouion

3, Alberto Silva

\. Benedito Ferreiro
Anittento, Sônia Andrade Pei•oto- Ramal 307
ReuniOe11 Quintat•feirol, àl 9,30 horas
Local, Solo "Ruy Barbo1o"- Anuo 11- Ramai16'2l e 716

ComiuOet Tempororia1
Chele1 Ruth do Souza Co1tro
~ocoL Ane•a 11- Terreo
Telefone,. 22.5·8.50.5- Ramol303
I) Comiu0111 Temparorio1 poro Projeto1 do Congreuo Na·
Clonai
2) ComiuOel Tempororiol poro AprecioçOo de VetrH
3) Comin0111 E1peciai1 e delnquerito, e
4) ComiuOo Misto do Projeto do Lei Orçamentaria (ort. 90
do Regimento Comum).

4. Aflon10 Comorgo

MDB
\. Evondro Carreira
2. Loraro Barbo1o
3. OtoUol Cuercia

COMISSÃO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS- (CT)
(7 membra1)

1. Leite Chovei
2. Agenor Maria

COMPOSJÇÀO
A11i1tente, Ronoldo Pacheco de Oliveira- Ramol306
Reuni6olt Terçal·feirat, ó1 10,00 hora1
Locolt Solo "Ruy Barbo1a"- Anexo 11- Ramoit621 e 716

PretldonteJ Benedito Ferreiro
Vice•Protidonlel Vicente Vuolo

Anitlentet de Cominõet1 Horoldo Pereira Fernandet - Ro·
..,ai 674; Alfeu de Oliveira- Ramal 674, Cleide Mario B. F.
Cruz- Rornol.598 1 Mouro lope1 de Sa- Ramal 3101 Leilo
Leiva1 Ferro Cotlo- Ramal 314.

SERVIÇO DE COHISSÕES Plm.'IIINENTES
HO~RIO

DAS REUNIÕES DAS COMISSÕEó PEIC1J\NENTES DO SENJIDO FEDERJ\L
P/~M

IIOM.S

L 11 S

1\SSISTENTF.

c.T.

RUY DJ\RDOSh
Romais-621 e 7l6

RONJILDO

C.JI.R.

CLOVIS BEVILKCQUA
namal - 623

GUILHEilNE

TERÇJI

lO:OO

HORAS
09:30

S

1\

IIORJIS

QUINTJI

S•\LJIS

ASSISTE~:TE

C.F.

CLOVIS O~VI~~CQUJI
Ramal - 623

GUILHEIIME

c.s.P.c.

RUY llARBOSA
Ramais-62J. e 7l6

SONIA

C.E.C

CLOVIS BE'JIUCQUA
Ramal - 623

SONIA

c.D.F.

RUY BARBOSA
Ram•is-621 e 7l6

RONALDO

10:30

c.s.

RUY BARBOSh
namais-621 e 7l6

GUILIIERHE

ll:OO

C.L.S.

CLOVIS BEVIUCQUA
Ramal - 623

DANIEL

12:00

C.R.

CLOVIS BEVIL~CQUA
RAJnal - 623

liA RIA
THEREZA

09:30

QUA~TA

C.S.N.

c.c.J.

SALAS

ASSISTENTE

RUY BARBOS!\
Ramais-621 e 7l6

GUILHERME

CLOVIS BEVIUCQUJI

MARIJI
HELENA

Ramal - 623

lO:DO
C.A.
10:30

O ANO CE 197 9

RUY DJIRBOSJI
Ramais-621 e

SONIJI

''"

RUY BARBOSA
Ramois-62l e 7l6

DANIEL

C,R.E.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

C~NDIDO

C.M.E.

•o•
!\NEXO
Ramal - 484

RONALDO

C.E.

ll:OO

10:00

),

.1·

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção 11
ANO XXXIV- N• 097

SEXTA-FEIRA, 24 DE AGOSTO DE 1979

BRASILIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou. nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e cu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 52, DE 1979
Aprova o Protocolo sobre Privilégios, Isenções e Imunidades da Organização Internacional de Telecomunicações por Satélites- INTELSAT, assinado em Washington, no dia 19 de maio de 1978, pelo Governo brasileiro.
Art. I• Ê aprovado o texto do Protocolo sobre Privilégios, Isenções e Imunidades da Organização Internacional de Telecomunicações por Satélites- INTELSAT, assinado pelo Governo da República Federativa do Brasil no dia 19 de maio de
1978, em Washington.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
·Senado Federal, 22 de agosto de 1979. - Senador Luiz Viana, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 53, DE 1979
Aprova o Protocolo de Prorrogação do Acordo sobre o Comércio Internacional de Têxteis (Aco<do Multifibras), assinado em Genebra, a 30 de dezembro de 1977.
Art. I• C;. aprovado o Protocolo de Prorrogação do Acordo sobre o Comércio Internacional de Têxteis (Acordo Multifibras), assinado cm Genebra, a 30 de dezembro de 1977.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de agosto de 1979. - Senador Luiz Viana, Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 133• SESSÁO, EM l3 DE AGOSTO DE 1979
1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 - Ollclos do Sr. t•-Secrctórlo do Câmara dos Deputados
Encamlnhall(/o à rev/.rüo do Senado autógrafos dos st•guitues projetas:
-Projeto do Lei dn Cümnrn n• 55/79 (n' 2.963/76, na Cnsu de ori·
gcm}, que dispõe sobre o pngnmento do uuxllio-docnçu ao trnbulhudor
dcsemprcgudo que, por motivo de doencu, licnr lncupncitudo puna o tru·

hnlho.

- Projeto de Lei da Câmara n• 56/79 (n• 3.052/76, na Casa de origem), que acrescentu purdgraro único ao urt. II da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943.
1.2.% - P•receres
Referetlles à ,tegultfte matéria:

- Mensugem n• 128/79 (n• 218/79, nu origem), do Senhor Presidente du República, submetendo à uprovaçilo do Senado Federal, proposta
do Sr. Ministro de Estado da Fazendu, pura que scju autorizado o Governo do Estudo de Suntu Cuturinu u ultcrur 11 destinucilo dos recursos obtidos utruvés de operuçilo de crédito reulizudu junto UCuixu Econümicu
Federul, uutorizudu pcln ResoluçUo n~ 28/77, do Senado Federul.
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1.2.3 - Lcllura de projclo•
-Projeto de Resolução n• 53/79, de autoriu do Sr. Senador Aderbul
Jurema c outros Srs. Senadores que modifica o inciso 11, do art. 339, da
Resolução n• 58/72 (Regulamento Administrativo do Senado Federal).
- Projeto de Lei do Senado n' 238/79, de autoria do Sr. Senador
Franco Montara, que determina o reajuste automático dos salários sempre que u inflação atingir 10%.
- Projeto de Lei do Senado n• 239/79, de uutoriu do Sr. Senador
T:mcrcdo Neves, que cancela penas impostas ao ex-Presidente Juscelino
Kubitschek de Oliveira, determina a devolução das condecorações nacionais que lhe foram retiradas, bem como a sua rcinclusão nos quadros das
respectivas ordens dos quais tenha sido excluído.
- Projeto de Lei do Senado n• 240/79, de autoria do Sr. Senndor
Franco Montoro, que dispõe sobre a contagem de perlodos incompletos
de tempo de serviço prestado em atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas,
-Projeto de Lei do Senado n• 241/79, de autoriu do Sr. Senador
Amaral Furlan, que dispõe sobre garantias básicas aos produtores de cufé.
· - Projeto de Lei do Senado n• 242/79, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que modinca a redução do art. 370 do vigente Código
Civil. •
- Projeto de Lei do Scnudo n• 243/79, de uutoria do Sr. Senudor
Orestes Quércia, que autoriza o saque dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para pagamento de anuidades escolares, c dá
outras providências,
- Projeto de Lei do Senado n• 244/79, de autoriu do Sr. Scnudor
Amaral Furlun, que inclui dispositivo no Decreto-lei nv 2.848, de 7 de de·
zembro de !940- Código Penal- remunerando os dispositivos subsc·
qUentes,
1.2,4 - Requerlmenlos
- N• 286/79, de transcrição, nos Anais do Senado Fcdcrul, do arti·
go "Odylo", de autoria de Josué Montcllo.
- N• 287 f79, de desarquivamento de projeto de lei do Scnudo que
especifica,
1.2.! - Comunicações
- De Srs. Senadores que se ausentarão do País.
1.2.6 - Discursos do Expedlenle

SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE- Necrológio dojorna·
lista Odylo Costa Filho, Concessão, pelo Governador de Brusilia, da condecornc;ilo post monem da Ordem do M~rito de BrnsHiu, no ex-Presidente
Juscelino Kubitschek,
SE:NADOR ALMIR PINTO- Sugestões com vistas à solução da
problemática do menor abandonado,
SENA DOR FRANCO MONTORO- Considerações sobre o Projc·
to de Lei do Scnudo n• 238/79, lido anteriormente.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Homenagem de pcsur pelo
passamento do Deputudo Federal Thcódulo de Albuquerque.
SENADOR ORESTES QUGRCIA- Proposto de emenda à Consti·
tuição por S. E"' encaminhada à Mesa, que restitui no Congresso Nacional o poder para anistiar crimes politicas,

1.2.7 - Requerlmenlos
- Nv 288/79, de dispensa de interstfcio e prévia distribuição dC'
avulsos pura o Projeto de Resolução nv 52/79, que autoriza o Governo do
Est:1do de Santa Catarina a alterar n finnlidudc da uplicuçiio dos recursos
remanescentes previstos nu Rcsoluçilo nv 28/77, do Senado Fcdcrul, a fim
de que figure na Ordem do Diu da sessilo seguinte. Aprovado,
- N• 289/79, de rctiradu, cm carátcr definitivo do Projeto de Lei do
Sc:nudo nv 61/79, de autoria do Sr. Senador Aloysio Chaves, que especifica as hipóteses cm que as decisões, nos diss{dios coletivos, poderão estn·
helccer normas e condições de trubulho, truta do cxcrcfcio do direito de
greve, e dá outras providi:ncias.

1.2.8 - Leitura de projelo
- Projeto de Lei do Senado nv 245j7lJ, de uutoriu do Sr. Senudor
Nelson Carneiro, que modilicu u redução do urtigo 7Y do Decreto-lei nç

(,.·'

'.,·.,1

36H, de 19 de dezembro de 1968, que dispõe sobre efeitos de débitos sala·
·rinis, c dú outras providi:ncius,
1.3 -ORDEM DO DIA
- Requerimento nv 252/79, de autoria do Sr. Senador Paulo Bros·
sard, solicitando urgi:ncia pura o Projeto de Lei do Senado nv 83/78, do
Sr. Senador Mauro Benevides, que estabelece a obrigatoriedade de revisilo semestral dos nfvcis de srdúrio mínimo, c dá outras providências. Rcjellado, após usarem da palavra os Srs. Dirceu Cardoso, Jarbas Passari·
nho e Paulo Brossard. Ao Arquivo,
-Requerimento nv 274/79, de autoria do Sr. Senador Jarbas Passarinho, solicitando urg~nciu para o Olicio nv S/17, de 1.979, do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, requerendo autorização do Senado
Federal para que aquele Estudo possa contratar operação de empréstimo
externo, no valor de USS 53,000,000,00 (cinqUenta e três milhões de dó la·
res norte-americanos), destinado a programas prioritários do Estado. Retirado pelo autor. Ao Arquivo.
-Requerimento nv 282/79, de autoria do Sr. Senador Mauro Bcncvides, solicitando urgência, nos termos do art. 371, aUnea c, do Rcgimen·
to Interno, para o Projeto de Lei do Senado n• 245/78, do Sr. Senador
Itamar Franco, que dispõe sobre aposentadoria especial para os músicos,
inscritos na Ordem dos Músicos do Brasil, Rejeitado, após usar da palavra no encaminhamento de sua votação o Sr. Itamar Franco. Ao Arquivo.
- Requerimento n' 283/79, de autoria ·do Sr. Senador Mauro Bene·
vides, solicitando urgência, nos termos do art. 371, aUnea c, do Rcgimen·
to Interno, para a lndicaçilo nv 2/75, do Sr. Senador Itamar Franco, que
institui no Senado Federal, idêntico estágio para universitários, nos moldes do existente na Câmara dos Deputados. Votaçilo adiada por falta de
quorum, após usarem da palavra os Srs. Itamar Franco, Mendes Canal.:,
Jarbas Passarinho c Humberto Lucena.
- Projeto de Lei do Senado n• 136/76, de uutoria do Sr. Senndor
Lourival Baptista, que altera a Lei n• 4.886, de 9 de dezembro de 1965,
que regula as atividadcs dos representantes comerciais autónomos, e dá
outras providências. Votaçio adiada por falta de quorom.
-Projeto de Lei do Senado n• 9f79, de autoria do Sr. Senador Ncl·
son Carneiro, que modifica a redução do art. 2v da Lei nv 4.266, de 3 de
outubro de 1963, que instituiu o salário·famllia do trabalhador. (Apre·
ciação preliminar da constitucionalidade.) Votaçio adiada por falta de
Quorum.

- Projeto de Lei do Senado n• 112/79, de autoria do Sr. Senador
Cunhu Lima. que considera não tributáveis, para efeito do Imposto de
Renda, os proventos c pensões nas condições que indica. (Apreciação
preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quontm.
- Projeto de Lei do Senado nq 91/79, de autoria do Sr. Senador
Humberto Lucena, que isenta o salário mínimo de descontos para aPrevidência Social, c dá outras providências. (Apreciação preliminar da
constitucionalidade,) Volaçilo adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n• 218/76, de autoria do Sr. Senador
Franco Montara, que determina a aplicação de 20% do Fundo de Participação dos Municfpios cm programas de educação pré-escolar e de primeiro grau, (Tramitando cm conjunto com o Projeto de Lei do Senado nv
I/77.) (Apreciação preliminar da constitucionalidudc c juridicidade.) Votação sobrestada, cm virtude da falta de quorum pura votação do Requerimento nv 291/79, solicitando reexame da Comissão de Constituição c Jus.
tiçu.
-Projeto de Lei do Senado n• 1/77, de autoria do Sr. Senador Otto
Lc:hmann, que inclui no conceito de ensino de I' grau, para fins do dis·
posto no art. 59 da Lei n' 5,692, de 11 de agosto de 1971, o ministrndo 1,1
criança de idade interior a sete anos. (Tramitando cm conjunto com o
Projeto de Lei do Senado n• 218/76.) (Apreciuçào preliminar da constitu·
cionalidude c juridicidnde.) Dlscussi\u enccrrudu, ficando a votnçi\o adiada por rulta de (/IIOnlm.
-Projeto de Lei do Senado n' 89f79, de nutoria do Sr. Senudor Cunhu Lima, que altcru os urts, 15, capllt, e 16 do Decreto-lei nY 1.642, de 7
de dezembro de 1978. (Apreciação preliminar du constitucionalidude.)
VotuçUo udludu por fallu de quomm.
- Projeto de Resolução n' 35/79, que uutorizu o Poder Executlvnu
alictwr i1 Empresa Agropecu(lriu Sanlu úrsula Ltda,, lotes no Distrito
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Agropecuúrio da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), para a implantação de projetes devidamente aprovados, em
úrc::a de quinze mil hectares. Discussão encerrada, ficando a votação adiadn por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado nl' 64/79, de autoria do Sr. Senador
Franco Montare, que altera o§ 211 do nrt. 67 da Lei n~' 3.807, de 26 de
agosto de 1960 (Lei Orgünica da Previdência Social), modificada pelo art.
17 do Decrctolei n' 66, de 21 de novembro de 1966- determina que os
benerícios concedidos pelo JNPS serão reajustados nu base do reajustamento do salário mínimo. (Apreciação preliminar da constitucionalidade,) Discussão sobrestada, em virtude da falta de quorum para votação do
Requerimento n9 292/79, de adiamento de sua discussão.
1.4- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA
SENADOR PAULO BROSSARD, como Llder- Comentários a

manifestações veiculadas na Imprensa a respeito do controle ncionúrio da
NUCLEN.
SENADOR JAf!BAS PASSAR/N//O, como Lfder- Reparo a ob-

servações feitas pelo orador que o antecedeu na tribuna.
SENADOR AGENOR MARIA -Insignificância da remuneração
percebida pelos integrantes da Policia Militar doEstado do Rio Grande
do Norte. Situação dos assalariados de baixa renda no País.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Registro de casos expostos a
S. Ex• relativos a injustiças praticadas contra servidores públicos c que estão a exigir do Diretor-Gcral do DASP solução justa c adequada àquelas
reivindicações.
SENADOR MAURO BENEVIDES- Manifestação favorável à

concessão do 139 salário c do aumento semestral para o funcionalismo ci·
vil da União.
SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Congratulando-se com o
Sr. Karl os Rischbicter, Ministro da Fazenda, pela portaria baixada por S.
Ex• ampliando a quota-limite de compras, por turistas, na Zona Franca
de Manaus.
SENADOR ARNON DE MELLO- Falecimento do ex-Deputado
Ciclo Marques Luz.
SENADOR HUMBERTO LUCENA- Registro do Jubileu de Prata Episcopal de D. Manuel Pereira da Costa, Bispo da Diocese de Campina Grande c Auxiliar do Arcebispo do Estado da Parafba.

1.5 -COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas c
30 minutos, com Ordem do Dia que desi~na.
1.6 - ENCERRAMENTO
2- ATA DA 134• SESSÃO, EM :13 DE AGOSTO DE 1979

Sexta-feira l4 3815

2.2.2 - Pareceres
- Referentes U.s seguintes malérias:
- Olfcio S.n• 17/79 (n• GG 1.183/79, na origem), do Sr. Governa·
dor do Estado do Kio Grande do Sul, solicitando autorização do Senado
Federal, para que possa contmtar operação de empréstimo externo, no
vulor de USS 53,000,000.00, destinado a Programas Prioritários do Esta·
do,
-Mensagem n• 24/79 (n• 16/79, na origem), do Senhor Presidente
da República, submetendo à deliberação do Senado Federal, proposta do
Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que s~ja autorizada a Prefeitura
Municipal de Santa Rosa (RS) a elevar cm CrS 7.769.576,60, o montante
de sua dívida consolidada.
- Projeto de Lei da Câmara n• 17/78 '(n• 203-B/75, na Casa de ori·
gem}, que dispõe sobre a profissão de Técnico cm Prótese Dentária, c determina outras providências.

2.2.3 - Kf'luerimenlo
- N9 293/79, de dispensa de interstfcio c prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n9 54/79, que autoriza o Governo doEs·
tudo do Rio Grande do Sul a realizar operação de empréstimo externo,
para ser aplicado cm Programas Prioritários do Estado, a fim de que figure na Ordem do Dia da Sessão seguinte. Apro,ado.
2.3 - ORDEM DO DIA
- Projeto de Resolução n~' 49/79; que aprova as contas do Governo
do Distrito Federal relativas ao exercício de 1977. Aprondo,
após usar da palavra na sua discussão o Sr. Senador Dirceu Cardoso. À
Corrlissào de Redução.
- Projeto de Resolução n• 51{79, que suspende a execução do art.
119, 11, da Lei n• 5.406, de 16 de dezembro de 1969, do Estado de Minas
Gerais. Aprondo. À Comissão de Redução.
- Projeto de Resolução n• 52{79, que autoriza o Governo do Esta·
do de Santa Catarina a alterar a finalidade da aplicaçii.o dos recursos rc·
manesccntes previstos na Resolução n~' 28, de 30 de junho de 1977, do Senado Federal. Apro•ado. A Comissão de Rcdaçilo.
2.4-MATÉRIA APRECIADA APÚS A ORDEM DO DIA
-Redução final do Projeto de Resolução n• 52{79, constante do ter·
ceiro item da Ordem do Dia. Apro,ada, nos termos do Requerimento n9
294{79. Á promulgação.
2.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.

2.1 -ABERTURA

3 - DISCURSOS PRONUCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR

2.2 - EXPEDIENTE

-Do Sr. Senador Murcos Freire, proferidos na sessão de 21·8·79.

l.2.1 - Oficio do Sr. 1•-Seerol;rlo do Câmara dos Deputados
- Encaminhando à revi.rào do Senado auiÔgrafo do seguinte projeto:
Projeto de Lei du Cümaru n• 57/79 (n• 1.637/79, nu Casa de origem),
que dispõe sobre o, exercício da análise clínico-laboratorial.

4 - MESA DIRETORA
5 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES.

ATA DA 133• SESSÃO, EM 23 DE AGOSTO DE 1979
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura
PRESIDeNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO, GABRIEL HERMES E JORGE KALUME.

;1s 14 l/ORAS F. JO MINUTOS, ACI/,Uf·SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalbt•rto Sena- Jorge Kalumt•- Raimundo Parente- Aioy.sio Cha1•es
- Jarbas Pa.uari11lw- Jlenriq11t! dr: La Rocq11e- Alberto SiJ1•a - Almir
Pilllo - Jo.fé Lin1·- Milton Cabral- Nilo Coe/Iro- tlmo11 dt• Me/JoL11i: Cal•alcatllt'- Tt·ottJnio Vil da- Louri1•a/ Baptista- Jutahl• Maga/hilt•s
- Lui: Viana- IJirct·u Cardo.w- Moacyr Dai/a- Amaral Pdxoto- Ro-

berto Sawrnino- Franco Monloro- Orestes Quércia- Benedito Ferreira
- Lâ:aro Barbo:a - Benediw Canelas - Pedro Pedrossian - Saldanha
Dt•r:i - Ajjon.w Camargo - Evelásio Vieira - Jaison Barreto - Lenoir
Varga.1·- Paulo Brossard- Pedro Simon - Tarso Dutra.

O SR. PRES!DENTE (Nilo Coelho) - A listu de prcsençu acusa o
comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta u sessilo.
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O Sr. !9-Sccrctllrio procederá à lcllura do Expcdicntc,

PurC1gr:tfo único, O direito referido neste artigo transmite-se
i1 viúva c nos herdeiros legítimos, ou aos dependentes económicos

E lido o .reguit~Jt>

do intcres11ado falecido."

EXPEDIENTE

Art. 2' Es\u Lei entrarú em vigor na data de sua publicação.
Art. )9 Revogam-se as disposições cm contrârio.

OFI CIOS

LEGISLAÇAO CITADA
Do Sr. lP-Secretário da Câmara dos Deputados.
tio Senado a111Ógrajos dos .rt•guintes projetas:

encamfnhat~do

à revisão

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 55, DE 1979
(n• l.%3/76; na Casa de orlaem)
Dispõe sobre o pagomento do auxOI<Hioença ao trabalhador desempregado que, por motivo de doença, ficar Incapacitado para o tra·
balho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O art. 25 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, passa u vigo-

rar <~Crescido do seguinte parí1grafo, numcmdo como 19, renumerando-se
para 9 29 o utual parágrafo único:

DECRETO-LEI N• 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1942
com as alterações introduzidas pela Lei n' 3.238,
de I• de ugosto de 1957
LEI DE INTRODUÇÃO AO CODIGO CIVIL BRASILEIRO
Art. 69 A lei cm vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato
jurfdico perfeito, o direito adquirido c a coisa julgada.
§ 29 Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou
ulguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha
termo prelixo, ou condição preestabelecida inalterável, u arbítrio de outrem.

.. Art. 25 .•.•....................••............•.....
§ 19 Ao trabalhador desempregado que, nos sessenta primei·
ros dias de dispensa, ficar, por motivo de doença, incapacitado
para o trabalho, será devido auxilio-doença, cujo pagamento incumbe ao Instituto Nacional de Previdência Social, a partir da data
de entrada do pedido."
Art. 29 Os encargos linancciros decorrentes da aplicação desta lei caberão ao Instituto Nacional de Previdência Social, a conta dos recursos ruevistos no art. 69 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960.
Art. J9 Esta Lei entrará em vigor na datu de sua publicução.
Art. 49 Revogam-se as disposições cm contrário.
LEGISLA Çll O CITA DA

LEI N• 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960
(Lei Orainlca da Prevldenda Social)
TITULO 11
Das Prestações
CAPITULO II
Do AuxOio·.Ooença

(Ã.ç Comissões de Legislação Soda/ e dt• Finanças.)

PARECERES
PARECERES N•s 451 E 452, DE 1979
PARECER N.• 451, DE 1979
Da. Comissão de Econonua. sobre ltL 1\lensagem n. 0 128,
do 1979, (JL0 218, <!e 1979, na orlreml, do Senhor ;preslden·
te dA •República, submetendo à aprovn<;ão ~ Senado Federal, proposta do Senhor Ministro de Estado id& Fazenda,
pn.ra que oeja autorizado o Governo do Estado de Santa
Catarina a alterar a destinação dos recursos obtid<Js atra.vés de operação de crédito realizada junto à Caixa. Económica Federal, autarizada pela illeoolução n.• 28, de 1977,
do Seruulo Federal.
Rela.tDr: Senador ·Bena.rdinct Viana
Com a Monsagem n.• 128, de 19'79, o Senhor Pre,o;ldente daRe·
pública submete à apreciação do Senado Federal pedido do G<l·
vemo do Estado de Santa Catarina, no sentido de ser autorizado a
<Llternr a tlno.lldadc da <Lpllcação do rcmane..cente - no valor de
Cr$ Oõ.Oõõ.OOO,OO (sessenta e cinco mllhõCo'l, seiscentos c clnqüenta
e cinco mil cruzeiros)- do empréstimo no valor de . •'· .. •'• .. •'• ...
Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros), obtidos junto à Cal·
xa Económica Federal, mediante a utll1zação de recursos do Fun·
do de Apolo ao Desenvolviment<> Social !FASl, nos termO.'! da autorização concedida pelo Senado'Federal pela Resolução n.• 28, de
30-6-77.

Art. 24.

Art. 25. Durante os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento do trabalho, por motivo de doença, incumbe à empresa pagar ao segurado o respectivo salário.
Parúgrufo único. Ã empresa que dispuser de serviço médico próprio
ou cm convênio cuberú o c1tame e o abono das faltas correspondentes ao citndo período, somente encaminhando o segurado ao serviço médico do Instituto Nacional de Previdência Social quando a incapacidade ultrapassar IS
(quinze) dius.

(Às Comissões de Legislação Soda/ e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 56, DE 1979
(n• 3.052/76, nn Cnsn de origem)
Acrescenta parágrafo único ao art. 11 da ConsolldaçAo das Leis
do Trabalho, aprovud" pelo Decreto-lei n' 5.452, de 19 de maio de
1943,

O Congresso Nacional decreta:
Art. I~ O urt. II du Consolidação dns Leis do Trubulho, aprovudu
relo Decreto-lei nY 5.452, de lY de mnio de J04J, pussuu vigorur ucrcscido do
scguintc paro:ígrafo único:
"Art. li.

A operação de crédito autorizada pelo Senado Federal se destinava a !lnanclat a 'COnstrução do Estádio O!implco Estarlual.
Ocorre que, 11 aleso.ndo o surgimento de !atares adversos que
chegaram a protelar o desenvolvimento do projeto", o Estado de
Santa Catarina, que havia aplicado no empreendimento cerca de
um terço do valor !lnnnclado, teria., para terminar a obro., que
utU!zar dotações orçamentár!ns suplementares ou recursos próprloo.
Entretanto, qualquer dns du1l3 aJterno.tlvns redundaria na
alocaçil.o, dlreta ou !ndlreta, de novos recursos orçamentários, em
volume superior ao tolerado pelo Tesouro daquele Estado.
Dcstarte, formulou consulta b. Ca.lxa Econômlco. Federal sobre
o. posslbU!dade de vir o. o.pllcar o so.ldo residual - Cr$ 66.6õó.OOO,OO
- em outroo projetos, quo.ls selam:
ol Introdução de mclhornmcnws e re!ormD.'I noo estádios de
agremiações esportlves ex!.itentes no.s municípios de Florlanópolls,
Crl.scluma, Blumenau, Itajo.l, Brusque, Rio do Sul, Caçador, ~onça.·
ba, Lo.jes e Jaraguá do Sul;
bl oonstruçüo e lmplcmontaçüo do velódromo de Florlnnópolls;
cl construção de quadrD.'I de csporl<l polivalentes, cm munlcl·
pios que o.indn. não ns possulrem, cm convênio com ns respcctivn..'i
pre!elturD.'I: e
,n r.ccupera.çúo u conscrva.çúo da á.rcn. nntcrlormcnte dc:;tinn.n~ ucdttlcaçiko do Estnnlo O!lmplco Esttldnal.
·Em Otlclo n,o 201l/7D~P, dr 30·5-70, o Ex.mr'l Sr. Presidente dn
Cnlxn Econõmlco. Fcdcrnl, diri~;lndo-sc no Ex.mo Sr. MlnlstriJ dn
Fn.zcncla concordou, cm pr1nc1plo, com o. aJten~çf\.0 prctcndldn., rc:J-

snltu.ndo: contudo, Mcr ncr:essíLrl!L novu. 1\Utorlzru;ÍLO Senn.torln.l, cl.s
qu.e (L cltn.da Resolução n, 0 2B contemplou outrt~ tlnnltdndc pnrn n
licstlnnçfLo dos rc~11rHOS.
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o conselho Moncté.rlo Naclono.l pronunclou-.sc fo.vornvelmentc
ao pleito por considerá-lo técnico e finnncetrn.mcnte viável, não
devendo os seu:~ encargos gerar mnloJ'Ies pr.c.')Sões à execução orçamentária dos próximos exerciclos.
No mérito, a mudança de apl1caçúo pretendida atende IWS
mesmos <1bjettvos sociais orlglnn.lmcntc collmndos c tem talvez,
maior impacto econõmico sabre as regiões beneticindas.
.1\SS!m, opinamos pclo acolhimento do plolto, nos termos do segulnl<
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 52, DE 1979
Autoriza. o Governo do ,Estado de Santa. Catarina., a
alterar a finalidade da. a.pllcaçüo dos recursos renUUleScentes' previstos na. Resolução n. 0 28, de 30-6-77, do Senado Federal,
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 :E: o Governo do Estado de Santa. Co.ta.rlnn auL.Onzado
n alterar a. flnn.Udn.de da. aplicação do remanescente - no valor
de Cr$ 66.655.000.00 (sessenta e seis milhões. sctcentos c clnqüentn
e cinco mll cruzeiros) - do empréstimo no valor de ............. .
Cr$ 100.000.000,00 <cem milhões de cruzeiros>, obtido junto ó Caixa. Econõmlco. Federal, por conta. do Fundo de Apoio no Desenvol·
vlmento SOcial tFAS). nos termos da autorização do Sen.ndo Fed·eral, através da Re•olução n.• 28, de 30 de junho de 1!!77, para 11nnnclnr projetoo de construção, recuperação e reformn.s de estádios,
velódromos e quadras de esportes pollvnlcntes . .em diversos muntciplos daquele Estado.
Art. 2.0 Esta resolucão entra. em vtgor na. data de sua. publicação.
Sala das Com!S!lões, 15 de agosto de 1979. - Itamar Franco,
Presidente - Jlern:udlno Viana, Relator- Alberto Silva- PedroSimon - Luiz Cavalcante - Benedito Ferreira..
PARECER N. 0 452, DE 1979
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto
de Resolução n. 0 52, de 1979, da. !Comissão de Economia,
que 14 autoriza. o Governo do tEstado de Santa. Ca.ta.rlnn. a
alterar a. finalidade da. apllca.çã.o dos recursos rem3.nesce.ntes, previstos na. Resolução n.0 28, de 30 ..6-7?, do Senado

Federal.
Relator: Senador Raimundo Parente
Orlglnórlo da Merulagem n.• 128, de 1979, do Senhor Presidente da Repúllllca, o Projeto de Resolução sob exame, de autoria da
Comissão de Eeonoml:> do Senado Federal, objetlva autorizar o
Governo do Estado de Santa Catat1na a alterar a flno.lldnde da
aplleaçii<l <lo remanescente -no valor de Cr$ 66.655.000,00 (sessenta e seis milhões, selscentos e cinqiillnta e cinco mil cruzeiros)
-do empréstimo no valor de Cr$ 100.000.000,00 (eem milhões de
cruzeiros), obtido com a. anuência da. Câmara alta, nos termos do.
Resolução n.o 28, de 30 de junho de 1977.
A matéria 101 examlnana pcla Comissão de Economia que, após
cumpridas todas as exigências relllmentnls, Olllnou pela aprovação
da sollcltnçii<l do Cl<lvemo do Estado de Santa Catn.rtna, nos termo• do projeto de !"'..,<;Oluçiio que apresentou.
No que comi>ete a esta Comissão examinar- o aspecto jurld.lco-constttucional - nndn. há que passa. ser oposto, podendo o pro ..
jeto ter tramitação normal.
Sola das Comissões, 23 de agosto de 1979. - llenrlque de La.
Roeque, Presidente - 1\nlmundo Parente, Relator - Murllo Badaró - Bernardino Viana - .Almlr JPlnto ,_ [Moacyr Dalla. ,_ Aloysio
ChiLvos - Nel!ion CJLmelro - Leite ChiLvos - LÚIU'O Barbosa.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expcdicn!c lido vni à publicução.
Sobre u mesa, projeto de resolução que será lido pelo Sr. l11·Sccrct6rio.
t /Ido o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 53, DE 1979
Mod!Oca o lnclso 11 do art. 339 da Rcsoluçiio n• 58/72 (Regulamenlo Admlnlslralho do Senado Federal.)

O Scnuda Federal resolve:
Art. Jv O inciso li, do urt. 339, du Resolução n~' 58, de 1972, passu a ter
a seguinte redução:
"Art. 339.

......................... ········ ....................... .
II- quanto aos Gabinetes Uos Senadores, perante os rcspecti·
vos Chefes,"

Art. 211 Revogam-se as disposições cm contrário.
Art. 311 Esta Resoluçito entrará em vigor na data de sua publicação.
JusJIOcoção

O Ato nl' 5j73, du Comissão Diretora, delegou estes poderes aos Chefes
dc Gabinetes da Mesa, não estendendo aos demais Gabinetes, havendo, as·
sim, desigualdade de trutumento.
Necessário se faz dizer que os funcionários desta Casa, que:: exercem es·
tas funções, são de confiunça dos Senhores Senadores, e que podem muito
bem responder pelo andamento dos trabalhos de Gabinete de cada titular.
Com a única intenção de colaborar com a Douta Comissão Diretora, é
que apresentamos o presente projeto, a fim de que venha resolver, se aprova.
do, um problema que todos nós Senadores sentimos.
Sala das Sessões, cm 23 de agoS!o de 1979.- Aderbal Jurema- Roberto Saturnlno- José Gulomard- Mouro Bcne~ldes- Henrique de La Rocque- Benetlllo Ferreiro- Julahy Mogolhães- Eunice Mlehlles- Alfonso
Camargo - Raimundo Parente - José Llns - Agenor Maria - Benedito
Canellas.

LEG/SLAÇ,!O CITADA
RESOLUÇÁO N• 58, DE 1972

... ················· ..................................... .
Da FreqUência

Art. 339. A freqUência dos servidores do Senado Fedc::ral será registrada:
I -perante o chefe imediato até o nlvel de Seçào;
li -quanto aos Gabinetes dos Senadores, perante os n:spectivos titula-

res.

.................................................................
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projc!o lido, após publicado
c distribuldo em avuslsos,licará sobre a mesa durante 3 sessões a fim de receber emendas, após o que será despachado às comissões compstentes.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. }li-Secretário,
São lidos os seguiflleJ

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 238, DE 1979

Determina o reajuste automático dos salários sempre que a lnnoção allnglr I 0%.
O Congresso Nucional decreta:

Art. I\" Sempre que a innação acumulada, a partir do último reajuste,
atingir o nível de 10%, os salários serão reajustados automaticamente na
mesma proporção.
Art. 2\" Os lndices do custo de vida, aprovados pelo Ministério do
Trabalho serão acompanhados c fiscalizados por comissão constituída de representantes dos empregados c dos empregadores especialmente eleitos pura
esse fim.
Art, )9 Esta Lei entrará cm vigor na data de sun publicação, revogadas ns disposições em contrário.
J usiincaçõo

Impõe-se u revisão urgente da política salarial do Pais.
''Em apena.f um me.r, a carne já subiu /I ve:es, u alcatrajá está custando

Jl.l cruzeiros o quilo" é a noticia publicada na primeira página da edição de
hoje do Comia Bra:illen.re (22/ Agoslo/1979).
Essa noticia contrustu de forma gritante com a situaçüo real da famflia
trah:1lhudora, cujos sahlrios, de acordo com a política imposta pelo GoverrJo, são reujustados, não 11 vezes por mês, mas apenus umu vez por ano.

Alimentos, roupns, transportes, remé:dios, impostos, gêneros de toda a
espécie têm seu preço ou valor eh:vudo a cadu momento. Mas os sall1rios da
comunidade trubalhudoru só si1o reujustudos nnunlmcntc.
Dai o processo de conccntruçiio dn renda cm mnos de poucos, c:, de ou·
Iro lado o emrohrecimcnto contrnuo dos nssuinrindos.

,,,,'
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Eis o quadro demonstrativo desse processo tomando como referência os
unos de 1960, 1970 e 1976:
DJSTRIBUIÇAO PESSOAL DA RENDA
Partlclpaçio na Renda

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

60% mais pobres
S% mais ricos ...................
I% mais ricos

1960

1970

1976

23,4%
30,7%
13,0%

21,0%
34,1%
14,6%

18,5%
37,9%
17,4%

Fonlc: Ramonval A. Costa, Boletim do Economista, Brasllia 1979.
Esses dapos mostram o agravamento continuo das desigualdades. Em
1960, 60% dos brasileiros de renda mais baixa tinham uma participação de
23,4% na renda nacional. Essa par1icipação cai para 21%, em 1970. E para
IB,S%, cm 1976. E, de outro lado, a parcela dos mais ricos que representam
J% da população, vai crescendo de 13% em 1960, para 14,6% em 1970 c
17,4% cm 1976.
A mesma injustiça vem se verificando na distribuição funcional da renda entre os salários e os lucros, principalmente no setor financeiro e na área
das grandes empresas multinacionais. Mas, até mcsnlo no sctor industrial,
essa situação se agrava, como mostra o quadro abaixo sobre a distribuição
da renda na indústria de transformação, de autoria do ilustre economista
Roberto Macedo:
DISTRIBUIÇÃO DA RENDA NA INDÚSTRIA

Ano.s

S111drios

Lucros

Tot•l

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

29%
28%
26%
25%
25%
24%
26%
25%
25%
23%
25%
25%
23%

71%
72%
74%
75%
75%
76%
74%
75%
75%
77%
75%
75%
77%

100%
100%
JOO%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Fonle: Roberto Macedo- Distribuição Funcional de Renda na Indústria de Trans·
formação,

Cai a participação do salário c aumenta a parte dos lucros, no total dos
rendimentos gerados no sctor industrial. Em 1961, o salário participava com
29% desse total. Em 1973, essa participação cai para 23%. Enquanto que a
parte dos lucros, no mesmo pcrfodo, sobre de 71% para 77%.
Os dados estatísticos confirmam uma realidade que está patente aos
olhos de todos: cresce a distância entre a renda dos mais ricos c a remuneração dos assalariados.
A innaçào está vinculada a esse processo e os trabalhadores têm plena
consciência disso. Eis um trecho das conclusões do recente Congresso dos
Metalúrgicos realizado em Poços de Caldas: "t! justamente a mllaçào que
possibilita a concentração de renda. Para se retirar renda da famrlia do trabalhador é preciso que o trabalhador pague preços mais altos em suas com·
pras de mercadorias. Dessa maneira, vai-se transferindo renda dos setort:s
assalariados c dos demais setores de rendas fixus, para o setor empresarial.
Hoje, os preços das merCadorias são manobrados por grandes empresas
oligopolistas que detém o controle do mercado. Como na indústria brasilei·
ra, praticamente cm todos os sctorcs, existe o domfnio de uma ou mais cm·
presas de grande porte, pode-se afirmar que cm regra os preços industriais
acpendcm dessas empresas.
Essas empresas lixam os preços de seus produtos, acrescentando ao custo
umu tuxu de lucro. O produto é lançado à venda, q__uundo se sabe que seu
preço vai garantir esse lucro predeterminado, Reside afuma das causas principais da innaçüo.
uma pesquisa encomendada pelo Ministério do Trabalho à Universidu·
de de Silo Puulo chega exutumcntc a essa conclusüo, (Andrea Sandra Culubi,
Reajustes Suluriais, Preços Industriais, Influçüo c Nfvel de Emprego -

_,
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CNPE, Secretaria de Emprego e saldrio do Ministério do Trabalho -e FI·
PE)".
E'ssa situação injusta, desumana c untibrusilciru é que explica os movimentos de protesto e rcivindicaçõ.o, cada vez mais desesperados, que vêm
eclodindo cm todos os quadrantes do território nacional. Ao contrário do
que pretendem alguns tecnocratas ou governantes retardatários, as greves c
movimentos de protesto não são "casos de polfcia", mas, sim, "questões de
justiça".
A justica c o interesse nacional exigem que se modifique com urgência,
em pontos tundamcntais, a polftica salarial vigente.' Essa necessidade de mudança vem sendo afirmada no Congresso Nacional c começa a ser reconheci·
da pelo Governo. O próprio Ministro do Planejamento, cm debate realizado
no plenário do Senado, declarou-se favorável à admissão de mais de um reajuste anual. E no Senado foram feitas diversas propostas nesse sentido, atra·
vés de Projetas de Lei estabelecendo reajustes trimcstrnis ou semestrais de salários (Projetas c Emendas Nelson Carneiro, Marcos Freire, Mauro Bcncvidcs, Dirceu Cardoso, Franco Montara, Humberto Lucena).
Mas o debate da matéria com lideranças sindicais, economistas e outros
sctores vinculados ao problema nos convenceram de que os reajustes scmcs·
trais, quadrimestrais ou trimestrais não constituem a melhor solução.
Essa conjuntura de innação crescente, como ocorre atuulmcntc, essas
modalidades de reajustes periódicos fixos não representam uma defesa afctiva dos assalariados.
Mais justo c de carâtcr antiinnacionário serão sistema de reajuste automático dos salários, scmpJe que a innação atingir 10%, a contar_da dat~.dc.
sua última fixação. E esse o sistema que estamos propondo ao Congresso
Nacional c ao Governo, através do presente proJeto que dispõe no art. 19:
"Sempre que a inflação acumulada, a partir do último reajuste, atiitgir o
nível de 10%, os salários serão reajustados automaticamente da mesma proporção".
O reajuste proposto é a forma. efctiva de defesa do trabalhador, porque
impedirá que a inflação recaia maciçamente sobre os assalariados.
Esse reajuste automático terá também carãter antiinflacionário, porque
a inflação deixará de interessar àqueles que a promovem c dela se bencficinm. A inOação perderá o atrativo como elemento de concentração de ren·
da.
A proposta prevê, também, a participação obrigatóri~ de representantes
dos trabalhadores e das empresas no acompanhamento c fiscalização dos
índices de custo de vida.
É importante lembrar que o reaJuste proposto scrã feito sem prcju(zo
das negociações dirctas, realizadas periodicamente entre os sindicatos de trabalhadores e as empresas,
Com o presente projeto oferecemos uma contribuição objctiva à inadiável mudança da política salarial_vigcnte. Estamos certos de que, com os
acréscimos c aperfeiçoamentos a serem introduzidos com o debate da matéria, o Congresso oferecerá ao. Pais Uf!l instrumento legal mais justo c cfi·
ciente para corrigir as graves distorções quevém sacrificando pesadamente a
comunidade trabalhadora brasileira.- Franco Montoro.
(As Comissões de Constituição e Jusliça, de Legis/açao Social e
de Finanças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 239, DE 1979
Cancela penas lmposlls ao ex-Presidente Juscelino Kubltschek
de Oliveira, determina a devolução das condecorações nacionais que
lhe foram retiradas, bem como a sua relnclusão nos quadros das respectivas ordens dos quais tenha sido excluído.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' São canccludas as penas de cassação de mandato c suspensão
de direitos politicas impostas ao ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Oli·
veira pelo Decreto de 8 de junho de I964 e publicado no Diário Oficial du
mesmu data.
Art. 29 São restituídas ao ex-Presidente Juscelino Kubitschck de Oli·
veira todas as condecorações nacionais, civis c militares, que lhe foram retiradas.
Art, )9 Proccder-se·Ú reinclusão do seu nome nos quadros dus ordens
honorHicas, civis c militares, dos quais tenha sido excluído.
Art, 4' Revogam-se as disposições cm contr6rio, entrando essa lei em
vigor nu data da sua publicação.
'
Jusllflcaçõo
A umplu reabilitação lcgul du memória de Juscelino Kubitschck de Oli·
veira constitui muis do que um simples ato de justiçu e ~c tardia repuruçilo
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morul: representa um imperativo histórico da consciência c du própria digni·
dadc da Nuçi'io brusilciru.
Atingido nos seus direitos de cidudào, por um gesto de força do nrhltrio
11 serviço duma pubdio politica de circunstância, a puniçilo que lhe foi imposta, por insondáveis critérios rcvolucionúrios, encontrou nu palavra de quc:m
construngidamente a aplicou, o ex-Presidente Humberto de Alencar Castcllo
Branco, a sua precisa denniçiio: um ato de conteúdo meramente político.
Se queremos, e queremos a concilhiçiio nacional, temos que iniciú-lu
com a restuuraçào, no tempo, de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Ele foi,
durante toda n sun vidn pública, exemplo humano de tolerância, de convivia
fruternul c de compreensão politica. Todos os golpes que recebeu, ele os re·
ccbeu com a grandeza de quem teve a inteligência c o coração u serviço de
sua Pátria. Nenhuma violência mudou o seu temperamento, nenhuma hu,mi·
ihaçào o humilhou e, por maior fosse o ódio com que buscassem fcri·lo. per·
mancceu incapaz de odiar.
Neste momento,cm que o Pafs começa a transpor as fronteiras entre um
estado de cxceçào c o Estado de Direito, cumpre restaurar não apenas o im·
pério da legalidade e da justiça, mas, igualmente, o da verdadeira política,
que deve sempre sobrepor aos pequeninos critérios das paixões de circuns·
ttincia os grandes objctivos de substância do bem público.
Ningut:m melhor do que Juscelino Kubitschck de Oliveira encarna, nesta
como em qualquer hora da História Pátria, o sentido profundo da verda·
deira política, toda voltada para o bem do seu Povo c de seu Pafs. Homem
público por predestinação, "contemporâneo do futuro" -como tão bem o
definiu Paulo Pinheiro Chagas- a sua obra, desde a Prefeitura de Belo Ho·
rizonte e o Governo de Minas Gerais, até a Presidência da República, tem a
marca inconfundível de grandeza que assinala o verdadeiro e raro Estadista
para a eternidade da História dos Povos. Mudou a fisionomia e o destino do
Brasil. Deu ao povo brasileiro .n consciência nacional da luta pelo desenvol·
vimento da Pátria. Na sua agitada vida pública há, entre muitas outras, uma
lição imorredoura para todos os governos c homens públicos deste País: a de
que todos os progressos, todas as reformas podem e devem fazer-se den·
tro du lei da Democracia e do mais escrupuloso respeito aos direitos huma·
nos c às ~rcrrogativas das minorias polfticas. Ningut:m mais do que ele foi
escravo da legalidade c do apreço pelo adversário. Ningut!m mais firme na
obstinação .de suas idéias, mas igualmente na consideração às idéias dos que
se lhe opunham. Ninguém mais humilde na sua própria vitória, nem ·mais
generoso na derrota do antagonista, Ninguém mais admirável ?o. exemplo
de concórdia e pacificação nacional do que ele, ao conceder amstla ampla,
geral e irrestrita a grupos insurrectos ainda de armas nas mãos.
• .
Minas, cujo povo honramo~nos de representar no Senado da Repubh·
ca, ainda hoje se encontra profun~amente atingida com o golpe q.ue denc·
griu a memória do grande lfder do povo brasileiro c os seus doze m1~hõe~ de
li! hos, cm absoluta unanimidade, almejam a sua plena reabilitação h1stónc~.
As condecorações que recebeu cm vida, em reconhecimento aos insuperáveiS
serviços prestados à Nação, não lhe podem ser usurpadas, P?rque ~erten·
cem ao nosso povo, que o tem como um dos seus e dos ma1s quendos,
Estamos certos de que não só interpretamos o sentimento de Minas,
· como de todo o povo brasileiro, no propor o presente ato parlamentar de
respeito c homenagem ao Grande Presidente, Neste ~emento, em que u
Nação se prepara para o histórico reencontro democrático, restaurar a pie·
nitude da reabilitação legal de Juscelino Kubitschck de Oliveira é mais do
que praticar um ato de justiça com um dos maiores brasileiros de todos os
tempos: é praticar um ato de justiça com o Brasil.
A transformação deste Projeto cm Lei traduz não apenas um testemu·
nho da consciência da verdade histórica, mas, estamos certos, a vontade de
todu a Nação.
Sala dus Sessões, 21 de agosto de 1979.- Tancredo Neves.
(Â Coml.fsào de Comtiwirào t' Ju.rrira.)

PROJETO DE LEI DO SENADO No 240, DE 1979
Dispõe sobre a contagem de períodos Incompletos de tempo de
serviço prestado em aiiYidades consideradas penosas, Insalubres ou
perigosas,

O Congresso Nucionul dccretu:
Art. JY O urt. 9Y dn Lei n~' 5.H90, de Hde junho de 1973, é acrescido de
mnis um pnritgrafo, 311, com a seguinte redaçiio:

*

"9 Jv Para us segurados que niio tenhum completudo os
pcrlodos mfnimos previstos neste urtigo, o tempo de servi~o presta·
do cm atividade~ cunsillcrudus pcnosus, insulubrcs ou pcngmus se·

rá contudo, dia a dia, c adicionado ao tempo de serviço normal,
mediante a aplicação dos seguintes coeficientes:
a) 2,33 (dois inteiros c trinta e três ccntêsimos) para o grau
máximo;
b) 1,75 (um inteiro c setenta e cinco centésimos) para o grau
médio;
c) 1,40 (um inteiro e quarenta centésimos) para o grau mfni~
mo,"
Art. 29 Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicacão, revogadas
as disposições cm contrário.
Justificação
Antes de mais nada, desejamos registtrur que a presente proposição,
que permite a contagem de períodos incompletos de tempo de serviço presta·
do em utividudes consideradas penosas, insalubres ou perigosas, já foi apre~
sentada pelo ilustre ex-Deputado de Sào Paulo, Ruy Brito.
E de inteira justiça que renovemos a proposição porque, como sabemos, o art. 9~ da Lei n9 5.890, de 1973, que introduziu alterações na Lei Or·
giinica da Previdência Social, dispõe que a aposentadoria especial é concedi~
da ao segurado que tenha trabalhado quinze, vinte ou vinte e cinco anos em
utividudes consideradas penosas, insalubres ou perigosas, em consonância
com o respectivo grau aplicado, isto é, máximo, médio ou mfnimo. Portanto, a norma legal somente contempla o período completo, representando
uma lacuna as hipóteses de períodos incompletos.
Nu verdade esse critério tem sido objeto de críticas as mais variadas por
parte dos trabalhadores e entidades sindicais, especialmente em se tratando
de industriários. Isto porque, nào raro, o trabalhador permanece apenas por
algum tempo em atividadc considerada penosa, insalubre ou perigosa. Sen~
do assim, se não completar o período exigido de quinze, vinte ou vinte e cin~
co anos, não farli jus à aposentadoria especial.
Ora, se permanecer a norma legal cm vigor, sem que se lhe introduzam
as alterações ora propostas, muitos trabalhadores não lograrão sua aposentadoria com o aproveitamento de períodos acaso trabalhados cm situação
adversa, consoante a Lei referida já dispõe, que, somente serão considerados
os períodos completos,
Assim, o que estamos propondo é que o trabalhador, possa, quando for
o caso, contar o tempo de serviço trabalhado em atividade considerada pe·
nos:t, insalubre ou perigosa, juntamente com períodos de serviço normal, de
tal sorte que somudos ambos os tempos, que são heterogéneos, tenht~mos o
pr:ILO indispensável à aposentadoria por tempo de serviço, seja normal, seja
especial.
O projeto busca, portanto, estabelecer coeficientes que, multiplicados
pelos dias trabalhados, resultem num tempo de serviço compatível com a ~ti·
vidadc desenvolvida. Por exemplo: um trabalhador que tenha exerc1dc
função em utividade insalubre em grau mínimo, durante dez anos e mude
para uma atividadc normal em que a aposentadoria seja concedida aos trinta
c cinco anos, terá o trabalho (dez anos) multiplicado por 1,4- resultado du
operação 35:25 ::o I,4, ou sjeu, os dez anos trabalhados em atividade insalubre, em grau mínimo, ao serem adicionados ao tempo de serviço normal
transformando-se em quatorze anos, pelo fato de a aposentadoria desse tra·
balhador ser concedida aos trinta e cinco anos.
A contagem de tempo de serviço proporcional ao tempo trabalhado cm
atividade considerada adversa é tanto mais justa e necessária, se considerar·
mos o enorme desgaste ffsico a que está sujeito o trabalhador que descmpe·
nha suas funções nessas condições. Por isto mesmo, não é lógico que, tendo
permanecido nessa situação por algum tempo, este não seja aproveitado, na
proporção eqilitativa, a fim de que o tempo de serviç() seja encurtado e a
aposentadoria seja concedida com o período inferior aos ~rinta e cinco ~nos.
Acreditamos até mesmo que tenha havido um descu1do ou esquccJmen·
to do legislador ao não prever as hipóteses de que tratamos na proposição
sob exame, tal a justeza respaldada pelos reclamos de milhares de trubalha·
dores de todo o Brasil.
Ademais, n proposiçilo atende uo imperativo da higiene, mediei nu c se·
gurançu do trubulho, quando buscu uproveitar perfodos trubulhudos cm
condições de insnlubridad\., penosidude e periculosidude.
Esta é uma questão de justiçu a ser dispensudu nos trabulhudores que,
pela função exercida, tém direito u um tmtamento diferenciado dos denwis
~rupus de prolissionais segurados da Prcvidénciu Sociul.
Sala Lias Sessões, 21 de agosto Llc 1979.- Frunco 1\lontoro.
(As C'omi,1·.wk1· c/1• C'oll.\'liluiçcio f' Ju.l·ti('tl, dt• Le~i.l'lcláio Soda/ t'
"'' Fitltlrlftl.l".)
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 241, DE 1979
Dispõe sobre garantias bdslcus aos producorcs de café.
O Congrc~su Nacional decreta:
Art, I"~ O preço mínimo, garantido aos produtores de café, não podcril
ser inferior a 70% (setenta por cento) do valor de registro do produto, fixndo
pelo Instituto Brasileiro do Café, no dia da liberação.
Art. 2"~ A cota de contribuição, atribuída aos producores de café pelo
Instituto Brasileiro do Café, não poderá exceder ao correspondente a 25%
(vinte c cinco por cento) do valor de registro do produto, no dia em que for
cxig{vd o seu pagamento.
Art. 3"~ Esta Lei entrará cm vigor nu data da sua publicuçüo.
Art. 4"~ Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Cumpre ao Instituto Brusileiro do Café (IBC) realizar a politica econômicu do café brasileiro, no Pais e no exterior, tarefa que envolve vustc campo de atuação, que vai desde a pesquisa agronómica c tecnológica, até a pro·
moção, difusão, aperfeiçoamento do comércio e distribuição do produto.
Da mesma forma, cabe ao IBC assegurar um preço justo para o produ·
tor, assistindo-o amplamente, com o propósito fundamental de aumentar a
produção, a qualidade c o consumo de café, nos mercados interno c internacional, com vistas, principalmente, cm nosso balanço de pagamentos.
Esse preço justo, a nosso ver, deve ter por base o valor de registro fixado
pelo próprio IBC c não como se faz atualmentc, sem qualquer critério, limite
ou avnliação cncaz.
Por isso, afastando o sistema aleatório vigente, estamos propondo um
limite mlnimo c um ponto de referência para a fixação do preço mínimo garantido ao produtor, para tirá-lo do tormento c da incerteza cm que ora vive.
De outro lado, ainda objetivando assegurar protcção e estimulo à cafeicultura, cuida o projeto de estabelecer parâmetro pura o cálculo da cota de
contribuição a cargo dos produtores.
Num c noutro caso, se for justa a fixação do preço de registro, serão justos os õnus c as vantagens do produtor de café.
Sala das Sessões, 23 de agosto de 1979. - Amaral Furlan.

ModlOca a redaçio do art. 370 do vigente Código Civil.
O Congresso Nacional decreta:

Art. I• O urt. 370 da Lei n• 3.071, de I• de janeiro de 1916 (Código Civil Brasileiro), passa a vigorar com a seguinte redução:

E claro que, por uma questão de cautela, não se deve deferir o direito de
adação a todos os cnsuis que vivam em comum, senão que àqueles cuja união
seja presuntivamcntc duradoura. E as condições que o projeto apresenta
pura aferir esse caráter de união duradoura {prazo superior a cinco anos ou
existência de filho comum) parecem-nos de toda coerência e clicácin.
Sala das Sessões, 22 de agosto de 1979. - Nelson Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA

CÓDIGO CIVIL
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Art. 370, Ninguém pode ser adotado por duas pessoas, salvo se forem
marido e mulher.

.................................................................
(À

Comissão de Constituição e Justiça.;

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 243, DE 1979
Autoriza o saque dos dep6slcos do Fundo de Garanda do Tempo
de Serviço, para paeamento de anuidades escolares, e dá outras providências.
·

Art, 211 Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições cm contnírio.
O instituto jurldico da adoção (ou filiação civil) é de origem antiqulssi·
ma, tendo sido admitido no direito romano, onde teve largo acolhimcn'fl,
destinando-se a perpetuar, nu continuidade das fam(lius, o culto domésuco
(cf. Eduardo Esplnola, ln A Famllia no Direito Civil Brasileiro, ed. Conquis·
tu, pág. 537).
Conquanto tivesse perdido projeçilo na Idade Mêdia, indo quase ao de·
sapurccimcnto, readquiriu extraOrdinário prcstfgio no direito moderno,
encontrando-se reconhecido e regulado, com maior ou menor liberalidade,
em quase todos os códigos vigentes.
E o alcance social do instituto, independentemente das notórias saiu ta·
rcs conseqUências de curãtcr económico, é indisfurçâvel, uma vez que pcrmi·
te a intcruçào ufctivu de quem udota c u udcquução, o ajustamento familiar
de quem é adotudo.
No Brasil, upesar de algumas evoluções ditadas pelas novas rculidudcs
sociuis e suas conseqUências no âmbito da fam!liu (v, Lei n"~ 3.133, de 8 de
mui o de 1957), muntidu ficou u regra geral segundo n qual ninguém pode ser
udotudo por duus P"'""' (urt. 370 do Código Civil).
Assim, nào i: passivei que dois irmãos, ou duns irmãs, ou um irmão c
umu irmà, ou duus pessoas quaisquer adotem o mesmo (Ilho simulttinca ou
~uccssivamente, (cf. J.M. Curvu\ho Suntos, iii Código Civil Hrusi\eiro lntcr·
prctadu, cd, Freitas Bustos, vai. VI, pl1g. 17),

-·

hy.

"Art. 370. Ninguém pode ser adotado por duas pessoas, sal·
vo se forem marido c mulher ou se comprovarem vida em ·comum
hfa mais de cinco unos ou que jâ têfl! filho comum."

JustiOcaçio
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O motivo preponderante dessa rcgm, evidentemente, é a uconsclhítvel
prudência munifestadu pelo legislador quanto às eventuais- mus, nem po1
isto impossíveis ou remotas- disputas de direitos c deveres cm relação à
pessoa do :1dotado.
A exceçiio à regra vem consignadu no próprio texto do urt. 370, onde é
pcrmitidu a adoçi'io por duas pessoas, desde que marido e mulher. Nada mais
justificável- pender" Carvalho Santos- eis que "ui a ficção nüo briga com
u rt:alidude",
Entretunto, us mesmas razões de órdem jurídica, econômicu, social ou
moral que militaram cm fuvÓr dn edição dn Lei n"~ 3.133/57 e de tantas outrus de atuação especrtica no ãmbito do Direito de Fnmllia, todus tendentes a
amenizar os rigores de uma legislação acentuadamente preconceituosu,
quanto a reconhecimento de filhos fora do casumcnto, a direitos da compu·
nhcira não casada, etc., fazem que, no momento, seja aceitável c mesmo
compatlvel a extensão do direito de udotar a duas pessoas que, embora não
casadas, tenham vida regular cm comum.
A prúticu forense registra casos freqUentes de pessoas que, vivendo em
comum e desejando adotar umu criança, são forçadas a fazê-lo somente atra·
vl:s de uma delas, face à regra do art. 370, do Código Civil. E quem geral·
mente o faz é a mulher, restando ao ••pai adotivo" a condição de viver uma
irrealidade em relação à criança adotuda, A esse pai adotivo, cm casos que
tais, niio são assegurados direitos nem impostos dcven:s quanto à criança
adotnda, embora a situação devesse ser a mesma emergente da união conjugal, particularmente no interesse da própria criança.
O projeto que aqui vai elaborado, visando corrigir esta lacuna no insti·
tu to da adoçüo, consubstancia, além de toda a coerênciujuridica que exs urge
de seu próprio texto, uma sugestão que recebo e acolho de experiente advo·
gado cm questões de Direito de Fuml\ia: o Dr. Sérgio Paula de Souza Caiu·

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Agricu/wra, de Eco·
nomia e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 242, DE 1979

_______

O Congresso Nucional decreta:
Art. III Independentemente do disposto nos artigos s~ c 10 da Lei n~
5.107, de 13 de setembro de 1966, o empregado optante pelo regime do Fun·
do de Garantia do Tempo de Serviço é autorizado a utilizar a sua venta vin·
culada, pura pagamento de anuidades de escola de nfvcl superior cm que ele
cjou seus dependentes estiverem comprovadamcntc matriculados.
Parâgrafo único. A utilização de que truta este artigo serâ permitida
uma vez por ano, cabendo uo Bunco Nacional du Habitação (BNH) baixar
as instruções necessárias à cfetivaçào do suque nu conta vinculudu do emprc·
gudo.
Art. 2"~ Esta Lei cntrurú em vigor na dutu de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Justlneaçio
De acordo com o art, 176 du Constituição Federal (Emenda n• 1/69) ln
\'t>rbi.f:
"Art. 176. A educação, inspirudu no princípio da unidude
nucionul e nos ideuis de liberdade c solidariedade humunu, é dlrclco
de todos c dever do Estado, e serll dudu no lu r c nu escola" (Nosso o
destaque.}
su:~

Infelizmente, porém, o Estudo brusilciro ni\o tem poi.Jido cumprir, cm
plenitude, o dever imposto pela Lei Muior.

.....
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Em nível superior, por exemplo, o ensino é ministrado, cm grande parte,
ror Fuculdudes rarticularcs, cujas anuidades têm se revelado pesadas para
us lilhos de trabalhadores.
As bolsas de: estudo, com que o Estado atenuaria a carência de recur:,o~
dos interessados, são poucas c cm importância bastante inferiores às c:xigidns
raru a cobertura das anuidudes.
Da mesma forma, a recente tentativa de subsidiar os estudos universitnrios através de empréstimo aos alunos, não teve a pretendida aceitação,
pois, segundo informam os jornais, somente 25% dos formulários distribui·
dos foram l.levidamente preenchidos c apresentados à Caixa Ec:onômica Fc:·
dera!, executora do aludido programa. A principal razão desse insucesso pa·
recc estur nos juros de 15% ao ano, considerados excessivos pelos estudantes.
Torna-se indispensável, portanto, obter novas fontes de recurso, para
atendimento ao legitimo desejo dos jovens, de se prepararem para a disputa
de posições num mundo cada vez mais competitivo.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, criado para substituir a cs·
tabi!idade no emprego, trouxe prcjufzos para os trabalhadores, com especial
destaque para a rotatividade da mão-de-obra, até agora não debelada.
Hú que rccorhecer, no entanto, que a formação de um patrimõnio, pe·
riodicumentc corrigido cm seu valor, de acordo com a perda de substância
da moeda brasileira, conferiu ao empregado vantagem inexistente no sistema
da CLT. A aposentadoria c a morte, que neste último nada representavam
cm termos de indcnização, garantem, hoje em dia, ao optante do Fundo ou à
sua família, o levantamento dos depósitos feitos cm nome do assalariado.
Da mc::smn fnrmn, n ciesc:mprego, o casamento do trabalhador-mulher c
o estabelecimento do obreiro como industrial ou comerciante, autorizam a
retirada, integral ou parcial dos depósitos do FGTS.
Finalmente, cumpridas determinadas exigências (5 anos de serviço, etc.)
admite-se o saque da conta vinculada, para efeito de aquisição da casa pró~
pria, atendendo, destartc, a uma das maiores aspirações do ser humano: a
obtenção de abrigo do qual, pelo menos em tese, não seja forçado a mudar·
se com freqUência.
A presente sugestão se apóia, assim, nos citados precedentes e, caso Vc:·
nha a ser aprovada, conforme esperamos, proporcionará aos trabalhadores c
seus dependentes - que num louvável esforço de ascensão social inRressarcm
cm escolas de nível superior - a oportunidade de suprir a falha do Estado
no cumprimento do dever de favorecer a educação de todos os cidadãos.
De acordo com o projeto, comprovada a matricula do trabalhador op·
tantc ejou de seus dependentes em escola de nivel superior, scrã autorizado o
saque na conta vinculada o Fundo, de importância correspondente no com·
promisso do empregado com o pagamento das anuidades respectivas.
O levantamento acima - a ser efctuado independentemente da realização de outros saques autorizados nos artigos 89 c lO da Lei n9 5.107/66somente poderá ser feito uma vez por ano c de acordo com as instruções que
vierem a ser baixadas pelo Banco Nacional da Habitação, na qualidade de
gestor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
O indisculfvel alcance do projeto c a justiça dos propósitos que o ani·
· mam, fazem-nos acreditar na sua tranqUila aprovação,
Saia das Sessões, 22 de agosto de 1979. - Omtn Quércla.
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d) aquisição de equipamento destinado a utividade de natureza autôno~
mu;
e) por motivo de casamento do empregado do sexo feminino.
III- Durante a vigência do contrato de trabalho, a conta somente po~
derú ser utilizada nu ocorrência das hipóteses previstas nas letras b e c do
item 11 deste artigo,
Art. 10. A utilização da conta vinculada, para o fim de aquisição de
moradia própria, é assegurada ao empregado que completar, depois da vi·
gência desta Lei, 5 (cinco) anos de 5crviço no. mesma empresa ou cm emprc~
sus diferentes, de acordo com as disposições da Lei nQ 4.380, de 21 de agosto
de 1964, por intermédio do Banco Nacional da Habitação (BNH), de conformidade com as instruções por este expedidas.
§ I• O BNH poderá, dentro das possibilidades financeiras do Fundo,
autorizar, para a finalidade de que trata este artigo, a utilização da conta vin·
culada por empregado que tenha tempo menor de serviço que o ali mc:ncionado desde que o valor da própria conta, ou este complementado com poupanças pessoais, atinja a pelo menos 30% (trinta por cento) do montante do
financiamento pretendido.
~ 2Q O BNH poderá instituir, como adicional, nos contratos de finan·
ciumento de que trata este artigo, um seguro especial para o efeito de garantir a amortização do débito resultante da operaçiio cm raso de perda ou redução do salário percebido pelo empregado.
(Às Comissões de Constituirão e Justiça, de Legislarão Social,
de Educacào e Cultura e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• :!44, DE 1979

Inclui dispositivo no Decreto-lei n~ 2.848, de 7 de dezembro de
1940- Códiao tlenal - remunerando os dlsposltlvos subseqüentes.
O Congresso Nacional decreta:
Art, 1• O Decreto-lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código
Penal- pussa a viger com a inclusão do seguinte art. I54, alterado para n:-t.
155 o atual art. !54 e remunerados os dispositivos subseqUentes:
"Violação do direito à intimidade
Art. 154. Violar, mediante processo tecnológico, o direito à
intimidade da vida privada, ou o de resguardo do que não for dito
publicamente.
Pena - Detenção

at~

I ano.

§ I9 Em igual pena incorre quem importunar, de forma reite-

rada e sem justa causa, o recolhimento ou a intimidade, de qual·
quer pessoa, ainda que em local público.
§ 29 Nas mesmas penas incorre quem divulgar os fatos rnti·
mos captados, mesmo que legitimamente.
§ 39 Som'cntc se procede mediante queixa."
Arl. 2• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação.
Art. J• Revogam-se as disposições cm contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
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LEI N• 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966

O Código Penal de 1969, cm seu arl. 161, inspirando-se na tese com a
qual o professor Paulo José da Costa Jr.lornou-sc o titular da cadeira de pe·
nal da Faculdade de Direito da USP emprestou tutela penal it intimidade .
A norma penal achava..se vasada nos seguintes termos:

..·À~.' 8~. '()~~~·r~~~d~' ~~d~~â ·~tili~~ ~~~~~i~ ~~~~~iod~. ·~~~ ~;~~~~t~~
condições, conforme se dispuser cm regulamento:
1 - No coso de rescisão sem justo cousa, pela empresa, comprovada
pelo depósito a que se refere o artigo 69, ou por declaração do empresa, ou
reconhecida pela Justiça do Trabalho, no de rescisão com justa causa, pelo
empregado, nos termos do artigo 483 du CLT, c nos casos de cessação de ati·
vidude da empresa, de término de contrato de trabalho de tempo estipulado,
ou de aposentadoria concedida pela prcvidêncin sociol, a contn poderll. ser Ji.
vrcmc:nte movimentada.
11- No caso de rescisão, pelo empregado, sem justa causa, ou pela em ..
presa, com justa causa, u conta poderfl ser utilizada, parcial ou totalmente,
com a assistência do MinistériO do Trabalho e Previdência Social - MTPS
nus seguintes situações, deviaamcntc comprovadas:
a) uplicuçi\o do cupi..ll cm ntividadc comercial, inoustriul ou ngrope·
cull.riu, em que se haja estabelecido individuulmentc ou em sociedade;
b) aquisiçilo de morudiu própria nos termos do artigo lO desta Lei;
c) ncccssidndc gruve c prcmcnt~ pessonl ou fnmiliar;

11
Violar, mediante processo técnico, o direito à intimidade da
vidn privada ou o direito ao resguardo das palavras ou discursos
que nilo forem pronunciados publicamente.
Pena- detenção, até um ano, ou pagamento não excedente a
cinqUenta dias multa,
§ J9 Nas mesmas penas incorre quem divulga os fatos capta·
dos.
§ 2~ Somente se procede mediante queixa."

Revogado o aludido diploma legal, impunha-se a tutela da intimidade,
que se faz tomando por base o texto revogado.
A norma justilica·se por si só.
Realmente, o processo de corrosilo das fronteiras da intimidade, o devussamcnto dn vidu privada, tornou-se mais agudo e inquietante com o advento du cru tecnológica. Com efeilo, uma catadupa de engenhos- cm geral
cxtrnfdos do ~rscnul da guerra fria- tem sido franqueada aos interessados
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cm penetrar, Udistúnciu c furtivamente, no espaço privado de terceiros. As·
sim, a técnica pussou a conspirar insidiosamente contra a intimidade cu privuticidade do homem moderno. Isto levou a grande maioria dos povos civil i·
zudos a tutelar a intimidade. Na Europa, quase todos os pufses, mesmo nu
cortina de ferro, passaram a disciplinar penalmente a vida privada. Até o
Portugal de Salazar emprestou uma garantia penal ao recato. Nu América
do Sul, alguns ordenamentos jurídico-penais ocuparam-se do argumento,
emprestando tutela penal à privaticidude. E os Estados Unidos da América
do Norte foram pioneiros na tutela da privacy. O texto justifica-se por si só,
mormente depois de Skorpios c dos abusos que a tecnologia tem permitido
pura devassar de vez a intimidade.
O caput do artigo prevê duas hipóteses fálicas: I) a invasão da intimidade mediante processo tecnológico; 2) a captaÇão, mercê da tecnologia daquilo que for dito a pessoas que conosco dialoguem.
Desse modo, estaria invadindo a intimidade aquele que fotografasse a
personalidade notória a grande distância, graças à moderna tecnologia. E estaria incurso nu segunda hipótese aquele que gravasse ou ouvisse, igualmente
à distância, mediante o emprego de recursos tecnológicos, diálogos fntimos
segredados a pessoas que privem da nossa confiança.
Também o importúnio, reiterado c injustificável, mesmo que realizado
em logradouro público, faz-se merecedor da tutela penal. Vejam-se o quanto
são usscdiadas as personalidades notórias, mal suem em público. Jornalistas,
fotógrafos, curiosos de todo o gênero não lhe dão o direito de permanecerem
a sós um momento sequer. E não é o fato de alguém abraçar a carreira artfstica, polftica ou esportiva que irá tirar-lhe o direito à intimidade. Mesmo os
artistas, poHticos ou esportistas têm direito à intimidade.
Não será objcto de punição, apenas, a captação indevida dos fatos fntimos. Igualmente a sua divulgação, embora Jegftima a apreensão da notícia,
deverá ser punida. Mesmo que a captação do fato íntimo se tivesse verificado
no exterior. Estariam, pois, incursos no inciso os órgãos de imprensa que di·
vulgaram conhecidos flagrantes de Jaqueline Kennedy c de Greta Garbo,
Em todas as hipóteses previstas no tipo legal procede-se mediante queixa. O interesse pnrticular sobrepuja o interesse público na esp~cii: c o único
tipo de açiio penal possfvcl será aquele de natureza privada.
Sala dns Sessões, 23 de agosto de 1979, - Amoral Furlon.
(Â

Comissão de Constituição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetas que vêm de ser li·
dos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J9.Secrctário.

E lido n seguinte
REQUERIMENTO N• 286, DE 1979
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro n trunscriçüo,
nos Anais do Senndo Federal, do arligo publicado no Jornal do Brasil, de on·
tem, intitulado "'Odylo", de autoria do imortnl Josué Montello.
Sala dns Sessões, 23 de agosto de 1979. - Lourlval Bapdota.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- De acordo com o artigo 233, do
§ 19, do Regimento Interno, o requerimento será publicado c submetido ao

exame da Comissão Dirctora.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J9-Secretário.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 287, DE 1979
Requeiro, nos termos do art. 367 do Regimento Interno do Senado Federal, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 147/78, que "a·
crcscenta parágrafo único ao urtigo terceiro, da Lei n9 5.859, de li de de·
«m bro de 1972",
Sala dns Sessões, 23 de agosto de 1979. - Oresles Quércla.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O requerimento serú publicado
e incluído cm Ordem do Diu nos termos regimentais.
Sobre n mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 19-Sccrctário.

São lidas as seguintes:
Em 20 de ugosto de 1979.
Senhor Presidente:
Tenho u honru de comunicar a Vossa Excelência que me uusenturci dos
trubulhos da Casu, u partir de 26 a 31 de ugosto corrente, u fim de, no dcsem·
pcnho de missi\o com que me distinguiu o Scnudo, participar do Terceiro
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Congresso Mundial pura a Prevenção do Alcoolismo c da Dependência de
Drogas, u rcalizur-se nu cidade de Acapulco, México,
Atenciosas saudações, - Eunice Mlchlles,

Em 23 de agosto de 1979.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do
País, no período compreendido entre 24 de agosto c 20 de setembro, do cor·
rente ano, a fim de participar da Delegação do Congresso Nacional à Conferência Internacional de Parlamentares sobre População e Desenvolvimento,
a realizar..se em Colombo, Sri Lanka.
Anteciosamentc Saudações. - Gilvan Rocha.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Ãs comunicações lidas vuo à
publicuçuo. (Pausa.)
Hú oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique de La Rocquc.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA. Lê o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ele foi embora. Os seus amigos, os mais dUetos, nem eles podem avalia;
o vazio de sua perda, Falar de Odylo Costa, filho, não é fácil, tal a vastidão
de sua obra c de sua ação no contexto mais variado da atividade humana.
Fomos um dos privilegiados com a sua amizade, desde os primórdios da
mocidade de ambos. Estudamos juntos, irmãos deixamos, com o diploma na
mào, a Faculdade de Direito do Estado do Rio de Janeiro.
Era hábito seu o comparecimento no nosso jantar anual de comemoração de formatura. E a poesia floria com o aroma da sua presença tão festejadu. E com quanta beleza literária c sentimental fomos nós, os seus colegas,
por ele premiados. Imortal, integrante do Senáculo dos Sábios, jámais foi
um arrogante no mundo das letras, onde sempre foi destaque dos mais eminentes,
Junto a Deus há de ser o cancioneiro da poesia, a alegrar aindu mais os
encantos da eternidade e com seus olhos ternos não esquecerá, sem dúvida,
os que nc:le sempre dcslumbrarum um homem repleto das melhores virtudes
humanas.
Devemos-lhe muito. Sofreu c pagou caro pelas suas predilcções polfti·
cas. Mas ele 'era o amigo firme das horas mais incertas. Sem ser um militante
no manejo da vida pública, o seu coração sempre teve as suas preferências.
Era u~m idealista c com ele se foi uma das melhores figuras da nossa geração.
A sua dedicada companheira, u doce Nazaré, aos seus filhos c a todos os
seus familiares a nossa mais comovida homenagem, que solicitamos lhes seja
transmitida.
Sr. Presidente, solicito também que seja transcrito nos Anais do Senado
da República o discurso de S. Ex• o Sr. Governador Aimê Lamaison, quan·
do ontem· dizia S. Ext:
"Secundando a simpática iniciativa do Senhor Presidente du
República de incentivar a instalação do Museu Juscelino Kubits·
chck cm Brasflia, o Governo do Distrito Federal, conferindo neste
ato dimensão concreta ao nobre propósito de Sua Excelência, autorizou a doação do terreno cm que se edificará o Monumento destinado n perpetuar a memória do ex·Prcsidcnte."
S. Ex•, o Sr. Governador do Estado se estende cm considerações acerca
du solenidade. E n Senhora Dona Sarah Kubitschek ...

O Sr. Dirceu Cardooo (MDB- ES)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- Com mui·
to prazer, nobre Senador.
O Sr. Dirceu Cardoso (M DB - ES)- Nobre Senador Henrique de Ln
Rocque, o meu aparte tem um duplo sentido: primeiro, saudar em nome do
Senado u V. Ex•, que volta. E é com muita ternura que nós o acolhemos de
noYo em nosso convívio. Segundo. manifestar. também, minha soliduriedude
diante do fato que V. Ex• narra e transcreve nos Anuis, que silo as homenagens prestadas uo ex-Presidente Juscelino Kubitschek, Ainda há pouco. ou·
vimos uqui u leitura du Primeira Secretaria, que diz do retorno, utravt:s de
um projeto do nobre Senador Tuncrcdo Neves, de todas as condecorações uo
nosso snudoso c incsqucc(vel Presidente Juscelino Kubitschek.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- Muito grn·
to, nobre Senador, pelo upartc de V, Ell.•
O Sr. Jarb., Po,.arlnho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um upurlc'l
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O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- Com muitu honra, notre Uder,
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faculdade de e~colher dentre vúrins ultern<~tivus, o local ideal para nele se er·
suer o projetado monumento.
Uma vez deito o local definitivo, convocou-se o Conselho de Arquitetu·
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- V. Ex•, na parte inicial do
seu discurso, se referiu à perda para o Brasil da figura ndmirável de Odylo ru c Urbanismo do Distrito Federal, cujos dignos integrantes, pela primeira
Costa, filho. Eu o conheci, incidental e acidentalmente, quundo, ainda candi· vez reunidos em scssii.o pública, acabam de aprovar as necessárias alterações
dnto i1 Escoln Militar, no Rio de Janeiro, vi o primeiro carnaval daquela ci- na primitiva destinação da área, dcfinindo·lhc a nova finalidade. A Ata desta
dade, e presenciei uma violência praticada por policiais contra transeuntes. histórica reunião tem-se como desde já oferecida aos organizadores do Mu·
De súbito salta em meio àqueles agressores um homem que não tinha fisico seu, como modesta contribuição deste Governo para enriquecer-lhe o acervo
avantajado c que não podia se impor pelo seu volume corporal, e c'ondena, documental.
O projeto do Memorial, cstâ confiado no Arquitcto Oscar Nicmuyer,
com palavras elegantes, mas duras, a atitude que a· poUcia tomava, conse.
guindo evitar, com isso, que se consumasse uma agressãO que era iminente e amigo pessoal c colaborador de Juscelino. De seu talento será Ucito esperar a
uma prisii.o, também, que já estava, inclusive, considcráda como feita. De· criação de mais uma obra de arte, de rara beleza e plasticidade, digna de intc·
pois que o grupo se desfez, soube que se tratava de um jovem repórter mara- grar o património cultural de Brasília.
O privilégio de assim homenagear Juscelino Kubitschck, só poderia cs·
nhense, Odylo Costa, filho. Passam-se os anos, c tive a alegria de conhccõ-lo
melhor c mais de perto. Raras as pessoas com que tenho convivido dotadus tar reservado a Bras!liu, cidade que ele construiu com as vistas voltadas para o
de tamanho amor à Humanidade, tamanho dcsprcndiincnto; c parece-me amanhã de nosso Pais, "com fé inqucbrantâvcl c uma confiança sem limites
que esta Nação inteira fica a dever, se outras coisas importantes não devesse no seu grande destino''. c sobretudo com muito amor. Cidade que ele viu
a Odylo Costa, filho, o seu gesto de perdão sincero c não farisáico cm relação nascer c visccjar na solidão deste planalto c cujo chão, num dia como este,
no menor que matou o seu filho. Aquele perdão se sabe que era um perdão recebeu, para sempre, o corpo daquele que a criou.
Não poderia ter sido mais reliz a lembrança de edificar o Museu na ex·
sincero c desse perdão surgiu uma comoção nacional de que resultou
transformar-se o antigo SAM na atual FUNABEM. Faz poucos meses, na tremidade Oeste do Eixo Monumental, onde se ergue a Cruz. marco da Pri·
data maior da nação lusitana- a comemoração do nascimento de Camões, mcira Missa de Bras!lia, celebrada no dia 3 de maio de 1957, dia de Santa
Odylo Costa, filho veio a falar, convidado pelas autoridades portuguesas, c Cruz, quando a então futura Capital da República recebeu o seu batismo
j:\ ali discursou com grande dificuldade fisica, Ele dizia que os próprios mé- cristão, tendo como Madrinha Nossa Senhora Aparecida, a P~drocira do
dicos lhe haviam recomendado não viajar. mas, ele não podia deixnr de pres- Brasil.
f: de st acreditar, portanto, que desígnios da Providência lcnh11m iu:r.pi·
tar a sua homenagem àquele Portugal que tanto amava e sobre o qual deixou
coisas tão belas escritas. E, nós todos sentimos que, ali, Odylo falava como rudo a escolha desse local para a divulgação da vida c da obra de um homem
quem estava no final de uma vida, que infelizmente veio a se caracterizar. O dotado de prorunda religiosidade c que fez do cristianismo a sua fé primeira.
Ficará a cargo de uma sociedade civil, sem fins lucrativos, a ser breve·
elogio que V. Ex• faz do amigo, do maranhcnsc, do brasileiro, encontra cm
todos nós, companheiros de bancada, o mais completo respaldo. Nós lhe pe. mente instituída, a construção desse Memorial. A arrecadação do numcrârio
di mos que aceite o nosso aparte como uma solidariedade à voz que é a mais suficiente ao financiamento das obras far·se-á mediante doações, contri·
buiçõcs de associados, c, possivelmente, de subscrição pública, O Memorial
lfmpida e a mais pura dentre nós para fazer o elogio.
terá por finalidade. basicamente. conservar c divulgar objctos c escritos que
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- Muito gra· lembram a vida, a obra c os ideais de Juscelino Kubitschek de Oliveira, com
to, eminente Líder.
especial ênfase aos que recordem a saga da Construção da Nova Capital.
Na realidade Odylo Costa, filho, para nós seus amigos c companheiros,
A entidade que executará o empreendimento está sendo formado por
foi sempre o Uder espiritual de todos nós. A sua conduta sempre nos como· essa imensa legião de amigos do cidadão Juscelino Kubitschck de Oliveira,
vcu, pelo desinteresse, pela abnegação, pelo sacrifTcio que a vida lhe impôs: a amizades que ele, com a sua eterna jovialidade c o seu carisma, soube con·
morte de seu filho, o nascimento da sua filha excepcional, enfim, tudo aquilo quistar c honrar no curso de sua proveitosa existência.
ele sofria como uma provação imposta ao homem, na Terra. V. Ex•, neste
Uma das virtudes do· cx·Prcsidentc era a de saber fazer c conservar ami·
instante, prestigiando a nossa fala, que é do Maranhão inteiro, de todos os zadcs. Cultivava-as com o mesmo carinho de quem cultiva flores. Foi esta,
seus amigos, dá, na realidade, um sc~tido de grandeza à homenagem que certamente, a qualidade mais fascinante de sua personalidade.
gostaríamos de prestar ao nosso companheiro.
Ê gratificante constatar que os seus verdadeiros amigos, aqueles dos
Mas, D. Sarah, ontem, di:l:i11, agradecendo a homenagem:
momentos de fastrgio c das horaJ incertas, atendendo à convocação da ami·
"A condecoração que neste momento me é entregue por V. zadc, honram com a sua presença a esta solenidade a memória do ilustre ho·
Ex•, Sr. Governador, distiriguindo com a maior !áurea de Brnsflia n mcnngendo c no mesmo tempo prestigiam o Governo do Distrito Federal.
memória do Presidente Juscelino Kubitscheck, é tão alta, tão ex·
Gost~ria de mencionar nominalmente cada um daqueles seus campa·
prcssiva, tão reparadora no seu propósito, que emociona a mim, as nhciros aqui presentes. Todavia, deixo de fazê-lo a fim de não incorrer cm
minhas filhas e a todos os seus amigos."
omissões. A todos eles, porém, que souberam manter viva a imagem do ami·
Sr. Presidente, o orador solicito da bondade de V. Ex• que sejam trans· go que transpôs os umbrais da eternidade, rendemos o nosso tributo de ad·
critos cm nossos Anais os discursos de S. Ex• o Sr. Governador c de D. Sara miração. Fizeram-se, assim, credores do nosso mais profundo respeito por
Kubitschck, na também comovente homenagem de ontem. (Mui to bem! Pal· essa incqufvoca demonstração de lealdade, por certo uma das mais nobres
virtudes do ser humano.
mas,)
Senhores.
Creio importante assinalar que a primeira homenagem oficial prestada
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. HENRIQUE DE LA
a Juscelino Kubitschck de Oliveira, depois do seu falecimento, tenha lugar
ROCQUE EM SEU DISCURSO:
no Governo do eminente João Figueiredo, que desde jâ se anuncia pródigo
DISCURSO DO SENHOR GOVERNADOR AIME LAMAISON
cm gestos de grandeza. Silo atitudes reveladoras do lado humano de um
Secundando a simpática iniciativa do Senhor Presidente da República, governante ao mcsmo tempo cordial c generoso, espontâneo c idealista,
de incentivar a instalação do Museu Juscelino Kubitschck cm Brasllia, o Go· preocupado com a pacificação da famflio brasileira c empenhado cm arrcgi·
verno do Distrito Federal, conferindo neste ato dimcnsno concreta no nobre mcntar os homens de boa vontade deste Pafs para a retomada do desenvolvipropósito de Sua Excclêncio., autorizou a doação do terreno cm que se edifi· mento como meio de promoção do equiHbrio social.
~ tumb!m importante registrar que Juscelino começou o seu pcrlodo de
cará o Monumento destinado a perpetuar a memória do ex-Presidente.
O Presidente João Figueiredo, tendo recebido a Senhora Sarah Kubil!- governo concedendo uma anistia, Por sua vez, o primeiro grande projeto
chek cm audiência especial, prometeu-lhe tornar realidade o sonho politico do Presidente Figueiredo iguulmentc trata da anistia. Apesar dos cs·
longamente acalentado de parentes, amigos c admiradores do fulecido Presi· tilos diferentes de governar, Figueiredo c Juscelino ostentnm traços comuns.
dente, de homcnagcá·lo com um monumento, onde a história de sua vida E u nutcnticidudc é um deles. Em ambos, encontramos aquele mesmo senti·
menta de acentuado respeito às liberdades individuais c à dignidade da_ pes·
~ue cm determinados momentos coincide com n própria história do descn·
soa humunn, que levou o nosso utunl Presidente a declarar, enfuticumcnte:
volvimento deste Pufs, permanecesse viva na Jcmbrunça de todos.
O gesto amistoso do Presidente, que comoveu u opinião públicu nucio· "Hd de fuzer deste Pafs uma democrnciu"!
Estejumos certos, o Presidente cumprird a sua promessa. A ninguém de
nu!, constituiu-se no primeiro pnsso pura a cfctiva concretizaçil.o daquele sonho. E ele próprio, logo u seguir, delegou à fumflin de Juscelino Kubitschek u hoa li: ser!! lrcito negnr·lhc u sinceridade de propósitos já anunciada, de go~
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vcrnar sem rancores, de sorte a promover n união nacional cm torno dos superiores interesses da Pátria comum
Scnhorn Snrnh Kubitschck,
Vn'<sa Excelência, nu sua digna viuvez, soube conservar n vr.rdadciru
postura da mulher de um estadista que foi o seiJ uustrc man<lo. A aespcito
da dor provocada pela sua perda, suportada com altivez c resignação, nunca
permitiu Vossa Excc!Cncia que o nome do Presidente Juscelino, de indiscutrvcl apelo popular, fosse usado como bandeira para semear a discórdia entre
os brasileiros,
Por tudo isso, c ainda pelos serviços que prestou no Brasil, quer nu quu·
Iidade de primeira dama, quer como cidndil-conscicntc de seus deveres c rcs·
ponsnbilidades, Vossa Excelência fez·se merecedora de nossa gratidão c dus
homenagens que ora, respeitosamente, lhe tributamos.
Senhoras c Senhores,
Conforme decisão do Conselho de Arquitctura c Urbanismo, há pouco
divulgada, que atende o desejo manifestado pela fnmrlia c amigos do ilustre
extinto, o Estado acaba de liberar, a partir de agora, o espaço destinado à
cdificnção de Memorial Juscelino Kubitschck.
i.embrnndo que no dia 22 de ngosto de 1976 a noticio do fnlccimento do
ex· Presidente cm acidente rodoviário surpreendia c emocionava a todos nós
pelo inesperado do acontecirilento, o Governo do Distrito· Federal, no tercei·
ro aniversArio dessa tragédia que enlutou a Nação, toma a iniciativa de
conccder·lhe, poli mortem, a Gran·Cruz da Ordem do Mérito de Brasília, a
mais alta de suas condecorações c esta no seu Grau mais elevado.
Esta distinção significa o reconhecimento devido aos seus méritos de
médico, político, homem público, escritor c cstadiltta; significu o reconheci·
menta das virtudes clvicas que o fizeram Prefeito de Belo Horizonte, Gover·
nadar de Minas Gerais, Deputado e Senador Federal, o que o levaram a ocu·
par a mais alta Magistratura da Nação; significa, ainda, a gratidão do povo
desta cidade no Construtor de Brnsllia.
Antes de passar às mãos da Senhora Sarah Kubitschck a condecoração
ora concedida, quero agradecer aos fumiliares c amigos de Juscelino, aos
pioneiros que o auxiliaram na tarefa de edificar a Nova Capital do Brasil,
aos nossos convidados especiais e ao povo cm geral, que atendendo a convocação do Governo, prestigiam com as suas ilustres presenças esta singela po·
rém tocante solenidade.
DISCURSO DE D. SARAH KUBITSCHEK
Senhor Governador:
A condecoração que neste momento me é entregue por V. Ex•, distinguindo com a maior Júurca de Brasília a memória do Presidente Juscelino
Kubitschck, (:tão alta, tão expressiva, tão reparadora no seu propósito, que
emociona a mim, as minhas filhas e a todos os seus amigos.
Juscelino, no discurso de improviso que proferiu, por ocasião da pri·
meira missa celebrada neste Planalto, afirmou aue Brasllia haveria de crcs·
cer sob o s1gno aa Esperança, da Justiça c da Fé.
O ato de hoje, Senhor Governador, permita-me dizer, é um ato de reco·
nhecimcnto distinguindo o fundador de Brasília, na data cm que Deus consi·
derou cumprida u sua missão terrena. O que nos conforta c anima é a certeza
uc que toda a vida de meu marido foi doada ao Pais para vê· lo engrandeci·
do, unido e próspero. Brasilia, Senhor Governador, é o exemplo marcante e
definitivo deste seu propósito c determinação.
Associo esta conderação às emoções du fundação de Brasília. A morte,
p'ara quem crê, é uma ressurreição e, em ruzào deste entendimento, cu o sinto
vivo em tudo o que nos rodeia. Ele está presente no movimento das ruas, nas
obras materiais que se projetam para o alto, no rufdo das mãquinas impu).
sionando o desenvolvimento, no labor dos opcrúrios construindo a emanei·
paçüo da Pútrin, nos sorrisos das crianças antevendo o futuro grandioso do
nosso Br<tsil, como se tudo isso continuasse sendo a emanação de seu gênio
criudor.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Vinnn)- A Prcsidéncin deseja, inicinlmen·
te, munifcstar o júbilo com que toda a Casa acolhe, hoje, o retorno do nosso
querido compunhciro, Senador Henrique de ta Rocque, que aqui só tem
amigos c admirudorcs, pelo seu carúter, pela sua inteligência, pelo seu CO·
ruçào.
Do coruçi1o, ele vem dar uma grundc provü no discurso que acaba de ful.t:r sobre uquele mugní!ico conterrüneo, aquele grande brasileiro que foi
Odylo Costu 1 filho, realmente um dos melhores homens que todos nós conhecemos c cuj~l grandeza bem se caracteriza nuqucle fato, hú pouco lembra·
do pelo nosso eminente Hder Senador Jarbas Pussurinho, que foi um perdão,
mas um perdão rc:al, de coração limpo, que ele deu no menor que havia morto o seu dileto filho, junto ao qual, ele, uliús, desejou ter o ~cu último sono.

Odylo foi, realmente, uma ugura admirâvcl do Brasil, como jornalista, como
critico, como poeta. Mas, acima de tudo isso, pura mim, cu ainda colocava o
homem; ele era realmente um homem admirável pelas suas virtudes de curú·
ter, de coração, as virtudes de um amigo que ninguém que o tenha conheci·
do, que com ele tenha convivido, poderá jamais esquecer. A Mesa, assim, se
associa às justas c oportunas palavras do Senador Henrique de Lu Rocque.
Mas, desejaria, aproveitando a oportunidade, fazer aqui um acréscimo,
que é um pequeno depoimento, talvez histórico. E que foi tratada aqui a
questão das condecorações do ex-Presidente Juscelino Kubitschek e a devo ..
lução das mesmas c a sua rcitcgração nas ordens a que pertenceu. Quero dar
o testemunho de que, pelo menos ao tempo do Presidente Castello Branco,
cru Chanceler da Ordem Nacional do Mérito o jornalista Roberto Marinho,
c eu me lembro bem que, inclusive por iniciativa ou proposta do Dr. Roberto Marinho, foi deliberado pelo Presidente Castcllo Branco que não deveria
se excluir da Ordem Nacionai'do Mérito o nome do ex·Prcsidente Juscelino
Kubitschek. Acredito, caso não tenha havido fato novo, que ele lá continue
a permanecer.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viann) --Temo n pnlnvrn o nobre Scnndor
Almir Pinto.
O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE. Lê o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
É freqUente ouvirmos, onde quer que nos encontremos, comentários
dos mais dispares cm torno de problemas de indiscutível magnitude que,
pelo seu transcendentalismo, necessitam ser encarados pelo Governo, com
ãnimo forte e com muita clarividência, abstrafda qua'lquer dose de pessimismo, acntro do estilo que c apanlígio do atual Chefe do Nação.
Todos esses problemas têm merecido nas Casas do Congresso acurados
estudos, discussões acaloradas,.com cnfoques que bem explicam a justifica·
da preocupação dos senhores Parlamentares, todos possuídos do desejo de
·minimizar as pressões cconõmicas e de encontrar soluções ideais para o qua ..
dro poUtico nacional.
Evidenciamos que a atuação do Congresso volta~sc, neste instante, para
dois temas de real importância: O modelo econômico c o modelo político, este
en1 fase de maior agitação nos dias que passam, pelo fato de ter sido aprova·
do, ontem, o discutido projeto da anistia.
É vcrdaac que o modelo econômico nunca esteve fora de pauta, tendo
mesmo atingido o seu clímax com os acontecimentos que determinaram mu·
danças administrativas, na área cconõmica ·do Governo.
Mas, Srs. Senadores, nüo venho a esta tribuna abordar nenhum desses
modelos, por me parecerem bem dissecados e enquadrados em sugestões
oferecidas por Parlamentares governistas c oposicionistas, aproveitadas no
Que possam ser, pelo Presidente da República, ciente c consciente que está
das diliculdades que terá de enfrentar vi::ando o bem estar da coletividude
brasileira.
As demarches na área pol!tica,'afora a reformulação pnrtidária, ainda
cm gestação, encaminharam-se, todas elas, para o projelo da anistia, cm tor~
no do qual existia inusitàda expectativa por parte dos SenhoreS Congressis·
tas, expectativa esta que se razia acompanhar de uma turbulência, que se
percebera plancjada, com a linalidadc de influir, por pressão, no posiciona·
menta que viesse a tomar o Congresso Nacional.
Mas, novamente repito: - não é pensamento meu abordar aqui, o tri·
via!, porque demonstraria, de minha parte, intuito repetitivo; c, nüo sendo
e>:pt•rz cm assuntos econômicos e políticos, se bem que atento a todos eles,
optei por um outro tema, que me parece de maior importfincia, exatumente
aquele que passarei a enfocar:
O Menor Abandonado e Dellquente
HO. ISO dias que assumi uma cadeira nesta augusta Casa do Congresso
Nacional, e niio ouvi, até hoje, o mais leve pronunciamento sobre o pulpi·
tante assunto do Menor Abandonado, cousa que, no meu modesto entendi~
menta, se constitui no maior problema social do Brasil.
Após a CPI, para um posicionumento do Parlamento Brasileiro face tüo
degradante abandono ao Menor, a referida Comissão enfeixou num livro
dados contundentes que envolvem a juventude carente do Brasil c orcreccm
sugestões que nos purecem mergulhadas no esquecimento.
A imprensa, no entanto, não silenciou diante do imobilismo, no truto
de tão deprimente problema social.
Li no Corrt•io /Jra:i/it'n.rt•, de 2 do mês em curso, um bem elitborudo ur·
tigo de Otomur Lopes Curaoso, intitulado: - "'Fllbricu., de delinqUentes",
cm que iniciava o seu oportuno pronunciamento du seguinte maneira: "Hft
umu dcfasu~em muito grunde entre os numerosos menores ubundonndos llU
carenciados existentes no Urusil, e us utençõcs sociuis do atuul sistema de
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hcm-cstar do menor, cm vigor no Pafs. A divulgução de real atendimento se
aprcscnla parcimoninsa!" A seguir, dil como sendo do Presidente Figueiredo a alirmução de que us cstimatiViiS dos menores ubundonados no território
nacional, ronda a cwm dos 5 milhões ...
Acredita o articulista que - "nu realidade, puru se enfrentar o problema do menor, com a magnitude que mcrect:, dois aspectos purecem fundumcntais: a criulividade de novas idéias, práticas e objctivas, nu formulnçiio
dus estratégius nccessúrius, que possibiliU!m cncurur globalmente o assunto;
c o fortalecimento das instituições responsáveis (principalmente FUNABEM - LBA), com clcv:lçào do nível do pndrào dos seus recursos humu·
nos, bem como o melhor trutamcnto nas dotações orçamentárias".
Com estus palavras o jornalista indicou os maiores obstáculos para uma
assistência racional ao menor, isso por que somos sabedores de que o pessoal, a cmgo de quem cstft o trato com o carente, é de baixo nível de instruçiio e sem qualquer estágio realizado para o exercício de tüo delicada
função.
Os recursos são por dcmuis parcimoniosos, e não se pode fazer assistência social ao menor, com carência de meios linancciros, por que o resultado
seria tornarem-se mais carentes os que deveriam receber um tratamento hu·
muno, justo e adequado.
Srs, Senadores, toda vez que me dep<.~ro com pronunciamentos cm torno
do mmor aviva-se na minha memóriu um passado que me ficou indclévd,
ni'lo só por me trazer à mente o único emprego público que tive na vida,
como por ter sido por igual, num reformatório de menores, no Ceará.
Permaneci por 4 unos, como Médico do "Instituto Carneiro de Mendonçu"- também conhecido como "Escola de Menores de Santo Antonio
de Pitaguary".
Não se trata aqui, meus estimados colegas de uma autobiograli:1, quando na verdade o que pretendo é ressaltar a convivência que, por aquele cs·
puço de tempo tive com o Menor Abandonado c Periculo.m; as nuanças que
vão do internamento, à assistência que lhe deveria ser dada, com um pouco
de calor humano, propiciado por uma ambiente familiar, como imaginou assim fosse, o Padre Fanaghan, o pioneiro dessa assistência ao Menor.
Incluía o sacerdote americano no seu método assistencial, a formação
educacional, moral, social c religiosa, isto nllma coletividade formada pelas
famílias dos funcionários, procurando assim suprir na vida do carent~. a au·
sência daquilo que lhe faltou,- o lar, que não chegou- no mais das vezes
- dele - usufruir!
No "Instituto Carneiro de Mendonça", do Ceurá, não era adotaOo o
método de enclausummento dos menores: o período da manhã cm dedicado
uo estudo das letras, à tarde, - os que não tinham vocaçiio agrícola
dedicavam-se ao aprendizado de artes industriais.
Abrigava o Instituto, crianças abandonadas c dcliqUenh:s, do que discordava o então Arcebispo de Fort:lleza, Dom Antônio de Almeida Lustosa,
mineiro de São João Dei Rey, conterr:ineo do nosso estimado Senador Tan·
credo Neves.
Homem santo que deixou após si um rastro de luz e de profunda sabedoria.
Conseguiu o culto antfstite incutir no espírito e nu consciênciu do Governo, a necessidude irretorqufvel de separar o menor deliqcrente, do menor
simplesmente abandonado, achando, com jLlstu ruzào, que o menor periculoso contuminaria com maus propósitos aquele que chegasse ao Instituto,
porque apenas, abandonado pelos p:1is.
Como nilo poderia deixar de ser- de rronto foi mandado construir o
"Niiclt•o de Menor De.wmbargador 0/ívio Câmara", mesmo em Fortaleza,
para servir de abrigo uo menor delinqUente.
As cousas nas décadas de 40 n 50 andavam relutivumentc bem, no que
dizin respeito a t!.fsisttiflcia do Mt•nor.
O "lnstitututo Cnrneiro de Mendonçu"contavu com o upoio c a simputiu do povo ccarcnse, que vibnwa cm ver o~ menores dcslilurem nu purndu
militnr lio 7 de Setembro, garbosos e envailiccidos, urrnncundo upluusos estrepitosos du rnultidiio que se acotovelava nos pulunqucs nrmudos nas ruus,
puru upluudir, numu explosão putriótlcu, o gurbo dus Forçus Armudus do
Brusil.
Com efeito- Srs. Senuliores- Fortnlczu cru, ilquelc tempo, urnu ciliade mcninu, íJUC se dcixuvu enfeitar pelo gosto cuprichnlio dos bons Prefeitos
que sempre teve.
Foi crescendo :1 nossu "Loiru desposada do sol" utí: chegnr no estudo
adulto, com que se apresenta uns que u vi~lt:un.
Os problemas sociais cresceram · ·sustadoramcnte.
O êxodo da wna rurul pura a Cupitul e grandes cidades passou a ser in~.:nntrnlúvcl.
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Enquanto isto acontecia, o Instituto Carneiro de Mendonça fechou as
suas portns quando deveria ter sido ampliado, c o Nócleo de Menor Olivio
Cí1maru, entrou cm completa decadência! ... O que se constata pre~cntemcntc
é que vem sempre aumentando o número de fuvclados em torno da cidade
que, açoit:uJos pelo infortúnio c completamente dcsorientudos licum a vegetar nu periferia da grundc cidade, enquanto os filhos, como aves cm bando,
invudcm praças c ruas c se entregam à vadiagem e entram na senda do crime!
Srs. Senadores:
Compreendemos todos, que o problema do Menor é de indisfarçável
complexidade, por isso reconhecemos que esta complexidade se tornu imen·
surável se levarmos cm conta o estágio do desenvolvimento por que passa u
Naçiio.
Parn enfrentar o tcrrfvel problema da marginalização, dispomos apenas,
da FUNABEM- LBA- que muito pouco poderão fazer com os parcos
recursos de que dispõem.
Tudo que até uqui realizaram esses dois órgãos da Previdência Social, tem sido irrisório diante da magnitude da tarefa a executar.
Como poderemos resguurdar as grandes cidndes das investidas contí·
nuas contra a população por parte de assaltantes e pivetes, que agridem indefesas criaturas, roubando-lhes cm muitos casos a própria vida?
De tanto se pensar como resolver tüo intrincado problema, pela sua
enorme abrangência, se poderá chegar até a alucinação,
No entanto- Srs. Senadores- nem tudo está perdido; daí, nüo se poder quedar di'antc de situuçiio tão gruve e nem se permanecer num imobilismo criminoso, deixando tudo ao "Deus dará"!
Certa feita, pronunciei um discurso na minha Assembléia Legislativa do
Cear~. quando então levuntci a idéia da construção de minicidades artesa·
nais na periferia das grandes cidades,
Para que elas fossem construídas teriam que contar com recursos de
várias fontes que se interligariam visando um processo de assistência contido
num vusto plano de integração Econômica e Social.
O BNH construiria casas de baixo custo- CrS 35.000,00 como recentemente fez o Governo do Ceará, para deslocar uma favela do ponto terminul de urna grande avenida da Capital.
O Sr. Lázaro Barboza (M DB - GO)- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Ouço o aparte do Senador
Barbozu.

L~zaro

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Eminente Senador, quero, ini·
cialmente, me congratular com V, Ex• pelo tema que traz a debate, nesta tarde: a problemática do menor e, ao mesmo tempo, dizer que, cfetivumente,
esse problema. no Brasil, assume proporções muis que alarmantes. V. Ex• foi
muito modesto nas cifras que citou de menores marginalizados no Pais. Essa
ComissUo Parlamentar de Inquérito realizada na Câmara dos Deputados
apurou dados muito mais esturrecedores. E se formos levar em contaq1.1e, no
Brasil de hoje, 59% das famílias brusilciras tém renda de zero a dois salúrios
mínimos, chegaremos, facilmente, à conclusüo que setenta milhões de brasileiros não têm sequer acesso à comida de forma sutisfatória. E o número de
menores marginalizados e carentes assume a soma gigantesca de cerca de
vinte milhões, cifra terrível e macabra parn uma Nação como a nossa. Preocupudo com o terna que V. Ex•, hoje, discute, e por conhecimento de causa,
porque médico que é, teve parte de sua vida dedicada ao problema do menor
ubandonudo no Ceará, apresentei, na abertura do presente uno legislativo,
um projeto de lei delegada, autorizando o Senhor Presidente da República a
criar o Ministério do Bem-Estar do Menor, porque acho eu ser esse problema de Lam:mhu gravidude que nenhum outro problema, por mais grave que
scju, se lhe compara. E para que haju uma política ou diversas polfticas voltildas pura o bem-estur do menor e com continuidade garantida, isto, eminente Senador, só é passivei se tivermos um ministério exclusivamente dedicado à problemática do menor abandonado no Brusil. V. Ex• fuzi:1 menção no
fato de estar uqui hAcento e cinqUenta dius e uindu nao ter ouvido nenhurnu
colocuçiio neste sentido, Lembro a V. Ex• que, de nossa modesta nutoria, está trumitundo na Casa esse projeto, porque é um assunto que nos preocupa
dcmuis. E no uno passado, uinda no uno passudo, fiz um discurso na Cusu,
lembrando que o uno de 1979 seria, por dccisiio dus Nações Unidas, o Ano
Intcrnacionul da Criunça. E que no Brasil, duda à problern(lticu do menor ser
de sumu gruvidade, nós precisuríamos aproveitar este uno c i1 criança dedicurmos, puru fazermos ulgo de concreto em prol dos homens do futuro deste
Pnrs.
O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Agradeço o aparte de V.
Ex• c Ucvo dizer que uqucla cstimutivu, nobre Senador, nl"1o é minha, upcnus
retirei de um artigo do jornalista Otmnar Lopes C:mloso, cm llliC ele liav:~
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conta ao Presidente Figueiredo 11 estimativa de cinco milhões; se bem que cu
c.~tcja também com o pensamento de V, Ex•: a cifra é muito muis clcvudn.

O Sr. Lúzaro Dnrhoza (M DB - GO) - Efctivamente.
O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- E lhe digo mais: V. Ex• extcrnou <~quilo que cu também penso, dadu :1 complexidade, como estou ditendo, do problem:1 do menor, :1 suu profundidade, a atenção que esse menor deve merecer da Nação, não poderú se conter <tpcnas dentro de uma FUNAIIEM. ou dentro de umu LBA, sem recursos por cima de tudo. Ncccss:'trio se faz o Ministério do Bem-Estar do MCnor, isso mesmo com recurso,
porque o problema é de uma abrangência tu\ que não é fácil de solução.
O Sr. Agcnor Maria (MDB- RN)- Permite V, Ex• um npartc'!

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Com muito prazer, nobre
Senador Agenor Maria.
O Sr. A~cnor Maria (MDB- RN)- Senudor Almir Pinto, é muito
nporiuno o discurso de V, Ex• Mas cu devo dizer que o menor abandon:1do
no Brusil é uma conseqUência das distorções sociais. Basta·sc ver que 5% da
popuh1çào ativa deste Pais ficam com 38% da rcnd01 dll Nação, c 50% da população ati v;~ não estão conseguindo ficar com 5% da renda. Isso dcmonstru
distorções sociais profundas, e os milhões de crianças que estão af, órfãos dt
pais vivos, porque nós nüu temos um governo que, na realidade, olhe com
objctividudc o problema daqueles que trabalham e produzem no Brasil.
Muito obrigado a V. Ex•
O SR. ALMIR PINTO (ARENA - CE) - Agradeço a V, Ex•
Então, como dizia eu, ao INCRA competiria a delimitação de faixaS
agricol<IS e o incentivo à produção, cm convênios com as Secretarias de Agricultura estaduais.
O cooperativismo estaria presente para a aquisição e distribuição du
matéria-prima, orientando a comercialização do produto, evitando a especulaçtio, c:1bcndo-lhe ainda a responsabilidade dos aiugéis que deverão ser pagos ao BNH.
P:trticipariam ainda do processo de Assistência Social, os Ministérios
do Trabalho, Saúde, Educação c Previdência Social, para, num esforço conjugado, prestarem assistência nos diferentes setorcs que lhes são subordinados, mandando construir postos de saúde, escolas de urtes induslriuis e ginásios polivalentes prolissionalizantes, centros comunitários que ofereceriam
lazer 01 uma população de b<~ixo nfvel social e cconômico.
Estrutun1do esse plano, que reconheço ambicioso e não se tome um
trc.:svario de minha parte, se executado, as grandes cidades ficariam barrada.ç
e protegidas da infestação de marginais, quer adultos ou menores, pela rceducaç1lo prolissional dos primeiros c educação dos segundos, isso tudo obc·
dicntc a uma íriagem racional, a cargo de pessoas habilitadas, para o êxito
do empreendimento.
Dessa forma, Senhores Senadores, a FUNABEM c a LBA poderiam de·
scnvolvcr o seu importante papel social, orientando no sentido do encaminh<tmcnto de ramílias para os diferentes setores de trabalho, tU:refa esta condizente com us suas atribuições,
Poderia uindu se pensar nu construção de pequenos núcleo.'i artesanai,\'
cm torno das principais cidades interiorunas, que cm muito concorreria pura
diminuir o êxodo cm busca das capitais.
Corroborando com a minha maneira de pensar, mais uma vez o Jorna·
listu Otomar Lopes, no Correio Bra:lliense de 15 do mês cm curso, lança um
nutro urtigo intitulado: O Eterno Problema do Menor cm que assim se cxprcssu: "No nosso entender chegou 11 hora de se instaurar uma nova fase
pan1 se enfrentar o problema do menor",
I nici:1lmente, partir para o mais amplo aproveitamento dos trabalhos co·
lllllllittirim e.ri.Ht'lltes principalmente nas periferias dos grandes centrol' urba.
noJ bl(ui/tiros (seriam as minicidadcs artesanais). Valorizar e prestigiar as
obras sociais voluntárias, os centros comunitários, as associações de bairros,
etc., que se espalham por todos os quadrantes, quase sempre com certa disponibilidade para o maior aproveitamento de suas instalações.
Srs. Sen:1dores:
Essu idêiu que tenho de como reduzir nos efeitos danosos do êxodo rural que, n~o só urustu do campo o braço produtivo como aumentu de muneira il~susto1doru o número de menores nus grandes cidades, l'elegudos uo abunilnnu fadlrnentc se tornurilo pela sua dclinqUi!nciu e periculosidude os resptllh{\Vcis rclos alurmanh::s fndices de criminulidude no território brasileiro.
Se rurvcntum llS autoridudes hrasileirus vierem 11 tomar ciênciu deste
meu modesto pronunciumcntà, despretensioso como todos que tenho feito
nt..''lil Casu, rcllitum sobre us rnodcstus sugestões ofcrecidus, modilicundo-as
c iltnpliando-as, se for o caso, contanto que ulgo seja feito no sentido de prc-

vcnir o crescimento c o assustudor número de marginuis que intranqllilizum
.uma pilplllílçiw ordeira c laboriosa.
Niio scrá trabalho pam um mês, um ano, dez unos, mas u vcrdmle vcrd:Jdcir;, é que dcverú ter começo paru, com a ajuda de Deus c dos homens,
encontremos a descjuda solução pura o magno problema que u todos preocupa - governantes c governados, que não é outro seni\o - o problema do
menor abandonado,
E ao li na\ deste pronunciamento f:~rei minhas us paluvrus do jornulistu
Otomar Lopes: "O Brasil precisa mudar u perspectiva de ver o menor curcnciildo mmo eterno prpblcmu". (Muito bem! Palmus.}
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavru o nobre Sem1dor
Fr:1nco Montara, por cessão do Senador Gilvan Roch<~.
O SR, FRANCO MONTORO (M DB- SP, Lé o seguinte discurso.)Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Jmpõc·sc a revogação, ou a revisão urgente, da política salarial do País.
Em apenas um mês, a carne já subiu li ve:es, a a/catra já está custando
113 cn1:eiros o quilo é <~ notícia publicada na primeira página da edição de
hoje dO Correio Bra:ilien.l't' (22/agostof/979).
Essa notícia contrasta de forma gritante com a situação real da f<~milia
trab<~lhadora, cujos s<~lários, de acordo com a política imposta pelo Governo, são reajustados, não li vezes por mês, mas apenus uma vez por ano.
Alimentos, roupas, transportes, remédios, impostos, gêneros de toda :1
espécie têm seu preço ou valor elevado a cada momento. Mas os s:1lúrios da
comunidade trabulhudora só são reajustados anualmente,
Dai o processo de concentração da renda cm mãos de poucos, c, de outro lado, o empobrecimento continuo dos assalariados.
Eis Sr. Presidente, Srs. Senadores, o quadro demonstrativo desse processo tomundo como referência os anos de 1960, 1970 c 1976:
DISTRIBUIÇÃO PESSOAL DA RENDA
Participação na Renda
60% mais pobres

5% mais ricos
1% mais ricos

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

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

19611

1970

1976

23,4%
30,7%
13,0%

21,0%
34,1%
14,6%

18,5%
37,9%
17,4%

Siiu dmlos do cstudtl !.lo Professor Rumonuvul A. Cm\a (llutctim do Economi~tu,

Hn1síliil l'J79).
Esses dudos rnostmm o ;~gravamento continuo das desigualdades. Em
!960, 60% dos brasileiros de renda mais baixa tinham uma participação de
23,4% na renda n<~cion<~1. Essa participação c<~ i para 21%, em 1970. E para
IH,5%, cm 1976. E, de outro lado, a parcela dos mais ricos que representam
1% da população, vui crescendo de 13% cm 1960, para 14,6% cm 1970 c
17,4%em 1976,
.
A mesma injustiça vem se verificando na distribuição funcional du renda entre os salários e os lucros, principalmente no setor financeiro e nu úrca
das grandes empresas multinacionais. Mas, até mesmo no seta r industrial, de
transformação, essa situação se agrava, como mostra o quadro abaixo sobre
"distribuição da renda na indústria de transformaçi\o, de autoria do ilustre
economista Roberto Macedo, titular da Universidade de São Paulo:
Segue-se o quadro, Sr, Presidente, para fazer partC integrante deste pronunciamento.
DISTRIBUIÇÃO DA RENDA NA INDÚSTRIA
Anos

Salários

Lucros

Total

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

29%
28%
26%
25%
25%
24%

71%
72%
74%
75%
75%

100%
100%
100%
100%
100%

76%

100%

26%
25%
25%

74%
75%
75%

100%
100%

23%

77%

'100%

25%
25%
23%

75%
75%

100%

77%

100%

100%

JOQr;;,

!-'unte: Rnhcrtn Mucedn- IJistrihuit;i\u Funeinnul de Remiu nu lndlhtriu de Trum·
l'tlrmut;àn.

A~o~lo
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Por esse quadro se verinca que cai a participação do salário c aumcntu a
parte dos lucros, no total dos rendimentos gerados no !Mar industrial. Assim
cm 1961, o salário participava com 29% desse totul. Em 1973, essa partici·
paçin> c;d pura :!JI!ó, Enquanto que a parte dos lucros, no mesmo período,
sob~; de 71% pum 77%.
Os dados cstutíslicos conlirmam uma realidade que está patente aos
olhos de todos: cresceu distância entre a renda dos mais ricos c a remuneração dos ussalmiados.
A inflação está vinculada u esse processo c os trabalhadores têm plena
consciência dessa situação. Eis um tn:cho das conclusões do recente COngresso dos Metalúrgicos realizado cm Poços de Caldas: ''E justamente a inflação
que possibilitu a concentração de rendu, Para se retirar renda da família do
trabalhador é prt:ciso que o trabalhador paquc preços mais altos cn1 suas
compras de mercadorias. Dessa maneira, vai·sc transferindo renda dos selares ass:1lariados c dos demais selares de rendas lixas, para o seta r empresarial.
Hoje, os preços das mercadorias sUo manobrados por grandes empresas
oligopolistas que detém o controle do mercado. Como na indústria brasilci'"• praticamente em todas os setores, existe o dominio de uma ou mais cm·
presas de grande porte, pode-se afirmar que em regra os preços industriais
dependem dessas empresas.
Essas empresas fixam os preços de seus produtos, acrescentando ao
custo uma taxa de lucro. O produto é lançado a venda, quando se sabe que
sr.u preço vai garantir esse lucro predeterminado. Reside aí uma das causas
principais da innacão.
"Uma pesquisa encomendada pelo Ministério do Trabalho à Universidade de São Paulo c ao Instituto de Pesquisas Econômicas daquela Universidade chega, exatamcnte, a essa conclusão"- palavras das conclusões do re·
latôrio dos metalúrgicos. "(Andrea Sandra Calabi, Reajustes Salariais,
Preços Industriais, ln nação e Nivel de Emprego- CNPE, Secretaria de Em·
prego e Salârio do Ministério do Trabalho- c FIPE)."
O Sr. José Llns (ARENA -CE)- V, Ex• permite um aparte, nobre

Senador'!
O SR. FRANCO MONTORO (M DB V. Ex•

SP) -

Ouço o aparte de

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador Franco Montoro,

V. Ex• citou uma variação percentual da participação dos salários de 29%
para 23% c dos lucros, comparativamente, de 71% para 77%. Pergunto sobre
que esses percentuais são contados?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Sobre o valor agregado

da produção, Esse dado consta da tese do Professor Roberto Macê:do, que
além do título de Professor titular, Catedrático da Universidade de Sào Paulo, tem o título de Doutorado, de PhD pela Universidade de Harvard. tum
dos grandes economistas do País. Esse quadro se encontra no trabalho,
"Distribuição Funcional da Renda na Indústria de Transformação".
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Ora veja V. Ex• o valor agregado,
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O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Agradeço a contri·

huiçào de V. Ex•
Afinal, V. Ex• chega à mesma conclusão, E não podia ser diferente. Au·
menta a rcnt.la t.lo:t ricus c, pruporcionalmcntc, aumentot a diferença entre os
ricos c os pobres,
U Sr. José Llns (ARENA- CE)- Caiu a rendi! dos mais pobres, mas
cm termos relativos.
O SR, FRANCO MONTORO (M OH- SP)- Em termos reais. Já te·
mos :.tprcst:ntado dados, que são aqueles que o trabalhador gosta de aprest:n·
ta r c süo os reais. Para comprar a mesma mercadoria, ele precisa, hoje, trabalhur duas ou três vezes; mais para comprar o mesmo quilo de pão, com·
prar a mesma quantidade de alimento,
O Sr, Agcnor Maria (MDB- RN)- Senador Franco Moptoro, V. Ex•

me permite um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Este é um dado objeti·

que o trabalhador gosta de apresentar c que responde a todos os argumentos estatísticos. Os que trouxe aqui e que V. Ex• tenta contestar são argumentos elaborados por cientistas c apresentados em documentos oficiais,
sem contcstaçüo.

vo

O Sr, José Llns (ARENA- CE)- Não fiz nenhuma contestação. Pedi

uma informação e V. Ex• me conlirmou que os dados se referiam ao valor
ugregado.
O SR. FRANCO MONTORO (M DB - SP)- Exalo. Aliá>, c>lÚ

ui to

no texto,
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Gostaria também de ler uma infor·

mação segur.a a respeito desses dados que se referem ao valor aquisitivo doS
salários. Primeiro, a que salários V, Ex• se refere?
O SR, FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Apresentei esse dado

para responder à alirmaçào genérica de V. Ex• e fiz uma afirmação de improviso. Posso trazer a documentação mas, tenho a certeza que, neste momento,
V. Ex• poderá ter a resposta, quando eu ao conceder agora o aparte ao Sena·
dor Agenor Maria, que tem em mão uma estatística exatamente neste senti·
do.

Ouço com prazer a contribuição do Senador Agenor Maria.
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Franco Montoro, em
1963 o salário mínimo no meu Estado, o Rio Grande do Norte, era de 12

cruzeiros c 42 centavos. Ãqucla época, com este salário, o operário compra·
va 138 quilos de. café ao preço de 9 centavos o quilo; comprava 82 quilos e
800 gramas de feijão ao preço de 38 centavos; comprava 32 quilos e 684 gra·
mas de carne ao preço de 38 centavos. Hoje, em 1979, depois do milagre, o
assalariado com CrS 1.513,52, que hoje é o salário mínimo no Rio Grande
do Norte, compra, cm vez de 138 quilos, 12 quilos c 450 gramas de café; de
feijão, em vez de 82,800 kg, compra 77,023 kg; e de carne, em vez de 32,684
kg, 13,392 kg. Com esta resposta, acredito que o Vice-Líder do Governo tem

naturalmente, não se compõe somente de salários c de lucros. Há outras dcs· de entender que o milagre não existiu e o milagre é o assalariado do meu Es·
pesas a serem consideradas e que, no caso, não aparecem. Nilo entendo, por· tado conseguir viver com esse salário de fome.
tanto, o que o uutor quis dizer com isso. Como o valor agregado não se comO Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Esta é a questão.
põe somente dessas duas parcelas, torna-se difícil analisar o que esses núme·
ros significam. Quanto Uqueda da participação dos salários no valor agrcg<l·
O SR, FRANCO MONTORO (MDB -SP)- Penso que os dadosob·
d..i, ao longo do tempo pode ser simplesmente um sinal de modernização da jetivos, trazidos pelo Senador Agcnor Maria, representam o pedido de inforindústria, ou da incorporaçilo de tecnologia nova, V, Ex• sabe que as grandes mação documentada que nos foi solicitude.
indústrias pendem pma absorver menos mão-de-obra. Então é nutural que,
Mus posso trazer u V. Ex•s da Liderança da Maioria não um, mas dezecom todn u modcrnizaçUo do parque produtivo, tenha havido certu quedu nu nas de dados c: grálicos demonstrando esta situaçüo que é patente.
purticipaçào do salí1rio no valor global da produção c no vc.lor agregado. A
O Sr, José Llns (ARENA- CE)- V. Ex• me permite'/
outru observação que desejo fazer sobre o pronunciumcnto de V, Ex•, é com
re:Jçilo <III problema da distribuiçüo du renda. Concordo com V. Ex• que o
O SR, FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Com pruzcr, ouço o
crescimento econômico é, em geral, punitivo em relação às populuções mais aparte de V, Ex•
pobres no que tungc i1 concentração de renda. Nilo hÍI nt::nhuma dúvidu
O Sr, Josó Llns (ARENA- CE)- (i muito importante, nobre Seno·
ljuunto a isso c seria difícil fugirmos u essa regra univers:1l, Mus, de certo mo·
do, as iJ1 1,1rmaçõcs que V, Ex• truz t) Casa nào representam a verdude tod:1, dor, que o povo seja esclarecido sobre a verdade verdadeira dos fatos. Se fi.
porque cmhoru 11 participaçüo dos 60% mais pobres tenhn cuido 23,4% cm zcrmos compuruçilo de sulários com o café, que cru altamente subsidiudo,
1960 pura .Z 1% cm 1970 c 1H% cm 1976, caindo, portnnto, 5%, V. Ex• dcixu de com feijão que está em crise, com carne que também cru altamente subsidia·
acrescentar que o Produto Nncional Bruto cresceu 210%. Além disso, os sn· du, é claro que essas distorções vão aparecer. Mas se V, Ex• toma os dados
lítrios no Pnfs, cm vez de rcprescntnrcm os percentuuis, decerto relativos u ui· reais sobre 11 evoluçiio do sulário mlnimo, que subiu cerca de 90% em valor
gumn inJústria- 29% c: 231JIJ- quunto à compuruçi\o com os luvros- eles, uquisitivo, de 1960 pura cú; se V, Ex• toma ainda os salários médios pagos
de fato, rcprcscntnm cc:rcu de 50% do Produto Nncionnl Bruto. Erum ns pela indústria de transformaçüo, que subiram quatro vezes cm termos reais,
obcrvuçllcs que queriu trnzer, como complementação aos dudos nprescntn- ê cluro que cssus distorções niio iriio upurccer. E, portunto importuntr.: que o
povo tenhu 11 verdudcira informuçi\o sobre o fato.
dos por V. Ex•

,',,'
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O SR. FRANCO MONTORO (M DB- SP)- Penso que o mais im·
portante i: que nó ..;, parlamentares c Governo, tenhamos melhor informaçüo
sobre a situação do povo. Sobre a situuçüo do povo nüo ê preciso que nin·
guém lhe informe. Ele sabe c sente que o que acontece são distorções de tccnocrtltas, m:ulipuluçõcs de cstuUsticas que dilo um quadro artificial.
O Sr. Lázaro Darboza (MDB- GO)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Ouço o aparte do Se·
nhor Lázaro Barbmm.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Eminente Senador Frunco
Montoro, espantei-me com as inrormnçõcs do eminente Líder da Maioria de
que os dados citados pelo eminente Senador. do Rio Grande do Norte, Age·
nor Maria, não eram válidos para medir a perda do poder de compra dosalário mínimo, O Líder do Governo disse que a carne e o café não eram mercadorias vúlidus pura aquilatar essa perda de conteúdo do salário mfnimo.
Quero lembrar a V. Ex•- c até pretendia falar hoje, sobre a questão- que
a Associação Brasileira para o Dcscnvolv!mcnto da Cafeicultura protestava,
na semana passuda, contra o fato de entregar o café produzido a 2 mil e 300
cruzeiros, c até 2 mil c 500 cruzeiros a saca de 60 quilos, dependendo da classilic:lção, o que dá um lucro de 5 mil e 600 cruzeiros, por saca. Quem embol·
sa o lucro'!
O SR. FRANCO MONTORO (M DB - SP) - Estüo af vúrios dados
objctivos, mas retomo o dado que apresentei no início dessas palavras.
O Sr. Lázaro Barboza (M DB - GO)- Niio há subsidio interno pura o
café.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- O grande dado, incou·
testáveJ é este. Ontem, primeira página do Correio Bra:ilieme: "Em upcnus
um mês, a ·Carne subiu I I vezes". E o salário sobe li vezes por mês? Sobe
uma vez por ano! Se os senhores da Maioria acham que isso é justo, que a situação é razoâvel c deve ser mantida, estão querendo encobrir o sol com a
peneira, estão prestando um dcsserviço ao Governo e ao Pafs. E preciso
olhar a realidade.
E essa situação injusta, desumana e antibrasileira- são as multinacio·
nais que ganham e que mandam, o que é mnis grave- é essa situação que
explica os movimentos de protesto e reivindicação, cada vez mais desespera·
dos, que vêm eclodindo em todos os quadrantes do território nacional. Ao
contrário do que pretendem alguns tecnocratas ou governantes retardatários, as greves e movimentos de protesto, que estão surgindo por todo o
Pais, não são "casos de polícia'', mas, sim, "questões de justiça".
A justiça c o interesse nacional exigem que se modifique com urgência,
cm pontos fundamentais, a politica salarial vigente. Essa necessidade de mudança vem sendo afirmada no Congresso Nacional c começa a ser reconhecida pdo Governo. O próprio ex-Ministro do Plancjarncnto, em debate realizado no plenário do Senado, declarou-se favorável à admissão de mais de
um reajuste anual. E no Senado foram feitas diversas propostas nesse sentido, através de projetas de lei t:stabclecendo reajustes trimestrais ou semestrais de salários (projetas e emendas dos Senadores Nelson Carneiro, Marcos Freire, Mauro Bcnevidcs, Dirceu Cardoso·, Humberto Lucena e do orador que está falando.)
Mas o debute da matéria com lideranças sindicais, economistas c outros
setores vinculados ao problema nos convenceram de que os reajustes semestrais, quadrimestrais ou trimestrais não constituem a melhor solução.
Essa conjuntura de innaçào crescente, como ocorre atualmcntc, essas
modalidades de reajustes periódicoS lixos não representam uma defesa efeti·
va aos assalariados.
Mais justo e de caráter antiinnacionúrio será o sistema de reajuste au·
temático dos salários, sempre que a innação atingir 10%, u contar da data de
sua última lixaçilo. C! esse o sistema que estamos propondo ao Congresso
Nacional c no Governo, utruvés do presente projeto de lei uprescntudo nn
sessão unterior, qut: dispõe' no urt. IV "Sempre que a inOaçüo acumuludu, a
partir do último reajuste, atingir o nfvcl de 10%, os salârios scrüo reujustndos
uutomaticumente na mesmu proporçiío".
O reajuste proposto é a forma efetiva de dcfcsn do trubulhudor, porque
impediri1 que u innaçào recaia muciçumente sobre os uss:1lurindos.
O Sr. Dirceu Curdoso (M DB - ES) - Permite V. Ex• um :1pnrte'!
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Solicito 11 V, Ex• que não
c:oncedu m11is apnrtes, de vez que temo~ ncccssidudc de iniciur 11 Ordem do
Diu.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Sr. Presidente, com a
permissiio de V, Ex•, ouvirei apenus o aparte do nobre Senador Dirceu Cur~
doso, solicit:lndo que S. Ex• fosse breve neste seu upurtc.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador Franco Monto·
ro, fui uutor de um projeto estabelecendo o reajuste do salário mínimo duas
vezes por uno, em 1977, que estabeleceu no seu art. J9: .. Os níveis de salário
mlnimo serão revistos scmestrnlmente, com base nos índices de elevação do
custo de vidu, apurados cm cada região do País. Quer dizer, os novos nfveis
de salflrio mínimo devcriio ser decretados a Jv de maio eu 25 de dezembro".
V, Ex• eslá situando o problema em um ângulo irrcspondfvel: o Governo
niio tem mais autoridade funcional, nem administrativa, nem moral pura impedir o reajuste do salário duas vezes por ano. Do contrúrio, é decretar que o
trabalhador brasileiro tem direito a passar fome, 11 sofrer c a morrer de fome.
O SR. FRANCO MONTORO (M DB - SP) - Agradeço a colabo·
de V, Ex•, e concluo, Sr. Presidente.
Esse reajuste automático que propomos, tcrú também caráter antiinnacionário, porque a inOuçào deixará de interessar àqueles que a promovem c dela se bcmcliciam. A inflação perderá o atrativo como clemente de
concentração de renda.
A proposta prevê, também, a participação obrigatória de representantes
dos trabalhadores c das empresas no acompanhamento e fiscalizaçüo dos
índic~s de custo de vida, para evitar as famosas acusações de manipulação.
E importante lembrar que o reajuste proposto será feito sem prejuízo
das negociações di retas, realizadas periodicamente entre os sindicatos de trabalhadores e as empresas.
Com o presente projeto oferecemos uma contribuição objetiva à inadiável mudança da política salarial vigente. Estamos certos de que, com os
acr~scimos e aperfeiçoamentos a serem introduzidos com o debate da ma·
tériu, o Congresso oferecerá ao País um instrumento legal mais justo e eficiente pam corrigir as graves distorções que vêm sacrilicando pesadamente a
comunidade trabalhadora brasileira. (Muito bem! Palmas.)
r:~çiio

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nos termos do art. 183, § 2',
do Regimento Interno, concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Bap·
tista, pura uma comunicação inadiável.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Para uma comuni·
cação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ausente deste recinto, na oportunidade cm que o requerimento, propondo a suspensão de nossos trabalhos, cm homenagem à memória de Theó·
dulo de Albuquerque, foi objcto de deliberação, venho, hoje, ocupar a
atenção da Casa pura, no cumprimento de indeclinável dever, registrar a expressão do meu mais profundo pesnr pelo falecimento daquele saudoso homem público.
Assim, complemento e ratiOco a subscriçUo do documento que, aprovado pelo plenário, formalizou o luto do Senado por tão grande perda.
Meu colega de curso no pré-universitário e companheiro de exume de
vestibular, na velha e tradicional Faculdade de Medicina da Bahia, em 1933
e 1934, tive o privilégio de, na mocidade, conviver com Theódulo de Albu·
querque c dele me tornar amigo,
Espirita voltado para as questões de caráter público, com valoroso
espirita comunitário c possuido por grande vocação po\ftica, ele aceitou o
desafio dos comlcios populares, na busca de instrumentos capazes de fazê-lo
um servidor da Bahia c do povo brasileiro. Essa busca consagrou-se, quando
logrou se eleger Deputado Federal por seu Estudo. A Bahia trouxe·o uCâ·
mura dos Deputados, através da manifestação eloqUente de seu povo,
O povo baiano o reconduziu, por mais sete vezes, à Cümura,
permitindo·lhe a glória de ser seu representante, por oito lcgishnurus.
Bravo, lúcido, dedicado c pertinaz, Theódulo de Albuquerque [cz da
Câmara a sua trincheira, pura bem servir à causa pública,
Em 1964, sua utuaçào foi marcante. Sem tergiversações ou precipi·
tacões, urticulou bloco parlamentar com o objetivo de assegurar o êxito do
movimento rcvolucionúrio. Sua atitude exigiu sacrifícios c a capacidade de
uceitur incompreensões, mns nlcunçou os mais positivos rcsultndos, gruçus <)
sua coragem e espirita de rcnúncin.
Nu Cilmuru, nos rcencontrumos. No Pnlácio Tirudcntcs, no Rio de Ju·
nciro, ou uqui, no Plunnlto, cumprimos inúmeras turefns juntos, especinl·
mente quando da promoção de soluções puru os prohlcma~ de nossn região,
no Nordeste, c de nossos Estados - Bahia e Sergipe.
TheóJulu de Albuquerque exerceu nu plenitude u função de rcprcsen·
lantc do povo: fulou, defendeu, discordou, promoveu, c:oordcnou,'prcviu, li·
dcrou, enfim, lutou, rcvcstit.Ju, sempre, de totul lculdudc c grunde esplrito
público.
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Quero, pois, nestu hora de tristeza, levar minha soliduriedude U sua
f:1mlliu: Dona Elza Albuquerque, sua dedicada c ufetuosa companheira, seus
li lhos c seus irmãos Frunklin Lins Albuquerque Júnior c Wilson Lins.
Por intermédio de V, F.x•, Sr. Presidente Luiz Vinna, c de seus companheiros de representação dn Bahiu- Jutahy Magalhilcs e Lomanto Júnior
-bem com do Govcrnudor Antônio Carlos M<.~gulhiles, desejo fa:tcr chegar
~~ todo o povo bniano cstu minha paluvra de homenagem c saud:tde itquclc
lJliC, sendo uma das mais antigas !igurus da representação nacional na Cúmara dos Deputados, soube sempre cumprir o seu dever. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Vian:t)- Para uma comunicaçllo, concedo
a palavra ;10 nobre St:nador Orestes Quércia.

O 511. ORESTES QUtRCIA (MDR- SP. Para uma comuuJCaç;io.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Sen:H!on:~:
llojc, pcrct.:bcmos, pelo st.:ntimcnto nadonal, que a anistia :1provad<~
pdlJ Congresso, da iniciativu do Presidente da Rt.:pública, não satisfez it
f'.aç;.io.
o~mrc

tantas omissões, tantos defeitos, poderíamos lembrar, primdrao tratamento desigual da lei, por exemplo, paru homens que participaram de um mesmo ato ddinido como delito: uns, no exterior, foram anistiallos, outros, ;.1qui presos, nUo foram anistiados.
Podt.:ríamos lembrar, cm segundo lugar, que os funcionúrios demitidos
deverão submeter-se ao Jrbítrio das comissões que serão organizadas pura
receber os requerimentos desses funcionários, c tamb~m que os militares de·
penderão de um decreto que virá mais tarde.
E, agravando tudo isso, Sr. Presidente, centenas de brasildro~- ;::stc u
~tspecto que queremos ressaltar- ficarão nas prisões.
O MDB, no ent:mto, não vai desistir de sua luta pela anistia ampla, geral c irrestrita. Hoje, pela manhã, estivemos em cantata com o Presidente
Nacional do Pnrtido, Deputado Ulysses Guimarães, para fazer ver a S. Ex• :1
importilncia de um:1 emenda constitucional, emenda de nossa autoria, suhs·
critu pelo nL1mcro competente de Deputados Federais e Senadores, e t!ncami·
nh:1da :1 Mesa do Congresso Nacional.
Essa emenda, Sr. Presidente- e esta é a comunicação que queremos fazt.:r- estú pum ser lida, e gostaríamos de fazer um apelo, no sentido de que
fosse lida o mais rápido possível, porque estabelece que dever:l retornar ao
Congresso Nacion:il a competência para unistiar crimes políticos.
Houve uma inversão, Sr. Presidente, c V. Ex• sabe melhor do que: nós,
cm 1967, a Constituição fez uma inversão da trndição das Constituições de
1934 c 1946, porque estabeleceu que a anistia seria da competência do Congresso, mas com u sançilo do Presidente: da República. E a Emenda Constitucional n9 I, de 1969, agravou ainda mais essa situação, porque estabeleceu a
competénci:t exclusiva do Presidente da República para a iniciativa de projetas de lei, concedendo anisti:~ para crimes políticos.
m~.:nlc,

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana. Fazendo soar a campainha.)- Pc·
diria a V. Ex• que concluísse, porque: já estamos muito :~trasados na Ordem
do Dia.
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Só paru enccrrur, Sr.
Presidente, gostaríamos de lembrar que essa emenda, que se encontra na
Mesa do Senado Federal, revoga os itens VI do art. 51 c VIII do art. 43 da
ConstituiçUo, retirando a competência do Presidc:nte da República para anistia, e estabelecer o item X no art. 44, dando cssiJ competência exclusiva uo
Congresso Nacional, no mesmo tempo em que estabelece um art. 211 nas
Disposições Tmnsitórins, concedendo anistiJ ampla e ir restrita aos civis e
militurcs punidos, com fundnmcnto nos atas institucionais, nos atas complementares c nu Lei de Segurança Nacionnl, inclusive, com a suspensi1o dos di·
rcitos polfticos, cnssnçào de mandatos, etc.
Complet;.mdo, quero lembrar que somente o Congresso Nacionnl ~
quem deve nnistiur crimes politicas, e a comprovação disso ocorreu ontem,
quando um projeto dn iniciativa do Executivo não convenceu à Naçiio, porque, realmente, não foi anistia, que significa o perdão, pura os crimes politicas, nestt: Pnís.
Ern o que tinhn a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem,!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ORESTES
QU!tRC/A. EM SF.U DISCURSO:
J>ROI'OSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N•
DE 1979
As Mesas dn Cümnru dos Deputados e do Scnudo Federul, nos termos
do urt. 49 du Constituição Federal, promulgam u seguinte Emcndu no Texto
Constitucional:
Arl. J9 Ficum revogados os itens VI do nrt. 57 e VIII do art. 43 du
Constituição Fec.Jernl.

Art.
item:

2~'

Acrescente-se

:10

tlrt. 44 da Constituição Federal o seguinte

"X- conceder anistia,"

Art. Jl• Acrescente-se ao Titulo V - "Disposições Germs c Tr;msi- o scg\.Jintc:

t,~ri;ts"

"Art. 2!1. E concedida :tnistia ampla e irrcstrita aos civis c
militares puniJns com fundamento nos Atas Institucionais, nos
Ato•, Complcmcnl:trcs e na Lei de Segurança Nacionul, inclusive
com ~usrensfio de direitos politicas c cass:.tçào de m:mdatos.
! - Os anisth1dos serão readmitidos, nos mesmos cargo~ ou
l..:!quivalentcs, com.J as~utariuUos, militares, servidon:s c funcionúrios pühlicos, tumhém das auturqui<l~ e socieJadcs de economia
misw, tanto da UniJo como dos Estados, Territórios, Distrito Federal c Munidpios, contando-~c o tt:mpo cm que estiveram arasw·
dos de suas funções para os efeitos de uposcntadori<l, reforma c disronibilid:tdc, inclusive para que sejam rcnjust:ldos.
11 - Niio srndo possfvd o retorno à atividade, o anistiado li·
carú cm disponibilidud.: com vencimentos integrais.
III- No prazo de cento e vime dias serão cumrridas as determinações contidas nos itens I e 11 deste artigo."
O SR. PRESIDENTE (l.uiz Viu na)- Sobre a mcsu, requerimento que
será !ido pelo Sr. IY-Secrctário.

t.; lido f! aprorado o .rt•t.:uinte
REQUERIMENTO N• 288, DE 1979
Nth termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício c prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n~> 52,
lle 1979, que autoriza o Govc:rno do Estado de Santa Catarina a alterar a li·
nulidade da aplic>~çào dos recursos remanescentes previstos nn Resoluçüo
nY 2M, de 30 de junho de 1977, do s~;nado Federal, a fim de que figure na Or·
dem do Dia da sessão seguintl!.
Sala das Sessões, 23 de agosto de 1979.- Murllo Badaró.

O SR. PRESIDENTE (LuL: Viana)- De acordo com a deliberação do
Plenário a matéria a que se rdcre o requerimento figurará na Ordem do Dia
da sessão seguinte.
Sobre ii mesa, requerimento que: serã lido pt.:lo Sr. JY-Secrt:tário
É lido o seguinte

REQUERIMENTO r-;o 289, DE 1979

Nos termos do ~1rt. 280 do Regimento Interno, requeiro a retirada, em
car{ltcr definitivo, do Projeto de Lei do Senado n9 61. de 1979, de minha autoria, que "t.:spccirica as hipóteses cm que us deci:;Õç~, uo~ dissldios colctivos,
podt:rfio esUtbdecer normas c: condições de trabalho, tratn do c.\crdcio do
direito de greve, e dá outras i'rovid~ncias".
'
Sala das Sessões, 23 de :~gosto de 1979,- Aloysio Chnve~.
O SR. PRESIDENTE (Luil Viana)- O requerimento lido será publi·
cada e incluído em Ordem do Dia nos termos regimentais. ·

Sobre a mesa, projeto de lei 4uc.: scrâ lido pelo Sr. JY-Secretári!J.

t

lido o JeguintL'

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 245, DE 1979

Modifica a redação do art. 7• do Decreto-lei n• 368, de 19 de dede J968, que dispõe sobre efeitos de débitos salariais, e dá OU•
tras provldtnclas.
z~mbro

O Congresso Nacional decretu:
Art. 1• O are. 7• do Docrcto-lci n• 368, de 19 de dezembro de 1968,
passa a vigorar com u seguinte redução:

"Art. 79 A empresa que atmsar o pagamento de qualquer
purccln das remunerações previstas no urtigo nntcrjor licn sujeitnll
multu varifivcl entre 10 (dez) c 20 (vinte) salârios mlnlmos regionnis, ucrescidn de juros c corrcção monetúriu.
Parágrafo único. Ás empresas cm morn contumuz será upli·
cadu u multa cm grnu máximo c, no cuso de rc:iteraçi'\o, em dobro."
Art. 19 Estu Lei entrnrú em vigor nu data da suu publicação.
Art, J9 Revogam-se as disposições em contrlario.

..
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CO!'i(;RESSO NACI<JNAI,(Sl·ç;inll f

.Justlficnt;ilo
O Dc.:n:to-ki n(l JhH/6S, q11c cuid;r lln~ ~·rcitn~. do:-. déhito~ :-.alariai.,,
n:..~da & .. põe a r~~pr:il!l de nndu arlkúvcl pdn >IIC:l:.o cm s1, apcna·, pn.:vl!ndo
rc:nalid,1Jt.''i pcJa Ínffal,f:\ll dO r.JI~;po:;tu Til) SCI.I af\_ \'•', f1Ut: Í!npCdC ~~ pr:'t\Í~~~ de
dt:tcrrnin:ld0s atn~; pelas empresas c:m atra:,,\ com n pagormcnto de salúrin:-.,
~omis~õ~.: .... pcr~cnt:rgcn:., gratific!.l.;úc~. diúria:; c abono-. devido:-. a :.cus cm·
rrcJ,:i.tJu:-.
l\;ttamcntc por cs~c motivo, ê sahtdo qtJC muitos r.:lllpn:gat.hm:~ nü1l
vt:m ~umpnndo a rcfcriJa uhrif.tÇ:i.ll kga!, pa~andu p.tr~.:das da rcmum:·
r:tt;:"tl) de- todos os seu~ cmprcgadu~; com atra~o <.h: mi: seis ntcs;,::-; c, ;t.~:)llll m..:~
lllll, cm prcstaçõr.:s mr.:ns:li:..
T;d procedimento rcdundi.l cm sérios prejuílOs pu~a os r.:mprcg;t(1üs. que
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O Sr. Dirceu C11rdoso (M DB- ES)- Peço a p:tl:wra para encaminhar
a Voll:tç:·ll\ Sr. Pre~ith:rlle.
O SR. PRESIDENTE (l.uiz Viana)- Con~cdo a pal:tvra ao nuhn: Se·
11aJ,H !Jircl.!ll (';mk1so, par;t encaminhar <t vowçfw.

O SR. DmCElj CARDOSO {MDB- ES. P;.1ra enc:uninlwr ;1 vu1açi1o.
do oraJor.) -- Sr, Pn:sidcntc:, Srs. Sc!ladores:
Eugast<.tlh;Ldo na pau la jú hú v[trius dias c vúrias sr.:s~õc~ cstú u rcqucrirnen\0 dn nobre Líder Paulo Urns:;ard S11licit:mdo urgência para o prnjetu di.!
aut,)fi,t t.hl nobre Scmtdor Mauro Bcncvidcs que cslahc!ccc a uhrigatoricda·
d,; de rcvi:,:w scmcstrul do;; nívci~ sal<lriuis c d[t outru~ providt~·llcia:..
~r. Pr.:;,idcntc, qu:mJo o nubrc Senador Mauro [knevides apn.:scntou
c:.sr.: pn1_ido, os tempo:. eram maus, nuvc:n:; negms cobriam os twri1.nnks
n:cr.:bem ;t sua remuneração "lrus~da c parcel~tda, sem quukjllcr .:ompcn· desta Ca.• a c, port:lnto, os pnrecerc:s das comissões compctcntes, qu;.tndo não
ambiguns, fulmirwvam de incnnstitucion;.tl aquele projeto.
saç~o de juros e correcào monetúria.
Sr. Presidente, hoje, quando os Srs. Ministros já gar:mtcm para hoje ou
Saliente-se, ror outro lado, que o sal:í~io c ns outrns parcelas compL1·
nc::ntes da remuncr~tção têm o carâtcr alimentar, ou seja, representam a pró- para amanhã a decisão do Governo de renjustar os nfvcis do sal;'trio mínimo
pria :tobrcvivência do trabalhador e da sua família, que sofrem inc:narrávcis duas vezc.'i por ano, isto é, semestralmente; quando o Sr. Ministro do Plane·
vicissitudes cm razão da mora das cmpn:sas, que rccalcitram naqut.:l:t prática jamento, se nào me f;dha a memória, dali daquela tribuna, o Sr. Múrio Hen·
riquc Simonsem, respondendo à minha intcrpelaçilo, declarou que era re·
odios:t,
Por c:ssas razõc:s, a fim de dotar o diploma cm aprece da indispensável ceptivo a c:sse reajuste semestral; quando o Sr. Ministro do Trabalho, Murilo
cticácia, c mesmo levando em conta que o vigente art. 79 apenas exacerba a Macedo, declara que é favorável ao reajuste semestral, ou pela ORTN, ou
pena dc detenção j:l prcvistu pelo art. 4~', para os di retores responsáveis pr.:la pelos níveis do custo de vida; quando hoje, portanto, nós enfrentamos esta
infra"çào do disposto no art J9, impõe-se a adoção de multa aplic:ível pelo rc:alidadc ministerial e governamental, o projeto do nobre Senador Mauro
atraso cm si, ao contr:lrio do que ocorre, ou seja, apenas penalizar a prática Benevidcs, pode ser aprovado, como o meu, que também apresentado em
1977, naqueles tempos difíceis, em que falar de anistia produziria uma tem·
de determinados atas p::la:> empresa:; em débito salarial.
Esse é o objctivo da proposição, inspirada em sugestiío que nos foi ofe- pcstade, em que falar de reajuste também era um desacerto, era um sufoco
recida pelo Sindic:~to dos Trabalhadores da Indústria e da Construção do pam o Scnado. Mas, hoje, quando os próprios Ministros saem a campo, vém
à luz c d.:claram que são favoráveis a isto, não vemos por que a nobre Banca·
Mobili:irio do Canela, Estado do Rio Grande do Sul.
da da ARENA possa resistir a esse desejo ministerial, senatorial e hoje uni·
Sala das Sessões, 23 de agosto de 1979. - Nelson Carneiro.
versai neste País.
LEGISLA ÇÀ O CITA DA
Todos, o Governo e o povo, os que trabalham e os que são donos de indústrias e de empresas sào favoráveis ao reajuste semestral de salários. Há
DECRETO-LEI N• i68, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1968
projeto c emendas até que visam o reajuste de 4 em 4 meses e de 3 em 3 me·
Dispõe sobre efeitos de débitos salariais, e dli outras prol'ldén· ses,
cias.
Portanto, Sr. Presidente, pediríamos à nobre Bancada da ARENA que
................................................................
con'cordasse com o pedido do ilustre e nobre Senador Paulo Brossard, dnndo
urgéncia a este projeto.
Quero crer, Sr. Prcsidemc, que o nobre Líder deveria ter requerido urArt. 79 As infracões descritas no art. 1~', incisos I e II, c: seu parágrafo
único, sujeitam a empresa infratora a multa variável de: dez a· cinqUenta por géncia para os três projetas: o do nobre Senador Franco Montara, o do
cento do débito salarial, a ser aplicada pelo Delegado Regional do Trnbalho, nobre Senador Mauro Benevides e o do humilde e obscuro Senador que ora.
fala (Não apoiado!). S. Ex• pediu foi a urgência para um, quer dizer, teve
m~:diantc o processo previsto nos atrs, 626 c seguintes da Consolidação das
Lt:is do trabalho, sem prejuízo da responsabilidade crimimtl das pessoas im· prefcréncia. Mas eu quero tomar parte nesse dcbate, porque estou desde
1977 nesse problema. Com o meu Líder, sem meu Líder ou contra o meu
rlicadas.
Líder, eu quero tomar parte nesse debate!
Portanto, o pedido de urgéncia para o projeto do Senador Mauro Bencvides foi uma discriminação contra os autores de projetas idênticos da mcs~
ma Bancada. Eu sou autor; portanto, avoco também, Sr. Presidente:, o meu
(tis Comissões dt• Constiluiçào e Justiça e Jr Legüluçüo Social.)
din:ito dc lutar; quero avocar este direito, também, para que as gulas da vi·
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O projeto lido será publicado o tória utinjam "' todos aqueles que lutaram, desde: as horas amargas até est:ls
remetido às comissões competentes.
horas felizes cm que vamos ver a consagração desta medida.
O meu ilustre Lídc:r requereu apenas urgência para o projeto de lei do
C0MP.4RECEM MAIS OS SRS. St'NADORES:
nobre Scnador Mauro Benevidc:s.
José Guiomard - Eunice: Michiles - Evandro Carreira - Gahricl
Sr. Presidente, de lato: as bancadas são assim. Há uquelc:s "do peito" c
Hermes- Alexandre Costa- Jo.h! Sarncy- Bernardino Vian<~- Hclvídio h~ aqueles forcados.
Nunc:s- Age no r Mnria- Dinurte Mariz- Jcssé Freire- Cunha LimaO Sr. Puulo Dro.,ard (M DB- RS)- E V, Ex• é "do peito". (Risos.)
Humberto Luccn:.t- Adcrbul Jurernn- Marcos Frt:irc- Gilvatt Roch:tPassos Põrto- Lomanto Júnior- João Calmon- Hugo Rumos- Nt:lO SR. DIRCEU CARDOSO (MDR- ES)- Do peito, mas só se for
son Carneiro - Itamar Franco - Murilo Badnró - Tancrcdo Neves do peito dc tds, porque da frente to Senador Mauro Benevides. Mas ele nào
t\m:~ntl Furlan- Gustào Mü\lr.r- Viclmtc Vuo\o- Mendes Canalc- Jo·
está aqui ...
sê Richa - Lc:ite Chaves.
. Sr. Presidente, vejo, sinto isso. Toda comissão, aqui, tem um grupo de
~çm rcvi~ito

1

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Est:i findu tt Horu do Expcdicn·

lrcnte, uma vangu;m.ln. Esses, comojú disse :1qui, sUo alinha de frente de busJ.o os nossos cruz~dores", São os ~enadores: ltamar Franco, Mnrcos
Freire, Roberto Suturnino c outros. Nós, porém, somos 11s "truinciru::".
Como não hl'1 ninguém par;:t colocar, colocam as "traineiras", os ~~arrcr,ado
talh;~,

lc.
Pa:,su-sc à

ORDEM DO DIA
Item I:

Votuçüo, em turno único, do Rcquerimc:nw n~" :!52, Uc I 979,
do Senador Paulo Brossard, solicitando urgêncht pura o Projeto de
Lei do Senado nY H3, de JI)7H, do Scn:tdor Mauro Bcncvulc~. que
··estabelece a nhrigatoricdadc de rcvisfll) semestral do'i nivcb de sulúrio minimll, c dú outras providências".
Em vuta~,:fu, n requcrimenlll.

n::..
O Sr. lhmutr Frunco (M DB -

MG. Aparte furu do ndcrofunc.)

O SR.lliRCEU CARDOSO (MDil- ES)- V, Ex• é da ltnba da ma,.
sa de umaciarnc:nto, com o grosso calihrc dos seus canhõc:.,

Sr. Presidente, é o reparo que faco.
Suu autor tlc um pmjcto pura o 4Ua!1ün pediu urgCn~:ia o 1ws~u ilustre
l.ith:l', l!lll' tanlo nwrcce na nn~s:1 cnn~itlcraçiio c no meu aprcçn, ck que no~
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l'a1 recordar, a nós que acompanhamo~ a villa desta Ca.~a. na data de hoje, o
Senallu Federal deveria Llcdicar a sua sess~o i1 memôri;~ de um grande gall·
dw. Aquele que, como o mi nua no, fez tremer e fez baixar as folhas dos jeri·
vai.~ c inunUnu este País com u oratória namantc: Gaspm da Silveira Martins. S. Ex• o Senador i'<lUio Urossard revive esse homem, corno LíJcr do
MDB, nos seus urrouhos, na sua cloqüência, nu sua turnultuúria oratória.
Portanto, ê a rcvivccênciullessc vulto que n~o só o Rio Grande, mas o Brasil
todo reverencia- Gaspar da Silveira M:~rtins, que cngmndeceu o Senado,
engrandeceu a vida pública brasileira.
O Sr, Paulo Orossard (MDB- RS)- E verdade. V, Ex• permite um

aparte'!

O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB - ES) - Pois não.
O Sr. Paulo Drossard (M DB- H.S)- A comparação muito me desva-

nece ...

O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB - ES) - Mas ó justa,
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- ... mas o meu silêncio podcria

significar uma concordância. E eu devo sublinhar o manifesto exagero da
consideraç~o. De qualquer sorte, muito me desvanece.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana, Fazendo soar a campainha.)- O
tempo de V. Ex• cst{l esgotado,
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Concluo, Sr. Presidente.
A nobre B:mcadu da ARENA, smisfcita porque ontem venceu uma
grundc etnpa d:1 constitucionalizaçào deste País, o projeto da anistia, :1 ARENA, que venceu com uma murgcm pcqucnu, quer dizer, foi um gol nas traves
rnas foi- se nós não tivéssemos dado u :mistia talvez tivéssemos que requerer a anistiu para outros, <mistia a quem anistiava, hoje entraríamos com outro projeto requerendo a anistia para os que vowmm contra a anisti:l- alegre e satisfc:ita, a Bancada da ARENA vai dar o seu IWI'.I' ct•rt, para que o
nosso projeto tenha tramitação de urgência nesta Casa.
Era o que ttinha a dizer. (Muito bem!)

nwtéria estava a ponto Jc ser feita pelo Governo c, na mcdid:t cm que deve
ser feita pelo Governo, com o apoio de seu P:~rtiJo llc Maioriu, tenta a Opo~iç:'ul, num golpe, numa manohra inteligente, captar pura ela :1 mcdilla c a
iniciativa. E a nossa pmiç~o seria, no caso de não ter outra saida, nos render
il is.~o.

Agora mesmo se vcrilica, com esse novo projeto do nobre Scn:1dor
Montara, que é amplo, bem mais amplo, que abrange todu a politica
salari:d c n~ll apenas o sal:'iriu mínimo, que há uma ncccssidadc de se umtli·
sar isto sem ser sob o regime du pressão de tempo, que é o regime de urgên·
c ia, que nos ohrigarit, dentro de quatro sessôes, votar cm definitivo cssc projeto, que é o projeto que abrange apenas a questão do sal:'irio mínimo.
O nosso partido está disposto -já disse isso u nomes respeitáveis da
Oposição- a discutir a matéria na sua complexibilidade e receber do Governo a orientação que o Governo vai mandar, para testá~la aqui cm face das
llivcrsas posturas de cada um dos Srs. Senadores.
De maneira que eu reverto o apelo que me faz o nobrc Senador Dirceu
Cardoso, Faço eu um upelo ao Líder da Minoria para que retire a urgência,
para que nós tenhamos tempo de discutir essa questão- porque ela é hoje
umu questão prioritária, não só pura o Governo, é prioritária para a Nação
brasileira - c não tenhamos sido forçados pelas circunstâncias a discutir,
numa sessão de plenário, assunto de tamanha envergadura.
l-Iii inúmeras outras proposições feitas a respeito do salário mínimo: há
uma que pode ser <.1té vencedora, quem subc, a que prevê a corrcçào !rimes·
trai, que foi cOndenada pelo Senador Franco Montara, mas que prevê a cor·
reção trimestml na buse da correção da ORTN. Se isto se der, automatica·
mente :.t ORTN é registrada, re:.~justu-se o sal:'irio c sobre isso se dú um valor
de produtividade, o resultudo ainda pode ser melhor do que aquele que está
sendo pleiteado pelo Senador Mauro Bcncvides.
É esta a explicação, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que me cube refazer,
agora acrescida pelo argumento que me df1 o Senador por São Paulo (Muito
hcm!)
Fr<~nco

O Sr. Paulo Brossurd (MDB- RS)- Sr. Presidente, peço a palavra
para cncuminhar a votação,

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Sr. Presidente, peço a pa·
lavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Brossard, pura encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbp.s Passarinho, pum encaminhar a votação.

O SR. PAULO BROSSARD (M DB - RS. Para encaminhara a vot;lçào. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, direi apenas algumas pula·
vras, cm réplica às observações feitas pelo eminente Lidcr da Maioria. Se todos reconhecem que este assunto é urgente, não posso me convencer da convcni~ncia de que a este projeto não seja dado um tratamento apropriado.
Chumaria a utenç~o da Casu para o fato de o Projeto Mauro Benevidcs
ser do ano passudo- do ano de 1978. Portanto, não se pode dizer, nem re·
motamentc, que huja qualquer prccipit:u;ão num requerimento de urgência
agora, cspcci:tlmente porque, agora, nos últimos tempos, tem-se acentuado il
necessidade de uma revisão adequada dos níveis sulariais. E o fato de pipo·
curem movimentos paredistas, aliás, à margem da lei, porque muitos deles,
pelo menos, têm-se processado sem a observância daquelas rigorosas prcscriçõcs legais, está a indicar que a realidade social aconselha que uma dispo·
sição legal venha regular o caso.
A alegaç~o feita por S. Ex•, de que o nobre Senador Frunco Mont'Jro
acaba de apresentar uma sugestão que envolve toda a politica salarial, absolut:tmcnte não convence. Começa que umu proposição não exclui a outra,
Estú se cuid:mdo, c.'llclusivamente, da revisão do salúrio mínimo, que é a
mais urgente. O fato de o Congresso Nacionnl <lprovar, digamos, uma lei,
hoje, que estabeleça a revisão sc:mcstrul do salário mínimo, não impede que,
amanhã, venha <~dotar uma outm solução legal de maior amplitude. De
modo que, nem remotamente, n meu juizo, prt:pondemm as razões tlrticulud:ts por S. Ex•
Desse modo, devolvo o apelo, suplicando a S. Ex• que dê o seu valioso
voto pcl:1 aprovação do requerimento. (Muito bem!)

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- I' A, Para encaminhar a
vowçào. Não foi revisto pelo orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O discurso do nobre Senador Franco Montara acrescenta um argumento a mais àquele que aqui já expus, quando discutimos esta matéria anterior·
mente. S. Ex•, com as críticas habituais à política salarial, acaba de aprescnt<lr um projeto, projeto este que determina um reajuste automútico de salário
sempre que a innação atingir 10%, Como se verifica, é um projeto globiil.
Pretende o ilustre Senador por São Paulo que todos os salários, e não apenas
o sulário~mínimo, uma vez atingidos por um processo influcionário que che·
guc ao nível de 10%, sejam automaticamente reajustados.
O nobre Senador pelo Espírito S:1nto, o Senador Dirceu Cardoso, mos·
Irou, com extmordinilriu generosidade, que esquecia o fato de ter sido pretc·
rido pelo seu Líder, qut: não pediu urgência para o seu projeto, qut: é m;1is
antigo, c prt:feriu pedir par:~ o de um outro correligionário. Ê um gesto nobre
do ilustre Senador capixuba.
M:1s a nossa argumentação pcrmunecc a mesma. Isto não é assunto para
ser Jecidido cm termos de urgência, na complexidudc que ele envolve, Vé~se,
c foi o Scn:~dor pelo Espírito S:mto que acabou de dizer, que os Ministros
vicmm a lume, falarum, mostraram a necessidade de diminuir o período t:
:~umcntar a frcqUênciu dos aumentos. Purcciu que isso estariajú decidido en·
trc os Ministros da área social e do plancjamento quundo houve a cxone·
rução, a pedido, do Ministro do Planejamento. As ncgociuçàes fomm rctonwdas. Ontem mesmo se cspcruvn que o governo tivesse umu visão global
sohl'C o problema do sal/iria c, niio apcnus sobre o problema de sal:írio,
~.:omo o nosso colegu Scn01dor Aloysio Chuvcs uprcscntou, tumhêm, um pro·
jcto de lei pam regul:uncntnr as greves, scmu cxistênciu dos óbices reconhecidos hojc, nw.~ t:unbém sem a incxistênciu de uma ordenação.
Tudo isto rcqucr um lrah:tlho conjunto c o nosso Purtido cstú inteiramente a favor de ljUC essas rroviUências sejam tomadas, mas nfw poJe Jcixar
de estranhar que, sendo o projeto do nobre Scnmlnr ~·1:~uro Bcncvides datado de.::! de maio, c que hm'CIHill projetas anteriores, como disse o nohrc Se·
nadnr Dirceu Cardoso, c havcndu aqui um prnjcto, no 111Cll entender, ma i~
amplo, como era n prnjcttl do nnhre Scnadilr Nclsnn Carneiro, peça-se, a 7
de a)-:osto, IIT)-:ên~.:ia para o projctu de 2 de rnaio. E porque, 'c~uramenle, 11

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Em votaç:1o o requerimento.
Os Srs. Sen:~llorcs que o aprovum queiram pcrmuncccr como se encontram, (P:~us:l.)
Rejeitado.
O SIL 1,,\ULO llltOSSARl>
vcrific;u,·;1o di! vntaç~o.

(~·1

DB- RS)- Sr. Presidente, reqt1eiro

O SH. PltESIUENTE {L ui/. Viana)- Vai-~c prnccUcr ü veril'icaço1o sotil'itadíl.
Solidtn an.~ Srs. ScnaJDrcs que o~.:urcm ll.'• ~eu . . rcspc~o:tivos lugarc.-., a
ti111 de q11c pn~samos prm·cdê·la atravé~ do f1Till.'l'S~o de vnta~·;\ll elctrúni~o:;l.
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Proct•de·St' à l'fUaçào
VOTAM "SIM" OS SRS, SENADORES:

Puu1o Brossard; Ad<~lberto Sena; Agenor Maria: Dinartc Ma·

ril.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:

Jarbas Passarinho; Mauro Bc:nevides; Adc:rbal Jurcmu; Affonso C:unargo; Alberto Silva; Almir Pinto; Aloysio Chaves; Arnon
de Mcllo; Benedito Canclus; BencditÇ> Ferreira; Bernardino Viun:t;
Cabriel Hermes; Gastão MUller; Henrique de La Rocque; João
Calmon; Jorge Kulume; José Guiomard; Lenoir Vargns; Lomanto
Junior; Louriv<~l Baptista; Mendes Canale; Milton Cabral; Mo<~cyr
Dalla; Murilo Burlara; Nilo Coelho; Pedro Pedrossian; Ruimundo
Parente; Saldanha Derzi; Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram favoravelmente ao re·
qucrimento 4 Srs. Senadores: contra 29. Participaram du votação 33 Srs. Se·
nadori:s, completando-se o quonm1 regimental com a presença do Presiden·
te.

O requerimento foi rejeitado c será encaminhado ao Arquivo,
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 2:
Votuçào, em turno único, do Requerimento n~ 274, de 1979,
do Senador Jarbas Passarinho, solicitando urgênciu para o Ofício
n• S/11, tle 1979 do Governador do Estado do Rio Grande do Sul.
requerendo autorização do Senado Federal para que aquele Estado
possa contratar operação de empréstimo externo, no valor de
USS 53,000,000.00 (cinqüenta c três milhões tlc dólares norte·
ilmericanos), destinado a programas prioritltrios do Estado.
Sobre :1 mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. I"'·Sccrctário
E lido o St'giiÜllt'
REQUERIMENTO N• 290, DE 1979
Nos termos do art. 280 do Regimento Interno, requeiro a retirada do
Requerimento n~ 274, de 1979, de minha autoria.
Sala das Sessões, 23 de agosto de 1979.- Jarbas Passarinho.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A Presidência defere a solici·
taçào do nobre autor e determina o encaminhamento do Requerimento n~
174f79 ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - llem 3:
Votação, em turno único, do Requerimento nq 282, de 1979,
do Scn<~dor Mauro Benevides, solicitando urgc!nci<l, nos termos do
arl. 371, ulrnea c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do
S~n~do n9 '245, de 1978, d7 autoria do Senador ltamur Pranco, que
d1spoe sobre aposentadoria especial para os músicos, inscritos n:1
Ordem dos Músicos do Brasil.
Em votação o requerimento.
Concedo u palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para encaminhar
a vottlçilo.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Para encaminhar n votação.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senudores:
O nobre Líder Mauro Bcncvides solicitou urgência pura um projeto de
nu>~sa :~utoriu que visa aposentadoria especial pura os ntúsicos inscritos nu
Ordem dos Músicos do Brasil.
Vulc a pena recordar, Sr. Presidente, que este projeto foi apresentado ii
C:1sa t:m 29 de agosto de 1978, e distribuído à Comissão de Comtituiçào e
Ju'ltiça. Posteriormente, em 5·3-79, foi arquivado e, cm 8-3· 79, aprovado rc·
\IUt:rimcnto nosso, foi desarquivndo o projeto.
Sr. Presidente, pouca coisu precisaria pura justificar o projeto, Museu
VllU ter oportunidade de usur du pnluvrn para demonstrar u morosidade do
I.c~isl:~tivo nu upreciuçào dos projetas dos purlumenturcs, razão pelu qual
nós cst:~mos solicitando à Muioriu desta Casa que aprove: esse requerimento,
permitindo, ilssim que os músicos inscritos nu sua Ordem possum ter n devida apusentndoria especial.
Creio, Sr. Presidente, que niio precisuriu mais defender a necessidade
de.,~c projeto, mas, principulmente lutar contra a morosidude que hí1 no Le·
~i>~lativo para uprovuçào dos nossos projetes. (Muito bem!)

'

A~olilll

lli,\RJO llO CONGRESSO N,\CJONAI.(Scçãn 11)

Os Srs. Lideres votarão cm primeiro lugar, votundo c:m scguidu os Srs.
Senadores. (Pausa.)

...

de 1979

O SR. !,RESIDENTE (Luiz Viana)- Continua cm vol:lc;:io o rcqucrirncnto,

Os Srs. Senadores que o aprovam pcrmuneçam scntudos. (Paus;.~o)
Rejeitado.
O requerimento que vem de ser rejeitado vai ao Ar~1uivo.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - llcm 4:
VotaçJo, cm turno único, do Requerimento n~" 2SJ, de 1979,
do Senador Mauro Bencvidcs, solicitando urgência, nos termos do
arl. 371, •1linca c, do Regimento Interno, p:Lr.1 u Indicação nv 2, de
1975, de autoria.do Senador Itamar Franco, que ino;titui, no Senado Federal, idêntico estágio para universitthios, nos molde~ dCI
cxistcntc na Câmara dos Deputados.
Em votação o requerimento.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Sr. Prcsidentc, pcço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO (M DB- MG. Para encaminhar a votaçàll.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Foi muito fúcil, com um simples levantar do Vice-Líder do Governo, há
pouco, rejeitar o nosso projeto visando beneficiar os músicos do Drasil. E,
propositalmente, Sr. Presidente, deixei a argumentaçiio que poderia ter usado puru o projeto anterior para essa nossa indicação, na tcntativ:t de sensibilizar, se é que i: possível, u Maioria desta Casa.
Mas, Sr. Presidente -gostaria apenas de merecer a utcnc;<io da m:liori<1
da Casa, se for passivei-, apre~entei, cm 1975, umu indicação pos!libilit<tn·
do est:ígios para os universitários, est:ígio esse que a Câmara dos Deputudos
já permite. Essa nossa indh:açào apresentada cm 1975- c qucro me tornar
enfático e repetitivo na data-, e jú estamos caminhando para fins de 1979, c
até agora nós não tivemos solução,
Pouco antes do Senador Pctrônio Portel\a deixar a Presidência do Senado para prestar a sua colaboração ao Governo, no Ministério da Justiça, l'ui
informado, pessoalmente, por S. Ex• de que essa nossa indicação já havi:t
sido uprovuda pela Mesa Diretora.
Veja, Sr. Presidente, que várias e várias vezes, desta tribuna, tive opúrtunidadc ...
O Sr. Mendes Canale (ARENA- MT)- Permite V, Ex• um aparLc'?
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- No cncaminhnmcnto de votação,
não há apartes.
O Sr. Mendes Canale (ARENA -

MT) - Era só um depoimento.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V, Ex• podcrâ falar c d;tr osse tlcpoimento, em seguida.
O SR. ITAMAR FRANCO (M DB- MG)- Lamento não poder aten·
der a intervenção do ilustre Senador Mendes Canule, mas estou certo de que:
S. Ex• deverá concordar conosco neste pedido de urgência.
Porque, Srs. Senudorcs, não é possível que uma indicação apresentada
cm 1975 nào tenha uma votação dcstu Casa, no sentido de aprová-la ou de
rejeitâ-la. Nilo se truta de matéria, como já disse aqui uma vez, de segurança
nacional, não se trata de matériil. que altere violentamente o Regimento lnterno d<& Cusa, não se trata de matéria que ponhu em dúvida, sequer, o funcionamento do Legislativo. Mas o que se pretende unicumente, a exemplo du
CUmura dos Deputados, é permitir no Senado Federal estâgio pura os universitários brasileiros.
Num simples levantar do Vice--Lrder do Governo, como ele fez hlt pouco
no projeto dos músicos, talvez nem conhecendo o projeto, o Vice-Líder do
Governo levnntou-se para rejeitar o projeto, cu poderia ter usado 11 verifi.
c;1çào de quorum, mas nilo o qui:; ruzer, pura deixar bem claro, como já deixei
aqui umu vez, npcsur de alguns Udercs da ARENA uchurcm cunsativo o
problema do projeto da Lei do Inquilinato: mais uma vez u ARENA demonstrou no projeto dos músicos umu insensibilidnde que evidentemente
nos cube respeitar, porque por enquanto a ARENA ainda é Mnioriu nest<1
Cusu. Mas espero que dest11 vez, cm rclução à indicação (repetitivo c cansativo) de 1975, u Liderançn do Governo tenhu u sensibilidade dc uprovur esse
requerimento de urgência uprcscntndo pelo nobre Senudor Muuro' Bcnevidcs.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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O Sr. Humberto Luccnll (M DB- PB)- Peço a palavra pura cncuminhur a votoaçii.o, Sr. Presidente.
vra

O Sr. Mend" Cunalc (ARENA- MS)- Sr. Presidente, peço a palaencaminhar a votação.

par~

O 52. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Pode falar apenas um orador do
cada Purtido,· al~m do autor.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mendes Canale.
O SR, MENDES CANALE (ARENA- MT. Para encaminhar avowçüo. Sem 1evisào do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quando solicitei o aparte ao nobre Senador Itamar Franco, de fato não
cstuva bem atento e achava que a mat~ria se encontrava cm discussão c não
cm cncaminhílmt:nto da votação, mesmo porque, como Membro da Mesa
que fui na legislatura passada, conhecendo de perto o Regimento, não pode·
ri11 incorrer em um erro dessa natureza; eis o motivo pelo qual solicitei minha
intervenção na hora indevida.
O meu pedido, Sr. Presidente, c:ra para prestar um depoimento de que
falendo parte: da Mesa que findou seu mandato nesta Casa, ao final da nossa
gestão, apreciamos a mat~ria a que se refere o ilustre Senador Itamar Fran·
co. Era, de fato, o sentido alto que nós, ao apreciarmos a matéria, verificamos; já pelo que se registra na Câmara dos Deputados, porque com o conta·
to que pudemos manter, com todas essas representações de todos os Estados,
parlicularmcnte do meu Estado, mamendo cantata com esses estudante~. esses universitários que aqui cursamm por diversas vezes c puderam apreciar,
sentir de perto os trabalhos legislativos, ouvi Sr. Presidente, Srs. Senadores,
depoimentos dos mai5 interessantes, de uma modificação, por completo, do
qut.: pensam os nossos Univcrsitflrios, dos trabalhos legislativos do Congrc:s·
so Nacion;~l. E atrav~s desta representação dos diversos Estados, ao fazerem
aqui c:ste estágio, voltam aos nossos Estados, voltam às suas unidades fede·
nltivas, c podem, assim, transmitir aos outros jovens o que de fato representa o trabalho do Congresso Nacional.
Vejo neste pedido de urgência, o aspecto ligado à discussão orçamen·
t:tria, porque de fato precisamos nôs incluir no Orçamento, na proposta
orçamentária para o próximo exercício, os recursos para que possa o Senap
do, a exc:mplo da Câmara dos Deputados promover também curso dessa na·
tu reza.
Não vai neste pedido de urgência, acredito cu- porque o conheço de
perto, como o conhecemos todos nós, o autor do requerimento - nenhum
depreciação para com a Mesa, mas apenas com esse objetivo, de colaborar·
mos sim, com a nossa Mesa Oiretora, na hora cm que devemos apreciar o
Orçamento da República, logo o Orçamento do Congresso Nacional, do Se·
nado Fc:deral, podermos, assim, abrigar recursos, a fim de que possa esse
curso funcionar, aqui, no Senado Federal,
É este o depoimento que cu gostaria de fazer, c que não o podendo, por
um equivoco meu, na hora do aparte solicitado, agradc:ço agora ao Sr. Presi·
dr.mtc:, a oportunidade que o próprio Regimento da Casa me oferece, ao en·
caminhar a votação. Muito obrigado,
O Sr. Jorbos Passarinho (ARENA- PA)- Sr. Presidente, peço a pa·
lavra como Líder.
;10

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra, como Li der,
Senador Jarbas Passarinho.

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA. Como Lld<r. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Bancada da Maioria tinha aqui, há momentos, mais de 34 Senadores
presentes. E poderiu, pura c simplesmente, recusar esta urgência solicitada
pelo Yice-Lidc:r Mauro Bencvides, em relação à indicação de autoria do Se·
nadar Itamar Franco. Também poderia apoiá-la,
Achamos, Sr. Presidente, que a melhor posição nossu seria eximir-nos
de participar da votação, por uma razão que explico: a ter que apoiar o rc·
querimento de urgência c nUa a indicação, nós interpretamos que u indi·
caçiio, na sua adjudicação, implica numa nítida censura UMesa Dirctora. E
membros do Partido da Maioria, de que por circunstüncius notórias e muito
sabidus, a Mesn Diretora é: totalmente constitufda, nós niio votaremos a fa·
vor. Em conseqUência, a Bancada da Maioria, com cxccçilo do seu Líder,
exime-se du votuçào.
O Sr. Humberlo Luccnu (M DB- PB)- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR, PRESIDENTE (Luil Vianu)- Tem V. Ex• u pulavra.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB. Para cncuminhar avotuçlio.)- Sr. Presidente, Srs. Senudorc~:

Apn:stava-me pura tecer rápidas considerações sobre a matêriu, quundo
pediu a palavra o nobre Líder da Muioria, explicando a posição de sua Ban·
ca<.Ja.
Pretendia iniciar o meu pronunciamento fazendo um apelo a S. Ex•,
pura que dc:sse o seu apoio ao requerimento de urg~ncia por ser a Indicação
do nobre Senador Itamar Franco uma matéria simples c que, portanto, não
traria maior prohlem;.~, do ponto de vista político, a S. Ex• e a seus campa·
nhciros da ARENA.
Não vislumbro, Sr. Presidente, dala vênia do nobre Senador Jarbas Pus·
!iarinho, qualquer censura à Mesa, nos termos cm que foi vazada a Indicação
do nobre Senador Itamar Franco, vez que S. Ex• apenas se reporta u que
cm 16 de abril havia apresentado uma outra indicação no mesmo sentido.
E, depois, afirma, textualmente:
"Entretanto, tendo-se cm vista que os Universitários que vi·
riam a Brasília para o estágio, junto à Câmara dos Deputados, te·
riam. por razão de freqUência cm seus cursos, dificuldades de prolongar sua estada nesta Capital, para mais um estágio nesta Casa,
formulo nova Indicação, no sentido de se instituir, no Senado Federal, idêntico estágio por U niversitúrios, nos moldes do existente
na Câmara dos Deputados,"
A mim me parece que há um equivoco da Liderança da ARENA, c creio
que o nobre Líder deve ter outras razões para recusar a urgência requerida.
Eu queria também, Sr. Presidente, dizer a V. Ex•, à Mesa e à Casa qu-:
sou autor de um projeto de resolução que jâ se encontra cm tramitação no
Senado Federal, inclusive fazendo inserir no nosso Regimento os mesmo~
dispositivos que hâ na Câmara dos Deputados, cm relação ao estágio du:t
universitãrios, para efeito de disciplinar a mat~ria sob o ponto de vistajuridi·
co, a fim de que a Mesa Diretora possa ter um embasamento normativo para
o efeito de incluir verbas no orçamento e, enfim, cfetuar as despesas necessárias à consecussiio desse objetivo.
O importante a salientar, afinal,- como bem salientou o nobre Senador Mendes Canalc- i: que ti:m sido dos mais eficientes os estágios que os
universitários vê:m fazendo no Poder Legislativo, melhorando a imagem do
funcionamento da Câmara c do Senado, e levando para os Estados um01 impressão bem diferente daquela que recolhiam anteriormente,
Acredito, portanto, que não só a lndicação do nobre Senador Itamar
Franco mereça o apoio do Senado, como também, mais adiante, a proposição que apresentei para reformar o Regimento da Casa, venha a ser acolhida pela maioria do Plenário.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente c Srs. Senadorçs. (Muito Bem~)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham.
(Pausa.) Aprovado.
O SR, JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA) -Sr. Presidente, re·
queira verilicaçào da· votação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vai-se passar à verificação soliCItada pelo nobre Líder Jarbas Passarinho. (Pausa.)
Se:ndo, entretanto, evidente a falta de número em plenário, a Presidê:ncia deixa de proceder Zt verificação requerida.
Em conseqüência da falta de quorum, a votação da mati:ria fica adiada
para a próxima sessão, juntamente com os itens 5 a 8 e li da pauta, que estão cm fase de votação,
Sào os s~guintes os itens cuja mtaçào é adiada:

-5Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senudo número 136,
de 1976, do Senador Lourivnl Baptista, que altera a Lei n• 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que regula as atividadcs dos representantes comcrciuis autõnomos, e dfl outras providências, tendo
I'ARECERES, sob n's 556, de 1978 c 328 c 329, de 1979, das Comissões:
- de Redatiio, oferecendo a redaçilo do vencido para o segundo turno
regimental;
-de Conslltulçiio e Justiça, favorável à emenda de plenârio: c
-de Leglslatlio Social, favonlvel à emenda.

-6Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitucional i·
Judc, nos termos do art, 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n"' 96, Jc 1979; do Senador Nelson Carneiro, que modifica 11
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do 11rt. 2"' da Lei nl' 4.266, de 3 de outubro de 1963, que instituiu o sulúriofat.1ili:L do tr:lb:llhador, tendo
PARECER, sob nY 223, de 1979, da Comissão:
-de Conslltulçllo e Justiça, pclu inconstitucionalidade, com voto vcneit.lo Uos Senudorcs Lilomro Barbozu, Tuncredo Neves, Hugo Ramos c Cunha
l.im:1.

-7Votução, cm primeiro turno (apreciação preliminur da constitucion:llidade, nos termos do urt, 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado nY 112, de 1979, do Senador Cunha Lima, que consideru não tribut(Lveis, pura efeito do Imposto de Rcndu, os proventos c pensões nus con·
diçõcs que indica, tendo
·
PARECER, sob n• 334, de 1979, da Comissão:
- de Conslltuição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

-8Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionulidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado .n9 91, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que isenta o s:1lúrio
mínimo de descontos para a Previdência Social, e d{! outras providências,
tendo
PARECER, sob n• 2B3, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justita, pela inconstilUcionulidade.
-11-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Scn<ldo n9 89, de 1979, do Senador Cunha Lima, que altera os arts. 15, cu·
put, e 16 do Decreto-lei n• 1.642, de 7 de dezembro de 1978, tendo
PARECER, sob n' 23B, de 1979, da Comissão:
-de C.onstltuiçiio e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senadores Nelson Carneiro e Lúzaro Barboza.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) Item 9:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 21B, DE 1976
(Tramitação conjunta com o PLS n• I, de 1977)
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da consti·
tucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 21B, de 1976, do Senador
Franco Montara, que determina a aplicação de 20% do Fundo de
Participação dos Municípios em programas de educação préescolar e de primeiro grau, tendo
PARECERES,sobn•s 972,de 1976e217,de !979,daComis·
são:
-de Constituição e Justiça- J9 pronunciamento: pela incons·
titucionalidade, com voto vencido do Senador Nelson Carneiro: 2\'1
pronunciamento: (reexame solicitado em plenário), pela inconstitucionalidade e juridicidade, com voto vencido dos Senadores Cunha
Lima, Hugo Ramos, Lázaro Barboza e Tancredo Neves.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário.

PARECERES, 'ob n'.l 192, de 1977 c 217, de 1979, da Comi'·
são:
-de Conslhulçiio c Jusliça- )\"pronunciamento: pelu injuri·
dicidadc, com voto vencido, cm separado, do Scnudor Otto Lcha·
mann c voto vencido dos Scnudorcs ltalfvio Coelho c Dirceu Cur·
doso; 2\'1 pronunclamcnlo: (reexnme solicitado cm plcnílrio), rela inconstitucion:didadc c injuridicidudc com voto vencido dos Senadores Cunhu Lima, Hugo Rumos, ULznro Barboza c Tuncrcdo Neves.

Em discussão o projeto, em primeiro turno, quanto a constitucionulilla·
de c jurididdadc, (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a cnccrradu, Jicando avotaçi'io adiada por fulta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 12:
Discussi'io, cm turno único, do Projeto de Resolução n\' 35, de
1979 (apresentado pela Comissão de Legislação Social como con·
clusão de seu Pmecer n9 351, de 1979), que autoriza o Poder Executivo a alienar à Empresa Agropecuária Santa úrsula Ltda., lotes no
Distrito Agropecuário da Superintend~ncia da Zona Franca dc
Manaus (SUFRAMA) para a implantação de projetas dcvidamen·
te aprovados, cm úrcu de quinze mil hcct:1rcs, tendo
PARECERES, sob n•s 352 c 353, de 1979, das Comi,õos:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalid;~de e juridi·
cidade, com voto vencido do Senudor Nelson Carnciro: c
- de Agricultura, favorável.
Em discussão o projeto, (Pausa.)
Não havendo quem queiru fazer uso da palavra, declaro-a encerrada, Ji.
cando adiada a votação por falta de número, cm plenário.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 13:
Discussüo, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do Senado n• 64, de 1979, do Senador Franco Mon·
toro, que ullcra o§ 2• do art. 67 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de
1960 (Lei Orgânica da Previdência Social) modificada pelo art. 17do Decreto-lei n\'1 66, de 21 de novembro de 1966- determina que
os benefícios concedidos pelo INPS serão reajustados na base do
reajustamento do salário mínimo, tendo
PARECER, sob n• 221, de 1979, da Comissão:
- de Constltuiçio e Justiça, pela inconstitucionalidade, com
voto vencido dos Senadores Cunha Lima, Tancredo Neves, Hugo
Rumos e Lázaro Barboza.
A discussão do presente projeto foi adiada, em virtude de requcrimcnlo
aprovudo pelo Plenário quando de sua inclusão na Ordem do Diu da sessüo
de 26 de junho passado.
O Regimento Interno, entretanto, no§ 29, do urt. 310, permite um se·
gundo adiamento por prazo niio superior a 30 dias.
Com esse objetivo, roi encuminhado à Mesa requerimento que vai ser
lido pelo Sr. I9-Secrctúrio.
E lido o seguinte

É lido o seguin/e

REQUERIMENTO N• 291, DE 1979
Nos termos do art. 350, combinado com a alínea b, do art. 310, do Re·
gimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Lei do Senu·
do n~' 218, de 1976, u fim de que a matéria seju encuminhudu uo n:exume da
Comissão de Constituição e Justiçu.
Sala dus Sessões, 23 de ngoslo de 1979. - Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Não huvendo 'IIIOrlllll para deli·
beruçiio, u Presid~nciu deixu de submeter u votos o requerimento lido, fican·
do sobrestudu a votação da matéria nele referida,
O SR. PRESIDENTE (Luiz .Yiana) - Passaremos, pois, uo Item 10:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• I, DE 1977
(Trumitação conjuntu com o PLS n9 218, de 1976)
Discussilo, em primeiro turno (upreciuçiio prcliminur du constitucionalidudc ejuridicidudc, nos termos do urt. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senudo n"' I, de 1977, do Senador
Otto Lehmunn, que inclui no conceito de ensino de I~' grau, rara
nns do disrosto no art. 59 da Lei n.,. 5.692, l1e 11 de ngosto de l1J7l,
u ministrado a criança de idade inferior 11 sete unos, tendo

REQUERIMENTO N• 292, DE 1979
Nos termos do art. 31 O, alrnca c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senndo n9 64, de 1979, paru recxame du mutéria pelu Comissão de Constituição c Justiça,
Saiu das Sessões, 23 de ugosto Je 1979. - Franco Montoro
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viunu)- Persistindo a ralla de número,
cm plenário, pura votação do requerimento lido, ficu adiuda u apreciação da
mat~ria nele referidu.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Esgotada a matéria constante da
Ordem do Diu.
Concedo a palavru uo nobre Scnudor Paulo Drossmd, que fularít como
Líder lie Partido.
O SR. I'AULO IIROSSARD (MDB- RS, l.ldcr da Minoria, pronon·
Lliscurso, Sem revisão tJo orador.)- Sr. Presidente c Srs. Scn:1·
Uorcs:
Ontem, lJUnrH.Jo cm sessão Uo Congresso Nacional nos cncontrúvumos,
chegou :Ltl meu conhecimento que u Gu;:t'la Mt'rtmuil, que .~c cU ita cm Sfw
Paulo, na .~ua cdiçl1o de ontem tinha sido intcrceptnda por agentes da Polida
1:edcraJ daquele Estudo. Primeiro, quundo o material chcguva nas ofidnas
cian.~eguintc
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dn jorn;d O bta.Jo 4/t• S. Paulo, omh: ela é imprc~sa, c, depois, na~ bancas de
j4ll"ll:IIS,
:\ r.,tiit' de~.~.t IIH:diJa, 1.h.: car.ltcr policial, ~cria 01 puhlicotçüu Ue uma
m:~tl·rt:t ~nb u titulo de"() Polkt llC Dc~.:ióo Jhl Nl !CI.EI"".
U f,l\rJ hnj.: é nntkiaUo por lnJq~ t)~ jornai~. niio o1penas ll fato d;t
aprccnsao cnmo tarnbl-m a ntHida censurada pela medida policittl.
,\lntt:-~•: yuc a inlnrm<~ÇÜII d;11b ontem era no .~er1lidl1 de que nenhuma
:tlllnriJ;Hic cl:tva, por cs..;nto ou :'ormalmentc, JS raúlc!'! da <tprccm;tu •JU
me:,mn <t au\uri;t Ja on.!cJtl.llojc, uo ~:nl.tHln, informam o~jontai~ quc o Mi·
nh:i::-iu d:! .h:~:! i:;:: ..:.~swniu :1 !!.'sron.\<thi!id:Jdt· ,nnr r"ta nH.:dida.
1\ rcpcr~.:ussao, Sr. Prt:sidcntc:, foi a m:lior possível: a repercw;~üo da medida polid:1! c a repercussão dll matéria publicada.
1\ repcr~.:tJ.~s~1o d11 mcdida, por~oliiC .\C im;Jginava que esses pro~.:cssns ti·
nham !it.:ado para trús c que o Gnvcrno atual ni1o voltaria a utilizar o~ meios,
os recursos, tantas vez~:~ uti1iz:1dos no Governo anterior.
O Msunto divulg<~.Jo teve intensa e imensn repercussão exutamente pelo
que foi llivu!gado. Causou uma verdadeiri.t cslupefaçào cm circulas, diga-se
de passagem, que não sfto oposicionistas, como terei ocasião de aludir cm
hreve.
Convêrn notar, Sr. Presidente, que este: acordo de acionistas da subsidiária da NUCLEBRÃS com empresas estrangeiras havia sido solicitado
pcl:1 Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o Acordo Nuclear c
que vem desenvolvendo os seus trabalhos, nesta Casa, com notável eficiência
c com o maior senso de responsabilidade.
O presidente da comissão, nobre Senador (tamar Franco, por oficio de
24 de outubro de 1978, solicitou no presidente da NUCLEBRÃS, o Sr. Paulo
Nogueira Baptista, entre outros documentos, cópia do acordo de acionistas
das subsidiárius da NUCLEBRÃS com empresas estrangeiras.
Este oncio, Sr. Presidente, não foi atendido, senão cm parte, atendido
nos vários itens cm que a solicitução se desdobrava, deixou de sé-lo exutamente cm relação a este acordo.
Em 17 de novembro de 1978, o Presidente da NUCLEBRÃS respondia
ao Senador Itamar Fmnco levantando algumas dúvidas cxutamente a respei·
to deste acordo, ou melhor, do fornecimento da cópia deste acordo. Neste
oficio, ele se permitia registrar o preocupação de que o atendimento do pedi·
do pudesse representar infringéncin de diposicõcs legais,
Em virtude disto, u I I de maio de 1979, a comissão, através de seu presidente, reiterava o requerimento aludido, repetindo a solicitação feita, no sentido de que fosse enviado à Comissão Parlamentar de Inquérito cópia do
acordo entre acionistns assinado pclu KWU c a NUCLEBRÃS, pura estudo
da Comissão,
Este oficio, de I I de maio, do pre:;identc da comissão, Senador Itamar
Franco, não foi respondido at~ hoje. E a informação que tenho.
Em razão disto, Sr. Presidente, uos 4 de junho, o presidentc da comissão
endcraçava alicio no mesmo sentido, mas já agora endereçado ao Ministro
de Estado das Minas e Energia. E este ofício, de 4 de junho, também nüo foi
respondido. Creio que decorreu dc:stc fato, a não resposta, o sili::ncio de amhas as autoridades, fez com que o presidente da Comissão Parlamentar de
Inquérito, aos 29 de junho de 1979, se dirigisse a V. Ex•. Sr. Presidente, pelo
oficio n~' 77/79, informando que alguns documentos solicitados a diversos
órgãos do Governo não haviam sido fornecidos por eles c, entre os documento:., figurava, exatamente, a cópia do acordo entre acionistas, assinado
pela KWU e" NUCLEBRAS.

O Sr. Milton C•brul (ARENA- PB)- Permite V. Ex• um

ap:~rte'?

O SR. PAULO BIIOSSARD (MDB- RS)- Ouço o nobre Senador.
O Sr. Miltnn Cubro! (ARENA- PB)- Nobre Senador Paulo Bros·
sard, de fato, a Comissão Parlamentar de Inquérito, da qu~a! faço parte, vem,
rcitcradamcntc, solicitando ao Governo, c:.spc:cilicumcntc ao Ministério de
Minas I! Energia, u cxihiçào desses documentos. Esse documento, a que V.
Ex• ~c rdcrc, truta-se de acordo de ueionistus de um41 empresa binucional,
NUCLEllRÁS c 1\WU, rnru u cxecucüo de um programa de produção de
projetas de equipamentos paru usinns nucleares. E. um msunto como V. Ex•
sabe, c todos aqueles que se preo~.:upam com o sctor energético, um assunto
que vem, h:l muitos anos, .~cmlo um objctivo nadonal, um objctivo nucionnl
ni'ao alcam;mlo uté o mumcntu, tais as influênci:~s, us intcrferém:iu~ dc consórcios intcrnm:ion:lis, de governos contrmiudus com u possibilidade do Brusil dominar" cm.·rgi11 nucll!;tr. Entfto, c.~.~r.: acmdo de ucionistas, cfctivamentc,
truta-se dc um documt:nlo da nwinr rc!evünda, porqllt: ele é que viahiliw um
pro~cssn de transferência Jc tccnolo~ia. E de se supor que hajn dúusulas
rcalm1..'1Hc ~.:onsidcrad;ts ~it!ilo~·lt-1, que ni'to devam ser h:vadas ao conhecimetttu públit.:o, rnrquc silo rusiçties q11c p1'deriam, se reveladas c Jevad:1s ao
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t.:uuhccimcnto llaquclcs que são contruriados nm ~cus lntcrc~~c~. poderiam
de instrutncnlo para ob~tacular, para impedir que o Br;tsil ~.:hcga~.~c a
t.:onqui~tar c~~;t tc~.:nologia altamente complexa c difícil, c que lllltito po\ll..:us
paí.~c~ Jo mundo a dominam. btive, pe~sualmcntc, ~.;um o Sr. Mint-.tr,l, ror
du,,~ •ct.c:;, t.:onvcrsundo, cm ç;tr:tter pessoal, pur;t dchatcr c~se a~~unt~). c S.
b.\ n;ts Jua~ ve1.c~ me c.xpli;;ou que estava examinando atentamcntc o a~·
sunto, que nilu havia podillo, ainda, Jiantc da sua complcxitlacJe, dar uma
rc~po~ta inu:Jiata, porque, inc!u~ivc, cnvolvi;t cntcndimt:ntu . . a nívcl dt: Con·
~clho 1\;h.:iunal J..: Sc:gurança, de outros órgãos do Governo, ma~ I.JU>.: hut1·
vc•hc um pou~.:o de paciên~.:ia que, lo~o nlili~. ele Jaria uma ~nluç;lo ~ul ;l~o~Un·
tu. htarnu.., aguardando essa ~oluçào, ne~sc meio t~.::mpo, liv.:mo.~ o r.: 1;c~....... .
cntramns nc~sc pool Jc problenw~. aqui. no Congresso, 1: e~se C UI~~ a:,•.tu;tn
que cstú na paulõ!. da.., nos~as ~.:agitações. bte o esclarecimento que po ..,taria
de inlroduzir no pronunci;Jmcnto de V. Ex•.
~crvir

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS! - E>elarecimentu que
agradeço. Mas, S. Ex• o nobre Scnadllr Milton Cabral, que tem !<>ido Jliú.'l,
um dos mais utivos c pn:sentcs membros naqucl:1 Comissão de Inquérito,
levanta uma hipótese: de que esse ucordo poderia contcr dados cuja divul·
gaçào seria ou poderia ser incoveniente. Euma hipótese, S. Ex• niio afirma
que tal seja a real naturczu do documento: exatamentc porque S. Ex• não o
fcz,
Sr. Presidente, longe de mim sustentar que a interprctaç:io de S. Ex• seja
irreal, ou seja imagin:lriu, mas quer me parecer que, para o Senado, não podc
haver assunto secreto, em matérias que digam respeito ao País, i1 Nação.
O Sr. Dirceu Cardoso (M DB - ES) - Permite V, Ex• um aparte?
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Aliás, como ó sabido, o
nosso Regimento Interno dispõe expressamente a respeito, c: ncm precisaria
fazC:-lo. O Senado é um órgão de tal responsabilidade no elenco institucional
do Puís, que não pode ser colocado abaixo de dois ou trC:s funcionários do
Poder Executivo, ainda que sejam funcionários da maior qualificação, da
maior rcspeitabilidade deste País. Mas o Senado, como Senado, não pode ser
colocado num plano inl'crior a este ou àquele esca\ào udministralivo.
Se o assunto for efetivamente sigiloso, que se trate do assunto em ter·
mos rigorosamente sigilosos; e esse é o pcn~amcnto do nobre Senador Mi!·
ton Cabral, como acaba de enunciar.
Isto me: pureec, Sr. Presidente, da maior importância que seja estabelecido, De mais a mais, não posso, por exemplo, imaginar que o Líder do Go·
verno possa ignorar esse: ou aqUele assunto que diga respeito ao ~eu País, c
que seja objcto, por conseqUência, de tratamento dado pelo Governo do
Pais, c do Governo do qual ele é porta-voz, nesta Casa, Da mesma form:1
que nilo posso conceber nem admitir que haja um assunto que interesse ao
País c que não possa ser do conhecimcnto do Líder da Oposição. E não é, e
nem pode ser em nada inferior aos deveres e às prerrogativas do Líder do
Governo.
Antes de continuar, quero ter o prazer de ouvir o aparte do nobre Scna·
d0r Dirceu Cardoso.
·
O Sr, Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador Paulo Brossard,
as providências do ilustre Presidente da Comissão Parlamentar de: Inquérito
foram feitas, tomadas, assumidus e reiteradas c eles não .atenderam, Mas.
pior que tudo isso: houve: uma testemunha relacionada na Comissão Parlamentar de Inquérito que aqui veio depor, o Sr. General Dirceu Coutinho, e,
como sahc V. Ex•, a primeira fuse do apanhumento testemunhal é a prcstaçiio do compromisso perante aquela Comissão. S. Ex• negou-se a prestar o
compromisso com esta alegação: "Eu sou detentor de segredos que, pelas
minhas funções, não posso revelar à Comissão: mas se eu prestar um juramento cu sou obrigndo a relutar esses segredos; como não posso relatá-los à
Comissão, a ninguém, nc:m ao Pufs, eu não posso prestar o juramento". Eu
comissi\o, por unanimidade dc seus membros, resOlveu acatar a decisão do
Gen..:ral: não tomar o seu juramento, porque ele: não podia prestar inform:~çàes sobre dados dos quais ele era conhc:ccdor. Nós sabemos- c o ilustre
Líder da M:liorin sube- que há documentos c hii informes que silo declurudos ou secretos, ou confidenciuis, de outra categoria. Para que os órgitos suhordinudlls u esse documento, possam declurar o documento, é preciso que :1
autnrid:Jdc supc:rior, hierarquicamente superior, desclassifique o documcnto;
ou seja que f:1çn com que ele deixe de ser secreto, deixe de ser conlidencial.
Ent;io, os Urgitos subordinado!!, na hicrurquii1, i1quele chefe, podc:rium revelar o documento. Foi isso o que aconteceu nu Comissão Parlamentar de ln·
quérito. Mas, nobre Lide r, o pior de tudo isso niio ê o segredo comercial que
se ocult:t, ê a competência bmsilciru numa empresa cm que toma parte uma
cmprcsu twcional, que é a NUCLEBRAS, cm que ela tem 75';·;, do l.:ltpilal
l.:illll a K \\'LI, alcmit- c a 1\ WU alc:mi'i tem 25%- a 1\. WU é que nomeia tl'i
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di retores, c nós só temos o Presidente. Quem mantém órgãos de decisão são
os alemães que comnndam essa empresa, constitufda de uma empresa nossa,
nacional, e a empresa alemã; mas são os alemães que tl.m o poder de decisão,
Isto é abdicação da nossa soberania. E pior do que um simples fato comer~
cial, um segredo comercial, é a abdicação da soberania. A sohcraniu é u competência das competências. Pois bem, nós abdicamos da soberania, Isso é o
que o Governo guardou cm segredo. Nós sabiam os que haviu esses segredos,
mas eles reservaram porque não podiam revelá-los, E hoje vem um jornal c
diz que isso Í! questiio de segurança nacional. Triste do pu is que reserva como
coisa de: seguranç;.t nacional a abdicacão da sua soberania. (Muito b..:m!J.
Triste d..:ssa n:Jcào, Este o aparte que queria. dar a V, Ex•
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Pod< V. Ex• imuginur,
Sr. Presidente, a importãncia que dou uo aparte do nobre Senador Dirceu

C<!rdoso, um dos mais devotados membros d:t Comissão Parlamentnr de In~
quêrito criada pelo Senado,
.
Mas, ainda tem mais: é que leio num dos nossos jornais, exatamente mt
Ga:eta Mt.Wantil algo que, se ex ato, isto sim é qut: ser:l de estarrecer. Leio 1m
Ga:da Mnccmtil hoje essa explicação para a recusa dos órgãos governamen~
tnis ncg;:u à Comissão Parlamentar de Inquérito os papéis que ela deverá ter.
"O Ch<f< do Escritório da NUCLEBRAS, cm Brusiliu, Murcel Hasslocher disse, ontem, no ltamamti, que a NUCLEBRÃS
não enviou cópia do acordo dos acionistas da NUCLEN ao Con·
gresso. quando pedido, por determinacào da KWU que alegou segn:do comercial para impedir."
Segrc:do comercial, Sr. Presidente, isto é de tal gravidade que cu coloco
uma dúvida a respeito da exutidüo da coisa, Não quero aceitá-lu como veraz,
como exata, como objetiva, porque não posso aceitar. Mas, que acordo serú
este em virtude do qual uma empresa alemã proíbe uma empresa brasileira
do tipo, da natureza e du linulidade da NUCLEBRÃS de prestur umu informação ao Congresso Nacional?
Sr. Presidente, volto a dizer: acho de tal gravidadc isto que sic et quantum ponho em dúvida a notícia que li. O fato é que a noticia, estampada on·
tem na Ga:eta Mercantil e hoje reproduzida por todos os jornais, praticamente, pelos mais importantes jornais do Pais, fez algumas divulgações de
especial gravidade.
Então, a indagação é esta: mas, o tal acordo foi considerado sigiloso,
por que era dificil que ele fosse defendido em público? Ou o sigilo foi esta·
belecido como uma medida prudente ou sábia? Esta é a questão que hoje se
coloca perante quantos leram o que até aqui foi divulgado.
O Sr. Teotônio Vilela (MDB - AL)- V. Ex• me permit< S<nudor?
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Com muitu honru.
O Sr. Teotônio Vilela (MDB- AL)- Ouvimos o apurte do S<nador
Dirceu Cardoso e ficou registrado que o Genernl Dirceu Coutinho, que é um
dos dire1ores du NUCLEN, se recusou a fazer o juramento porque cru dcten·
to r de sigilo de coisns que não podia, de maneira alguma, trazer ao conheci~
m~.:nto do Senado. Mas o Sr. Ministro Shigeaki Ueki- está aqui uma decJa.
ração dele..: ~.:sta também é qualquer coisa de estarrecedor- diz que: "Mip
nistro dá apenas u orientação global sobre um assunto; não participa das ne·
gociações dos detalhes". O Ministro não participa, quem participa? O Senado não toma conhecimento; o Ministério, não toma conhecimento; quem
toma conhecimento c quem decide? Evidentemente que: não é o Brasil.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Qu<m toma conh<ei·
menta? É esta a pergunta.
Pode ser, Sr. Presidente, que a pessoa ou us pessoas que tomam conheci·
mento sejam da mais absoluta idoneidade c competência. Pode ser, Mas
acontece que colocada a questão nestes termos. trata-se de uma negociação
anônimu, por negociadores não identificados. Pergunto se pode um assunto
desta naLUrezu ser tratado no anonimato.
Ainda hã mais, Sr. Presidente. Se é cxato, e o é, que o General Dirceu
Coutinho colocou o problema na forma como o fez perante u Comissão Par·
lamentar de Inquérito- e não quero discutir, no momento, porque não é do
meu interesse, o aspecto legal, porque pela lei a pessoa chamada à Comissão
tem obrigação de depor - se isso é verdade, veja Só a Casa o que informa
um outro jornal. O Eslado de S. Paulo, cm sua <dição de hoje. Diz isto, Sr.
Presidente:
"O acordo de acionistas assinado pela Nuclebrás c pela KWU
pura a criaçiío da Nuclcn sofreu modificações radicais três dias antes de se transformar cm documento legal. Essas alterações derum ia
empresa ulemã o comando quase absoluto du compunhiu constituf..
da paru construir as usinus nucleares brasileiras.
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A denúncia é de ex-dirigente du Nuclen, que se afastou do car·
go ao verilicur que a Nuclebrús detinha o controle ucionário du cm·
presa. enquanto o controle: efetivo estava nus miíos dos alcm1ies."

O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB)- Permite V, Ex• um apurtc'?
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Pois nua. Folgo cm ou·
vir o up<trtc de V. Ex•
O Sr. Milton Cubml (ARENA- PB)- Es~a inform<tç~o \1ue V, Ex~ está dando rUo corresponde ~ verdade dos fatos, Eu ouvi o General Dirceu
Coutinho dizer que se afu~tuu da din::Luri;.t de:ssn emprc!)a pClrljUe linha di ver·
gências de caráter pessoal ~.:om o presidente da NUCLEORÁS, mio por c:LUsa de divergCncias ~ohrc o controle acionitrio ou problcma5 <le:.~a nalUn:za.
Era o csclart:cirncnto que: queria prestar a V, Ex•
O SR. PAULO HROSSARJJ (MDB- RS)- N:to atribui, n<nt o jor·
na! atribui, ao Gcneral Coutinho a autoria dessa declaracUo. Eu upenas a li
JO ScnJdo, dizendo que é de um cx-dirclor. De modo que não liz essa assertiva nem o jornal f~z.
O Sr. Milton Cabral (ARENA- PU)- Mas, J cxcrnrlo dessa afirm:tção, existem outras. Porque o que está Hcontc:cendo ê que o problema de~
pt:nde d:L ótica cm que Colhado. P0r exemplo, ..:ssc problema da c: . . . ibição de
documentos é uma parte da questão, a outr!! parte ê analisar se estamos :tbdic:mdo da sobcrani:L nacionrtl. Essa é a outra jJUrte da questão.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Sr. Presidente, não t<·
nho a intenção de coice:.: r o problema nesses termo:;, V. Ex• h:l de verificar:.:
medidu cm que: estou colocando pemnte o Senado o prubh:ma como ek foi c
hoje s..: apresenla,
Agora, Sr. Presidente, indago: E exato que as decisões da dirctoriu dt:vem ser tomadas por unanimidade, segundo se tornou público? E exato. Sr.
Presidente? E indago, cnt:io: esse acordo entre duas empresu5 pode derro~
gilr dispositivo expresso d..: lei federal? E uma qucst!io, :t resrcito du qual não
quero agora emitir juízo, nem é meu intento, mas quero culocar pcwntc o
Senado esse problema.
O Sr. Milton Cabral (ARENA- PB)- Permite-me entr;tr ne~te detalhe, nobrt: Senador'!
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Depende do tempo qu<
eu tiver; cu teria o maior prazer.
O Sr. Milton C•bral (ARENA- PB)- V. Ex• ostj levantandu a qucs·
tão c cu gostaria de dar um esclarecimento a respc:ito
O SR. PRESIDENTE (Gubri<l Hermes. Fa<codo soar u campuinha.)Nobre Líder, solicitaria a V, Ex' que perdoasse este modesto colcg:i, mas P'"
diria que não conced..:sse mais apartes, porque hã vúrios colegas que dc:scjum
fazer uso da palavra. Peca a V, Ex' que evite:: Of.i apartes pura poder concluir o
seu discurso.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Eu t<riu o maior prum
de, não apenas colocar os problemas, musal~ de ouvir as rc:spostas csclan:cedor:~s, n:~ medida em que pudesse: ouvi-las ...
O Sr. Milton Cubrul (ARENA- PB)- f: muito útil o levantumcnto du
questão.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- ... u fim d< que us dúvidas que pudessem ser espuncadns agora, já o fossem. Eu teria prazer, mas,
efetivamente, tenho de cingir-me aos limites regimentais.
Esta é uma questão que levanto, Sr, Presidente. Pode'?
Agora, de outro lado, leio nos jornais que o ltamarnti não teria conht:~
cimento do acordo de acionistus, até ontt:m! Pelo menos é o que diz o seu
portu-vol. Mas, será isso passivei?
O ltumarati mio tem conhecimento; trata-se de um acordo entre empre·
sus, O Ministro cuida dos assuntos nu sua generalidade, não entra nos por·
menores. E esses assuntos são tratados por quem? Em qu: condições'! E a
Nação assume compromissos pesados, onerosos, sérios, sem exutamente sa·
ber em que medida ..:lcs siio assumidos. Nem sem saber quem cfetivumentc os
ussumc.
O fato, Sr. !•residente, é que u rcaçUo geral foi de verdudeiru surpresa e
uté de indignução. E note-se, eSSIIS reuções niio silo de homens ligudtls à Opo·
siçfio, são de homens de empresus, de empresários brusilciros, que munifes~
tum a sua surprcsn di unte c cm fnce do que foi publicado até nqui e até ngoru.
O Sr. Einur Kok, presidente do Sindicato dn Indústria de Máquinas e
Equipamentos, por exemplo, disse que n indústria nacionul.r.ecebc estarreci~
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dn u informação de que o controle ucionário du NUCLEN, importante no
controle nuclear, não é da parte brasileira.
O presidente da MeTAL LEVE, um grande industrial, Sr. José Mindlin, manifcsotu surpresa e diz:
"Isso reforça a minha convicção de que a condição fundamentul pura um bom ucordo é que ele seja feito de portas abertas."
Agora, o acordo, como um todo, deve ser rcdiscutido c, se houver cláusulas inconvenientes, devem ser revistas.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes. F:ucndo soar a campainhn.)Gostaria de solicitar a colaboração de V. Ex• porque, além de outros Srs. Senu dores, o Líder du Maioria também está inscrito c V. Ex• já excedeu, cm
dobro, o h:mpo de que dispõe. Peço que me: perdoe nesta posição difícil de
ter de fazer esse apelo a V, Ex•
O SR. PAULO DROSSARD (MDB- RS)- Agradeço a sua advertência, gentil como sempre, c vou encerrar, Apenas queria dizer à Casa como
reagiu o Presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, o Sr.
Enio Yerlangieri.
.. Acho que o ucordo deixa o Brasil de mãos amarradas e abre
uma grande incógnita sobre a transferência de tecnologia e o custo
real da implantação das usinas."
Depois de condenar a dependência total que projeta uma interrogação
muito grande para o futuro, confessou-se ele perplexo ao ler os termos do
acordo de ncioni..;tnc;..
Note o Senado que estas manifestações não são de homens da Oposição; longe disto, são de pessoas que têm responsabilidades na condução do
setor empresarial do P~ís.
O registro da imprensa, Sr, Presidente, as manifestações da imprensa
são totalmente contrários ao nto governnmental. Todos os jornais que pude
ver no dia de hoje, sem exceção, condenam o ato governamental. E a Associação Urasilcira de Imprensa, por seu Presidente, o Sr. Barbosa Lima Sobrinho, bem como a Associação Rio-grandense de Imprensa, da sua rc:prescntuçUo cm Brnsília, por seu Presidente, o Sr. Pompeu de Souza, manifesta
uma formal condenação ao ato governamental.
Sr. Presidente, como vê V. Ex• e a Casa, cu mal anorci um tema que é de
suma gravidade.
Queira Deus, Sr. Presidente, que tudo seja esclarecido de forma absoluta, u lim de que sejam afastadas todas c quaisquer dúvidas n este respeito,
Qucir:t Deus! Mas o que até uqui se conhece mostra, revela, mais uma vez,
que o Governo, o Poder Executivo, se imaginou senhor do Pais e trata, tem
tratado de assuntos desta natureza com uma exclusividade que não é conveniente à Nação, Muito ao contrário, abre oPortunidade para que dúvidas,
que não poderiam existir, sejam validamentc enunciadas.
Dizer-se pura e simplesmente que tal ou qual assunto é sigiloso, reserva.
do, nUa basta, Sr. Presidente, porque a questão está em saber-se se tnl ou
qual assunto não pode ser publicado por ser sigiloso, ou se ele é feito sigiloso
porque n:lo pode ser publicado: quer dizer, não pode ser enunciado aos
olhos da Nação. Esta é a questão. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
Uder du Maioria, Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA. Líder da Maioria,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e
Srs. Senadores:
Três colocuçàes do Lfder da Minoria. A primeira, a suposição de desapreço uo Senado; u segunda, a perda da soberania brasileira no negócio, a
terceira, o assunto pode ser sigiloso cxatamcntc pelo fato não de ser sigiloso,
mus de nào poder ser revelado uquilo que nele se contêm. Tentarei chegar rapidumente aos três pontos.
Em primeiro lugar, suliento que também li as declaruçàcs que o ilustre
Sen01dor l1tlUio Bros.'iard truz ao conhecimento da Cusu, c nUa me parece que
a Ga:t•ta Mt•rctmlil ontem nem o Jornal do Brasil hoje tenhum publicado o
acordo de ncionistus. Jlublicarnm parte dele c comentários. De maneira que,
qunndo os lideres cmpresari:tis brasileiros fazem declnruções contundentes u
respeito do :1cordo, cst~o falando sobre o que niio conhecem tumbêm, cstiio
l'alando naturalmente. Nós, homens públicos, conhecemos perfeitamente
cssa técnica. E uma técnica de jornalismo, mns que pode conduzir u equívocos: é a técnica de tr:1zer u questão e fuzer :1 chumuda,o ucompunhumcnto: ll
jornal publica que o ncordo de acionistus nos coloca ii mcrcC dos ulemães. O
~lUc ê liUe pcnsn o Senhor'! Entiw, o Presidente du Federuçiio dns lndl1strias
acha que aquilo é um desculnhrn.
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Nobre Uder Paulo Brossurd,já tive, aqui, oportunidade de ouvir declarações uté piores, Já ouvi ilqui, nesta Casa, se declarar que tínhamos uma
Comiss;1o Pmlamcntar de Inquérito montada sobre um acordo que nenhum
deputado ou senador conhecia, o que levou um dos nossos companheiros de
Comissão J>arlamentar de Inquérito a fazer essa afirmativa, eu, contrafeito,
tive que apanhar os documentos próprios da Casa, que: silo os Anais do Se·
nado, c mostrar que o Protocolo do acordo fora discutido amplamente mas
comissões próprias da Câmara, nus comissões próprias do Senado, no Pie·
núrio da Câmara c no Plenário do Senado. De maneira que há muitas alirmativJs que- nno diiia lc'.'iana~ - resultam exatamente do desconhecimento do assunto,
O Sr. Franco Montoro (M DB- S P) - Permite V. Ex• um aparte, que é:
umu sugestão concreta? (Assentimento do orador.) Penso que todos estamos
de acordo que o assunto é grave, mt~s não podemos ficar no Congresso Na·
dona I, c no Senado, à mercé de informações, como diz V, Ex• com muita
cxatidão. Tamb~m não podemos ficar numa posição de indiferença ou de
adit~mcnto.

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Pretendo conti·
nuar o discurso .
O Sr. Franco Montoro (M DB - SP)- A sugestão que faço talvez coincida com a de V. Ex.•, é:: necessária, diante da gravidade do fato, no qual está
interessada toda a Na~ào. Os homens que fizeram essas declarações são ho·
mcns representativos da comunidade brasileira. A informação é dada. Trata·
se de assunto de segurança nacional ou não? Quem pode decidir a este respei·
to'! l1enso que este assunto n5o pode escapar ao controle do Semulu, e c.lcve
ser convocada por V. Ex•. como Líder da Maioria, junto com a Liderança da
Minoria, uma reunião secreta, cm que o Governo, com a maior urgência,
tmgu ao Congresso as informações, Se o assunto for considerado de segurança nacional, apoiaremos o Governo, Se não houver este interesse, certamente V. Ex•, junto conosco, denunci:mí aqueles que estão aproveitando a
alegação de segurança nacional para acobertar negócios.

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Nobre Senador
Fnmco Montara, estamos de pleno acordo, apenas V. Ex• roubou o final do
meu discurso. A conclui-lo, ia precisamente dizer um pouco diferente, é uma
variante da sua colocação ...
O Sr. Franco Montoro (M DB- SP)- Se for igual, bateremo> palmas
desde já.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- ... que, aliás, me
honra muito, porque, se eu fizesse uma proposição frontalmente diferente
daquilo que V, Ext pensa. cu deveria desconfiar da sensatez daquilo que pro·
poriam. Agora, nào, Estou respaldado no nobre Lider paulista. O linal do
meu discurso vai ser o começo, porque queria ordenar Cõlrtesianamcnte três
pontos c responder.
Tive entendimentos com o Ministro das Mi nas c Energia e com à presidente da NUCLEBRÃS, que me atendeu hoje cm um hospital. A sugestão
partiu dele: que a Comissão Parlamentar de Inquérito, através de seu ilustre
Presidente e do Relator, considerasse a proposta, que S. Ex• faz espontünea,
de vir aqui- agora que os assuntos foram trazidos a públicO pela metade ou
pelo terço, e tendenciosamente, segundo S. Ex~ - para tratar, numa sessão
que gostaria fosse realmente secreta, dos assuntos na sua profundidade.
A proposta só teria sentido, com o que a Oposição concordará- e sussurra o nobre Líder da Minoria-, entretanto, gostaria de aí chegar precedi·
do do desenvolvimento da minha resposta, porque, senão, parecerá logo que
estou no meu raciocfnio com o nunca aberto para se dizer: e porque não fez
isto antes? Dai cu ter dito, que a primeira colocação do nobre Lldcr Paulo
Brossard fora uma suposta desconsideração com o Senado da República.
Era eu ainda V ice-Líder e Relator da Comissão Parlamentar de Jnquéri·
to presidida pelo nobre Senador Itamar Franco- S. Ex• há de estar lembra·
do- este ussunto nos foi levado ainda àquela altura. Portunto, (:muito antigo,
O Sr. Itamar Franco (M DB- MG)- AliC1s, se V. Ex• me permite, num
dos documentos entregues ao Senudor Paulo Brossurd, fuça exutamcnte rc·
fcréncia uo fato de que V, Ex• tentou atê lcvur o ussunto ü Comissão de
Constituiçi1o de Justiça du Cnsa. Esse documento está em um dos oficias entregues ao Sent~dor Paulo Hrossard. Apcnns parti dur seqUência uo meu pc:n·
s:unento, rcitcrat.lns VeleS tentamos obter do Dr, Puulo Nogueiru, do Minis·
tro c do próprio Presidente da Cusu, que esse documento chegasse à Com is·
silo Parlnmentnr de Inquérito. A illitudc de V. Ex•- quero dcixur bem claro
- cstú bem pllsicionadn na defesa, inclusive, da Comissão de qllc V, Ex• foi
ilmtrc l{dator durnnte certo temrn.
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O SR. J,\RBAS I'ASSARINHO (ARENA- PA)- Muito obrigado,
Sc.:nadnr Itamar Franco, E também teria, por dever de justiça, de correspon·
der ao lclo de V, Ex• c <I' sua insistência pura obter esses documentos.
Em particulm, cornuniqucl a V, Ex• que o presiUenteda NUCLEBRÁS
linha Uúvidas se ele estava ou não cumprindo a lei, na medida cm que entre·
g:1.,~c esse.~ documentos i1 CPI. Então, por meu intermédio, S. Ex• ofcn.:ccu
11111 Jocumento não nssinado, que cru apenas uma clnbontção de seus juristas
a respeito lias leis de salvnguardas c a sua rcsponsabilidudc quanto ils salvuguard:ts dos documentos sigilosos, urna vcz que- se não estou equivocado
-a origem dcssa solicitação partira do Scnador Roberto Saturnino, numa
d:1~ primcims rt.:uniões da Comissão Parlamentar de Inquérito.
O Sr. Roberto Suturnlno (MDB- RJ).:... V, Ex• permite'/
O SR, JARDAS PASSARINHO (ARENA- PAI- Pois não.
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Lembro·me perfeitamente.
Foi no primeiro depoimento tomudo peln Comissão, exutumentc o depoimento do presidente da NUCLEBRAS, o Dr. Paulo Nogueira Batista. Eu
h:1Vi:1 recebido informações exatamentc a respeito dos quatro pontos de
nwior.gmvidade mencionados na matéria publicada pela Ga:eta Macantil,
111:1s nilo quis dar curso a essas informações, pois entendia que era assunto de
la manha gravidade c que, assim como a Comissão havia recebido outras dcnúncius, a partir de publicações du revista alemã Der Sph•ge/ e que sc revela·
ram informações falsas, naturalmente, por ser o assunto tão grave, não quis
nem revelar quais eram as informações que eu possuía. Pedi o acordo de
acioni:Ha.
O SR, JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Testemunho o

fato.
O Sr, Roberto Saturnino (MDB- RJ)- E me lembro perfeitamente
que o Dr. Paulo Nogueira Batista, Presidente da NUCLEBRÁS, quando fiz
o pedido na Comissão, S. Ex.• não ofereceu nenhuma objeção. Posteriormente, qu:mdo o pedido foi feito por escrito, porque a Comissão o encam.
puu, aí é que S. Ex• deu aquela resposta. No momento do meu pedido- re·
pito- S. Ex• não ofereceu nenhuma objeçào, c inclusive se dispôs a nos tra·
ter 1> acordo.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- E a mim não
cabe senão, pedindo-lhe desculpas do exagero, tCstemunhar a declaração de
V· Ex•, como sendo absolutamente fiel ao que ocorreu. Quanto à variação,
us argumentos provinham dos assessores jurídicos da NUCLEN.
Quero colocar, aqui, posição muito clara do Embaixador Paulo No·
gueira Batista. Depois chegarei ao Ministério.
O art. 173 do nosso Regimento declara:

. "No exercício das suas atribuições, a Comissão poderá deter·
m1nar as diligências que reputar necessárias, requerer ao Plenário a
convocação de Ministros de Estado, tomar o depoimentO de quaisquer :1utoridudes federais, estaduais ou municipais, inquirir teste·
munhus, sob compromisso, ouvir os indicindos" - finalmente o
que interessa- "requisitar de repartições públicas e autarquias in·
formações ou documentos de qualquer natureza, respeitado o dis·
posto na alínea "r' do purúgrafo único do art. 30 da Constituição."
A argumentuçào dos juristas da NUCLEN é que ela nilo é uma autarLiuia, n:io é umu repartição pública, e sim uma empresa binacionul. Baseado
nessa :degaçiío é que S. Ex• nos consultara.
Sugeri uo nobre Presidente Itamar Franco que, neste caso, ouvíssemos
a C.:nmissão de Constituiçiio c Justiça da Casa, para que ela opinusse sobre
;lquclcs documentos, Nisso deixei, honrado pelo meu substituto, u função de
Relator da Comissão. Ejá ugora, nu qualidudc de Lfder, vi o problemu levu·
dü ao Ministério das Minas e Energia, no que penso, pela últimu iniciativa
tnmall:1 pelo honrudo Senudor ltamnr Franco,
!-'indo o período do recesso- e cu uqui estando- fui convocudo pelo
Presidente do Senado, o nobre Scnudor Luiz Viana, pura tomur conhecimcn·
to l1:.1 s~1lieit:1ç~o que fora feita pelo Senador Itamar Frunco c du consultu
lJU.c la11a :lo M.mislro dus Minas c Energiu. Sugeriu várias f6rmulns e eu opi·
lll.!l.por uma. !·orum vúrius uprcscntudus paru atender, exutamcnte,i1 solicita~o,•atl du Pres1dentc du Cusu. Portunto, jó fuzendo túbulu rusu du urgumcn·
ta~o,·~tl Uns juristas Uu NUCLEN.
S. Ex• . u Sr. Ministro, se propunha a dur vistu dos documentos, fosse
para u Pres~dcn.h: du Comissiio Jlurlnmentur de Inquérito com o Relutar, fos~c rara <I <..o.mlssi\o inteira, ~e us~im o desejasse, num local próprio, E ele
:lpcuas pcthnu que deste documento nilo se tirnsscm c6pius.
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lluuvc, infclilmcntc, um retardo n:~transmissi'io destn dccisi'io c do qual
assunw a rcspLmsashilidadc na comunic:u;iio no nohrc Presidente da Comis~;)o Parl;llncntur de Inquérito. Talvei'. porque os outros ussuntos uqui que
nos tenham sucdonado para os dch;Jtcs me tenham feito pcrd~:r a ocusino de
levar ao Presidente du Comissiio l)mlamcntur de Inquérito ;1 sugestiio de S.
Ex•. tomando-se cm conta l)S dias de agosto que estamos vivendo c levando·
se cm conta, tambl:m, tolin o período de recesso, clu niio cstari:t tão rcl:lrduda cm rclaçiio ü última providência. Esse o primeiro ponto.
O pontl1 seguinte foi para mim muito hem colocado pelo nobre Rcltltor,
Sen;.1llor Milton C:Jhr:ll.
NUa me parece que exista quebra da soberania nacionnl nesse assunto.
O nobre Senador Dirceu Ci1rdoso, quando cu ainda cru presidente da Co-

missão de Minas e En~:rgia, num debute de S. Ex• com o então Scnndor
Virgflio Távora. levantou um ponto que me pareceu da maior importância c
sobre o qual cu meditci com a maior profundidade de que possa ser capaz.
Pois, se nós cstúvamos comprando uma tccnologia que existia e estivesse
prov:1do, ou se nós cstávamos dando um salto no escuro. S. Ex• ainda dizia:
"- nós, com os nossos pobres cruzeirinhos, estamos financiando a Alcmanhu". Eram paluvras que traduzo no vulgar, das palavras sempre escorrcitas
de S. Ex•.
Ora, estu dúvida nós tínhamos. E mais do que eu, agora, tem o Comis·
são que visitou, in/oco, as fábricas, as usinas, para saber se nós estamos comprando o "je1-lo::", uma avcntura, ou se nós somos realmente parceiros da
únicn forma pda qual poderíamos atingir o domínio do ciclo completo do
cnmbU'Hívd n purtir do urUnio. Era a única que nos restava, porque as existentes eram controladas e continuam controladas pelos Estudos Unidos da
América c pela União Soviética que nilo partilham com nimgém este segredo.
Ora, a partir daf, se nós aceitamos negociar com a Alemanha, financiando, em parte, :1 sua pesquisa que admitimos estiv~:sse cm fase final, uma vez
que jú havia até uma usina-piloto funcionando, é evidente que quem transfere
tccnologiu impõe condições. Este é o preço que nós pagamos por ser ainda
um povo em desenvolvimento - para usar esta frase que nos agrada c que
faz cócegas à nossa vaidade - c para não chamar um povo de subdesenvolvido, Nestas condições eu pediria ao nobre Senador Milton Cabral
que aduzisse ulgumas razões que ele, hoje, conhece melhor do que eu.
O Sr. Milton Cabral (ARENA- PB)- Era o aparte que eu queria dar
a V, Ex•, neste ponto. porquanto dois aspectos são realmente importantes:
em primeiro lugar, há um contrato de acordo industrial com os parceiros ulemües, E este contrato exige, de parte dos parceiros, a transferência de tecnologia para projetar c produzir equipamentos, usinas de combustíveis c de
reatorcs nucleares, onde a quulidade, a eficiência e a segurança são exigên·
cias da responsabilidade do fornecedor. Então, a explicação é a de que os
ulemilcs, pura garantir a perfeição da transferência dessa tecnologia, na sua
amplitude, precisuvam, reulmentc, assumir o controle da administração des·
sa transferência. Nós somos os receptores dessa tecnolo~iu. Portunto, eles
cxigirum - isso é uma condição imposta de quem detêm a tecnologia para
garantir, ex.atamente, u quulidadc, a eficiência c a segurança nu fabricação,
montagem c funcionamento, E mais ainda: os produtos aqui fabricados, por
brasileiros, eles terão de ser gurantidos com o selo alemão. A rcsponsabilidude é total. O segundo ponto é o seguinte: tivemos a ventura de visitur ...
O Sr. Franco Montoro (M DB - SP) - É caixa preta.
O Sr. Milton Cabral (ARENA- PB)- Não é caixa rretu, nobre Senador. Mus continuundo, tivemos a ventura de visitar os centros de pesquisas c
indústrias alemães, como também, na Frunçu, a convite dos respectivos governos. Nós, como os representantes doM 08- Senudores e Deputadosestivemos cm contuto com todos os brusileiros- c foram dezenas e dezenus,
que estão Iâ estugiando- c todos nós, perguntamos se nos poderiam dar ui·
gumu opinião u respeito do trubulho que estavam ali desenvolvendo, se huvia
algumu restrição, se huviu ulgum obstúculo, o que poderiam nos'trunsmitir
que pudesse e~clareccr a respeito se, realmente, eles estavam, efetivumente,
purticipundo do processo. E todos eles scm cxceçüo, mas sem cxceçiío, repi·
to, disserum: "Estumos, uqui, J'IUrticipundo de todus us fuses, Estamos truba·
lhundo cm projetas de usinas ulernãs, qu~: vão ser utilizadus, aqui, no mcrcu·
do 11icmüo, inclusive nus usinus brusileirus. Nós purticipumos dos desenhos,
dus cspccilic:u;õcs, dos testes", Entiío, não é cuixu prctu. E esses süo os brusi·
leiros quc virão puru o Orusil purticipur du moutugcm, du criuçiío, do'descn·
volvimcnto das empresas binucionais, cudu um no seu cumpo de utividade.
Erum esses dois detulhes qu~: eu gosturiu de uprescntur.
OSR.JARBASPASSARINHO (ARENA- PAI-Agradeço 11 V. Ex•
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Nobre Senador Puulo Urossard c nobre Bancada da Oposição, tenho :t

impressão de que este assunto não pode nos dividir.
1:stc assunto, naturalmente mcrcct: d:1 minha purte um reparo imediato
nus conclusões do Líder da minoria, quando agrava o Governo, quando dc·

clara que a imprensa, cm geral, cstí.Í contra o :110 do Governo. Isso, sim

~

uma dcclaraçào que qucro que se tome sob rcscrvu, até que se tcnhu prccisu-

mcntc um esclarecimento linal da questão. Não se trut:t dt: caixu preta, disse
muito bem o nobre relator da Comissiio.
O Sr. Paulo Brm,!\anl {iv!DB- RS}- Pclluitc, 1'1úbr~ Senador?

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Ouço o nobre Se·
nmlor Paulo Bros.'mrd.
O Sr. Paulo Drossard (MDB- RS)- Pode a imprcns:t, :tmanhü, mu·
dar o seu julgamento, mas pelas manifestações de hoje, c manifcst<tçõcs
lançadas cm cditoriais, a condcnaçilo do :tto govcrnamcntal é formal.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Não tenho dúvi·
da, Eu vi c V. Ex.• leu c se passa ã Taquigr:í.lia, ni'lo tenho dúvidas de que V.
Ex• está fazendo um comentário adicional Uquilo que foi lido e publicudo,
portanto pura todos nós lermos. Mas, isso, como V. Ex• diz, amanhi'l poderá
.~er modificado e se não for modificudo no jornal busta o silêncio dele para
que compreendumos que as coisas não foram tüo ex.atamente como descritas
antes.
O que me purece importante caracterizar ê que aqui se diz, por exemplo
que as partes concordam cm não revogar o acordo antes da transfer~ncia da
responsabilidude definida no art. 15. Isso é um ponto que chamaria u
atenção du Bancada da Oposição e da minha Bancada, nesta Casa, porque
sei que estou tratando com brasileiros patriotas. O acordo prev~. portanto, a
su:t ultimaçi'lo. O que cntcndemos, o que nos foi dito c retransmito com res·
ponsabilidade dc Lidcrança, do Governo, nesta Casa, é que o ciclo par:t a
transferência da tecnologia enccrra-se- quc é a parte mais sensível do acordo- com um determinado número de usinas concluídas. E no caso de serem
oito, o próprio jornal publica parte d~se documento, mostrundo-o num qua·
dro, Realmente é um documento secreto. Em seguida, farei breve comentário do por que ele é secreto e por que n Ministro da Justiça tem razão cm
aplicar o Art. 50 da Lei de Scgurança Nacion:.d. E pediria sobreludo aos en·
genheiros da Casa qut: acompanhassem para veri!icar o grau de nacionali·
zação da construção dess:ts usinas naquilo qut: é mais importante. Inclusive
verificamos, por exemplo, no jornal, que Cm equipamento clétrico vamos
chegar a 95% de nacionalização mts usinas númcr~ 8 c 9: já chegamos a 96%
n<~s dc número 6 c 7, e a 90% na de número 5. Temos ainda o problema ligado aos cambiadores de calor, onde chegamos a 80% cm Angra 11 c III, e
100% a partir de Angr:t V, Entilo, todos esses itens, com ex.ceção do mais bai·
x.o paru nós, que é o do conjunto do turbo gerador, como aindu hú pouco me
explicava o nobre Senador, Engenheiro Milton Cabral, e agora confirma o
Senador e Engenheiro Alberto Silva, é uma questão de turbinas de um milhão de quilowatts, para a qual a indústria brasileira ainda não está, como
no caso das hurragens, avançada no Mundo. Então se chegamos a 30% de
nacionalização nessa parte, nas usinas de número 8 e 9, a nós parece que isso
não seja uma demonstração de perda de nossa soberania. Ao contrário, esta·
mos ganhando tecnologia que ainda não dominamos. Mas o rundamental é
o reprocessamento. E no reprocessamento temos a garantia dessa transreri:ncia. Por isso é que hú, de nosso próprio interesse, 75% de participação cm di·
nhciro, contra 25% de participação em dinheiro da KWU. Mas à KWU se
guruntc o direito de pedir soluções por unanimidade, ex.atamente pelas ra·
zõcs a que, ainda há pouco, aduziu o nobre Relator.
Este assunto pode ser amplamente discutido na CPI, numa rcuniüo sccrcta. Se amanhü, dess<Js reuniões secretas, vazarem coisas, é evidente que se·
rá o Senado atingido,
O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Permite V. Ex• um aparto?
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para que V, Ex.• possa rcsponder: se aprovamos atruv6s do Congresso esse
Acordo, não pode o Congresso Nacioni!l conhecer o contr<Jto entre uma subsidi{tria da NUCLEBRÃS c um consórcio europeu'! Veja V. Ex.• que esta·
mos cometendo aqui um pequeno engano, porque a NUCLEN não é apenas
ligada com a KWU; a KWU faz parte de um consórcio europeu.
Então é esta a pergunta, o tema central. E o Congresso deve, de umu vez
por todas, dirimir essa dúvida.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- A perguntai:<>·
tremamente sensata, c ncm podcriu d~:ix.ar de ser porque vem de V, Ex.•
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Muito obrigado.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Mas gostaria do
chamar a atenção para o fato, principalmente sendo V. Ex.• engenheiro tam·
bém.
E que o acordo que é: submetido ao Congresso~ o acordo nas suas li·
nhas gerais, naquilo que é preciso conhecer em profundidade ness<~s linhas
gcrais, para sabcr se conv~m ou não convém o llCÇirdo com outra nação.
V. Ex.• disse bcm, mas a discrepância não caberá nem à NUCLEN nem
ao Ministério se tivesse se socorrido desse texto do Regimento nosso, Então
h<~verá uma falha lateral, é uma falha que não permite, por exemplo, que
uma Comissão ParlamenUI.r de Inquérito possa obter de empresas de outra
natureza qut: não sejam públicas e autl!.rquicas os documentos sigilosos.
Ora, V, Ex.• há de convir V. Ex.• tem sido um guardifio deste Regimento
dcsde que entrou na Casa. O que quero mostrar é que estou de acordo com a
dúvida, mas talvez haja uma explicação.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Permite V. Ex• um aparto?
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Ouço o nobre
Líder, depois continuarei a responder a V. Ex.•, se me permite.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- E exatamenlo sobro isto, Estive
por apartcá·lo quando V. Ex.• transmitia o ponto de vista dos juristas da
NUCLEBRÃS e não o fiz para não interromper seu discurso, como V. Ex•
nüo tinha interrompido o meu. Mas já quc V, Ex.• volta, invocando agora o
Regimento, quero manifestar minha formal discordáncia relativamente: a
esta intelig~ncia, lembrando que existe a Lei n9 1.579, que regula o poder das
comissões de inquérito. E ainda lembraria a V. Ex•, se me permitisse, que as
comissões parlamentares de inqu~rito que nasceram com os parlamentos, à
medidu em que os parlamentos começaram a exercer com mais c::lici~ncia
suas atribuições. Os grandes paises democráticos não têm sequer lei, nem as·
sento constitucional.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Certo. Mas é um
assunto que teremos que partir para ele. Estou no momento respondendo, à
luz do Direito Positivo, para um proressor de Direito como V. Ex.•
E para o nobre Senador Itamar Franco, cu gostaria de recordar que,
quando ele na Presidência e cu como Relator, exigimos juramento, fomos
contestados dentro do próprio Senado por Senadores da República. E fizemos uma busca de tudo que era legislação pertinente a uma CPLI, para run·
cionar como tal.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Realmente. E veja V. Ex• a im·
portância. O General Dirceu Coutinho negou-se ex.atamente a prestar inrormaçào porque tinha que prestar esse juramento.
Gostaria de terminar meu aparte, Senador Jarbas Passarinho. Veja V.
Ex.• que deixei o problema regimental, baseado como diz V, Ex.•, no artigo
173, e passei o problema ao Presidente do Congresso Nacional, quando tive
o cuidado, então, de enviar a S. Ex• uma documentação mostrando que a
CPI nuo teve ...
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- E foi u providí:n·
cia mais rapidamente atendida.

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Ouço, com muito
prazer, o nobre Senador Itamar Franco.

O Sr. Itamar Franco (M DO - MG)- Providência de engenheiro, mas
que realmente caberia, como cube agora, uo Congresso decidir se ele, Con·
grcsso, pode ou não ter acesso u esse documento.

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Nobre Senador, vamos voltar,
digamos assim, uo núcleo centrul, pois isso h::m trazido uma série de preocu·
puçõcs it CPI. E u qucstiio que eu deix.urei colocuda u V. Ex.• no momento
vou deixar dctulhes têcnicos de ludo, porque: evidentcmcntc discutiremos isso
nu Clll, O Congresso Nucionul pôUc uprovur o Acordo Brusil-Alemunhu
puru uso pacífico da energia nuclear nós o upruvumos uqui. Costumo uté di·
1.er que aprovmnos a letra fri:1 desse Acordo, porque só agoru, utruvés du
CPI, inclusive com n truhalho de V. Ex• conw Relutar, nos foi possível co·
nheccr em maiores dct:tlhcs realmente n :.1cordo. Esta, u pergunta que deixo

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Este é que seria o
assunto e nós podemos tirar partido. E uma lição que tiraremos desse episódio, Cube ou não ao Congresso saber.
A dúvida que haveria, pura pessoas que estilo acostumadi!s a grandes
empreendimentos, é que nem sempre t: possível mostrar em atitudes de empresas binucionais, um contrato u público pura público, porque é a hora que
Cl',,lpcle uo Congresso, como Congresso, lcvú-lo ao público, p<~ru conhecimento do público.
Or:t, uqui cu encerro ...
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O Sr. Milton Cabrul (ARENA- PS)- V. Ex• permite um upurtc'?
O Sr. Dirceu Curdoso (MDD- ES)- V, Ex• permite um upurte'?
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Só gostnriu de
alertar ao Sr. Presidente que tive a honra de repartir o meu pobre discurso
com quase toda a Bancada du Minoria, que me pediu apartes,
Solicitou V, Ex•, Senador Milton Cabral, que prestemos uma homena·
gcm uo nobre Serador Dirceu Cardoso.
O Sr. Milton Cabral (ARENA- PB)- Associo-me ü homenugem, cvi·
dentemente.

o Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador Jurbus Pussuri·
nho, discutir com homem inteligente é perigoso c quando não se tem n mesma qualificação, entUo é mais perigoso ainda, V, Ex• é como navalha, não
se vê sangue, suave é como jesuíta, Sllavlter in modofortiter ;, rem. Nobre Se·
nadar, quero crer que o que ouvi aqui...
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Que difcren1a cn·
tre ontem e hoje, não?
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- I::S)- Essa cu não entendi.
Ó SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Não é pessoal.
Entre ontem e hoje. Se me permite o gesto, pura determinar espacialmente,
entre ontem c hoje.

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador, quero crer que o
prun·tum dnlms do problema não foi colocado na discussão. Acredito, e é
meu pensamento, que o que devemos discutir, no fundo, é o Acordo BrasilAlemanha, entre duas nações, assinado por dois Presidentes, rerercndado
por Ministros de lado a lado. Em decorrência do acordo, criaram-se empre·
sas, no Brasil, para se associarem à empresa alemã, KWU que vai construir
as usinas. Agora, o ponto dolorido, o punctum dolens, é o seguinte: acredite,
- e nós que estivemos lá sabemos- o Brasil não estava ainda à vontade no
estágio térmico de usinas: estava, sim, na parte hidrelétrica e podemos já
construir as maiores usinas do mundo, mas não estávamos, na parte térmica,
para chegarmos à parte nuclear. Então, tivemos que buscar o socorro de um
povo, de uma indústria, de técnicos de uma empresa que tem amplo domínio
sobre o assunto. Mas, o que me importa é o seguinte: não é que fabriquemos
eni um ano, dois, três, ou até no fim da oitava, aqueles grandes componentes
da indústriol nuclear; o que me importa é apenas isto: numa empresa criada
para se associar à empresa alemã, que vem construir aqui as nossas usinas
nucleares, nós lhe concedemos poder politico de decisão. E este poder politico ~ u soberania. Conceder um poder politico, nobre Senador, não é para se
construir um vaso, nào é para construir a Cuba de reaçilo, o gerador de pres·
são, a turbina, nada disso: o que nós concedemos é isto: eles vi:m para cá. o r·
gani:wr uma empresa conosco, rruto de um acordo binacionul, e nós reconhecemos que a direçào dessa empresa i: alemã: que não temos direito de co·
locur, meio a mdo, os diretores dessa empresa. Os alemães é que estão co·
mandando. Temos direito de colocar um presidente que não tem voto; que
nUa tem voto.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Tem o voto de minerva.
O Sr. Dirceu Cardoso (M DB - ES) - Tem o voto de minerva, que é
um voto simbólico apenas. Af é que está u questão de soberania. Então,
nobre Senador, não sei o que vai resolver o meu Lfdcr. Sou favorável a que
nós cheguemos à sessão secreta, Se o documento a que faz referência a imprensa brasileira cita cláusulas comerciais que devíamos ocultar de outras
empresas nacionais, estou de acordo. Porém, se é o reconhecimento de que
não podemos ter decisão numa empresa binucional nossa com a Alemanha,
com isso não estou de acordo.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Não estamos, Ex·
celência.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Então, vamos examinar na ses·
são secreta.

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Exuminuremos.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Exatumente. Mus se nós ubdicn·
mos, não, São cinco diretorcs, quatro nlemUes c um brusilciro; o brasileiro
não tem direito de voto; c nós entrumos nessa empresa com 75% do cupital,
nós pobres, com umu nuçUo ri cu que entra s6 com 25%. A isso nUa atendo; uf
temos que pôr pum foru. V, Ex• tem urdo r c documentos e cu tenho medo V.
Ex' é um homem inteligente. Qunndo começa suave, cntno, é perigoso.
Como os jcsuitas . .wcwltrr ln mm/o, fortltt•r ifi rem- suuvc na muncira, forte
nu coisa, no finul du coisa.
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Estou pcrfcitumente de <~cardo com relação i1 scssüo secreta; se ns cois:.1s
silo comerciais estou de ucordo, mas se a questão é de nbdieaçào nossu, na
rua, não.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Senador Dirceu
Cardoso, estou certo de que já tenho ojulgumcnto de V. Ex•. E V. Ex• indui uo ludo desse julgamento essa colocnçiio que é coa tom, a de que se cuco·
meço brando sou mais perigoso; isso é uma forma de coaçUo. Mus, ao ludo
disso, tenho o julgamento de V. Ex•, que há de me dar o direito de colocar
os interesses do meu Ptifs no mesmo plano que V. Ex• c todos os brasileiros
colocam. Em conseqUência, estou convencido de que se houver razilo para a
frnse final do nobre _Lfdcr da Minoria, de que o ucordo não poderia ser dado
a público porque era impublicável- e não impublicável porque fosse sigiloso - n6s todos deveremos estar em conjunto, condenando isso.
Agora, receio, pelo pouco que conheço da matéria, que já tenhamos feito o pior: nüo nós, Quando, recentemente, nos Estados Unidos, u imprensa
americana deu u público os chamados paper.r do Pentágono, eu me perguntei
a mim mesmo se até lú iria o direito da liberdade de imprensa, por que se trutava de documentos de segredo, de defesa nacional. E a Corte Suprema,
numa rumorosa questão, deu uma sentença favorável à publicação, As grandes democracias cst:1veis talvez possam se dar ao luxo de oferecer os seus plo1·
nos secretos de defesa ao inimigo, através dos seus jornais. Talvez possum.
O Sr. Murilo Badaró (ARENA- MG)- Mas agora houve uma deci·
silo cm sentido contrário, restritiva, com relação à publicação de documen·
tos que ensinavam a fabricação de bombas nucleares.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Quanto a nós,
que tentamos chegar ao patamar dos povos desenvolvidos, a dúvida que te·
nho está inserida cxatamente no que, apenas de raspão, a Ga:eta Mercanrfl
publicou c o Jornal do Brasil republicou. Diz-se aqui:

"A leitura do texto do acordo ttjuda a esclarecer a questão da
cooperação nuclear entre o Brasil e outros países da América Latina, citada, primeiro, pelo Ministro das Minas e Energia, Césur
Cais, e cm seguida pelo Chanceler Saraiva Guerreiro, particularmente cm conexão com a sua recente viagem à Venezuela."
Em seguida, o jornal diz:
"A NUCLEBRÃS e a KWU farão consultas entre si, antes de
entrarem cm qualquer atividadc semelhante à cooperação prevista
neste acordo na América Latina."

Nobre Senador Dirceu Cardoso, não havia razão alguma pura que num
acordo bilateral entre Brasil e Alemanha, para transferência de tecnologia, se
fui asse em América Latina, a não ser outras razões que estilo dentro do acordo, c que segundo me foi informado por pessoa altamente responsável neste
País, cru motivo essencial de segurunça nucional.
Nós dcverramos prestar atenção ao fato de que, em relação a um outro
país na América Latina, no cone sul, estamos atrusndos, como V, Ex• salientou ainda aqui cm um discurso, cerca de dez anoS. Então, a nossa ussociação
com um parceiro mnis avançado nos permitiria ganhar tempo c queimar eta·
pus e pensar em seguida nisto, que também está entre aspas no jornal:
" ... u realização de 'Yoint-ventllres parn suprimentos e serviços
relacionados com usinas nucleares cm outros pulses du América
Lutina é um objctivo altamente desejável",
Mas, nu hora em que cu indico, declaro de público quais silo as cláusulas comerciais que cu vou oferecer, é evidente que torno extremamente vulnerável
a possibilidade brasileira de inOuir nu Amt:rica Latina ne.Cite ussunto.
Apenas, concluindo pelo que de inicio foi levantado pelo nobre Senudor
Frunco Montoro, sugeriria então, jú agora pelo menos com o respaldo do
Senador Franco Montara, que nós, nu Comissão Parlamentur de Inquérito
de preferência, sob a presidência honradn do Senador ltamur Frunco, lizéssemos a sessão secreta, porque a eluter{lncesso qualquer Senador; c não prc·
cisariam os fazer uma sessão secrctu no plenário. Se Cstu sugcstiio for ucolhida pelo Lfdcr da Minoria, estou falundo em nome do Governo, (Muito
beml Pnlmus,)
O SR. PRESIDENTE (Gubricl Hermes)- Concedo u puluvru uo nobre
Senudor Age no r Marin,
O SR. AGENOil MARIA (MDD- RN. Pronunciu o seguinte discurso. Sem revisão do orndor.)- Sr. Presidente, Srs. Senudorcs:
Tomei conhecimento do sni{lrio, ugoru reformulado, mclhonu.lo, du
Polfcin do Rio Grande do Norte. E tra~o à tribuna n documento que repn:·
sentu uquclc sul:irin.
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Chcgut:i, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a uma conclusão por que nilo
dizer triste. Talvez este País volte, dentro de mais alguns meses, no máximo
ulguns unos, à Idade Média, em que os donos dos reudos tinhum que contratar a sua poHcia particular. Sim. Aqueles que tinham o dinheiro contratavam
os seus guarda-costas; aqueles que tinham dinheiro contratavam a policia da
sua sc:gurança. Por que o Senador Agenor Ma riu diz isso? Digo porque o saltl.rio da policia do Rio Grande do Norte é um absurdo. O soldado ganha
CrS 1.125,00 por mês pdo amor de Deus! O que faz um soldado, responsável
pda scguranca da ramflia, responsávc:l pela segurança da comunidade, com
um salário de CrS 1.125,00 por mês? E quanto ganha um coronel, u última
patente da polícia'! Quanto ganha um coronel, já com oS /\CUS vinte c cinco ou
trinta anos de serviço'! Ganha CrS 11.240,00 por mês,
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA - PA) - De soldo,
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Então, não entendo, Sr.
Prl!sidcnte, Srs. Senadores, uma polícia constituída de sete mil pessoas .. ,
O Sr. Aloyslo Cha..s (ARENA- PA)- V. Ex• me permite um esclu·
rccimcnto?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- 56 um momento.
Do soldado ao coronel, o maior salário é o do coronel, que é de CrS
11.240,00 e o sold:~do com CrS 1.125,00.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, este salário da Polícia Militar do meu Es·
ta do me faz vir à lembrança a Idade Média, e daí eu dizer que vamos chegar
ao tempo cm que aqueles que podem vão contratar a sua polícia pessoal por·
que não acredito que um soldado gunh01nUu CrS 1.125,00 por m~s tenha con·
dição de defender ninguém.
Com o maior prazer, ouço o nobre Senador Aloysio Chaves.
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Nobre Senador, este é um as·
sunto que V. Ex• restringiu ao Estado do Rio Grande do Norte, Não tenho a
honra de integrar n representação do Rio Grande do Norte, embora tenha
com o Rio Grande do Norte laços tão profundos, como V. Ex• sabe, porque
as miscs de toda a minha famllia estão no Nordeste. Mas, eu só queria razer
uma observação rápida ao que V. Ex• acaba de ler. V. Ex• leu o soldo do Co·
roncl, o qual adicionadas as vantagens legais, tem um acréscimo de 100%,
Em alguns casos, vai além de 100%. Então, na rculidadc, a remuneração de
um Coronel, no caso, por exemplo, tomando por base o soldo de mais de
onze mil cruzeiros, seria superior a vinte c I.Jois mil cru1.ciros. Não estou di·
zcndo que seja suficiente, mas o1pcn;1s é: preciso que se esclareça que este é o
soldo, ao qual se :~.crt.:~ccntam todas as vantasens, que superam freqUente·
mente a \00%.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senudor Aloysio Chaves,
muito obrigado. Quais são os adidonais de um soldado que ganha CrS
1.12S,Otr.
O Sr. Alo~·sio Choves (ARENA- PA)- Não pos5o responder a núme·
ro!i, com problemus da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, O que: posso
dizer a V, E,..• é que um soldado, além do seu solda, tem vantagens como
ulimentaçào, fnrdamcnto c outras, que sàn atrihuíd:1s aos militares de maneira geral. E qunnto à fixuçào desse soldo, V. Ex• sabe, tanto nus Forçus Arma·
das quanto nus Polícias M ilitilres do~ Estados- c ralo jú com uma experiência de: ex-Governador do Estado- há umn lei que se chama esculonamento
vertical, que estabelece n gradação, a partir do soldo mais alto, no caso, do
coronel, até o soldo do pr;.tçu ou do soldado, que além dessa importünciu em
dinheiro, recebe outras vantngcns dc naturCla geral, como alimentação, fardumento, auxilio moradia, etc.

O SR. AGENOR MARIA (M DB- RN) --V. Ex•, com ulgumu facili·
dade, disse que o saltlrio do corond Juplica. Mas, acredito que V, Ex• podia
adiuntur que o saltírio desse soldado tumhl:m duplicu .. ,
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O SR. AGENOR MARIA (M DB- RN)- ... dizendo que esse sa·
h1rio tem compensações.
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Primeiro, que não sou Sena·
Uor pelo Rio Grande do Norte, segundo, que o problema nào é nacional.
Apenas dei esclarecimentos laterais ü observação de V. Ex•, para que ama·
nhà não tivesse V, Ex•, animado de tão boas intenções. sendo injustiçado
com criticas, pelo fato de ter se baseado num dado que, quando muito, seria
incompleto. A intenção roi de socorrer a argumentação de V, Ex• ...
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- V. Ex• n5ocstú socorrendo
nuda.
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- ... com esse dudo estatístico,
c não justificar o soldo, a remuneração do soldado.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Aloysio Chaves,
salário é salário; adicional é uma conquista do assalariado. t como a hora
cxtra. Ninguém venha dizer que rulano tem um salário de 10 mil cruzeiros, se
daqueles 10 mi18 milsiio de hora extra. O salário é: uma coisa real; a hora ex·
tra, os adieionuis são conquistas que o trabalhador consegue, através de ou·
tras atribuições e de outrus responsabilidades.
1:. com o muior prazer que concedo o aparte ao nobre Senador Almir
Pinto.
O Sr. Almlr Pinto (ARENA- CE)- Nobre Senador Agcnor Muriu,
V. Ex•, agora, me fez recordar um passado, quando Governador do Ceará o

ex-Senador por esta Casa, c atual Ministro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Dr. Parsifal Barroso. O Dr. Parsifal Barroso, quando Governa·
dor do Ceará, rez aprovar pela Assembléia Legislativa do Estado uma lei que
daria 2/3 do que vence o Exército à Policia Militar do Cearâ, quer dizer, u
Policia Militar do Ceurâ iria ganhar 2/3 do que ganham os oficiais, os solda·
dos do Exército brasileiro- 2/3- e isso deu uma complicação muito gran·
de no Estado de V, Ex• Recordo-me de que o meu filho era militar e 5ervia,
nessa ocasião, no 16-Rl, c houve um levante da Polícia Militar do Rio Gran·
de do Norte para equiparur o seu salário à polfcia cenrcnsc. Em virtude do
proble:ma criado, foi preciso uma segunda lei, decrescendo o salário da Policia do Cean1. E V, Ex• agora aborda o assunto que rala justamente da pessoa
que acho muito importante- o soldado. Hoje, ninguém pode confiar num
soldado, - nào é porque o soldado não seja o homem da ordem- deve ser
o homem da orde:m. Mas, a questão é que não se encontra um homem bom,
que và gunhar mil, cento e vinte c cinco cruzeiros por mês. Então, vãc.o pegar
aqueles marginais, aqueles homens que, na verdade, não poderiam nuncu
pertencer a uma corporução. E o que vai acontecer? Hoje, por exemplo, lá
cm Fortaleza, no Ceará, acredito que quem mais esturá matando ê o soldado
de polícia, porque são aqueles marginais que se submetem a qualquer emprego, a qualquer ganho, na certeza de um assalto que possam fazer. Temos tido
isso lú no Ceará. fnrelizmcnte, quase todos os dias, lá cm Fortaleza, o~ jar·
nais noticiam: "Soldado de policia matou Fulnno de tal" ... Por quê? lá, te·
mos uma escola de aperreiçoumento, uma escola de preparação ... Mas; não
se encontra mais aquela pessoa boa, um homem ordeiro que queira ser 5o\·
dado de polícia para ganhar uma miséria como V. Ex• estú dizendo.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Gravlssima rcvelução fcitu pelo
Senador Almir Pinto!
'
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Fico muito gruta ao nobre
Senador Almir Pinto, porque, nu realidade, o assunto que me traz à tribuna ...
O Sr. Almlr Pinto (ARENA - CE)- Quero afirmar u V, Ex• que<
srave pois, V, Ex• viu o mesmo processo que eu vi, tambi:m, lú no Ceará. O
homem que se possa conhecer como honesto, como homem direito, que
queira cumprir u disciplina militar, é difícil cncontrur, porque o ganho é muito pouco e ele vai procurar o salário em qualquer outra parte, D1go isto, por·
que foi mesmo o comandante da Policia do Ceará quem me disse que, antes
de completur 4 meses, tinha posto para fora du Policia do Ceará 95 homens,
porque todos eles crum incapazes, moru\mente, pura serem militares du Poli·
ciu do Ceurâ.

O Sr. Almlr Pinto (ARENA- CE)- AI cu ó que pediria um upnrlc n
\'. Ex•
O SR. AGENOR MAR!,\ (MDA- RN)- ... para que cu pudesse me
comunicar com n Policia Militar dn meu F.stado c saber da realidade. V, Ex•
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- SenudorAimir Pinto, acre·
tem que convir, Senudor Aloysin Chaves, n seguinte: ~.:ste soldado que perce- dito que, nu rcalidude, o homem que uss•Jme uma posição de soldado, guur·
be sal:írio de Cr~ 1.1 :!5,00, ele ni\o iria participnr ao Senador Age no r Muria, dii\o dos interesses du comunidade, percebendo uma remuneração miserável
M.: realmente ele tivesse comrcns:u;i\o que rcprcscntassc duzentos ou trczcn· como esta, ele niio pode, na realidude, viver honcstumentc.
tos por cent(l umai~. Fico deveras patético que V. Ex•, que subc, nu renliduleio, cm O GJnbo de hoje:, o seguinte:
dc, dn ult" de tmlll nesie Pafs, da inl1açi\o galopante, venha querer derendcr o
"Brnsrlia. O Ministro da Justiça Sr. Pctrónio Portei la deu pos·
(inverno, ...
se, ontem, i1s comissões que vii o estudur e uprescnlilr sugestões para
:1 soluçl10 de violênciu e do crime: na socicd:tdc brusilciru."
O Sr. Aloysio C'hill'l'S (AIH:Nr\- PA)- \'. b• c~tú equivucado.
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Pergunto: essas comissões constituídas não sei de quantas pessoas vão
levar não sei quantos meses pura descobrir, realmente, o quê? O motivo de
tanta violência! Ora, o motivo da violência está nesse salário, que é um utentado contra o soldado.

O Sr. Tcolônlo VIlela (MDB- AL)- Permite V, Ex• um aparte?
O SR. AGENOR MARIA (M DB - RN) - Com o maior prazer.
O Sr. Teolônlo VIlela (MDB- AL)- Nesse rilmo de providências,
vamos assistir que outros Ministros criem cumistiÜcs pura ave·
riguar porque as pessoas estilo morrendo de romc.
d~qui a pouco

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Mui lo obrigado, nobre Se·
nadar Tcotônio Vilela. Fiquei nu realidade perplexo com o Ministério da
Justiça criando duas comissões, constituídas de muitas pessoas. para descobrir o motivo de tanta violência no Brasil.
Outro jornal dá conta que houve 83 greves, no Brasil. E o Ministro quer
apurar. realmente, a violência. Chego então ao caso de um acordo rcito no
ano passado. Notem bem, Srs. Senadores, esse acordo, um acordo rei to entre
o Siqdicato Nacional dos Produtores de Cimento c o CIP, no sentido de que,
dada a inflação, a cada três meses, os donos do cimento ficavam com o direi·
to de majorar o preço do cimento, tendo em vista a inflação; e cm maio de
1978 quando roi autorizado, assim ser, o cimento custava CrS 72.00, c o sa·
lário era Cr$ 1.111,20. Pois bem, o cimento passou a subir, a cada 90 dias, c
subiu atê agora, agosto, 80,5%. Note bem a Casa: o cimento, diante do acordo do Sindicato dos Produtores de Cimento com o CIP, subindo a cada 90
dias. chegou até agora, a 80,5%. Quanto subiu o salário no mesmo pciíodo?
Subiu 47,9%, Então pergunto, Sr. Presidente c Srs. Senadores: se o cimento
teve o. direito, dada a inflação, de subir de preço a cada 90 dias, atingindo
uma média de 80,5%, porque o operário brasileiro, o assalariado brasileiro
vai esperar até maio do ano vindouro, se o café já subiu 107,79%, a carne. a
partir de amanhã, 97,2%, o leite 50%, o arroz 109,69%. i! de se perguntar: se
o cimento teve o direito de ter essa alta, a cada 9G dias, com a alta do cafí::, do
açllcar, do arroz, da carne, cm proporções terríveis, por que então esse ope·
rário - coitado dele- não tem o direito de ter majorndo o seu salário?
O Sr. Paulo Brosurd (M DB - RS) - Exalo.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Eu desejava uma discus·
sllo, na Casa, mas cm torno desse assunto, porque, sinceramente. esse assunto é mais importante do que a política nuclear, é mais importante do que a
politica económica. esse assunto é mais importante do que a politica finan·
ccira. E se não é importante, o que é imponantc, meu Deus, neste País?
Quantos milhões de operários estilo chegando cm casa, logo mais, sem poder
se alimentar? Como está sendo criada essa fnmflia, que não tem o sagrado di·
rei to, o elementar direito de poder comprar café? Café que deveria ser nosso,
pois somos os maiores produtores de café do mundo. Pois bem, sendo nôs os
maiores produtores, esse opcrârio não pode comprar o caff: porque ele subiu
107,79% c o salário jã foi absorvido; nio pode comprar a carne; não pode
comprar o arroz, que subiu 109,79%. Então, é de se perguntar: scrã, pelo
amor de Deus, que esse assunto não tem importância? Tem! Mas, a imprensa
a ele niio dá importância. O Senado não dã a importância que o assunto cxi·
gc.
O Sr. Paulo Brosurd (MDB- RS)- Niio é exalo, Tania dá importiincia. que V, Ex.• cstã tratando dele, com a sua autoridade.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Paulo Brossard,
V. Ex• sabe que os assuntos económicos c sociais não despertam a atenção de
ninguém. infelizmente, não despertam. Quando se trata de um assunto, neste
Plenário, que envolve, mesmo de leve, alguma coisa que possa manchar a
dignidade de qualquer um, chegam as televisões, correm os jornalistas c se
fuz realmente tudo. Mas, esse assunto, niio, V, Ex• não vai ver aqui nem um
fotógraro. Mas a realidade é esta: esses operários, que são milhões, que estilo
morrendo de fome. não podem comprar a carne, não podem comprar o café,
nüo podem comprar o arroz, c o arroz é nosso, o cnf'é é nosso, a carne é nos·

sa.
Então,~ de se perguntar: pelo amor de Deus, para onde é que vamos ser
arrastados? E um aspecto terrível. E alguns me perguntam, pela rua, como
por exemplo o caso de um homem que dá segurança a nós, na nossa cusu, e
cujo recibo de pugamento tenho cm mnos. Ele me disse, hú uns dez dias pussudos, o seguinte: "Senador Agenor Maria, eu ganho CrS 3.360,00 por mê::s; pdo
burrnco em que vivo cu pago CrS 2.000,00, Nüo posso mais viver com
esse dinheiro; niio posso fnzcr greve porque niio temos sindicato. Queria que
V. Ex• se interessasse por mim. 11 Entl1o. peguei o recibo de pugumento e,
uqui, nu nossa Casa, procurei a dircçiio do Senado c perguntei: Quunto os se·

nhores pagam, quanto o Senado Federul paga para a nossa scgurançu, aos
guardas que dão segurança !t nossa residénciu, paru que nós, nossn rumíliu,
nossos filhos, possam dormir cm trunqUilidudc, porque temos uma !legumnça'! Responde·me o Dirclor·Gcral do Senado: pagamos CrS 361.000,00
por mês, para que os dois prédios, onde moram os Senadores com us suas
rumllias, tenham essa segurança. Pois bem, a segurança é constituída de 36
guardas c 3 fiscuis; 39 homens nos diio essa segurança. Eu dividi os Cri
361.000,00 pagos pelo Senado, por mês, pelos 39 homens. Rcsuhudo: era
oura cada um ficar com Cr$ 9.256,40, Está aqui. Tirei os Cr$ 3.360,00 dosalário c ficaram CrS 5.896,40; tirei os CrS 268,80 do INPS e restaram CrS
5.627,60, Então, quero que amanhã se passivei, me respondam com quem es·
tá ficando CrS 5.627 ,60, Porque enquanto o desgraçado do guarda, que csll•
passando romc, recebe CrS 3.360,00 está ficando, ainda, um saldo, ninguém
sabe para quem, para ele é que nua é, de Cr$ 5.627 ,60.
Ê uma empresa que raz, infelizmente. n escravatura branca cm pleno século XX; é uma empresa que aluga o trabalho escravo desse homem c fica
com mais de 100% daquilo que podia tocar a ele, que trabalha, c fica para
ela, para aquela empresa. Esta a grande realidade está aqui o documento,
Mas não aparece quem filme, não aparece quem tome intl!'rc:ssc, c isso é um
atentado contra a soberania nacional. E o Sr. Ministro da Justiça pode mandar constituir 300 mil comissões, mas não será através delas que se resolverá
o problema da grande crise, a cada dia mais aguda, pura a qual a Nação marcha.
Continuo a dizer, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o nosso problema não
é o racismo, não é ideológico; o nosso problema é de distorções sociais, por
um lado, c de corrupção desenfreada, por outro. Sim, é a corrupção, é a distorção que, dia a dia, nos deixa na pobreza cm que estamos vivendo na
pobreza da tranqUilidade.
Não temos mais tranqtlilidadc cm parte alguma. Por quê? CinqUenta
por cento da população ativa do. Brasil que trabalha têm menos de 15% da
renda nacional, 5% têm mais de 38%. Esta, Senador Paulo Brossard, é que é
a grande realidade. Mas este assunto não merece importãncia. Agora, pergunto: por que não mcrc:cc importância? Não é porque o Senador não quci·
ra. Todos nós queremos. Mas, se o Senador, se dedicando a esses assuntos,
não tem pressa, se não nos dedicarmos a este assunto, não vamos ter mais
nada no dia de amanhã.

O Sr. Teolônlo Vilela (M DB- AL)- Permite um aparte, nobre Sena·
dor1
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)-Com o maior prazer, Sena·
dor Tcotônio Vilela.
O Sr. Teolônlo Vilela (MDB- AL)- Senador Agcnor Maria, V, Ex•
disse 50% do grupo dos trabalhadores com relação ao plano nacional, com
relação no nosso Nordeste, são de 73%. Uma cstatfstica recente espelha um
quadro, por exemplo, para o Brasil inteiro, c cm especial para o Nordeste,
diante do qual pcrgunta·sc como é passivei ainda que cslc Pais nilo lenha CX·
plodido, Porque os nutricionistas por exemplo, diante desse quadro c diante
de pesquisas que fizcrani, chegam à seguinte conclusão: nilo se sabe, real·
mente, como vive o brasileiro de salário mfnimo c, principalmente, aquele
que nem sequer salário mlnimo tem, sobretudo aquele que vive do subcm·
prego que é, na nossa região, hoje, mais da metade da força de trabalho do
Nordeste; entre 10 milhões de homens, quatro c oitocentos estão classificndos nu catcgorin de scmi·emprcgados. Quanto, realmente, pode apurar um
desses homens por dia ou por semana? Não há quem imagine. O assunto que
V. Ex• está trazendo é da maior importância, porque é um assunto que diz
respeito à maioria do povo brasileiro. Mas porque a maioria do povo brasileiro nilo é considerada sob nenhum aspecto, nem politico, nem económico,
nem social, é que o Governo fica perplexo diante ~as greves, f: que fica perplexo diante da violência, é que fica perplexo diante do crime. Quando visi·
tci, ainda há pouco, as penitenciárias do Brasil, no Rccirc. fiz n seguinte in·
dagaçilo, no presídio de mulheres: qual o maior índice de prisno, para as mu·
lhcr<1i1 Roubo c furto. A idade: 17 a 30 anos, As razões expostas por essas
pessoas: necessidade. O número aproximado, realmente. de pcriculosas não
ia a 3%, nobre Senador. E vai o Sr. Ministro da Justiça c cria comissões pura
saber por que cstú havendo violência no Pafs, Nu verdade, ê de se descer a
outras comissões pura nào se fazer nada, c simplesmente se dizer que se cstâ
razendo alguma coisa, porque ao problema rcul ninguém desce, de maneira
ulgumu. Coloca-se uma p\uca de bronze ou de concreto cm cima.. porque o
resto não é Brnsil. Dizia uindn M pouco, numa bellssimu crónica, o poctu
Curlos Drummond de Andrade que, nu verdade, não somo~ 120 milhões de
brasileiros, somos 30 ou 40 pessoas que vêm governando hll quinze unos o
Pu is c se revezam nus posições, Pois bem, são essns 30 ou 40 pcssons que, na
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verdade, ni'io têm interesse cm tomar conhecimento do Dmsil real. Só tenho
que saudar a V. Ex•, porque V, Ex• sempre falu do Brasil real.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado, Senador
Tcotônio Vilela.
Este mapa dos anos de 1963 até 1979 rctmta, radiografa, os governos revolucionários, totulmcntc.
Em 1963, o salário mínimo liquido do meu Estado tra de 12 cruzeiros c
42 centavos. Tenho aqui o preço do açúcar, do arroz, do cufé, do feijão, Ua
carne c do sal, ulimcntos básicos. Pois bem, o café que é nosso, comprávamos naquela época, em 1963, com esse salário, 138 quilos. Estamos comprando hoje, apenas 12 quilos c 450 gramas. O feijão cornprávumor. 82 quilos
c 800 gramus, estamos comprundo, hoje, apenas 77 quilos.
1\ carne comprávamos 32 quilos e 684 gramas, estamos comprando 13
quilos e 393 gramas.
O salíuio se mede pelo que ele compra em utilidade. A cada ano que
p:tssa ele compra menos, conseqüentemente, o arrocho salarial matou o nos~
so operário, e tirou dele o amor pelo labor.lnfelizmente, esta é a grande realidade.
Tenho aqui o Governo dizendo que vai ajudar o Nordeste na sua seca
terrível, c agora, em agosto, que começa a lícar mais aguda, o Banco do No r~
deste diz o seguinte: suspenso, por determinaçüo superior, o crédito para o
Nordeste feito através do Banco do Nordeste, Foi suspenso o crédito. Aqui
dizem que vão mandar o dinhdro e lá suspendem o crédito.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume. Fazendo soar a campainha.) Gostaria de lembrar ao nobre orndor que hí1 uma ~e-.-.~n mnrcnrla para ns 18
hor:ts c 30 minutos,
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Vou concluir, Sr. Presidente.
1\go~:t, dhtnle de tanta desgraça, de tanta fome, o lucro liquido da PE~
TROBRAS, no ano passadO', foi de 21 bilhões e 946 milhões de cruzeiros.
Agom, neste primeiro semestre, 8 bilhões, 880 milhões. O lucro da Souza
Cruz, neste semestre, o equivalente a um bilhão c 299 milhões, sendo que a
Souz:t Cruz, nestes 2 últimos anos, cresceu seu património em 135%,
Como sc :tdmite que o operário brasileiro, que a sociedade assalariada
desta Nação esteja a cada ano comendo menos e um lucro astronómico c faraônico de empresas multinacionais, de empresas públicas, de empresas estatais, de empresas do povo? Como se compreende isso'?
Multidão de pessoas que trabalham morrendo de fome e algumas empresas estatais e multinacionais ganham astronomicamente.
E tem mais, o pior, existiam, até o ano passado, duas firmas nacionais
entre as maiores vinte empresas do País. Pois bem, não existem mais, as
maiores vinte empresas hoje são quatorze estatais e seis multinacionais. Não
existe, entre as vinte, nenhuma empresa mais genuinamente nacional, ou seja, privada; ou ê estatal ou ê multinacional, numa demonstração da ânsia criminosa de querer tudo para si, embora cm detrimento da sociedade brasileiro.
E o pior, nós participamos do mercado internacional, a partir de 1950,
exportando o cquivalcnlc a 2,4% da produção mundial c importando 1,8.
Qual é a situação do Brasil hoje? Exporta apenas I%, importando 1,3%. Está
aqui.
. Pelo amor d~ Deus, o povo morrendo de fome, a classe média asfixiada,
stm, 80% da classe média brasileira cst.1 asfixiada: o carro é da finan\:eira, a
juros de 60 a 70%; a casa é do BNH, a juros de 60 a 70%. E o rico brasileiro,
como anda o rico brasileiro? O que nilo se ligou às multinacionais, aquele
que nilo está no mercado linunceiro? Ele tem pntrimônio, mas nilo tem capital de giro, e com essa filosofia que está por ai, onde o fimmcciro se sobrepõe
ao cconômico, aqueles que nilo têm capital de giro próprio e dependem de
dinheiro alheio podem, trabalhando, acabar com o que têm, porque a renta·
hilidude do financeiro é muito maior do que a rentabilidade do econômico.
Esta é u situaçüo social do Brasil. E a situação pública, os municlpios, como
nndam? Endividados! E os Estados? A maioria, todo mês, aqui, pedindo dinheiro para pagar até aos seus funcionários!

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes. Fuzcndosonr u campainha.)Nobre Senador, lembro a V. Ex• que seu tempo está esgotado.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Concluirei, Sr. Presidente.
O Rio Grande do Norte só nos últimos dez unos está conseguindo dur
alguns modestos pussos no sentido de encontrnr o desenvolvimento econó~
mico, grnçus principalmente uo impulso que os homens du iniciativa privada
tCm conseguido dur uo seta r industriul que está crescendo a ritmo de 6,2% uo
uno.
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A falta do SUJ'lOrtc do setor primário da economia (agricultura c pc·
cuária), ao qual se dedicam mais de 60 por cento da populuçUo economicamente ativa, formando, no entanto, apenas 40 por cento da rendu interna,
pruticumente invalida todo o esforço do empresariado c do Governo pura
melhorar u qualidade da vida no Estado, Esse setor cresce apenas 0,5 por
cento ao ano, enquanto a população rural tem crescido ao ritmo de 1,1% em
decorrência ao acentuado êxodo para as cidades. Nota-se, portanto, uma
verdudeiru estagnação no setor primário, causada por fatores naturais, como
o climatológico, ou por deficiências materiais c humanas.
falta de crédito, despreparo da mão-de-obra agrfcola, ausência de
espirita empresarial, inércia c falta de objctividadc do poder público, tudo
i~to aliado 11 fatores naturais adversos, tem gerado um continuado cm pobre·
Cimento do homem do campo, seja ele um simples trabalhador ou um grande
proprietário de terras,
Athldades econõmlcas - A economia do Rio Grande do Norte tem
uma caraeterfstica inusitada: o selar mais dinâmico, que mais ajuda na formação da renda do Estado, é o terciário (serviços), que emprega 30 por cento
da população economicamente ativa, enquanto o sctor secundário (a indústria) absorve somente 11% da mão·dc-obra e gera 15% das riquezas. Este fe·
nômeno tem a sua explicação no fato de que no Estado o maior empregador
é o poder público. Em Natal, calcula-se que mais de 1/3 da população que
trabalha está contratada pelos diversos órgãos dos Governos Federal, Esta·
dual c Municipal merecendo destaque o grande contingente de militares das
três armas (Exército, Marinha c Aeronáutica) c da Policia Militar, formado
por cerca de 7 mil homens. Os empresários principalmente os do comércio
chegam até a dizer que Nat~l entrada numa grande crise económica se de re·
pente se visse sem as muitas unidades militares que possui.
O Governo do Estado mantém em torno de 28 mil funcionários, enquanto o Governo Federal (sem incluir os militares) emprega mais de lO mil
pessoas, e as ISO prefeituras municipais mantêm cerca de 20 mil servidores.
Isto sem incluir mais alguns milhares de empregados das muitas empresas
públicas c sociedades de economia mista cm funcionamento no Rio Grande
do Norte. Em razão de todos estes números, se observa uma quase dependência da economia ao setor terciário, que como se sabe é pouco produtivo,
embora seja responsável pela formação de 45% da renda interna do Estado.

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO
ECONOMICAMENTE ATIVA

1950

1970

Taxa de
Crescimento

Previsão

Se tores
Primário .. , , ..
Sccundllrio ....
Terciário .. ,, ..
Tolll .........

220,000
14.000
60.000
29-4.000

240.000
45.000
125.000

0,5% a.a.
6,2% a.a.
3,7% a.a.

245.000
108.000
214.000

410.000

p/1980

~.000

Fonte: IBGE c IDEC
O Povoe a Renda- A mais recenteestatfstica do IBGE, de setembro de
1975, atribui ao Rio Grande do Norte uma população de 1.855.754 que em
1980 deverá ultrapassar a casa dos 2,2 milhões. Na época, essa população representava 1,7 por cento da população brasileira e 5,7 por cento da nordestina, O IBGE ainda estimava cm 42,6% a parcela dos habitantes vivendo no
meio rural, ou sejam 883 mil pessoas. O IDEC, fundação estadual vinculada
à Secretaria de Phmcjamcnto, porém, apresenta estudos que variam dos
uprcscntados pelo IBGE, c situa para 1980 a população rural do Rio Grande
do Norte cm I milhiio de habitantes, ou seja, algo cm torno de 50 por cento
da população do Estado.
Em 1970, a população economicamente ativu era de 410 mil pessoas
(70% das quais ganhando abaixo do salário m!nimo), c culcula-sc que em
1980 ela chegará a SOO mil, o que significa que cm termos percentuais ela di·
minuirâ de 26 pura 25% da população total. Em 1950, a população ativu cru
correspondente a 30 por cento da total. Isto significa que, a cada ano, um número menor de pessoas trabalha pura sustentar um número maior. Esse de~
tulbc pode ser explicado pelo fato de que mais de 30% da população do Rio
Grande do Norte tém menos de lO unos de idade c outros 20% têm menos de
18 anos, enquanto cerca de 5% têm mais de 60. Além de tudo, a müo-de-obru
femininu é pouco utilizada, por uma questão de costumes.
As estutfsticns du Secrcturiu de Planejumento do Estudo mostruvum que
cm 1970 existium 103 mil desempregados no Rio Grande do Norte. Est:as
mesmas cst:llfsticns estimam que cm 1980 eles seriio 180 mil, enquanto que os
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subempregados (pessoas que ganham ubaixo do snlúrio mfnimo), que erarr
273 mil cm 1970, ao fim desta década serão 330 mil.
Dns quase 500 mil pessoas que trabalham no Estado, upcnns 33.600 fo·
rum obrigados legalmente a fazer suas declarações de rendimentos uo lmpoS·
to de Rendn cm 1977. Isto significa que bem menos de 10% da população
economicnmente ntivu tinha renda superior a 26 mil no exerclcio de 1976, ou
seja, CrS 2.200,00 mensais. De todas as pessoas que declararam seus rendi·
mentos naquele uno, upenus 3.000 tiveram imposto a pagar, enquanto 14 mil
estavam isentas e 16.600 tiveram devoluções de imposto r:tido nu fonh:,

Jiil.Sargcnto , , . , , . , , .................................... .
2"'·Sargento , ................ , ......... , ................ .
19-Sargcnto , , ...... , , .................. , ........... , ... .
t\spirunte Oficial ........ , .............................. .
2'~"·Subtcnente , ... , ..................................... .
19-Subtcnente .... , , , . , , . , .. , ................ , .......... .
Tenente , .. , .. , ... , ................ , ................... .
Capitão , ......... , ............. , .. , ................... .
Major ............................................... ..
Tenente-Coronel ......... , , .. , ... , , ............... , ... , , .
Coronel . , , ............................................ .

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO DO ESTADO

3.372,00
3.597,00
3.934,00
5.058,00
5.058,00
5.958,00
6.744,00
7.868,00
8.992,00
10.116,00
11.240,00

O Globo - 23.8.79
Previsão
p/19811

Espoço

1950

1970

Taxa de
Cresclmenco

Urbano .......
lntcrmedií1rio ..
Rural .... , .. ,.

115.000
85.000
750.000

335.000
265.000
950.000

5,5% a.a.
5,9% a.a.
l,l%a.u.

550.000
450.000
1.000.000

........

950.01111

I.SSO.OOO

2,4% a.a.

2.000.000

Total

PETRONIO INSTALA COMISS0ES QUE VÃO
ESTUDAR A YIOLENCIA
"BRASIL! A (O GLOBO)- O Ministro da Justiça, Pctrônio Portclla,
deu posse ontem às comissões que vila estudar c apresentar sugestões pura a
solução da violência e do crime na sociedade brasileira, As duas comissões,
criadas por Petrônio, são uma de juristas, presidida pelo professor Vianna de
Moracs, e outm de cientistas sociais, cujo presidente é o sociólogo Arthur
Rios,
A existência de verdadeiro consórcio entre a Policia e o crime. foi destacada por Arthur Rios. Segundo ele, existe hoje no Brasil um aparelho de repressão baseado na violência e na tortura, o que faz com que a Policia c o cri
me se as.~cmclhcm cada vez mais.
A i nstitucionalizaçüo da violência na sociedade brasileira- disse o so·
ciólogo - tem uma estreita relação com o modelo de desenvolvimento udo·
tudo. Sempre fomos uma sociedade violenta, mas a sociedade industrial
agravou enormemente o problema.
Arthur Rios lembrou, ainda, durante o ato de instalação das comissões,
a situação dos presídios brasileiros, "longe das condições minímas", c o malogro de todos os esforços feitos até agora para conter o binõmio miséria·
criminalidade.

Fonlc: IDF.C

Morodlo- Em 1970 havia 34 por cento da população morando cm cu·
sas rústicas (casebres). O número total de prédios residenciais no Rio Grande cio Norll'! n:uwde nnn ern de ~27.~90, do~ quAis apcnn10 Rtl.l65 eram ligado~ ao sistema de abastecimento d'água, ou seja, bem menos de 30%. Hoje,
nos grandes centros urbanos, como Natal e Mossor6, proliferam as favelas,
indiscriminadamente, sendo que 65% de todos as prédios não possuem insta·
laçõc:s sanitárias. Na própria Capital do Estado, hoje, apenas I J% das resi·
dências são ligadas à rede geral de saneamento básico.
Ainlla em 1970 somente 22 por cento dos domicílios eram servidos de
energia clétrica. De lti pura cá, embora não existam estatísticas utualizadas,
sabe-se que houve nesse setor um acentuado crescimento, graças aos progra·
mas de clctrificnçào que nos últimos anos beneficiaram todas as sedes muniVlanna de Moraes
cipais do Estado, embora quase nada se tenha construído cm termos de ele·
O jurista Vianna de Moraes salientou, por sua vez, que "quando se fala
trilicação rural.
cm direitos humanos n1.\o se diz respeito somente a presos políticos, mas a
Da mesma forma, com relação ao abastecimento d'água as estatlsticas toda a população carceráriu".
sofreram uma modincação, pois o Governo nos últimos oito anos já canse·
- Em SJo Paulo- disse ele- só há condições de assistência peniten·
guiu levar esse beneficio a 40 cidades, atendendo u uma população estimada
ciária para 25 por .:cnto dos presos c no interior do Pais são comuns celas de
cm 492 mil pessoas (cerca de 25% da população do Estado).
três pessoas com mais de 20 presos dentro. A terapêutica penal praticamente
Estima-se que existam hoje 430 mil prédios residenciais no Rio Grande não existe.
do Norte. Em.dczembro de 1977, 107 mil, apenas, eram atendidos pelas rc·
Encerrando a cerimônia, o Ministro da Justiça, Petrônio Portella, desta·
des de distribuição de energia clétrica, cada um deles com um consumo mé·
cou a necessidade de "voltar as vistas para as grandes cidades, onde os direi·
dia mensal de somente 65 KWH. Vale destacar, ainda, quedas prédios servi· tos humanos são muitas vezes violados".
dos de energia e\étrica mais de 50 por cento localizam-se cm Natal. E exis·
-Ao Estudo- acrescentou Pctrõnio- cabe enfrentar desafios, e este
tem cidades do interior, atingidas pelos serviços clétricos, onde mais de 90%
ê um deles.''
das casas não são atendidas porque a população não tem poder aquisitivo
Jornal do Bras//, 19 de agosto de 1979
para pagar o conSumo.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
A contribuição que a Igreja pode dar para diminuir essa violência roi resumida por Dom Afonso nestas palavras: .. in&istir muito num esforço huma·
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. AGENOR MARIA nizador, criar espaços de convivia mais justo e fraterno". Ainda segundo ele,
EM SEU DISCURSO:
os dcsnfveis sociais representados pelo baixo poder aquisitivo de uns c o luxo
SALÁRIO DA POLICIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE de outros são os rcsponsâveis pelo "germe de connito c violência em que vi·
vemos".
Suldado Não Enganjado ............................... .. 1.125,00
Como dirctor do CERIS (Centro de Estat!stica Religiosa c Investi·
Suidado Enganjado ............... , ....... , , , . , ..... , .. . 1.574,00 guçõcs Sociais), Dom Afonso mostrou, de improviso, seu conhecimento a
Soldudo Corneteiro
t'aho
...... "'" ""'"''"'""'''''''''' 2.248,00 respeito dos dcsn(veis sociais ao recordar que no Brasil 5% da populaçilo ati·
, , 2.248,00 va dclôm 38% da Rendai Nacional, enquanto 50% percebem menos que ll%,
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ALTA DOS PRODUTOS ENTRE MAIO DE 197H EO MfóS EM CURSO
Malo/78
Cafó .............
Carne , , .........
Ldtc , , , , , , , .... ,
Arroz
Cimento .........
Salário

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

58,50
57,30
5,20
7,63

72,00
J.JJJ,20

Agostoj79

Percentual

121,56
113,00
7,80
16,00
125,00/130,00
1.644,00

107,79 %
97,2 %
50,0%
109,69 %
80,5%
47,9 %

Obs.: Acordo feito cm maio de 78 entre o Sindicato Nacional dos Produtores de Cimento c o CIP, majorando o preço de 3 cm 3 meses.
Corre/o Brazi/lense- 22·8·79.

SOUZA CRUZ LUCRA CR$1 BILHÃO 299 MILHOES NO SEMESTRE
Com expansão de 75% sobre o de igu<~l pcr[odo anterior e 142% cm
compar<Jção com o Jc junho de I977, a Companhia SoUZ<l Cruz apurou, no
primeiro semestre, o lucro líquido de I bilhão, 299 milhões de cruzeiros equivalente a 22% do capital realizado de Cr$ 5.922 bilhões, ou Cr$ 0,30 (ajusta·
do) por açào do valor nominal de CrS 1,36 e 12% do património líquido de
CrS 10 bilhões 606 milhões. O capital teve aumento de 36%, cÍn março últi·
mo, com u incorporação de reservas de correção monetária c alteração do
valor nominal da açào, de CrS I,OOpara CrS 1,36. O patrimônio líquido cresceu 61% sobre o existente em junho do ano passado. Em doi~ uno~. 135%.
Obs,: O imposto sobre o produto vendido pela Souza Cruz é de
70,7166%.
O Estado de S. Paulo. 22·8·79.

POLONORDESTE AINDA SEM
RECURSOS PARA ESTE ANO
Da Sucursal de Brasília

O Projeto Sertanejo - iniciado pelo Ministro Mário Andreazza como
solução para os problemas do Nordeste - c o POLONORDESTE ainda
não receberam nenhuma parcela dos recursos que lhes foram destinados este
ano: Cr$ 777 milhões c Cr$ 4.100 milhões, respectivamente.
A informação foi prestada ontem ao Ministro do Interior, pelo Superintendente da SUDENE, Yalfrido Salmito, num encontro a que tambóm es·
tiveram presentes os Superintendentes da SUDAM, SUDECO c SUDE·
SUL. Antônio Cândido Silveira Pires, da SUDESUL, fez uma denúncia gra·
vc a construção da usina de ltaipu deverá criar sérios problemas sociais no
Estado do Paraná, pois os 30 mil empregados atualmcntc na construção da
usina serão reduzidos a mil ao término da obra.
Além disso, segundo Silveira Pires, um dos braços do lago, que se for·
mará antes da barragem, vai destruir 50 quilômctros de estrada, o que impli·
curá uma desarticulação viâria c provocará uma desarticulação territorial
forçando a uma rcdivisão dentro do próprio estado do Paraná.
Os Superintendentes das autarquias ligadas ao Ministério do Interior fi.
zcram ao Ministro Andrcazza uma exposição dos programas c projetas sob
sua responsabilidade. Valfrido Salmito, da SUDENE, disse que o Projeto
Sertanejo, por sua filosofia de fixação do homem cm sua própria propricda·
de, ~o caminho mais indicado para a eliminação dos bolsõcs de pobreza do
Nordeste.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Nclson Carneiro.
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Começo nludindo a concursados que não logram ser aproveitados. O
DASP promoveu c promove concursos públicos mas, cm seguida, os aprova.
dos não süo chamados c sequer conseguem explicações ou resposta a seus
<~Pelos, ignorados, como se com eles compromisso algum fora assumido,
Desde 1962, os aprovados em concursos públicos para Escrivão da Colctoriu
Federal aguardam aproveitamento, as vagas sendo preenchidas como se não
tivesse havido esse concurso. Tão numerosos os casos existentes, velhos c antigos, que o concurso público parece destinado a mera formalidade que oculte o cmprcguismo da administração cm todos os nivcis.
A seguir, continua o sério prohlcmn dns chnmndos servidores redistri·
bufdos, sem reclassificação até hoje ou reclassificados com grandes prcjuf.
zos, a despeito dos claros termos da lei. Nem a sucessão de açõcs judiciais
força a solução do problcma,inclusive porque as deliberações da Justiça são
ignorudns pela tccnoburocracia.
Situação semelhante é vivida pelos denominados ..quadros suplementares" de órgãos diversos. No âmbito do antigo Departamento de Correios e
Telégrafos c da Rede Ferroviária Federal continuam as situações de injustiça
e arbítrio, dezenas de milhares de velhos servidores mergulhados na miséria,
seus apelos e requerimentos não logrando resposta.
Os policiais aposentados com as vantagens previstas na Lei n11 1.878/65
-Gratificação de Fundo Policial- continuam aguardando o cumprimento
da lei, sem perceberem a gratificação a que fazem jus, assunto sobre o qual já
h:\ jurisprudência firmada no Tribunal de Contas da União.
A Comissão Nacional dos Fiscais do Instituto Brasileiro do Café pros·
s.:gue na luta iniciada cm 1960, cm nome de 2.158 (duas mil c cento e cinquenta e oito) famílias espalhadas por todo o Brasil. Durante estes anos, leis,
decretos-leis, portarias se sucederam, tudo cm vão, pois os Fiscais Tribu.
ti rios de Café, cm vez de reconhecidos seus direitos lograram apenas grande
perda, arbitrariamente transformados cm Agentes de Comercialização de
Café, com um terço dos vencimentos a que fazem jus!
Sr. Presidente, é tempo de que a administração pública se aperceba da
necessidade c da conveniência de solucionar tantos casos de injustiça c ilegalidades de que são vítimas dezenas de milhares de funcionários, pondo fim
ao arbítrio e à injustiça.
Formulamos votos para que o novo Governo examine, objctivamente,
cada caso, dando solução justa c adequada às reclamações encaminhadas
aos órgãos governamentais. Estamos face a uma questão de justiça social, de
cumprimento das leis, de boa organização da própria administração c de au..
toridadc do próprio Governo, que não pode ficar indiferente à dcsobcdiéncia
de subordinados, na administração dircta c indircta, que só cessará quando
houver punição rigorosa para o auxiliar infiel, pois desacata determinações
superiores
Era o que cu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Mauro Bcncvidcs.

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Lê o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desde a administração Darei Siqucira, vem o DASP an.unciando o seu
propósito de enviar ao Congresso Nacional, através de projeto de lei, o novo
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, com as inovações decorrentes da politica de pessoal, posta cm prAtica pelo Governo.
Em ~cbatcs de que participou, tanto cm Comissões Técnicas da Câmara
dos Deputados como do Senado Federal, aquela autoridade chegou mesmo
a delinear os pontos básicos das alterações a serem propostas, aumentando a
expectativa dos milhões de interessados, cm todo o Pars.
Concluída, porém, a gcstiio Darei Siqucira, nada chegou ao nosso Par..
lamento, deixando, assim, frustrados todos quantos liguardavam o novo Es..
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Lê o seguinte discurso.)- tatuto c as modificações que nele seriam inscrtas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Agora, sob a dircçilo do Sr. José Carlos Freire, volta a ser cogitado o cn ..
O Sr. José Carlos Freire, Dirctor-Geral do DASP, desenvolve grande via da Mensagem Presidencial, dentro das concepções que nortearam o tra..
esforço visando mudar a imagem do Departamento que dirige c sanar nu me· balho da nova equipe daspcana.
rosns e grandes injustiças, praticadas contra dezenas de milhares de servidoRecordc·sc que, dentre as reivindicações postuladas pelo funcionalismo,
res. Aplaudimos o esforço c desejamos que se torne plenamente vitorioso. E figuru, cm primeiro plano, a concessão do 139 salário, admitida pelos escaé: precisamente por isto que aludiremos a cusos concretos que nos silo expos· lões do DASP, numa paridade com os servidores regidos pelo sistemática da
tos, cujo exume pelo Dirctor..Gcral do DASP scriu forma eficaz de atingir Consoliduçiio das Leis do Trabulho.
seus objctivos, como tem anunciado à imprensa.
Em 1978, inclusive, a imprensa chegou a divulgar que aquela simpática
t com melancoliu que lemos copiosa correspondência, com a repctiçilo medida estava virtualmente assentada, dependendo, apenas, da obtenção
de reclamações c queixas antigas que, apesar de nagrantc procedência, per· dos recursos destinados à sua cobertura dentro do exercício financeiro.
munecem sem solução c que, assim, desafiam o Sr. José Carlos Freire, em
O fato é que, até agora, nenhuma providência cfctiva foi posta cm prátj ..
sua cupucidudc de impor us novus dcretrizes do Presidente da República. cu pura viabilizar tüo justa aspirnçilo dos "bnrnnbés",
Por ulto, uludirci a ulguns dos numerosos casos que voltum n me ser ex·
Covém ressaltar que, atendendo à sugcstUo que me fora trazida por fun·
postos, cm sofridos npelos que me vêm de quase todos os Estudos.
donUrios federais de meu Estado, submeti o ussunto a debate neste plenário,
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lcmbrnndo que o pugamento do 139 sulário poderia ocorrer no instante cm
que se iniciasse o período das férius anuais, de cada um.
A idéia, upluudida pelos que dela tiveram conhecimento, passou, - segundo fui informado à época a ser estudada pelos setorcs oficiuis competentes, não tendo sido, entretanto, posta em prática, apesar de aguardada pela
massa dos servidores disciplinados pelas normas estatutárias.
Hoje, no me reportar, uma vez mais à matéria, desejo não apenas reclamar a remessa do projeto do novo Estatuto, com aquela lcg!tima aspiração,
devidamente assegurada, mas, por outro lado, defender que o aumento de
vencimentos e salários ocorra semcstralmcl]tc, da mesma forma como pro·
pus para as classes trabalhadoras do País.
Sabe-se, aliás, que o governo, premido pela eclosão de uma crise social
de larga repercussão, atingindo diversas categorias profissionais no território
brasileiro, inclina-se, definitivamente, por aquela alternativa - a de menor
innuência, como componente alimentadora do processo innacionário.
E indiscutível que o funcionalismo sofre,· igualmente, os efeitos da in·
nação, necessitando ser beneficiado por uma correção salarial de menor pc·
riodicidadc.
O orçamento da União deveria, desta maneira, prever os reajustes a
cada 6 meses, do mesmo modo como se tem pleiteado para o operariado na·
cional.
Com estas duas inovações- o 139 salário c o aumento semestral- o
novo Estatuto dos Funcionários Civis seria saudado com entusiasmo pelos
servidores federais, ajustando-se às imensas dificuldades com que todos se
debatem, em conseqUência dos constantes c insuportáveis aumentos do custo
de vida.
Aqui ficam, pois, as duas sugestões, para que sejam compatibilizadas
com as disponibilidades financeiras do Erário.
Inquestionavelmente, são elas de uma evidente justeza, merecendo um
empenho decidido do governo para torná-las realidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Raimundo Parente.
O SR. RAIMUNDO PARENTE (ARENA - AM. Lê o seguinte dis·
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Portaria do senhor Ministro da Fazenda acaba de ampliar de USS
150,00 para USS 300,00 o limite de compras na Zona Franca de Manaus,
com vistas a beneficiar o turismo e a economia do meu Estado.
Trata-se, sem dúvida, de medida de alta signil'icação para o Amazonas e
que vinha sendo pleiteada pelas classes poUticas c empresariais da capital
amazonense, em face da inflação verificada nos pa(ses exportadores e da
conseqUente redução dos atrativos da Zona Franca de Manaus no respeitan·
te à aquisição de objetos estrangeiros.
Por outro lado, os sucessivos aumentos das passagens aéreas e mariti·
mas pura Manaus tornaram insignificante o limite de USS 150,00 fixado há
mais de dois anos para a compra das lembranças de viagem c outros objetos
de uso próprio, doméstico ou profissional, pelos turistas que visitam a Capital amazonense,
Nuo obstante o significado para Manaus da clcvaçiio dessa quota de
vingem, autorizada pelo senhor Ministro da Fazenda, quero deixar consignado que a mesma não implicará na expansão do volume das importações
efetuadas pelo comércio manauara, uma vez que a quota destinada aos importadores locais roi fixada cm USS 86 milhões c, cm hipótese alguma, será
ultrapassada.
Assim, Sr. Presidente, congratulando-me com o Ministro Karlos Risch·
bieter, pelo atendimento dispensado ao pleito formulado pelos empresários e
parlamentares do Amazonas, expresso também a S. Ex•, nesta oportunidade,
a convicção que todos, na Amazônia Ocidental, alimentamos do patriotismo, du competência c du sensibilidade polftica do utuul titular du Pustu du
Fuzenda.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kulume) -Concedo u puluvru uo nobre
Senador Arnon de Mello,
O SR. ARNON DE MELLO (ARENA- AL. Lê o seguinte discurso.)
-Sr. Presidente, Srs. Senudorcs:
Venho u esta tribuna pura comunicar ü Cusu que Alugoas estll muis
pobre: faleceu lú no mês de fevereiro próximo passado o ex-Dcputudo Ciclo
Murqucs Luz, ulugouno de nascimento c possuidor de grande espirita púb\i-

tudo, era de udmirur como se conduzia Clcto, merecendo desde logo o
uprcço dos que o conheciam. Solteiro, moruva com os puis. Os uznrcs du
polític:l colocou-o cm posição contr{lria à do Governo mas sua posição cru
criteriosa. Finalmente, desiludido do seu Partido, dele se retirou c, por últi·
mo, em o Secretário do Trabulho. O Governador Divaldo Suruagy concitou-o a ajudú-lo, c Clcto não faltou ao chamamento.
Quando, em 1970, me candidatei a Senador, recebi de Cleto lições admi·
râvcis. Quase todos os dias, quando me encontrava em Macció, logo pela
manhã, lá ia eu à sua casa para ouvi-lo sobre a campanha.
Seus discursos- di;,du-me ele- Uevem ser feilus ~0111 as int.licuçú..:s das
obras de seu Governo. Não responda nos adversários, não mude de rumo
por causa deles, pois o povo é grato c só quer saber dos serviços que o candi·
dato lhe prestou.
Profundamente, lamento a morte de Cleto Marques, tão moço e que
ainda poderia prestar grandes serviços à minha querida Alagoas.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc)- Concedo a palavra ao nobre
Senudor Humberto Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB. Lê o seguinte discurso.)
- Sr. Prcsidcnlc, Srs, Senadores:
A comunidade católica paraibana comemorou festivamente, no último
dia 15, o Jubileu de Prata Episcopal de D. Manuel Pereira da Costa, Bispo
da Diocese de Campina Grande c Auxiliar do Arcebispo da Parafba.
Nasceu a 12 de setembro de 1915, em Pocinhos-PB, r.Jho de Libânio
Pereira da Costa e Vicência Pereira da Costa.
Estudou no Seminário de João Pessoa e no Seminário Central de São
Paulo, fazendo o curso de Teologia na Universidade Gregoriana de Roma.
Foi ordenado sacerdote por Monsenhor Aloísio Traglia, no dia 23 de
março de 1940, na Basílica de Süo J oüo Latrão, em Roma. Celebrou sua pri·
meiru missa na Basflica de Santa Maria Maior, no altar de N. Senhora das
Neves, cm homenagem à Padroeira da Paraíba. Foi Vice-Reitor, Professor c
Reitor do Seminário Metropolitano da Paraíba, em João Pessoa, durante 14
anos. Proressor rundador da Faculdade de Filosofia da Parafbu, da cadeira
de História da Filosofia. Lecionou Psicologia na Escola de Serviço Social c
na Faculdade de N. Senhora de Lourdes, no Curso de Jornalismo.
A 31 de maio de 1954, roi eleito Bispo Titular de Tino c ordenado, no
dia 15 de agosto de 1954, por D. Carlos Coelho, então Bispo de Nazaré, e de·
signado Auxiliar do Arcebispo da Parafba, Dom Moises Coelho.
A 20 de junho de 1959 roi transrerido para a Diocese de Nuzurê du Mata
- PE.
A 26 de agosto de 1962 roi designado Bispo da Diocese de Campina
Grande, pelo Papa João XXJII, onde tomou posse no dia 30 de set•mbro de
1962.
Representou a Arquidiocese da Pnra(ba, na I • Conferência do Episcopado Latino·Amcricana, realizada no Rio de Janeiro, cm 1955.
Participou do Concflio Vaticano 11, realizado nos anos de 1962 a 1965,
cm Roma.
Foi membro du Comissão Representativa da CNBB, Regional do Nor·
deste 11. Atualmente, coordena a Comissão Regional dos Meios de Comunicação Social do Regional Nordeste 11, da CNBB.
Escolhendo como tema "A MISSÃO" visilou as diversas Paróquias du
Diocese, como preparação ao seu Jubileu.
Em ltaici participou das reuniões preparatórias e, posteriormente, do
estudo das conclusões da IJJ Conrcrência do Episcopado Latino·Amcricana.
No mês de junho do corrente ano, ainda cm ltaici, fez retiro de trinta
dias, agradecendo as inúmeras graças recebidas cm seu ministério episcopal.
Jnspiru·sc sempre na linha pastoral das grandes assembléias da Igreja
(Vaticano 11, Mcdclin c Pucbla).
Acompanha, com solicitude pastoral, n caminhada do Povo de Deus da
Purufbu e, de Cumpinu Grande, c cstl\ ligado a toda a murcha da Igreja de
hoje c de sempre, especialmente da Igreja de Deus, no Nordeste.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eis uf, cm ligeiras pinceladas, o perfil de
D. José Pereira da Costu, Bispo de Cumpina Grunde, na Parufba, personalidudc marcante do Clero paraibano. Homem simples, inteligente c culto, a
suu obru de uçào soci~tl tem sido das muis eficientes, seguindo, intrunsigcntcmentc, os caminhos truçudos pela Nova Igreju de Cristo que, cada diu muis,
vui se rccncontrundo com as suas origens, numa perfeita e permanente idcn·
tilicuçào com as cnusus do povo,
'
Sr. Presidente, Srs. Senudorcs, no rcgistrur noa Anu is do Senado a gruta
co,
efeméride do Jubileu de (lrutu Episcopal, de D. José Pereira du Costa, peço u
Couheci-o hí1 muitos unos, quando exercia o munduto de Governndor Deus que o continue inspirando nu sua nobre c cdilicnnte missilo de Pnstor
do Est:ldo c Ciclo estudava à noite puru concluir seu curso médio. Desde en· de ulrnas, cm Cumpinu Grunde, nu Purufbn.
Era o que tinha u dizer, Sr. Presidente. (r-vluito bem!)
tão me tornei um forte admirador seu. Tcrnperumento violento c dudo no es·
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O Sr. Senador Nelson Carne i·
ro enviou à Mesa projeto cuja tramitação, de acordo com o disposto no art.
259, III, "a'', 3, do Regimento Interno, deve ter início na hom do Expedien·
te.
A proposição será anunciada na próxima sessão.

-2Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nY 51, de 1979 {a·
presentado pela Comissão de Constituição e Justiça como conclusão de ~eu
parecer nq 428, de 1979), que suspende a execução do art. 119, II, da Ld nv
5.406, de 16 de dezembro de 1969, do Estado de Minas Gerais.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nada mais havendo que tra·
tu r, a Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 1B ho·

ras c 30 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 49, de 1978 (a·
presentado pela Comissão do Distrito Federal como conclusão do seu Pare·
cer n• 414, de 1979), que aprova as contas do Governo do Distrito Federal
relativas ao excrcfcio de 1977, tendo
PARECERES, sob n•s 415 c 416, de 1979, das Comissões:
-de Constltulçio e Justlca, pela constitucionalidade c juridicidadc; e
-de Flnaoçu, Favorâvcl.

-3Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nq 52, de 1979 (a·
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Pan:~o:c:r nv
451, de 1979), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a alterar
a linulidadc da aplicação dos recursos remanescentes previstos na Resolução
n• 28, de 30 de junho de 1977, do Senado Federal, tendo
I'ARECER, sob n• 452, de 1979, da Comissão
-de Constitulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Estâ encerrada a sessão,

(Levanta-se a sessão às /8 horas e 27 minutos.)

ATA DA 134• SESSÃO, EM 23 DE AGOSTO DE 1979
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA PRESID~NCIA DOS SRS. GABRIEL HERMES E JORGE KALUME

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles
- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel
Hermes - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa- Henrique de La Roc·
que- José Samey- Alberto Silva- B~:rnardino Viana- Hclvldio Nunes
- Almir Pinto - José Lins - Agcnor Maria - Dinarte Mariz - Jessé
Freire - Cunha Lima - Humberto Lucena - Milton Cabral - Aderbul
Jurcma - Marcos Freire- Nilo Coelho- Amon de Mello- Luiz Cavai·
cante - Teotónio Vilela - Gilvan Rocha ....; Lourival Baptista - Passos
Porto - Jutahy Magalhil.. - ·Lomanto Júnior - L~iz Viana - Dirceu
Cardoso- João Calmon- Moaeyr Dalla- Amaral Peixoto- Hugo Ra·
mos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo
Badaró - Tancrcdo Neves -Amaral Furlan- Franco Montoro- Orestes Quércia - Benedito Ferreira - Lázaro Barboza - Benedito Canelas Gastão MUller- Vicente Vuolo- Mendes Canale- Pedro PcdrossiunSaldanha Derzi- AITonso Camargo- José Richu- Leite Chaves- Evelâsio Vieira- Jaison Barreto- Lcnoir Vargus- Paulo Brossard- Pedro
Simon - Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- A lista de prescntença acusa o
comparecimento de 65 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
O Sr. I•·Sccretârio proceder;\ à leitura do Espcdiente.
t lido o seguinte

Art. 2q Para os ereitos do disposto no artigo anterior, fica igualmente
assegurada, se necessária a complementação curricular, a matrícula dos
abrangidos por c:sta lei em qualquer curso, independentemente de vaga.

Art. 3• Esta Lei entrarâ cm vigor na data de sua publicação.
An. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
(À Comissão de Educação e Cultura.)

PARECERES
PARECERES N.. 453 E 454, DE 1979
PARECER N• 453, DE 1979
Da Comlssio do Flnaoça•
Sobre o Oliclo "S" n.• 17, de 19'19 (n.0 GG 1 183/19,

na orirem), do Senhor Gov"""""'r do Estlldo do Rio

Gl'IU!de do Sul, aoUeltandD autorlqção dD Senado Fede•
ra1 para q1111 possa contratar operação de empréstimo ex•
temo, DO valor de US$ 53,000,000.00 (clnqüenta e três ml·
lhões de dólarea), destlnadlo a Pro(l'lUIIII'I Prioritários dD
Estado.

Rola!Dr: Senador Saldanha Jl<lrd.
O Benllor Govemaaor ao Estaao do Rio Grande do Sul soUcita ao Senado Federal, nos termos do art. 42, Item IV da Constituição, a. competente autorização para que possa aquele Esta·
EXPEDIENTE
do, contratar uma operação de empréstimo externo, no valor de
OFICIO
US$ 53,000,000.00 (clnqüenta e três milhões de dólares) ou o equl·
vnlente em outras moedas, cujos recursos seriio empregados nos
Do Sr. /'·Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão Programas Prioritários do Estado.
do Senado autógrafo do seguinte projeto:
2. A operação pretendida deverá ser utlllzada na tlrea de
Infra-estrutura, que Irã absorver as malares somas de Investi·
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• S'l, DE 1979
ment<ls governamentn.Ls, necessitando de recursos ad!clonals equi(n' 1.637/79, nu Casa de origem)
valentes a US$ 53,000,000.00 (clnqllenta e três milhões de dólares),
para serem npllcados especificamente no setor de transportes, senDispõe oobro o exerdclo da an,llse cllnlco-laboratorlal.
do que deste total, US$ 20,000,000.00 relacionam-se dlretamente
com as dividas assumidas pelo DAER <Departamento Autónomo
O Congresso Nacional decretn:
do Estradll8 do Rodagem) Junto a fornecedores, empreiteiros e
desapropriações; US$ 30,0 milhões para prosseguimento de vilrlos
Art. 19 Os utuuis portudores de diploma de Ciêncius Biológicas, moda0
lidade médica, c os que vcn:.:tm u concluir o mesmo curso u1é julho de 1983 trechos rodbvll.\rlos, conforme consto. nn. Lei Estadual n. 7 .26B, do.
27
do
junho
de
1979,
a
sabor:
poderão re:1liznr 11núlises cl(nico-laboratorinis, ussinnndo os rcspectivosluu"n.) RB-115- Taquara-Ornmndo- •U,26 km;
dos, desde que comprovem u renlizuçi'to de disciplinus indispensáveis uo
excrclcio dessa ulividude,
b) RS·I29- Muçum-CMCa- 83,56 km;
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e) RS-155- Ijui-Três Passos- 83,64 Ion;
d) RS-223/BR-386 - Iblruba-BR-37'7 - 69,79 km;
e) Canela-São Francisco de Paula- 33 km;
t) Sananduva-~-285- 37 km;
g) Erechlm-Gaurama - 12 km;
h) sarandl-Renda Alta- 26 km;
I) Forro Alegre-Vlnmão- 12 km;
j) Ligações de Sedes Munlr.ipnls n rodovias trancais 884 Ion."
3. O saldo de US$ 3,0 milhões da referida opcraçiio terá. a
seguinte destinação:
·
a) US$ 1,5 mllhiio - como lntegrnllzação do capital social
subscrito da Companhia R!o Grandense de Nltrogcnados - CRN,
visando a efetlvação da produçiio de amônla como matéria-prima. para a. produção de fertilizantes; e,
b) US$ 1,5 milhão - para a CINTEA - Companhla Intermunlclpal de Estrad:ls Alimentadoras, lncwnblda de reforçar o sistema de estradas aUmentadoras, que serão apllcados na aquisição· de trntores de esteiras, trntores carregadores, motonivelado ..
ras, caminhões ba.sculantes e rolos compactadores.
4. O projeto de viabilidade lol submetido aos diversos órgãos do Governo Federal, recebendo parecer favorável, através
dos seguintes documentos:
a) Aviso n.• 603/79 - de 26 de julho de 1979, do Senhor MInistro Chefe dn Secretaria de Planejamento da Presidência da
Repúbllca, con!lrmando a prioridade do mencionado Programa,
assim como a capacidade de pagamento do Estado para !lns de
outorga de garantia da Repúbllca Federativa do Brasll, atê o
valor de US$ 53,0 mllhões;
b) Lei Estadual n.• 7.268, de 27 de junho de 1979, autorizando o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a contratar crédito externo no valor de atê US$ 53,0 milhões, com o plano de
apl!cação que especifica;
c) otlclo da Comissão de Empréstimos Externos - OEMPEx:
- comunicando que na forma do Inciso I do art. 2.• do Decreto
n.' ~5.071, de 27-9-69, dec!dlu credenciar a operação para os !lns
do art. 42, Item IV "ln !lne" da Constituição;
d) Exposlçiio de Motivos n.• 274, de 27 de julho de 1079, do
Senhor Ministro da Fazenda, propondo ao Senhor Presidente d~
República, ·autorização do Governo do EsLado dv Riu Grande
da Sul, para dlrlgir-se ao Senado Federal, na fonna do art. 42,
item IV, da Constituição; c
e) Publicação do despacho do Excelentíssimo Senhor Presidente da República atendendo n c.ollcltação contida na E M
n.' 274, de 1979, do Senhor Ministro da Fazenda (DOU de 2·8-791.
5. Do exnme do processado, veriflcn-se que foram obedecidas LU3 exlgenclw; e trámit.e~ legais estabelecidos pelo Decreto
n.• 74.157, de 1974 e pelo art. 4P do DL n.O 1.312, de 1974, com
a redação dada pelo Decreto-lei n. 0 1.558, de 1977.
6. Cumpridas as exigências do art 403, allneas u., b c c do
Regimento Interno, opinamos pela aprovação do presente pleito,
na fonna do seguinte

PROJEI'O DE RESoLUÇAO NO 54, DE 1979
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul
a realizar operaçã.o de empréstimo externo no valor de
US$ 53,000,000,00 (cinqüenta. ~e três milhües de dólares)
para ser apJlcado em Programas Priorltirioo do Estado.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado a real!zar, com a garantia da República Federativa do
Bra.sll, urna opcru.çüo de empréstlmo externo em moeda, no valor
de US$ 53,000,000.00 (clnqüenta e três m!lhõcs de dólares) ou o
equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financeiro a ser Indicado sob a orientação do !vllnlstérlo da Fazenda e
do Banco Central do Brasll, para ser aplicado cm Programas Prloritó.rlos do Estado.
Art. 2.0 A operuçuo de empréstimo realizar-se-U. nos termos
aprovados pelo Poder Executivo Federal, O. taxu de juros, despesas· opcraclonnls, acréscimos, prnZ<Js c dr.muls condições ndmltldns
pelo Banco Ccntrul do Brnsll pnrn rc(~lsLro de cmpréstlmo:1 dn espécie obtldos no e.'Ctcrlor, obcdccldns ns dcmnls exigências dos ór~üos encarregados dn cxecuçiio da pulit1co. <!COnómlco- finunceiru.
do Governo F'cdcral ~. nlndu, o dlsposLo nn. r..~cl Estadual n.u 7 .20/l,
de :!7 de junho de lfl70, publlcnda. no Diidn Oficial do Estado do
Rio Grande do Sul do dia 27 rio junho de lV711.

Agosco de 11)79

Art. 3.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1079. - Cunha Lima, Presidente - Saldanha Derzl, Relaror - Josó IUchn, com restrições
- Atro,.,o Camargo - Jutahy Magalhães - Pedro Simon com
restrições - Mauro Benevidcs, com restrições - Alberto Sliva · _
Loma.nto Júnlor.
PARECER N.' 454, DE 1979
Da Comissão ct. Constltulçiio e Justiça, sobl'< o Projeto
de lt.esolw;ii.o n. 0 54, de 1979, da >Comissão de Fina.nça.s, que
11
antoriza o Governo do Esta.do ld'o Rio Grande do Sul a
realizar opera.çú.o de empréstimo externo de .. , .. , , , , .. , , ,
US$ 53,000,000.00 (cinqüenta. c trí.-s mUhões de' dólares)
pn.rn. ser aplicado em Programas· Prioritários do Estado",
Relator: Senador Almir PJnto

De 1nic1at1va da Comissão de Finanças, vem ao exame desta
Comissão projeto de resolução que autoriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Sul (nrt. 1.0 ) "a realizar, com a garantia da
República FcderatiVIt do Brasil, uma operação de empréstimo
externo, em moeda, no valor de US$ 53,000,000,00 (cinqüenta e
três milhões de dólares) ou o equivalente em outras moedas •. de
principal, junto a grupe financiador a ser Indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasll, para
ser aplicado em Programas Prioritários do Estado".

2. O artigo 2.0 da propeslção estabelece que "a operação de
empréstimo reallzar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos,
prazos e demals condições admitidas pelo Banco C<!ntral do Brasil
para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demn!:; exigências dos órgãos encarregados da execução
da politica econômlco-!lnancelra do Governo Federal e. alnr!a, o
disposto na Lei EStadual n.• 7.268, de 27 de junho de 1979, pub!lcada no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, do dia 27 de
junho de 1979".
3. No processado, conforme foi amplamente examinado pela
Comissão de Flnançns, encontrnm-se os seguintes documentos
principais:
a) Aviso n• 603/79, de 26 de julho de 1979, do Senhor Minis·
tro-Chele da Secretaria de Pianejamento d·a Presidência da.Repúbllca, confirmando a prioridade do mencionado Programa, assim
como a capacidade de pagnm~nto do Estado para fins de outorga
de garantia da Repúbllca Federativa rto Brasil, até o valor de
US$ 53,0 milhões:
b) Le! Estadual n.' 7.268, de 27 de junho de 1979, autorizando
o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a contratar crédlt<>
externo no valor de até US$ 53,0 milhões, com o plano de apllcaçiio que especl!lca;
c) Oficio da C:.h1.:.;são de Empré~tlmos Externos (CE!vtPEX),
comunicando que na forma do incl~o I do nrt. 2.o do Dec. número 65.071, de 27-9-69, decidiu credenciar a operação para os
fins do art. 42, Item IV ln· fine dn Constituição;

d) Exposição de Motivos n.O 274, de 27 de julho de 1979, do
Senhor Ministro da Fazenda, propondo ao Senhor Presidente da
República autorização ao Governo do Estado do Rio Grande do
Sul para dirigir-se ao Senado Federal, na forma do art. 42, Item
IV, da Constituição; e
e) Publicação do despacho do Excelentlsslmo Senhor Presidente da República atendendo a solicitação contida na E.M. n.O 274,
de 1979, do Senhor Ministro da Fazenda (DOU de 2-8-79).
4. Ante o exposto, cumpridas as exigências constitucionais c
regimentais rart. 42, Item IV, da Constltulçüo c art. 403 do Regimento Interno), cstn Comissiio no.dn tem a opor à. tramitação
normnl do presente Projeto de Resolução, pois constltuctonnl e
juridlco.
Snln das Comissões. 23 de a~osto do 1970. - Denrlqun d'e La
Rucque, Pre~identc - Almlr Pinto, Relutar - Nelson Carneiro, vencidoLeite Chaves, vencido - l.á:utro Bnrboza, vencido - Moacyr Dulla - Rai·
mundo Parente - Bernardino Vhmu - Murllo Dadaró - Aloyslo Chaves.
VOTO EM SEPARADO DO SENADOR PAULO BROSS1IRD

Rclterndns vezes tenho me pronunclndo ncercn do endlvldn.mento externo do Pais, n.'lnim como do ctos Estados c Munlciplos.
Impressiona-me o t;cu crescimento cm mnrchn. ncelcrntin que vem
ucorruH.l.o. Pur vc;::L·s para p:q{Hr dividas . . . como no cnlju cm
exame. Com eft:llCI, USC 20 mllhüc:; SL' dest!nmn llO par,:tmcnto
dt~ empreiteiros.

,\l:o~to de 1979
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Parccc~mc opc~:·tuno dar a conhecer ::to Senado o. npreclnção
feita pelo Tribunal dc Contas do E:;tndo no que tange à dívida
públlcn do Rio Grande do Sul, quando d:t aprccluçüo ctns contas
do Governo, relativas no exercício de 1073:

"1.2 .2 -

DfV!DA PúBLICA

O montante dos recursos de terceiros que o Est:tdo tem uttuzo.do como fonte de flnnne!nmento de suas ntlvidndes, n. fim de
complementar suas receitas próprias, invarln.velmcnte lnsutlclentes, vem aumentando consideravelmente.

As divlans n. 10ngo prmm aumentaram 98,03% cm relação no
ano anterior, enquanto Que os compromissos a curto prazo so!rcrrun um acréscimo de 14,09%.
No excrciclo consldcrnclo c no o.no lmcdlntnmcntc nntcrlor, foi
o. seguinte o. composição desses compromissos:

1977

1978

%
Acréscimo

Flutuante

4. 714.182.739,43

5.378.459.074,16

14,09

Fundndn

5' 312 .033.293,16

10,519,703,269,27

98,03

somn

!O' 026.216.032,59

15,898' 162.343,43

58,6

A Divida Pública não encontro. ·cxn.ta correspondéncia. nos
valores ativos, pois, sendo os !1nancln.mentos multas vezes ut111zndos em obras c empreendimentos que nüo se refletem cm aumento do pntrlmôn!o do Estado, !nz-se tecnicamente Inviável
qualquer compn.ração com os valores ativos.

!lsslm, pnra se ter uma Idéia do. co.pnc!dade de nbsorçiio dos
encargos dn dívidn, é neccssó.rlo comparar o. sua evolução com o
crescimento dn receito. oriunda dos Impostos, tonto prlme!rn dos
recursos do Estado.
. No último decênio, e:;te compnrnUvo teve a seguinte evolução,
verlt!cnndo-se que, nté o nno de 1975, n receito. cresceu em ·proporção superior à divido, evidentemente umn adequada margem ele
segurança nn cnpnc!dnde de pagamento do Tesouro Estndunl.
Cr$ 1.000.00
Anos

Receita de
Impostos

1969
1070
1071
1972
1973
1074
1975
1076
1977
1978

871o802,4
1.133 '684,2
I _,549 o463,0
1.900.281,0
2.688o252,6
3,599.311,0
5o199.648,3
6,886.824,8
10o045o783,5
15o064.828,0

Variação

Dívitla.

Va.riaç;1o

Pública
100
130
178
218
308
413
596
700
1.256
1.728

juroz, reajustes. comlssõcs e outras despesas Que oneram, sobremodo, os orçamentos anunls.
Tais encarr,os vêm crescendo nc:clerada.mcntc nos últimos
cinco anos, conforme é demonstrado no quadro abn.lxo:
Cr$ 1.000 00

Receita lle Impostos

Encargos da Divida

AnoN

Valores

Variação

Valores

1U74
1975
1976
1977
IP73

3.5f.I!J.:111,0
5,199,648,3
6.886.824,8
10o045.783,5
15,064.828,0

100
144

ooo.a!2,4
1.119. 554,6
1.611.277,5
3 '287' 096,4
4.631.414,3

191
304
419

Variação
100
199
287
586
362

Enquanto n. receita de impostos se elevava a 318,55%, os valores dos encargos atingiam o indlce de 761,50% cm relação ao primeiro ano considerado.

Exercício
Dívida Pública
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754.897,0
903.337,9
!.004' 876,7
!.177' 283,4
1.687.032,8
2:514o 727,7
3.933o625,6
7.310o674,3
!0.026o2!6,0
!5.898ol62,3

100
120
J33
!56
223
333
521
970
1.328
2,106

Entretanto, o Impulso dado às operações de crédito, n partir
de 1!)76, terminou por Inverter o processo antes observado. O cres-

cimento dos compromissos assumidos com n Divido. Pública passou
a mostrar-se superior à. evolução da receita de impostos, numa
proporção que termlnarln. por superar o montante dos ingressos
que garnntlnm tnl ·cnpncldndc de pagamento, como de !nto ocorreu n part\r do exercício de 1076.
A tendêncln. dn série continua lndlcrmdo um crescimento notndamcnte dcsproporc!onnl da divida relativamente à sua copacidade de pagamento.
O exame da evolução dn Divldn Pública sugere ntcnçfio cspcclo.l no que rc&-pcttn nos encargos constltuidos pelas amortizações,

Em decorrência dessa evolução desproporcional, é crescente a
soma de recursos absorvidos anualmente pelos compromissos do
Estado,
Cr$ 1.000,00

Anos
1974
1975
1076
1977
1978

Receita de
Impostos
3o599.3ll,O
5' 199' 648,3
6.886.824,8
!0.945o783,5
~5o 064' 828,0

Encargos da
Divida
560.81?.,4
1.119' 554,6
1.611.277;5
3 '287 o996,4
4. 831.414,3

S/Rec.
de Impostos

%

15,58
21,53
23,4~

30,09
32,07

Em 1974 o montante das amortizações, juros, reajustes, comissões e outras despesas, representavam 15,58% da receita de
Impostos. Em 1978, já comprometem 32,07% de'!""-'·
Os valores aqui n.presentndos não coincidem com os demonstrados peln.Contndor!o. e Aud!torln-Gernl do Estndo, uma vez que
esta, embora considere os reajustes como encargos da. Dívida. (Relatório sobre n Gestão de 1978 - CAGE, tls. 88), não os Incluiu
nos cá.lculos realizados.
1.2.2,1- DfVIDA FUNDADA IN'1'ERNA
Os empréstimos e !lnu.nclnmcntos internos tt!rn constituído n.
pr!nc!pnl !ante utmzndn pelo Estado no. cnptaçiio de poupnnço..
Em 1978, a evolução desses compromissos, que constituem o.
Div!dn Ftmdndn Interno, foi n seguinte:

Saldo Anterior
O]>ernções renllzndas
Empréstimos em t!tulos
1.812 o831 ,451,05
Empréstimos contratados
2.110 .988.062,72,
Reajustamentos
Empréstimos em títulos
1.363o65!,532,16
Empréstimos contrntndos
452.525.807,41
(-) Amortizações
Empréstimos em títulos
910o974.256,37
Empréstimos contrntndo•
81.560.7-16,48
Snido atunl ...... , .. o........... o.... o...... ,

4.538.531.038,94

3 o923' 819 ,513,77

1. 816, 177 o339,57

902.534.602,85
9 o285. 9930289,43

O aumenro desses compromissos atingiu 104,60% do saldo
n.ntcrlor. Os novos empréstimos contrnldos somam Cr$ 3.923,8
m!lhõcs, sendo Cr$ 1.812,8 m!lhõcs cm titulas e Cr$ 2.111,0 por
contra.tos.
A divida contrnidn anteriormente n 1978 lo! rcnjustnda, em
decorrência de corrcção monetária, cm 40,02% (Cr$ 1.81G,2 milhões), enquanto que n.s nmortizaçõcs ntlngiam 21,87% CCr$ 902,5
mUhõcsl daquele montante.
Os resgates !ornm Inferiores em 45,36% nos rcnjustnmentos,
nüo havendo nmorUznção elctlvn dn div!dn cm 1078.

.\H~II
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DEMONS'J!RATIVO DOS RESGATES EFETIVOS DA DIVIDA FUNDADA NfrER.'lA
Período ele IDG9 a 1978
QUADRO 1.8

Saldo

Ano

:·
''

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

~

l

l!,.

11

j;
li

l·
;!
•,.

Rcallzadns

Amortizaçõcs c
Cancela·
mentos

Reajustes

58.481,2
47.139,1
50.529,1
64.373,1
172.849,3
568.007,7
1.273.190,5
1.035.335,4
1.409.424,8
3. 923.819,5

22.689,0
30.628,5
50.591,7
60 .'181,3
57.674,0
162.751,9
493.100.4
543.814,4
1.093.131,2
992.534,6

20.410,0
2.270,0
11.396,8
10.231,7
26.084,2
24.507,5
44.665,4
15.515,9
42.304,4
15.369,6
132.491,7
30.260,2
279.602,8
213.407,6
715.256,9 (-) 171.442,5
31.344,0
1. 061.787,2
1,816.177,4 (-) 823.642,8

Operações

anterior

121.751,0
159.822,2
187.729,6
212.174,5
231.882,2
362.427,1
900.174,6
1. 893.672,3
3 .100. 450,2
4.536.531,0

Resgates
Efetlvos

Cr$ 1. 000,00

% Resgates

Efetlvos
s/Sal<lo

Anterior

16,76
12,03
13,89
21,05
18,24
8,35
31,07
1,01

Fonte: Contadoria e Auditor!a-Geral do Estado/SF
Cãlculos: Gabinete de AsSessoramento/'110
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O Quadro 1, 8 demonstra a pouca slgnl!lcação dos resgates
efellvos nnunls sobre o montante da Divida Fundada Interno.
Verifica-se que, a partir de 1976, não houve redução dos montantr.s registrados, em face dos resgates negativos (amortizações inferiores aos reajustes) que, em 1976, foram de (-) Cr$ 171,4 milhões c, cm 1978, atingiram (-) Cr$ 823,6 milhões.
O ânus assumido, nos três últimos anos, na rea.llznção das
operações de crédito de origem Interna acelerou o processo de
endlvidamente do Estado de tal forma que nem mesmo uma utópica sustação de todo e qualquer empré.';tlmo ou financiamento
seria suficiente para estancar o crescimento da divida.

Foram reallzadas operações no valor de Cr$ 354 mllhões, Já
anall,.das no titulo próprio. O montante da divida, entretanto,
elevou-se de Cr$ 773,5 mllhões para Cr$ 1.233,7 milhões, em razão dos reajustes cambiais não compensados pelas amort~":: .ções.

1.2.2.2 -DIVIDA FUNDADA EXTERNA

O Quadro 1.0 demonstra o montante de resgate efct!vos da
Divida Fundada Externa no último decênio.

A Divida Fundada Externa compreende obrigações oriundas
de opcraçõ.., !lnancelras contratadas e débitos decorrentes de
Importações de equipamentos financiados. Em 1978, ereceu, em
relação ao ano anterior, 54,49%.
Os débitos para com o elderlor toram convertidos il.s taxas
de câmbio vigentes rto último dia do ano, conforme determina a
Lei n.' 4.320, de 17 de março de 1964: Cr$ 20,92 para o dólar,
Cr$ 42,614 para a llbra estcrllna e Cr$ ~1,4945 para o marco alemão.
Em 1978, a evolução desses débitos foi a seguinte:
Soldo anterior .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 773.502.254,22
Empréotimos contratados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Empréstimos contratados ..

Não se faz viável iJ. análise tradicional comparativa da evolução da divida (fluxo) em função da receita (fluxo) ou, ainda,
do seu saldo (estoque). Desde 1974 que as amortizações são totalmente absorvidas Jl'!lo reajustamento anual

A distorção existente leva a examinar o comportamento da
divida em função do que repr,..sentaram; em cada. ano, as amortizações no montante dos re~Justamentos. Em 1969, a parcela
empenhada com os serviços da divida representava 104,32% dos
reajustamentos, enquanto que em 1978 não chegou a ser alcan354.014.855,76 çado o percentual de 67%.

Reajustamentos
Empréstimos em tltulos ...

Como acontece desde 1974 com a Divida Fundada Externa,
não houve qualquer resgate efetivo. As amortizações, que somaram Cr$ 210,4 milhões, foram 33,54% Inferiores aos reajustamentcs, que atingiram Cr$ 316,6 mllhões, Impedindo qualquer redução no saldo anterior da divida.

1.2.2.3- D!VlDA FLUTUANTE
1.315.924,37
315.323. 510,93

1-1 Amortizações

Empréstimos cm titulas

277.228,28

Empréstimos contratados

210.160.337,16

316.639.435,30

A análise da receita demonstrou que a arrecadação das receitas próprias, embora desenvolvida cm nlvels superiores nos
últimos anos, não foi suficiente para cobrir a despesa realizada,

O Estado nlnaa não Implantou uma programação flnnncolra

210.446.565,44 de desembolso que posslbllltc, em termos efctlvos, umn adequada
compatibilização do programa de trabalho à. sua real cnpncldade
Solcto nlunl ...................................... 1.233.709.970,84 de n.rrecndaçüo.

A~:osco de
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DEMONSTRATIVO DOS RES0A'!1EI> EFETIVOS DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA
Período de 1969 o. 1978
QUAD!l.O 1.9

Saldo

Ano

nntertor

1960
1070
1071
1972
1073
1074
1975
1976
1977
1078

7.275,2
11.645,8
10.300,9
16.607,6
76.641,1
75.631,0
84.488,6
97.213,3
609.005,2
773.502,3

Amortizac;ões e
Cancelamentos

Operações
Reall2adas

4.410,7

066,4
2.920,2
2.142,1
2.131,7
2.820,5
5.107,8
5.008,8
24.620,8
31.269,4
210.446,6

5,707,0
60.660,0
1,672,2
822,4
441.322,2
11,099,0
354,014,8

CrS 1.000,00

% Resgate.
Reajuste.

926,3
1.575,3
2.741,8
2.475,2
139,1
13.964,~

17.001.1
95.000,5
184.667,5
316.639,~

E!etlvos
s/Saldo
Anterior

Resgates
Efetlvos

40,1
1.344,9
(-)
599,7
656,5
2.681,4
(-)
8.856,7
(-) 11.902,3
(-) 70.469,7
(-) 153.398,1
(-) ·106.192,8

0,>5
11,>5
3,93
3,50

Fonte: Contadoria e Audltorla-Geràl do Estado/SF
Cálculos: Gabinete de Assessoramento/TC

os acumulados déficits financeiros levaram o ooverno do EsA estratégia utilizada logro.u suprir de ma!or liquidez o Te.Wuro.
lado a contratar, em 1970, empréstimos a longo prazo vlBando a proporcionando um superavit financeiro de Cr$ 43.6 m!lhões.
saldar oparcela da Divida Flutuante.
o exame do Passivo Financeiro, nos últimos cinco anos (Qua-.
Na Impossibilidade de cobrir os gastos realizados, to! tentada
dro 1.•10), demonstra que os débitos de tesouraria, que englobam os
uma consolidação dos débitos de curto prazo, através de autorização
empréstimos por antecipação de receitas e as Letras 'do Tesouro
legal dada pela Le! n.0 7 .207, de 6 de dezembro de 1978.
em circulação, deixaram de constituir a principal fonte de emprésA operação autorizada até o IIm! te de Cr$ 2.. 500 m.Llhões e que timos a curto prazo. Em 31 de dezem.bro do ano findo, represenvisava a consolidar a parcela da Divida Flutuante de 1978 e janeiro tavam apenas 16,65% desse grupo.
de 1979, não foi totalmente concluida até ~1 de dezembro, tendo
As contas Integrantes do titulo "Outras Operações" constltul:;Ido reall2ados apenas Cr$ 1.175,6 ml!hões. Em conseqüência, no
Balanço Patrimonial, estão registradas parcelas de Divida Flu- ram, a principal fonte de financiamento do déficit financeiro. Estavam assim. d!strlbuidas:
tuante relativas a 1978, alada não resgatadas.

DIVIDA FLUTUANTE -

COMPOSIÇAo NO PEIUODO DE 1974 A 1978
QUADRO 1.10

Cr$ Milhões

Títulos

1974

%

1975

%

1976

Restos a Pagar

512,9

33,53

647,5

33,33

797,4

Se::vtço da Divida a Pagar

72,4

4,73

62,5

3,22

89,9

2,49

104,5

Depósitos

42,2

2,78

79,2

4,08

212,4

5,88

Débitos de Tesouraria

702,0

45,88

851,6

Outras Operações

200,5

13,10

TOTAL

301,9

43,63 1.779,9
15,54

730,6

1.530,0 100,00 1.942,7 100,00 3.610,2

Fonte: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado/SF
Cálculos: Gabinete de Asscssoramonto/TC

%

1977

%

1978

%

30,53. I. 727,5

,32,12

2,22

240,2

4,47

254,8

5,40

243.5

4,53

49,30 1.595,0

33,63

895,6

16,65

20,24 1.22o,7

26,02 2.271,7

42,23

22,09 1.439,2

100,00 4.714,2 100,00 5.378,5 100,00

mARIO DO CONGRESSO NACIONAl, (Scç1ioll)

C<Jntribu!çõcs do Prcv!dt\nc!a Soc!nl .......... .
Contr!.bu!çõcs pnrn nutnrqu!os
Contribuições pnrn fundações .............. .
Credores ............ , ...................... ..
Empenhos e/fundo de estoque de material .. .
Empresas e/capital a integral!znr . , ......... .
Fundos especiais ............................ .
Fundo de estoque de material ............... .
Fundo de Participação dos Municip!os .- exercício de 1978 .......................... ..
Prefeituras s/Taxn Rodoviária O'nica ........ .

330.235.543,52
179.095,630,53
48.009,146,71
1.024.273.567,01
2.-1311.365,78
247.584,129,88
100.227.691,13
I. &7.i.!Y76,43

Soma ...................................... ..

2 .271. 715.104,08

307.750.410,43
30.727.543,56

Os registras dizem respeito a débitos a curto prazc do Estado,
decorrentes, em sua maioria, de despesa empenhada. a pagar que,
segundo os critérios adotndos pela Contadoria e Auditoria-Geral do
Estado, não se clo.ssificam como Restos a Pagar.
Cabe especial atenção à. conta "Credores", não apenas por terse elevado de Cr$ 504,8 milhões, em 1977, para Cr$ 1,024,3 milhões
no exerc!c!o anal!sado, mas, especialmente, por abrigar dividas do
Estado com instituições financeiras, oriundas de saques a descoberto, como acentua o relatório da C<Jntador!n e Auditoria-Gernl
do Estado, !1. 91.

!lnnncelro do Banco Naclonnl da 1-Iabitnçüo, a ~cguintc opernçüo
de crédito:
"A- Valor: CrS 7. 769.576,60. correspondentes n
27.843,95286 UPCs de Cr$ 279,04;
B- Prazos·:
1 - de carência: 18 meses;
2- de amortização: 216 meses.
C - EncarJrOS:
1 ··- juros de 6% u.a. (5l'/.l a.n. para o BNH c 1% n.n. para
o agente !lnance!ro);
2 - correçüo monetária. com bo..sc na variação das ORTNs:
3 - taxa de adm!n!stracüo de I% sobre caelo parcela liberada.;
D - Garant.las: vinculação de cota.s do Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias (!CM);

Destinação dos recursos: pn.vtmentação asfó.ltlr.a da
Avenida Expedicionário Weber, naquele Munlc!plo."

E -

o Conselho Monetó.rio Nnclono.l pronunciou-se favoravelmente

a operação

A movimentação irregular das Contas à Disposição, mant!do.s
nos seguintes estabelecimentos, apresentaram, saldos negativos:

de crédito em tela, por considerá-la técnica c l!nancc!ramentc viável.
Temos visto que a maioria dos pedidos de autorização do empréstimos não se !az acompanhar dos documentos que pennit,ern
uma aná!!sc acurada do posicionamento da divida consol!dada do
prestamista e multo menos da prioridade dps empreendimentos a
serem financiados, cm relação a outros Projetas alternativos.

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. .. ..
Caixa Económica Estndual .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Banco do Bro.sl! S.A. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

147.53.5.399,33
.293. 795.046,87
129.870.513,15

Outro ponto Importante, 'é o !ato de a apreciação desses pedidos de autorização serem lc!tos apenas pela Comissão de Finanças,
quando o agente llnance!ro é externo, e, pela Comissão de Economia, quando o emprestador é nacional.

Sorna ......................................... .

'57·1.200.059,35

o resultante dessas operações foi lançado como formação de
divida do exerciclo, o que, entretanto, não se enquadra. nos dispositivos legnls vigentes,
O titulo "Serviço do. Divido. a Pagar" que encerrou o exerciclo
com o soldo de Cr$ 240,2 milhões, contém parcela da Divida Fundada empenhada e não pago. até o !!na! do exercício no montante
de Cr$ ID8,3 milhões.

Desse documento ressnlto que a divido. do Estado. cresce em,
ritmo superior ao de sila receita. Quer Isto dizer que o Estado se
endividará cada. vez m.als, e cada. vez mais necessitará de novos
empréstimos. Até porque os empréstimos leitos hoje hão de serresgatados pelos governos futuros. Até quando Isto poderá ser leito?

Essa prática, talvez, seja uma das dificuldades para o conhecimento elo montante da divida total, dos Estados e Municípios de
maneira Imediata, aonde a Comissão de Finanças deixa de apreciar as operações de crédito reallzada.s com agentes financeiros nacionais, e a Comissão de Economia deixa· de analisar os de caráter
externo.
Portnnto, por !orça de dispositivos reg!mentnls o Senado deixa
de apreciar, pelos seus órgãos técnicos, a matéria global, tanto nos
seus aspectos financeiros como econômlcos.
Entendemos que a apreciação dos pedidos feitos dessa maneira contraria o espirita da Lei n.0 4.320, de 17 de março de 1964,
(Estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle de
orçamentos c balanços da União, dos Estados, dos Municípios e Distrito Fe;deral), especialmente no que estabelece o parágrafo único, do art. 98, que de'termina a escrituração individualizada de toda a dfvida:
"Art. 98.

A m,eu juizo, aumentnr o endividamento, e port!cularroente o
externo, s!gn!!lca aplicar um remédio que leva o doente à morte.
O remédio liá de ser outro. Dar ao Estado condições de enfrentar
seus encargos sem, ter de recorrer ordinariamente n.o empréstimo.

Parágrafo O'nlco. A divida tundada será escriturada com
o. Individualização e especificações que permitam ver!!lcar,
a qualquer momento, a posição dos empréstimos, bem como
os respectivos serviços de amortização e juros.''

Se tnl ocorre em relação ao R!o Grande do Sul, será multo
diferente a situação dos demais Estado? O fato está a mostrar que
urge seja procedida um.a reforma tributária. que enseje a Estados
e Munlc!p!os real autonomia financeira. Exatnrncnte o que não
existe, depois da espeta.cula.r frustração do sistema instltuldo com
o. Emenda n. 0 18.

COmo se verifica., caso seja aceita a sugestão, que iremos
apresentar, nenhuma d!!!culdade acessória seró. criada para os
prestamistas, porquanto, apenas será exigido o cumprimento do
estabelecido na Le! n, 0 4.320. suprac!tada.

Sala das Comissões, 23 de agosto ele 1970. -

Paulo Brossanl.

PARECERES N•s 455 E 456, DE 1979
l 1 ARECER N. 0 455, DE 1979

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n. 0 24,

de 1979 (n,0 16/79, na. origem), do Senhor Presidente da
Itepúbllcn, submetendo à deliberação. do Senado Federal,
)Jroposta do Sr. Ministro de Estado da Fazerida para. que
seja autorizada a I•rcteltura 1\tuniClpal de Santa Rosn (RS)
n. elevar cm CrS 7. 769.576,00 (sete milhões, setecento~ e
st.~scntn. e nove mil, quinhentos e setenta e seis cruzeiros
e sessenta centavos) C) 1~onbmtc de sua tlívldn. consolhlnda.
Relator: Senador J•cdl'o Simon
Com a Mensagem n.o 24/78, o Senhor Presidente da Rcpúbllcn
.submete b. nprcclnçüo do Scm\do Fcdcrnl, pleito da Prefeitura Mu~

nlclpnl de Santa Rosa IRS), que objctlvn contrntnr junto no Banco
do Ti!stado do Rio Ornndc do Sul S.A., este na quo.lldaclc de nr:;cnte

Por seu turno, é oportuno sallentnr que o per!!l da Divida Interna dos Munlc!p!o~ brasllelros está a exigir um minucioso estudo, a fim de que se encontre uma solução capaz de inverter o lnsM
t!tuto do ~ndlvldamento, motivado exatamente pelo descqu!llbrto
entre os recursos financeiros disponiveis c _as crescentes necessidades de dispêndio para atender serviços e obras Inadiáveis da ad·
ministração .local.
Com a ut!!lzação dos empréstimos, espcc!abnente daquelas operações de crédito que não observam os !Imites !!xados no nrt. 2.0
da Resolução n. 0 62, de 28-10-75, do Senado Federal, por !orça de
outro dispositivo legal da mesma Casa do Congresso Nacional, a.
pretclturn.s têm se colocado cm posição cllficll pnr~ nrcnr com os
ânus financeiros, onde os serviços da Divldn Consolidada Interna
fjuros c rc.c;gntcs) apn.rcccm como uma componente altamente inllnc!onó.r!a c ln!b!elora de novos !nvest!mcntos.
Por outro lado, nf\o podcrinmos dclxnr de menclonnr n sltun<;íio diflcll cm que se encontram os Estados c Munlciplos, que, nüo
recebendo uma distrlbulçim justn dn nrrccndnçtlD, rmrtcm pnm n
Instituto do endividamento .
No cnso dus Prefeituras, o problema. r! multo mais ~rnvc, justamente pcln cxplosüo urbnnn dos últlmc:; nno.'i, cnm a':i seus na-

Ago~lo
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turals requerimentos de serviço.~ públicos a cargo dessas unldnde.s,
sem a ncccssá.rtn contrapnrtldn. de renda. para arcar com o. nova
rcnlldndc. Pois, de 11% cm 1040, o Munlclnlo caiu para menos de
7% das rendas públicas, numa total lnvcnüo ou mesmo nnlqullnmcnto do sistema Federativo pelo Poder Central ou Unitário.
Cremos que é oportuno o.dotarmos uffia política lcgisl:l.tlva de
avaliação permanente dos lnve.stimentos r:úbllco.~. vl~::mdo à valortzaçfio do CongTcsso Nacional .. l:'cm cJmo cvltnr apllcnr.õr.s alt.'1.I\1entc intlaclonó.rlns.
·
A priori, cremos que o rcdlrer.ionamcnto da politica fiscal e
trlbutó.rla serviria para diminuir n~ prc.~.;ée.s na cxccur;fto ort~a ·
mentó.rin das nossas comunas.
Além do mais, deveria exlr,lr-se um1 escala de prlorldndes
para tais Investimentos, nn qual .::. custo de oportunldadr. di) capital fosse o Indicador seguro para novos compromls.<:os.
Assim, concluindo essas co:-tslderuçõc:; di! carátr.r ge_rnl, !illbmeto à consideração da Comissão as seg1.1int~s sugr..stõe•;:
Seja crln.da uma Subcomissão pnra:
a) Estudar as necess:ir!ns mod1flcaçõr.s regimentais para que
os pedidos de empréstlmo.s dos Estados e Munlcinios se.1a.m exnm!nados pelas COmissões de Economia e Finanças,- tanto os Interno-:
como os externos.
b) Estudar a necessidade de se aperfeiçoar as Resoluções que
rcgulamentnm as operações de crrldltos dos Estados e Mun!cinios,
a fim di! que o Senado Federal não seja. simples órgão homologador dos pedidos,
c) Levantar o posicionamento do endividamento dos Estado.'>
e Municípios.

d) Estudar o possível Impacto !nflaclonúrio do endividumcnto
dess2s Unidades.

e) Estudar a necessidade de uma reformulação na sistemática
do distribuição da arrecadação públlcn.

No particular, o presente empreendimento se enquadra cm rasos análogos que têm merecido o r.colhimcnto do Casa, razão pela
qual, opinamos pelo acolhimento da matéria, nos termos do .seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO N,0 55, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rosa <RS) :.L
elevar em CrS 7.769.576,60 (sete milhões, setecentos e ses~
~nta. e nove mil, quinhentos c setenta e seis cruzeiros c
sessenta centavos) o montante de sua dívida consolidada
ln tema.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 Jl a Prc!clturo Municipal de Santa Rosa IRS I, nos
termos do nrt. 2,0 do. Resolução n.• 93, de !I de outubro de 197&, do
Senado Federal, autorizado o elevar cm CrS 7.769.576.60 ISctc milhões, setecentos e sessenta c nove mil, quinhentos e setenta e .:;eis
cruzeiros e sessenta centavos) o montante de suu. dívida consolidada. Interna, a fim' de que possa contratar um empréstimo de Igual
valor, junto no Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., e'tc
na qualidade de agente flnuncclro do Banco Naclonol da Hnb\tnçiio IBNHI, destinado ao !lnanclamcnto dos serviços de pavimentação nsfáltica da Avenida Expedicionário Weber, naquele Munic\p\o, obedecidas ns condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil, no respectivo processo.
Art, 2.0 F.sta Resolução e.ntrn cm vigor na data de sua publicação.
Sala ·dn.s Comissões, 23 de mnlo de 1979. - It:unar Franco,
Presidente - Pedro Simon, Relator - José Rlcha - Josó Llns nemn.rdlno Viana- Milton Cabral - Luiz Cavalcante - Benedito
Ferreira - l\larcos Freire.

PARECER N.• 456, DE 1979
Da ComiSsão de Constituição e Justiça, sobre o Projet.o
de Resolução n, 0 55, de 1979, da Comissão de Economia,
que "autoriza a Prtleitura Municipal de Santa Rosa (RS>
a elevn.r em Cr$ 7.769.576,60 (sete milhões, setecentos e
Hessenta c nove mil, quinhentos e setenta c seis ennelros e
sessenta centavos) o montante de sua divida consolidada
interna.."
Relator: Senmlor Moaeyr Dalla
Projeto cm exnme, de autoria da Comissi\O de Economln do
Senado Federal, como conclusão de seu pnreeer sobre a Mensagem
n.• 24/70, do Senhor Presidente dn República, autoriza a Pretclturn
Municipal de Santa Rosa IRSI n contrntnr cmpr&ltimo junto no
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., destinado no nnnnc!nmcnto dos serviços de pavimentação nstáltlcn da Avenida Expcdlclon<\rlb Weber, naquele munlclplo.
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O pedido de autorização foi formulado nos termos preceituados no parágrafo único do art. 2.0 da Rcsoluçüo n. 0 93, de 1976, do
Senado Federal, lmpltcando, por conseguinte, a não obscrvàncln.
dos limites fixados pelo art. 2. 0 da Rc:;oluçiio n.O 62, de 29-10-75,
também da Câmara Alta. do Conp;rc.;.-:o Nnrlunal, conforme se vcr\!lcn n seguir:
"Art. 2. 0 Os limites fixados no urt. 2.'' da Resolução 11.0
62, di! 1975, não se apllcn.m a operações de crédito contratadas pelos Ef;tndos e Municípios com recursos provenientes do Fundo Nacional de Apoio ao DC.'>I!nvolvimento Urbano fFNDUl, do Fundo de Apoio ao Desenvolvimcmto S:>clnl
iFASi e do Banco Nacional da Habitação IBNHl.
Par:i.crrafo único. O pedido de autorlznçfio para a.s opcral;õc.s de cródito provistas neste artigo ser:i submetido, pelo
Prc::;ldcntc rJa República à deliberação do Senado Fcdl!ral.
dcvidnmcnt.c instruído com o parecer do Conselho Monetário."
Trata-.se, portanto, de operação financeira com recursos pro~
venlentcs do Banco Nacional da HabltaçC.o, conforme demonstram
a Mensagem n. 0 40, de 1079, c os demais instrumentos que a acompanham: Exposição de Motivos do Ministro de Estado da Fazenda·
P:trcccr favorável do Con1:iclho Monetário Nacional· Parecer favo~
rá.vel.dn. Dlretorl::t do Banco Central; e parecer !nv~rável da Cn.lxa
Economlca. do Estado de São Paulo.
No~ aspectos que compete n esta Comissão examinar, pronunciam~-n~s pe~o seu encaminhamento !nv:>rável, porquanto, a pro·
posic;ao e jurtd1ca, constitucional c estã redigida em bon técnica
legislativa.
Sala das Comissões, 23 de n!gosto de 1979. -- Henrique de La
Rocque, Presidente -- i\foa.cyr Dalla, Relator - Nelson Carneiro
- Aloysio Clunc~- Almir ['inlo- r\dcrhui.Jurema- Raimundo ParenteBernurdino Viana.
PARECERES N•s 457, 458 459 F. 460, DE 1979
Sobre o :Projeta de Lei da C:imara n.11 17, de 1978 (n.11
:!03-B, de 1975, na origem), que 1'dispõe sobre a. profissão
de Técnico em Prótese Dentária e detennina outras providências".
IPAitECER ·N.0 457, DE 1979

Da. Comissão de 1Snúde
Relator: Senador Saldanha Derzi
O Projeto de Lei que vem ao exame desta Comissão dispõe
.:;obre a pro!l;;sõ.o de Técnico ~m Prótese Dentária e dá outras

providências. Exige habilltnç:io proflslonal, a. nivel de segundo
crrnu, c Inscrição no Conselho Regional de Odontologia, .excluindo
dn c>.igêncla o.~ que, até n data. da. publicação da. Lei. .se encontrarem legalmente ntrtortzados ao exercício da pro!lssão.
No n.rt. ·1.0 encontrn.m~se proibições nos Técnicos ~m Prótese
Dentária, os qunls \nrt. 5.0 ) pagnriio nos Conselhos de Odontologia
dois terr,os da nnuldnde fixada pnra os clrurgiõcs-dentlstns.

O exercício dn prollssiío seró. flscallzado pelos Cohselhos Regionais de Odontologia, que lnriío Incidir anuidade também sobre
os lab.Jr~tórlos de prôtese dentil.rln.
O Autor justi!lca o Projeto com a necessidade de dlsclpl!nor-sc
n pro!lssão de protétlco.
Sucede que a Prvposlção nõ.o c.stn.belecc a. competência do
prollsslonnl ·cm prótese. E, por cima, n manutenção de laboratório
do prótese dcntllrln é da rcsponsnbllldade do cirurgião-dentista,
conforme disposto na Lei n.• 5. 081, de 24 de agosto de 1066, que
regula o excrclclo da Odontologia, Na verdade, dispõe o art. 6.0
daquele texto legal:

"Art. 6.° Compete no cliurgliío-dent!sta.:
VII - manter, anexo ao consultório, laboratório de prótese, aparelhagem e lnstolaçiio lldequnda para pcsqulsM e
nnóllscs cllnlca.s, relnclonada.s com os cnsoo espcclllcos de
sua. espi!Cia.Uda.de, bem como aparelhos de Rntos-X, para.
dlngn61ltlco, c aparelhagem de tlslotcrnpla."
A proposição, como se vê, invade área prlva.ttva de outra pro·
tlssão.
Somos, a.ntc o exposto, pela rcjctçito do presente Projeto d:.: Lei.
Sala das Comissões, 17 do mala de 1078.- Ruy Snnlo•, Presidente - Saldnnhu. Dcrzl, Relntor - Adnlberto Sena - Lourival
Dapll•tn.
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PARECER N.• 458, DE 1979
Da ComJssã.o de Educaçúo e Cultura

Relator: Senador Ruy Santo!t
A Câmara doo Deputados enviou, !l<l Senado Federal, um ProJeto de Lei que aqui tomou o n.• 17, dll!pondo "sobre a profissão de
Técnico cm Prótese Dentária e determina outras providências".
No Senado, a proposição obteve parecer contrário da Comissão de
Saúde, porque "invade área privativa de outra pro!lssiio". Na
ComL'!Bl\o de Educuçl\o e Cult.unt me lo! dlstrlbuido.

A Lei n.• 5.081, de 24 de agosto de 1966, que regula a pro!l'!.São
do odontólogo, dispõe no seu art. 6.0:

"Art. 6.0 COmPete ll<l ctrurglão-<lentlsta:

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

VII - manter, anexo o.o consultório, laboratório de prótese, aparelhagem c lnsto.Jação adequada para pesquisas e
análises cllnlcas, relacionadas com os casos especl!lcos de
sua especla.lldade, bem como aparclhos de Ralos-X, para
dlagn68tlco, e aparelhagem de !lsloterapla."

O prot.étlco porém, é um pro!is.'llono.J habWtado, umo. habllltação disciplinada pelo conse:ho Federal de Educação, em nível de
2.0 grau. O Parecer n.O 540. de 1976. é claro e diz:
"COm as aberturas trazidas pela. aplicação da Lei n.O 5.692,
de 19~1 criaram-se novas oportunidades para rede!lnlções
qua.lltatlvas de mão-<le-obra especializado., posslbllltandose que as escolas àe ensino rel!lllar enriqueçam e complementem seus cursos de educnç!l<l geral com matéria de !armação especial.
Evita-se com is.'lo a preparação asslstemátlca, !cita por
"curiosos", em Instituições Instaladas precarto.mente e sem
melas e recursos técnicos que e!etlvamente contribuam
para a correta !armação pro!mlonal.

•4 habU!tação que ora se Irá propor, mais do que outras, é

das que não exige equipamento altamente so!!stlcado, nem
grandes espaços tisicas, mas que situando-se também na
área da saúde deve meree<>r a atenção de pro!is<donu1s
capacitados e ser leclonadn por pessoas realmente hnb111tadas.
1.0) Técnico em Laboratório de Prótese Dentária.
a)

Definição da Ocupação.

1!: o protis.'llono.J de nlvel de 2.0 grau que sob orientação do
odontólogo, executa a confecção mecânica dos trabalhos de
prótese dentária."

Além disso, o. classe dos odontólogos está Intimamente de acordo com o. proposição, de acordo com o o!iclo que me tal enviado
Pelo Presidente do Conselho Federal de Odon1plogln:
"O Conselho Federal de Odontologia. vem, pelo presente,
sollcltar de v. Ex.• gestão junto llO senado Federal para
que o Projeto de Lei n.o 203175, de autoria do Deputado
Federal Braga Ramos seja aprovado no exato teor em que
meree<>u aprovação na Câmara dos Deputados, cujo. cópia

anexamos.

Esta nossa solicitação está sendo feita ap68 um completo e
absoluto entendimento promovido entre as Classes Odontológica ~ Protétlcn, conforme V. Ex.• poderá verificar dos
documentos que também anexamos.
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Nn Justl!lcatlvn da proposição seu Autor ressalta os percalços
que se antepõem à atlvldnde pro!l!Bional, a começar pela !alta
de quaisquer dispositivos de ordem legal que dc!lnam atribuições
ou ns.segurem direitos. nos seus excercentes. Lembra, nlndn, n
proliferação do chnrlntnnismo de pessoas que, com conheclmcnto.s
puramente empíricos, lnstnlo.m ~.uns oficlnn.s junto a consultórios,
pnrn explorar a credulidade pública.
O projeto, em sun tramitação nesta Casa, recebeu pareceres
dlvergentc.s das Cotnlssõcs de So.úde e de Educação e Cultura. A
prtmelrn, numa análise suscintEL dn mntérln, r.nnr.lutu peln. incon~
vcnlêncin do. regulamentação proflsslonnl, sob o único !lmdnmcnto
de que n Lo! n.• 5.081, de 1966, que regula o cxcrcicio da Odontologia, outorga competência no clrurglão-dentistn para rcnllznr
os •ervlços de urótc.se dentária.
Essa argumentação tal contraditada pela Comissão de Educação c Cultura, com base no fato de que a autonomia do protéllco
pro!lsslonnl já !o! reconhecida pelo Conselho Federal de Educação,
nos termos do Parecer .n.• 540/76. Além disso, a alardeada Intromissão dessa. atividade em Urea reservada nos cirurgiões-dentistas
!o!, o!lclalmente, contestada pelo próprio Conselho Federal de
Odontologia, em alicio dirigido no Congresso Nacional, onde, a par
de ressaltar a necessidade dn regulamentação em toco, solicita n
aprovação do projeto, tendo em vista o absoluto "entendimento
entre as classes Odontológica e Protétlca".
Ora, se aqueles motivos de ordem social, como a !alta de estatuto disciplinador e fiscalizador da pr~!lssão, já não bastassem, a
recomendação do ConseL'Jo Federal de Odontologia, truta de estudos e entendimentos havidos entre os interessados, concorre decisivamente para a plena aC<l!tação da medida prope>stn.
Na verdade, os objetlvos do proJeto não se contundem com n
disposição citada na Lei n.o 5.061, de 1966. Esta se dirige aos
graduados em curso superior de Odontologia, aos quais compete,
como é óbvio, o exercício da pro!lssão em toda a sua plenitude.
Aqui se trata de uma pro!l,.iio de nível médio, que se situa numa
faixa, embora técnica, de natureza artesanal, sempre exerelda sob
o comando e orientação dos odontólogos. Há, não resta dúvida,
conexão entre as duns at1vtdaaes-prorlssrona1s, nunca porém, superposlção ou con!llto de-competências.

ll lnequlvoca, portanto, a necc.ssldade dessa 'regulamentação
pro!lsslonal, já reconhecldw pelo próprio COnsejho Federal de
Educação, A .obrigatoriedade dn habilitação em cursos espéclflcos,
submetidos a currículos minlmos, trá cscolmar a. classe dos aventureiros, dos cha"t"latães, que tanto concorrem para a desmoralização dessa fundamental atlvldade. E esse aspecto está perfeitamente delineado num outro Parecer, dc.stn telta, da Assessoiia de
Recursos Humanos do Mln!st.érlo da Saúde que, em certo trecho.
assim se manlr ..ta:
"Há !Il!lls de 5 anos !o! det!nldo o currículo mínimo pn.ra
a .hab1lltação na profissão em discussão, considerando a
neoe<Sidnde. de corrigir talha do sistema educnclonnl, a
·qual permitia a atuação .de um grupo pro!lsslonnl sem n
devida !armação pro!lsslonnllzante. Nc.ste espaço de tempo
!armou-se um considerável número de pessoal hnb1lltado
nos termos da Lei n.o 5.692/71, os quais somados ao contingente de "pro!lsslonnls práticos", Justl!lcn a necessidade
de re~ulnmentacão pro!lsslonal dos mencionados técnicos."

Vê-se, portanto, que não M vozes dissonantes. ll o Poder
Público, pelos pronunciamentos de dOis órgãos Intimamente ligados
Agradeceri:unos todo o empenho de V. Ex.• no n.tendlmcn- à área, o Ministério dn Saúde e o Ministério da Educação e Culto ao ora sollcltado, dado a relevô.ncln. do. matéria, não só tura; são ns entidades de classe dlrctamente Interessadas na atlvlpara nmbo.s n.s clru;scs, como também, n nosso ver, pnrn. o dade Que proclamam n lmpresclndlbllldndc da regulamentação
pro11ss1onal do Técnico em Prôtese Dentó.r1n.
próprio governo."

Nosso parcoor, desse modo, é favorável o.o Projeto de Lei da
Cámaro. n.o 17, de 1g7s. Salvo melhor juizo.
Sala das COmissões, 28 de novembro de 1978. - Eveláslo Vieira, Presidente em exoreiclo - Roy SIUltos, Relator - Ot'IA> Lehmann - Adalberto Sena - Jarbas Pnssa.rinho.

A esses npelos o Congress.o Naclono.l, certamente, nõ.o 11cnró.
lnsensivel.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto.

PARF.CER N.O 459, DE 1979

Sala das Comissões, 21 de Junho de 1979. - llelvidlo Nunes,
Preside-nte - Jalson Rn.rreto, Relntor · - Jessé Freire - Juta.hy
Ma.gn.lhües
Franco Montoro -· Lenolr Varl:'ll8 - R.:t.lmnndo
Parente,

Dn. ComlsSliO de Legisln.çiLO Social

PARECER N." 460, DE 1!179

Relator: Senn.dor Jn.ison Barreto.

Objctlvn. o presente projeto, ue autoria do !lustre deputado
Brngo. Rnmos, regulamentar o cxcrclclo dn profissão de 'l'ócnlco
cm Prótese Dcntó.rln, assim consldoru.do o hnb1Utndo cm curso

especifico, n nivel de 2.0 grnu c dcvldnmcn te Inscrito nos Conselhos
ncglonals dC' Odontolor:tn.

Da. CornlssilO do Finanças

R{'lntnr: Senudor Amnrnl Peixoto.

Chega no exume desta Comlssi\o o Projeto l\e Lcl dn Cúmurn, n.O 17/?B, de lnlclnUvn do Deputado Brngn Ramas, que pretende rc!tUlamentn.r n prorls.'líi.o de Tt'!cnlco cm Prót1~sc Dent:\rln,

,\~u~lo

de 1979

UI AlUO DO CONG!tESSO NACION,\I.(Seçlinll)

Em exnustlvn. justiflcnção, o autor nlinhn fundamentos bó.slcmJ
que nos parecem suficientes pnrn elucidar passiveis controvérsias
sobre n ncccssldnclr. de se rcgulnmcntnr n ntlvldnde proflsstonnl rios
protétlcos.
No seu artl~o 2.0, n Proposição Impõe exigências a que estarão
sujeitos os profissionais desta área técnica, para que se habilitem
ao exercício profissional, sob n flscnllznção dos Conselhos Regionais de Odontologia,
Não obstante o Projeto ter recebido n censura do eminente
relator da Comissão de Saúde, porque, a ~eu ver, t:Jd " ••• invo.lle
área privativo de outro protlssão"; já o Conselho Federal' de Odontologia, após entendimentos entre as classes Odontológica e Protét1ca, clama pela aproração dn proposição, ", .. no exato teor em
que mereceu aprovação da Câmara dos Deputados".
As outras Comissões que cxamlnnrum a matéria aprovaram-na
sem qualquer ressalva.

Todos sabemos que, na prático, n prol!ssão de protétlco acompanha, pari passu, a de odontólogo, completando-a, sem, entretanta, interferir no que lhe é de competência, sendo aquela exercida sob a orientação desta, pelo natureza dos serviços que presto.
Entendemos que a Profissão é por demais op'ortuna porque
virá ãar autonomia a uma velha c Indispensável profissão, já
sedlmentada em seu mister, que, como tal, urge ser reconhecida e
proclamada, trans!ormnndo-se em Lei este Projeto.
No que respeita b. competência regimental da Comissão de
Finanças nada há n Impedir que aprovemos o matéria.
Pelas razões expostas, opln:..mos pelo. aprovação do Projct,
de Lei da Câmara n. 0 17 de 1078.

:e o parecer.
Sola das Comissões, 23 de agosto de 1070. - Cunha Lima,
Presidente·- Amaral Peixoto, Relator - Mauro Benevides Saldanha Derzl - tLomanto Júnior ~ .Pedro Simon - Jutahy
Magalhães - Jorge Kalume - Alfonso Camargo,
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O Expediente !ido vai à publicuçilo, Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J9-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• l93, DE 1979
Nos te~mos do art. 313, da Regimento Interno, requeira dispensa de in·
tcrstfcio e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n9 54,
de 1979, que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a realizar
op~ração de empréstimo externo, para ser aplicado em Programas Priori·
tá rios da Estado, a fim de que figure na Ordem da Dia da próxima sessão.
Saiu dns Sessões, 23 de ngostn de 1979, - Murllo Radaró,

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc) - Em conseqUência da apre·
vução do requerimento a matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia
da sessão seguinte.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Passa-se à
ORDEM DO DIA
llem I:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nv 49, de
1978 (apresentado pela Comissão do Distrito Federal como conclusilo do seu Parecer n9 414, de 1979), que aprova as contas do Governo do Distrito Federal relativos 110 exercício de 1977, tendo
PARECERES, sob n•s 415 c 416, de 1979, dus·Comissões:
- De Constltulçiio e Justiça, pela constitucionalidude c juridi·
cidude; c
- De Finanças, fuvor{lvel.
Em discussi\o o projeto.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Peço u paluvra, Sr, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gubricl Hermes)- Concedo u puluvm uo nobre
SC!Hillor Dirceu Cardoso.

O SR. ll!RCEU C,\RDOSO (MDB- ES. l'nru discutir. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente Srs. Senadores, o Senado Fedem! tem no item
I~" du pauta dcstu scssilo extrm:mlinilria 11 discussão d:1s contas do Governo
dn Distrito Federal no c:w.crckio de 1977, que receberam profumlo cjusti!ic:~·
do parecer do nnhre Senador Saldunlw Dcrzi.
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Os orgãos du Casa não se manifestaram, mas o nobre relatar trouxe :1
i!preciaçào du Cusu parecer do Tribunal de Conltls do Distrito Federal, num
trabalho categórico, sucinto, estudou essas contas c as declarou lcgítimus e
corretas,
Sr. Presidente, o meu objctivo é apenas este: quando, no ano passado,
aprovumos também us contas do governo do Distrito Federal, eu havia feito
um apelo ao G DF no sentido de que atendera a uma parte pobre da populuçào. Diziu: se o Sr, Sccrctário de Viação do Distrito Federal se desse ao trabalho ou ao luxo de percorrer as ruas da Capital depois da salda dos alunos
das aulas das escolas que funcionam à noite, verincnria que as paradas de
ônibus .<te localizam cm pontas distantes dessas escolas. Há maças, filhas de
família, empregadas domésticas que estudam à noite c têm que se deslocar,
habitualmente, centenas de metros para pegar a sua condução, e o fazem desamparadas, desassistidas. Não há um policial fiscalizando, não há um teto
que as agasalhe em noites de chuva, no entanto, o Governa gasta somas
imensas para atender a outros setores da Capital que não cuidam exntamente
da sua população mais desfavorecida.
Sr. Presidente, sirvo-me da oportunidade cm que se discute a aprovuçilo
dessas contas para renovar este upclo às autoridades do Governo do Distrito
Federal.

O Sr. Itamar Franco (M DB - MG)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não, nobre Senador.
O Sr. Itamar Franco (M DB- MG)- Senador Dirceu Cardoso, att:nto
l1s palavras de V, Ex•, recordo, mais uma vez, a importância de o Distrito Federal contar com uma rcpresentaçilo politica nesta Casa- exatamente como
V. Ex• lembra- para que a população possa liscalizar melhor a ação do
Governo do Distrito Federal. O Senado não tem a estrutura adequada.
V, Ex• já o disse aqui uma vez, e repito: o Senado ê o povo na sua regionali·
dade, na sua condição loc:1l de vida, Aqui estamos representando os nossos
Estados de origcm, razão pela qual a fala de V, Ex• nesta noite me permite,
mais uma vez, fazer chegar aos altos escalões da República o desejo da popu~
lacão brasiliense de ter realmente uma representação política, seja ela a nfvel
de assembléia legislativa seja de representação no Senado Federal ou na Câmara dos Deputados. É importante que essu população, coma diz V, Ex•, a
população mais pobre, mais carente de serviços públicos, com problemas de
llgua, esgoto, calçamento -, é importante que essa população tenha a sua
representação política, O Senudo - repito - não tem estrutura adequada
para poder fiscalizar, como deveria, o Governo do Distrito Federal.

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço o aparte,
nobre Senador Itamar Franco. V, Ex• tem sido o pregoeiro da idéia, da reivindicação do povo de Brasília, no sentido de ter aqui o seu Legislativo.
De fato, é uma lacuna na organizaçüo da cidade.
Sr. Presidente, daqui fazemos, outra vez, este apelo ao Sr. Secretário de
Viação ou de Transportes, da cidade, no sentida de estudar a localização e
policiamento dos pontos de ônibus que esta mocidade estudantil procura à
noite, em busca de suas habitações em Taguatinga, no Gama, em Sobradinho, em outras cidades satélites vizinhas, c não tem assistência nenhuma. Estilo ali os estudant~.:s entregues à sanha dos assaltantes, dos marginais, dos
criminosos de todo gênero, dos criminosos sexuais, de tudo, sem assistência
nenhuma. São heroínas, as moças que lutam com esse problema toda noite,
Sr. Presidente. Saem das escolas e enfrentam esse perigo imenso, ao passo
que o dinheiro do Governo do Distrito Federal está sendo desviado para
obms faraõnicas, niio se cuidando de assistência à sua população desvalida.
Assim, Sr. Presidente, tem mzilo o ilustre Senador Itamar Franco, ele
que vem reivindicando pam Brasilia um legislativo, um legislativo que possa
ser o eco dessas reivindicações, dessas ansiedudes, deSses desejos fundumen·
tais da populuçiio.
Então, no dia em que tivéssemos aqui uma assembléia legislatlvu, teríu~
mos, ali, os rcprescntuntes do povo, que: cuidariam dessas questões,

O Sr.ltam•r Franco (M DB- MG)- Senador Dirceu Curdoso, permite V, Ex• um uparte'!
O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB - ES) - Com puzcr.
O S1·. ltum11r Frunco (MDB- MG)- Scnudor lt:lmur Franco, :~pcn:~s
para citm outro exemplo crn relação a Urasiliu, jú que V. Ex• toca nos
problemas d:l rorulaçiio nHiiS pobre, Veja o absurdo.- e cu digo como TC•
prc~cntantc Jo Est;1do de Mi nus Gerais: o Tribunal Region;d do Trubalho,
de Urasilia, niln existe: cstú subordinado ao Tribunal Regional do Trabalho
dt: Minas Gerais. Temos, al]Ui, o Tribun;ll Supcril1r do Trabalho, com ~edc
na Capital 1:cdcr:ll c, l:~mcntnvelmcntc, até hoje, o Trihunul Regional dn
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de Bmsília, nilo sai- fica na dependência do de Minas Gerais. Vê
V. Ex• por que nós, às vezes, falamos nu ncccssidude de Brusllia ter suu representação politica, para que esses fatos, que V. Ex• narra agora uo Senado,
como este que estou lhe trazendo, possam ter melhor eco, jft que no Senado,
por enquanto, eles nilo atingem quem deveriam atingir.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- V, Ex• me brinda com
outro aparte, também fundamentado, c que me traz argumentos novos à
nossa tese.
Ejustilic<~, Sr. Presidente, S. Ex• é o pregoeiro de um órgão legislativo
pum Brasília, onde tenham eco essas aspirações populares.
Sr.Presidcntc, cu percorro a pé, quilómetros e quilómetros de runs de
nossa Capital e vejo, à safdn das escolas, essas mocinhas qut: labutam o dia
inteiro c, à noite, de livrinhos debaixo dos braços, vão procurar os ônibus
que as levam a Tagunlinga, Sobradinho, Guarú e essas cidades-satélites.
E nas noites de chuva, Sr. Presidente, o sofrimento é uma coisa louca:
molhadinhas, sem um abrigo onde possam tomar o ônibus. E, no entanto, o
dinheiro que vem para Brasflia- não só da arrecadação daqui, mas de outras' procedências nacionais, poderia ser empregado nessa obra de assistência
a essa rneninada, a essa moçada que procura na escola um futuro melhor,
lutando durante o dia no seu trabalho e, à noite, curvada sobre o seu livro,
procurando melhorar o seu status de vida.
Assim, Sr. Presidente, elogio o parecer do ilustre relator, Senador Saldanha Dcrzi, um dos Senadores mais atuantes na Casa, que embora chefe da
representação de Mato Grosso, pela qual S. Ex• vela de unhas e dentes aqui,
ainda é relator das contas do Governo da Capital c, exemplarmente, apresentando parecer do Tribunal de Contas do Distrito Federal, vem suscitar a
aproVação destas contas, embora com atraso, de dois anos, de 1977- nilo é
culpa de S. Ex•, - elas mereçam, então, a nossa aprovação.
O nobre Senador merece os nossos elogios pelo seu cuidado, seu escrúpulo, pelo seu critério.
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MT)- Muito obrigado a V. Ex•.
O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB- ES)- ~que temos participado
de reuniões com S. Ex• e vimos o cuidado de S. Ex.• cm todas as organitações, sempre muito cuidadoso c muito criterioso.
Assim, Sr. Presidente, são as considerações que cu desejava fazer na
hora em que se aprovam as contas do Governo do Distrito Federal para o
ano de 1977.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Continuu cm discussão.
Se nenhum Sr. Senador desejar fazer uso da palavra, vau encerrar u dis~
cussão. (Pausa.)
Está encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau~
so.)

Aprovado.
O Projeto irá à Comissão de Redução.

t

o seguime o projeto aprm'ado:

PROJETO uE RESOLUÇÃO N• 49, de 1978
Aprova as Contas do Governo do Distrito Federal relativas ao
Excrciclo de 1977.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. São aprovadas us Contas do Governo do Distrito Federui. relativas ao exercício financeiro de 1977, :m forma do Parecer Prévio
aprovado pelo Tribunal de Contas do Distrito Fedcrul, nu Sessão de 28 dt:
setembro de 1978.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Item 2:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n9 51, de
1979 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como
conclusão de seu Parecer nv 428, de 1979), que suspende a execução
do art. 119, 11, da Lei n• 5.406, de 16 de dezembro de 1969, do Esta·
do de Minus Geruis.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-u encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentudos. (Pausa.)
Aprovado.
A mutéria vui li Comissilo de Redução.

t

o .H'gllifllt' o projeto aprovado:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• SI, DE 1979
Suspende n execução do art. 119, 11, da Lei n9 5.406, dl· 16 dl•
dezembro de 1979, do Estado de Mlnus Gmls.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. ?. suspensa, por inconstitucionalidude, nm h:rmu:-. u,,
decisão dcfinitivu do Supremo Tribunal Federal, proferida em 29 de nwr..:o
de 1979, nos autos do Recurso Extraordinário n9 89.194-3, do Estado de Mi·
nus Gerais, a execução do urt. 119, li, dn Lei 09 5.406, dt: 16 de delc:mhn 1 de
1969, daquele Estado.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- llem 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nY 52, de J97Y
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusi1o de ~cu
Parecer n9 451, de 1979), que autoriza o Governo do Es!;tdo de
Santa Catarina u alterar a finalidade du aplicação dos recur:-.os rc·
manescentes previstos na Resolução nv 28, de 30 de junho de 1977,
do Senado Federal, tendo
PARECER, sob n• 452, de 1979, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionulidade c juril.li·
cidade.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
N!lo havendo quem queria discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Puusa.)
Aprovado.
A matt:ria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE. (Gabriel Hermes) - Esgotada a matéria eon,.
tante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, redução final do Projeto de Resolução nv 52/79, arrov;,.
do na Ordem do Diu da presente sessão c que, nos termos do parágrafo úni·
co do art. 355 do Regimento Interno, se ~ão houver objcçào do Plenário v;1i
ser lida pelo Sr. !•·Secretário. (Pausa.)

E lida a seguinte:
PARECER N• 461, DE 1979
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n• 52, de 1979,
RELATOR: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução nv 52,
de 1979, que autoriza o Governo do Estado de Santa CUlarinu a ultcrur ;t li·
na\idadc da aplicação dos recursos remanescentes previstos na Reso1ut;r,n
n' 28. de 30 de junho de 1977, do Senado Federal.
S:tlu das ComissõeS, 23 de agosto de 1979.- Adalberto Sena, r)residl·ntc
- Dirceu Cardoso, Relutar - Saldanha Derzl.
ANEXO AO PARECER N• 461, DE 1979
Redaçio final do Projeto de Resolução n• 52, de 1979,
Fuça saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inci'n
VIII, da Constituição, c eu,
, Presidente, promulgo,, :-.e·
guintc
RESOLUÇÃO N•

, DE 1979

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a ulterar a fi·
nalldade da Hpllcaçilo dos recursos remanescentes pre"lstos na Rc!IO·
luçio n• 28, de 30 de junho de 1977, do Senado Federo!.
O Senado Federal resolve:

Art. IV É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizudo a ;dtc·
·rar a finulidude du uplicaçilo do rcmuncscente - no valor de
Cr$ 66.655.000,00 (sessenta c seis milhões, seiscentos c cinqUcntu c cinw mil
cruzeiros)- do empréstimo no vulor de CrS 100.000.000,00 (cem milluie,
de cruzeiros), obtido juntoU Caixa Econômicu Federal, por contudo l:undLI
de Apoio ao Desenvolvimento Sociul (FAS), nos termos du uutorilaç~o d11
Senudo Federal, atruvi:s du Resolução n• 28, de 30 de junho de 1977, pura r,.
nunciur projetas de construçilo, rccuperuçilo c reformas de est(tdios, vclt'ldru·
mos c quudrus de esportes polivulcntes, cm diversos municlpios dillJUclc h·
ta do.
Art. ,29 Esta Rcsoluçiio cntr:t em vigor nu dutu de suu public;u;i'n1.
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O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- O parecer lido vai à publi·
caçilo. Sobre a mesa, requerimento que scrú lido pelo Sr. l'·Sccrctúrio,

E lido e aprovado o _çegulnte
REQUERIMENTO N• 294, DE 1979
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
publicação, para imediata discussão c votação, da redução final do Projeto
de Resolução n' 52, de 1979.
Sala das Sessões, 23 de agosto de 1979, - Aloys\o ChaV<>
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Aprovado o requerimento,
passa-se à imediata apreciação da rcdaçào final anteriormente lida.
Em discussão a redução final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação,
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nada mais havendo que
tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a próxima a seguinte

ORDEM DO DIA

Se"ca-feir11 24 3HS7

do artigo 2' da Lei n" 4.266, de 3 de outubro de 1963, que instituiu o saláriofamília do trnba\hador, tendo
PARECER, sob n• 223, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci·
do dos Senadores Lázaro Barbozu, Tancredo Neves, Hugo Ramos c Cunha
Lima. ·

-6Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do nrt. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n• 112, de 1979, do Senador Cunha Lima, que considera não tributáveis para efeito do Imposto de Renda, os proventos c pensões nas condições
que indica, tendo
PARECER, sob n• 334, de \979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

-7Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionaJi.
dadc, n'os termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de L~i do
Senado n~' 91, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que isenta o salário
mínimo de descontos para a Previdência Social, e dá outras prov1dé:ncias,
tendo
PARECER, sob n• 283, de 1979, da Comissão
- de Const\Julçio e Justiça, pela inconstitucionalidade.

-l-

-H-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 248, DE 1976
(Em regime de urgência - art. 37\, c, Regimento Interno)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 218, D~ 1~76
(Tramitação conjunta com o PLS n• 0\, de 1977)

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n' 248, de
1976, do Senador Nelson Carneiro, que pro{be a pesca da baleia no mar territorial brasileiro, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n' 436, de \979, da Comissão de Redação, oferecendo
a redaçào do vencido e dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça c de Agricultura sobre a emenda de plenário.

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali~
dadc ejuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno}, do Projeto de Lei do Senado n' 218, de 1976, do Senador Franco Montara, que determina a aplicação de 20% do Fundo de Participação dos Municfpios cm
programas de educação pré-escolar c de Primeiro Grau, tendo
PARECERES, sob n•s 972, de 1976 e 217, da Comissão:
-de Constituição e Justiça- /fi pronunciamento: pela inconstitucionalidade, com voto vencido do Senador Nelson Carneiro: ]fi pronunciamento:
(recxamc solicitado cm plenário), pela inconstitucionalidade c injuridicidade, com voto vencido dos Senadores Cunha Lima, Hugo Ramos, Lázaro
Barboza c Tancredo Neves. (Dependendo da votação do Requerimento n~'
291/79, do Senador Franco Montara, de adiamento da votação).

-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 35, de \979 (apresentado pela Comissão de Legislação Social como conclusão de seu Parecer
n• 351, de 1979),_que autoriza o Poder Executivo a alienar à Empresa Agropecuário Santa Ursula Ltda,, lotes no Distrito Agropccuário da Superintendi:ncia da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) para a implantação de
projetas devidamente aprovados, em área de quinze mil hectares, tendo
PARECERES, sob n's 352 e 353, de 1979, das Comissões:
-de Constituição c Justiça, peta constitucionalidade c juridicidade: c
-de Agricultura, favorável,
-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n~'283, de !979, do Senador
Muuro Benevidcs, solicitando urgência, nos termos do art. 371, aHnea "c",
do Regimento Interno, para a Indicação n~'2, de 1975, de autoria do Senador
ltumar Franco, que institUi, no Senado Federal, idêntico c:stàgio para universitários, nos moldes do existente na Cümarn dos Deputados.

-4Votação, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 136, de
1976, do Senador Lourival Baptista, que altera a Lei n• 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que regula as atividudes dos representantes comerciais uutô·
nomos, c dO. outras providêncius, tendo
PARECERES, sob n•s 556, de 1978 e 328 e 329, de 1979, dus Comissões:
-de Rtdação, oferecendo a redaçiio do vencido para o segundo turno
regimentul;
- de RctJaçiio, oferecendo a rcdnçilo do vencido pnrn o segundo turno
regimental;
-de Conslltulção • Jusllço, favorável à emenda de plenário; e
-do Lc~lslnçuo Soclol, favorável à emendu.

-9PROJETO DE LEI DO SENADO N• I, DE 1977
(Tramitação conjunta com o PLS n• 218, de 1976)
VotJçào, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade cjuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• O!, de \977, do Senador Otto Lehmann, que inclui
no conceito de ensino de 111 Grau, para fins do disposto no art. 59 da Lei nY
5.69Z, de I t de agosto de 197 t, o ministrado a criança de idade inferior a sete
anos, tendo
PARECERES, sob n•s \92, de 1977 c 217, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça - /fi pronunciamento: pela injuridicidade,
com voto vencido, cm separado, do Senador Otto Lehmann c voto vencido
dos Senaroes ltalivio Coelho c Dirceu Cardoso: 2fl pronunciamento: (reexame solicitado em plenário), pela inconstitucionalidade e injuridicidade com
voto vencido dos Senadores Cunha Lima, Hugo Ramos, Lázaro B;~rboza e
Tuncrcdo Neves.
-10-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do nrt. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n• 89, de 1979, do Senador Cunha Lima, que n\tera os artigos \5, ca·
pllt, e \6 do Decreto-lei n• 1.642, de 7 de dezembro de 1978, tendo
PARECER, sob n' 238, de \979, da Comissão:
-de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci~
do dos Senadores Nelson Carneiro c Lázaro Barboza.
-11-

-5Votuç~o.

cm primeiro turno (upreciuçào preliminar da constitucionulidudc, nos termos do urtiga 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Sr:nuda nY 96, de 1979, do Sr:nudor Nelson Cnrneiro, que modilica 11 reduçi\o

0iscu~tsi\o, cm turno único, do Projeto de Resoluçi\ n~' 54, de 1979 (apre·
scntuda pela Comissi\o de Finanças como conclusi\o de seu Parecer n9 453,
de 1979), que autoriza o Governo do Estudo do Rio Grande do Sul a realizar
operação de empréstimo externo no vn\or de USS 53,000,000.00 (cinqUenta e
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três milhões de dólares) pum ser aplicndo cm progrumus prioritários doEstudo, tendo
PARECER, sob n• 454, do 1979, du Comissão:
- de Conslhulçào c Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade,
com voto cm scpurudo do Senador Pnulo Brossard, e voto vencido dos Senudores Nelson Cmneiro, Leite Chaves e Láznro Barboza.

-12Discussão, cm primeiro turno (apreciação prclim;nar da constitucionn·
lidadc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei uo
Senado n9 64, de 1979, do Senudor Franco Montara, que ulteru o§ 21' do
art. 67 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960 (lei Orgânica da Previdênciu
Social) modificaua poJo urt. 17 do Decreto-lei n• 66, de 21 de novembro do
1966- determinu que os benelicios concedidos pelo INPS serão reajustados
nu b:1sc do reajustamento do salário mínimo, tendo
PARECER, sob n• 221, de 1979, da Comissão>
-de Constilulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci·
do dos Senadores Cunha Lima, Tancredo Neves, Hugo Rumos e Lázaro
Burbozu. (Dependendo du votação do Requerimento n• 292/79, do Senador
FrancO Montara, de udiumento da discussão).
-13Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar du constitucionalidade e juridicidnde, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Pro·
jcto de Lei do Scnudo nY 75, de 1979, do Senador Franco Montara, que dispõe sobre n transmissão, por emissora de rádio e televisão, vinculadas à
União, de programas de debates sobre problemas brasileiros, e dô outras
providências, tendo
PARECER, sob n• 220, do 1979, da Comissão:
-de Constiluiçiio e Justiça, pela inconstitucionulidade e injuridicidude,
com voto vencido dos Senadores Cunha Lima, Tancredo Neves, Hugo Ra·
mos c Lázaro B:.trboza e votando, pela injuridicidade, os Senadores Helvídio
Nunes e Aloysio Chaves.

No entanto, isso é conseqUência c não causa, e como efeito precisamos
mostrar a necessidade de ir ao mui em toda sua profundidade, reformulando
o sistem:1 tributário c reforçando portunto as receitas municip:lis.
Minha prro:ucupaçàu fui Ue tal orUem que uma Uas grandes sutisfuções
que tenho como Senador da Rcpúblicu foi ter sido autor da Emcndu Consti·
tucionnl que levaria o número 5 e que exatumentc procurava restabelecer
uqueles percentuais originais dos Fundos de Participações dos Estados e
Municípios. ConseqUentemente entendo que o Prefeito Itamar Fr:mco que
terú sofrido na sua pele, dentro de sun prefeitura, aquele corte absurdo a que
só mesmo o regime de força poderia ter dado cobertura. Compreendo agora
que ele tome uma iniciativa para uliviar aquele verdadeiro ânus em que se
constituíram cm épocas passadas, as medidus do Governo Federal.

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Está encerrada a sessão.

O Sr, Eveláslo Vieira (M DB- SC)- V. Ex• me permite um aparte?

(Le~·allta-se a sessão às 18 horas e 55 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREI·
RENA SESSÃO DE 2/-8-79 E QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

I

fcitns por urautos do Governo federal, de que os municípios vivem às portns
dos flUbinctes ministcriuis, solicitando ajuda e vcrbus, como se isso fosse culpu noss:1, digo nossa, porque também me sinto homem público intinwmcntc
ligudo :h raízes municipais. O municfpio não é culpado d:1 desdita em que se
encontra cm sua gencrulidadc. Ele é vitima de uma orientação extremamente nociva ao próprio desenvolvimento nacional c não upcnas dn comunu. E
por isso mesmo é que agora assiste-se ao surto dos grandes empréstimos ao
BNH por municípios que, muitas vezes, não terão condições de suldú-los,
como os obitidos através do CURA, por exemplo. São milhões e milhões
sobrecarregados por juros c correçüo monetúriu, e se constituem, como já
tive oportunidade de dizer aqui em vez anterior, cm verdadeiras bambus rc·
lógio que vão estourar amanhã sem esses municípios terem condições de pagar seus débitos,
Nem por isso jamais deixei de votar a favor desses pleitos municipais
porque são reforços necessários para que eles possam executar, muitas vezes,
programas administrativos que atendem nos anseios coletivos. E vai caber,
urn:mhã, à União resolver esse problema, vai ter possivelmente de dispensar
o pagamento desses débitos, pelo menos grande parte deles, quundo se che·
gnr à evidência da impossibilidade prática de municípios que não puderam,
com suus receitas normais, resolver nem os problemas do diu-u-dia, quur.to
mais saldur compromissos vultosos.

O SR. MARCOS FREIRE (MDB PE. Pura discutir o projeto, Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, tentarei ser breve, inclusive porque alguns
companheiros estão inscritos para falar após a Ordem do Dia. Mas não poderia deixar de registrar o significado deste projeto, do ilustre Senador lta..
mar Franco.
Se não soubesse a sua autoria poderia, facilmente, identificar que o seu
autor era alguém ligado aos assuntos minicipais. Possivelmente um prefeito
eleito, através do voto direto e que terá sentido, na sua própria pele, us angústias de dirigir uma comunidade com extremas dificuldades de recursos.
O Sonudor Itamar Franco guarda, por certo, uma data fut!dicu: o 30 do
dezembro de 1968 quando, atruvés do Ato Complementar n9 40, o Governo
uu República, que havia fechado o Congresso Nacional o editado o Al-5,
pravelecu-se dos poderes excepcionais que se auto-outorgou para golpear,
uma vez mais, os municípios brasileiros.
Havia eu sido eleito Prefeito de Olinda, no 15 de novembro unterior, e
tive ensejo no congresso dos prefeitos recém-eleitos, em Pernambuco, de lt:·
vantur, quase que imediatamente àquele ato, a voz de protesto contra o corte
abrupto que sofreram, então, os Fundos de Participações dos Estados c Municípios.
Quando foi feita a reformu tributária, anteriormente, se huvia dcstinudo
10% do Imposto do Renda e do IPI, em fuvor dos Estudos e Municlpios. Isso
constituiu um reforço enorme porque as rendas, as receitas diretas do mu ..
nicípio haviam se esvuído de tal formu que, sem ele seria pruticumcnte im·
possível u sobrevivência du maior parte dos municípios brasileiros.
Pois bem, foi naquela ocasião que se estabelecia uma série de condicionumentos i1 utilizuçüo desses recursos que munietavum o :aJministrudor municipal - just:lmcntc uquclc que estÍI cm contuto direto com a sua popuhu;~o, com os prohlemus mais prementes du cidade que govcrnu c que, no en·
tunto, muitas vezes, tem que dcstinnr parcelas puru lins diversos ditados pclas contin,gências do diu-a-dia.
Acompunhundo u evoluçi\o du vidn municipul- que me butendo pela
autonomia municipul -, muitas vezes tenho testcmunhudo crlticus que silo

O SR. MARCOS FREIRE (M DB - PE)- Pois não.
O Sr, E•eláslo Vieira (MDB- SC)- Muitas vezes a construção de
uma escola de ensino fundamental ou b6.sica é obra prioritária para aquela
comunidude, mas já não é para outras: muitas vezes é prioritário a instalação
de um posto telefónico, de um ambulatório; muitas vezes é prioritário para
um municfpio a abertura de uma estrada. Quem está cm condições de julgar
a preferência porque lá vive, lá sente as angústias da sua comunidade, é o
político, o vereador e o prefeito: eles é que estão em condições de estabelecer
as prioridades dentre us prioridades de uma comunidade. Oru. nessas con·
diçõc::s, o Fundo de Participação dos Municípios da maneira com que vinha
sendo conduzido, em que' a aplicação era compulsória para determinados se·
tores, tolhia que esses prefeitos estabelec~ssem suas verdadeiras prioridades.
Muitas vezes a grande prioridade é u instaluçào de uma fábrica no municí·
pio, onde o prefeito tem que dar incentivos fiscais e económicos pura aquela
indústria absorver uma mão-de-obra ociosa ali existente, gerando um
problema social maior. Daí u medida acertada do Senador Itamar Frunco
em apresentar esse projeto, para dur mais elasticidude, melhores condições
uos prefeitos pura manobrarem, pura aplicarem os parcos recursos de que
dispõem pum atender as grandes necessidudes das suas comunas. Por tudo
isto entendemos corno mnnifcslação unânime a desta Casu, em favor deste
grande projeto que está sendo defendido por Senadores do MDB o da ARE·
NA e, nestu oportunidade, por V, Ex• também, Desejamos mais uma vez,
Prestar nosso apoio cm fuvor do fortalecimento dos municfpios.
O SR. MARCOS FREIRE(MDB- PE)- O Senador Evclásio Vieira
fula com cxpc:riêncin de ex-prefeito de sua cidnde. Reulmcnte S. Ex• colocou
muito bem a questão, que diretumente nfetu u comunidade. E nüo vui ser o
Ministro do Plnnejnmcnto que vui ter condições de jUlgar dn prioridndc ou
ni1o duqude empreendimento, que pode ser pequeno, minúsculo, insigniti·
cante aos olhos da Uniilo. Eo udministrudor que vive os problemas diutur·
nos da cidude, que csth cm contnto direto com sun populução, quem v:1i ter
melhores condições c sensibilidade de ser o grande {lrbitro. Por outro lado,
ele niío ~erú um homem sem nscalizuçào, porque lú est:"1 a clirnura municipul,
que t:unbí:m tem que atender aos reclamos eolctivos. Por todos cssc's motivos, ncrcUito que existe unw verdadciru ununimidndc Uuquclcs que aqui se
encontrum, inUcpcndcntcmcntc Ue partidos, pois vivem as ung(lstius dos mu·
nicfpios,

I)(,\ RIO DO CONGRESSO NACIONAl. !Scçuo III
O Sr.ltnmar Franco (MDB- MG)- Permite-me um aparte, nobre
Scnndor'!

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Com toda a satisfaçuo,
nobre Sc:nador Itamar Franco,
O Sr, Itamar Franco (MDB- MG)- Senador Marcos Freire, apenas
para dcstucar a luta de V. Ex• pelo rcstabclccimc:nto do pcrcentuul do Fundo
de Participação dos Municípios. Muitas c muitas vezes tive a oportunidade,
cm Minas Gerais, de destacar u luta de V, Ex', que acabou vitoriosa, através
da Emenda Constitucional n9 S. Hú pouco, nu aparte do Senador Lomanto
Jllnior, cu dizia da experiência mineira cm que dt: 722 m~nicípios- c cu não
me canso de repetir isto - praticamente 700 municípios com quarenta mil
habitantes. E normalmente, Senador Marcos Freire, os pequenos municípios
de Minas Gerais, com raríssimas exceções, vivem do Fundo de Participação
dos Municípios, porque evidentemente não contam com grandes indústrias.
O seu Imposto sobre Circulação de Mercadorias é pequeno. Então, do que
vivem? Vivem do Fundo de Participação dos Municfpios, e houvesse corte de
50%, já referido por V. Ex•, como sofreram as comunas mineiras, não apenas
as comunas mineiras, mas as comunas de todo o Pais. ~ a razão pela qual
destaco, neste instante, a luta também de V. Ex•, municipalista que é, grande
prefeito que foi, na defesa do Municipalismo brasileiro.
O SR. MARCOS FREIRE (M DB - PE) - Agradeço a V. Ex•
Realmente o nosso propósito era restabelecer, de uma vez só, aqueles
percentuais. Mas como politica é conversa e antes algo do que nada, terminamos chegando a um entendimento com a Liderança da ARENA para que
o restabelecimento se fizesse proporcional, I% a cada ano, para completar o
final cxatamcnte no presente exercício. Eu que tenho discordado às vezes, no
meu tempcramc:nto c no meu ardor, tão frontalmente do Senador Lomanto
Júnior, tenho certeza de que se S. Ex• jll. estivesse aqui no Senado da Re·
pública, seria um dos que advogariam a tese que abraçamos c que graças a
Deus foi vitoriosa nesta Casa, porque conheci o Senador Lomanto Júnior
quando S. Ex• era prefeito de sua cidade, grande prefc.:ito que foi, reconheci·
do por toda a Bahia.
Muitas coisas ainda teria a dizer, mas o tempo já vai longe e alguns
companheiros estão inscritos para falar ...
O Sr•. E..Iúlo VIeira (MDB- SC)- Permite·me um rápido aparte,
Senador'!
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Com toda a satisfação.
O Sr, E..lblo VIeira (MDB- SC)- Gostei muito hoje dessa reconci·
linçào da Bahia com Pernambuco. E que houvesse nesse exemplo a reconci·
liaçào nacional, com a redemocratização deste Pais.
O SR, MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Lembraria n V. Ex• queso·
mente um rio separa Pernambuco da Bahin. E talvez nilo separe: una Per·
numbuco à Bahia.
O Sr, AITonso Camargo (ARENA- PR)- Permite V, Ex• um aparte?
O SR, MARCOS FREIRE (M DB - PE) - Pois nào,
O Sr. AITonso Camargo (ARENA- PR)- V. Ex• falou certo, porque
o Municipalismo está acima dos Partidos. Diríamos até que o Municipalismo é uma filosofia. Todos nós sabemos também que não se pode falar numa
sociedade plural e democrflticu sem fortah::cer as bases municipais. A autonomia cconômica dos municfpios est!1 intimamente ligada ao fortalecimento
dus bo&ses políticas do País. De modo que estamos aqui, todos, uplnudindo c
sempre apoiando as mcdidus de fl1rtalecimcnto dos municípios, porque são
essas que dào mais autonomia ao uso dos fundos, como reformular percentuais do:; fundos e também uma modilicaçiio que foi objeto de emenda que
upresentamos, há poucos dias, ia Mesa do Congresso, assinada por Senadores dos dois Purtidos, porque é uma questiío filosófica, pura levar ao munici·
pio aqueles tributos que silo etnincntem~.:nte municipais, pois truta dos impostos sobre bens imóveis, que é uma ati vidade que st: inicia e termina dentro
do município; não é motivo, portanto, para que os impostos de tr:msmissi\o
a quttlquer titulo de bens imóveis continuem de competénciu do Estudo, de
mudo que tudo isso é umn lutu que est{t acimu dos partidos, puru fortalecer
os municípios c com isso fortulecer 11 democruda do Pais.
O SR, M•\RCOS FREIIIE (MDB- I' E)- V. Ex• tocu num ponto que
me parec1: d;.1 mailH nlualidade. G rundcs redu mos t.':l'tào n exigir exatumente
n rcforrmdaçào IHI cohranç:1 Uos impostos cmm1 morti.l·, inclusive dos imll·
veis, l]llt: após 11 reforma trib1Hflria perderam cm muito a sua significnção.
Nll instante cm que esse trihuto puso;a a ser reciclado c que vai ter um peso li·
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nancciro maior, parece-me de inteira procedência o pleito dt: que nyue de na
jurisdição do município diretamt:nte arrecadado e beneficiando esses mcs·
mos municípios.
Para encerrar, Sr. Prcsidt:nte, acho que a colocação foi bt:m feita. Nilo
se pode admitir u existência de um pafs rico cujos municípios sejam pobres.
Evidentemente, se: os municípios fort:m ricos o Estado, neceltsariamr::nte,ller6
rico. Não é pluuslvel quc:rc:r que haja um bem-estar no todo se: as suas partes
estüo sucrilicudas. Acho que a melhor maneira de chegar UtranqUilidude so·
ciul, cm termos nucionais, é tentando resolver os problt:mas diretamcnte do
município brasileiro. E isso só serí1 possível não com uma autonomia for·
mal, nctícia, palavrória, mas com uma autcnomia de fato, que tc:m que rt:·
pousar necessariamente num suporte financeiro de peso.
Muito obrigado, {Muito bem! Palmas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREI·
RENA SESSÃO DE 21·8·79 E QUE, ENTREGUE ii REVISiiO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O SR. MARCOS FREIRE (M DB - PE. Para encaminhar a votaçuo.)
- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O Senador Nelson Carneiro disse muito bem que a iniciativa parlamen·
tar, procurando estabelecer um reajuste em período fnnis curto do salário
mínimo, jll. tem cabelos brancos. Não foi a primeira, a iniciativa do Senador
Mauro Bcnevides de tentar resolver esse problt:ma que diz tilo de perto à
classe trabalhadora do Brasil.
Realmente a politica econõmico.financeira do Governo tem engendra·
Uu uma sl:rie de mccani::mos para defender o capital do processo inflacio·
nll.rio. Assim, por exemplo, sabemos que aqueles que têm algum dinheiro e
que abrem caderneta de poupança na Caixa Económica são beneficiados, de
três cm três meses, com a correção monetária. Da mesma forma os qut: ad·
qui rem Obrigações Reajustáveis da Tesouro Nacional têm a defesa contra o
processo inOacionária, através, por igual, da correçào monetária trimestral.
Tambêm o BNH, que empresta dinheiro, cobra dos mutuários correçào mo·
netária desse período de tempo. E uma defesa que o próprio Governo cansa·
grau em torno dos que lidam com o capital.
Pois bem, a Oposição brasileira, através de vários de seus reprcsentantc:s
- e tive eu a oportunidade de também apresentar projeto de lei há mais de
três anos, pedindo reajuste trimestral dos salários mínimos -, se preocupa
com a defesa do poder aquisitivo do assalariado brasileir~.
Infelizmente, o Governo que ê tão ágil em oferecer mecanismos de proteção aos homens que vivem de capital, até hoje não encontrou tempo, ou
discernimento, ou boa vontade, ou sei lá mais o quê, para resolver c::ste grave
problema da classe trabalhadora brasileira. Quem recebe salário mínimo
tem o reajuste de ano em ano, c não se diga que são poucos, porque o próprio censo de 1970 e outros levantamentos estatísticas que têm sido procedi·
dos pelo Governo mostraram que mais da metade da população br,asileira
ganha na base do salário mínimo. Sei muito bem que: não serão as minhas
palavras que irão demover a posiçüo da Aliança Renovadora Nacional; ma~
que cstu minha intervenção seja, sobretudo, um apelo, um apelo para que o
Governo, através da sua Liderança nesta Casa, apresse as d~ssõcs, as quais
poderão ser tomadas, mesmo dentro daquela visão global a que se referiu o
Senador Jarbus Passarinho,
A minha esperança é que a negativa na pedido de urgência do projeto
do Senador Mauro Benevides nüo signifique uma procrastinaçllo indefinida
para a solução desse problema. Tendo também projetas semc:lhuntcs em tor·
no da matéria, conseqUentemente, a minha palavra é sobretudo, repito, de
conclamaçào para que os homens que integram o Partido do Governo pro·
curem sensibilizar as altas esferus da República, no sentido dt: oferecerem
uma solução concreta, objctiva e, se passivei, imediatu para esse problema.
Ainda há cerca de algumas semanas passadas, quando aqui esteve o então
Ministro do Pluncjnmento, Professor Mll.rio Henrique Simonsen, era coloca·
do esse problema e S. Ex• diziu da sua concordância de, pelo mt:nos, um reil·
juste trimestral.
Ao que constu pelo noticiúrio de: lmprcnsn o Ministro do Trabulho seria
favorúvd uo reaJustamento de 4 em 4 meses. Seja, Senhor Prt:sidente, quadrimestral ou trimestral, como cu mesmo propus em projeto ·autõnomo. mas
que haju umu tomadu de posição, a fim dC que IIC t:ncurte o período du cor·
rt:çiío do vulor du s:alúrio-mfnima, porque se estu niio for, cm verdade, a so·
luç:1o pam a siluaç~o do trabalhador brasileiro serll, pelo menos, um pusso
pura amcnilur a grave posição cm que ele se encontru de ser o st:tor du sncie·
dadc brusilcir:a o mais prejudicado, o mais preterida por uma pulíti.:a
cconúmico·linanceira extremamente injusta.
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MESA

A~:ostode

1979

LIDERANÇA DA AAINA I DA MAIORIA
Líder
Jarbo1 Pauorinho
Vlco-Lídoro•
Aloytio Chav"
Jose Uns
Aderbal Juremo
Lomonto Junlor
Moacyr DaUa
MutHI) Badaro
Saldanha Derti

Pre1ldento
Lu1z Viana (ARENA-

~A)

Lourival Baptista (ARENA- SE)

Nilo Coelho (ARENA- PE)

4•·Socrotcirlo
LIDERANÇA DO MDB I PA MINORIA

2•· Vlco-Pro•ldento

Gostàa MUller {ARENA- MT)

Lídor
Paulo Bronard

Dinarte Mariz (ARENA- RN)

Vlco-Lidtl!rol

1•·Socrotárlo

AleKondrtl Casta (ARENA- MA)

Henrique Santillo

Suplonto1 do Socrotcirlo1
Jorge Kolume (ARENA -

COMISSOES

Diretor1 AntOnio Carlos de Nogueira
Local: Ar"uo 11- Terreo
Telelonu1 223·6244 e 225·8~0!í- Ramais 193 e 257

Mortol Freirtl
Mouro Bonevldltl
Orestes Quercia
Pedro Simon
Roberto Soturnino

AC)

Benedito Canelas (ARENA Gabriel Herme1 (ARENA- PA)

Humb~rio Lut~na

MT)

Passos Porta (ARENA - SE)

Titular"

1. Mondei Canele
2. Jost1 Lin1
3. Eunice Mlchile1
4. Vicentt1 Vuolo

COMISSÀO 00 DISTRITO FEDERAl- (COF)

Suplente1
ARENA
I. Raimundo Parente
2. Alberto Silvo
3. Almir Pinto

(11 m11mbro1)
COMPOSIÇÀO

Presidente1 Jouo tnire
Vite•Presidento1 lozoro Borbazo

MOB
A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTF5

Chelcr1 Càndido Hippertt
Locol1 Anuo 11- Terreo
TelefOnei 225·850!í- Romoit 301e 313

I. Evandro Carreira
2. Agenor Mario
3. Mauro Benevides

1. Marcos Freire
2. Humberto Lucena

Auistente1 Corlo1 Guilherme Fonseca- Romo1676
Reuniàttl: Terças·feiras, O' 10:00 hora1
Locol1 Solo "Ciovi1 Bovilocquo"- Anexo 11- Romol623

COMISSÀO OE AGRICULTURA- (CA)

(7· membrot)

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÀO

Pr11idenle1 Evelo1io Vieira
Vice·Pretidonlel Leito Chovet

1.
2.
3.
4.

Panos Pórto
Benedito Canelai
Pedro Pedronion
Jose lins

Suplentes
ARENA
1. Jutahy Mogolhõo1
2. Affonto Can1orgo
3. Jo6o Calmon
MOB

I. Evela1i0 Vieira
2. Leito Choves
3. Jo1o Richa

1. Agonor Maria
2. Amoral PeiKoto

Auiitente1 Sônia Andrade Peiaoto - Ramo1307
Reuni6e11 Quartas·feirol, tn I0100 horas
Locoh Sola "Ruy Barbosa"- Aneao 11- Ramail621 e 716

COMISSÀO OE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)

(7 membro1)

Pre1idente1 Henrique de La Rocque
J9.Vice•Prosidonte; Aloysia Chovei
2•·Vice·Ptelidente, Hugo Roma1
Suplont11
ARENA
1. Lenoir Vergas
I. Henrique de La Rocque
2. JaCo Colmon
2. Helvidlo Nune1
3. Almlr Pinto
3. Jolt Sarney
MilTon Cabral
4. Aloy1io Chaves
5. Aderbal Juremo
5. Bernardino Viana
6. Arnon de Mello
6. Murilo Badaro
7, MOD'}Ir Dallo
8, Amoral Furlon
9. Raimundo Parente

I. Itamar Franca
2. Lozaro Borboro
3. Adalberto Seno
4, Mauro Benevides

I. Hugo Romo1
2. Leite Choves
3. lazora Barbozo
4, Nelson Carneiro
5. Paulo Btouard
6. Frànco Montor,o

I. Cunho Limo
2. Tancrodo Nev11
3. Dirceu Cordo10

Aui1tenle1 Mario Helena Bueno BrandOo- Romol305
Reuni0111 Quortol•felrol, Cu I0100 hora•
Locol1 Sola "Ciovi1 Bevllocqua"- Anuo U- Remoi 62:1

MDB
1. Houriq-'e Sontillo

2. Roberto Saturnino
3. Cilvon Rocha

COMISSÀO OE ECONOMIA- (CE)
f 11 membro1)
COMPOSIÇÀO

••

MOB

Suplentes
ARENA
1. Jose Gu•omard
2. Tc~r~o Outra
3. Bendito Canelas
4, Moocyr Oallo

Anistenle1 Ronaldo Pacheco de Oliveira- Rama1306
Reunióut Quintas· feirai, os I0100 hora•
Locah Sala "Ruy Barbosa"- Anuo 11- Ramais62ln 716

Titular11

COMPOSIÇÀO

Pr11idonllh Mend11 Canele
Vlco·Pre1idenle1 Agenor Mario

I. Jene Freire
2. Joso. Sornoy
3. Pauo1 POrto
4, Saldanha Derzi
5. Affon1o Comorgo
6. Mutilo Bodoro
7. Benedito Ferreiro

COMISSÀO OE CONSTITUIÇÀO EJUSTIÇA- (CCJ)

(15 membros)

Titulares

Titular"'

Presidente, Itamar Franco
Vice·Prelldenle1 Roberto Saturnino
Titularei

Suplentn
ARENA

I. Arnon de Mello
2. Bernardino VIana
3. Jo1e Lins
4, Jeue Freire
S. Milton Cabral
6. Benedito Conelo1
7. Lul1 Cavalcante

1. Helvldio Nunel
2. Alberto Silvo
3. Benedito Ferreiro
.4, Vicente V11olo

MDB

I. Roberto Saturnina
2, llamar Franco
3. MarCos Freire
Pedro Simon

•.

1. Jo11 Richa
2. Ore1111 Cutrcla
3,' Toncretlo Neve1

lli,\IUO llO CONGRI·~~SO NACIO~AL(Sctio 11)

MOS
1. Nel1on Carneiro
2. MDICDI Freire

Auittenllu Daniel Roi1 de So~zo- Romol675

Reuni01U1 Ouortat·feiros, cu 10130 horas
Local1 Solo "Ruy Barbosa"- Anuo 11- Ramait621 e 716

COMISS~O DE EDUCAÇ~O E CULTURA -ICEC)

(9 membros)

1. Franco Montara
2. Humberto Lucena
3. Jai1on Barreto

A11Í11enle1 Daniel Rei1 de Souza- Ramaló75
Re~o~niõe11 Quintal•feiral, 01 II100 hora1
Local1 Saln ''Ciovi1 Bewilocqua"- Anexo 11- Ramal623

COMPOSIÇ~O

Pre1idente1 JaCo Calmon
Vice·Presidente1 Jutohy Magalh6e1

.t,

3. Franco Montara

Auistenle1 Sónia Andrade Pei•ato- Ramol307

Rouni0e11 Quintat·feirot, asl0100 horot
Local1 Sala "CloYit Bevilacquo" - Ane•o 11 - Ramal 623

COMISS~O

Df FINANÇAS -(CF)
( 17 membro1)

Arnon de Mella
Vice·Pre~idenle1 Âlberta Silva

ARENA
I. Affon1o Camaroo
2. Joóo Colmon
3. Jutohy Mogalhõ11

1. luiz Cavalcante
2. Miltori Cabral
3. Alberto Silvo
4. Arnon de Molla

MOS
I. Gilvon Racho
2. Roberto Soturnino

1. Oirce~o~ Cordo10
2. Itamar Franca
3. Henrique Santillo

Ani1tonle1 Ronoldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306
Rounió1111 Quortal·feirol, 01 II100 haro1
Locol1 Anexo "8"- Solo ao lodo do Gab. do Sr. Senador
João Rosco- Ramal 484

COMISS~O DE REDAÇÀO -ICR)

Pre1idente1 Cunha Limo
Vice·Prelidenle: Tancredo Neve1

1. Raimundo Parente

2. Aman de Mella
Lomanlo Júnior
4. Affonao Comargo
S. VIcente Vuolo
6. Alberto Silva
7. Amorai.Furlan
8. Jorge Kalume
9. Jutahy Magalh6e1
10. Mend11 Canele

:r.

Suplente•
ARENA
1. Saldanha O.rzi
2. Henrique do la Rocque
3. Jené Freire
4, Jo" Sarney
5. Milton Cabral
6. Ja1éo Guiomard

MOS
1.
2.
3.
-'·

1. Cunha Uma
2,
3.
4.
S.
6,
7.

Tancrtdo Neve•
Roberto Saturnlno
Amoral Peixoto
Pedro Simon
Mauro S.nevld11
Teotónio Vilela

(5

Titularei
I. Tono Outro
2. Saldanha Deni
3. Mondei Canele

Suplenlot
ARENA
1. Jaõo Colmon
2. Muri1o Badaro
3. JoiO Sarney
MOS
I. Hugo Ramal

Ani1tente1 Mario Theruo Mogalh611 Motto- Ramo1134
Reuniõ111. Quinlol·feiral, 01 12100 horat
Locol1 Solo "Ciovit Bevilacquo"- Anexo 11- Romol623

Racha
2. Henrique Sontillo
3. Joi1on Barreto

MOS
1. Jo1e Richo
2. Adalberto Sono

Aniltonlol Corlo1 Guilh11rme Fontoco- Ramol676
Reunioet: OuiniOI•feirat, 01 10:30 hora1
LacaiJ Solo "Ruy Borbo1o"- Anexo 11- Ramoi1621

0

716

COMISS~O DE SEGURANÇA NACIONAL ·-·(CSNI

(7 membrot)
COMPOSIÇ~O

Pretidente1 Jorge Kolumo
Vice·Pr111identt1 Mouro Bene~idll
Titularei
1.
2.
3.
4.

Jorge Kolumo
Luir Cavalcante
Murilo Badoro
Benedito Ferreiro

1. Mouro Btne~ide1
2. Agenor Maria
3- Hugo Ramo1

SupleniiU
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Amoral Furlon
3. JoM Guiomord
MDB
1. Cunha limo
2. Joi10n Barreto

Anhtonte1 Corlo1 Guilherme Fon1eca- Rama167ó
Reuni6e11 Quartot·leiral, 01 9130 horo1
LocoiJ Sala "Ruy Borboto"- Ane•o U- Romuit 621 e71ó

Pre1idenle1 Tono Outra
1'·Vice·Prelidentol Saldanha Deni
2'·Vico·Pruidenlel Lomanto Junior

{9 membro1)

l. Lenoir Vorga1
2. Helvldio Nunu
3. Jene Freire
4. Moacyr Dolla
5. Henrique de Lo Rocqu11
; Aloy1io Chovei

Gil~on

l.

Suplenlel
ARENA
1. Saldanha Oerri
2. Jorge Kalume
3. Benedito Conelat

COMPOSIÇÃO

COMISS~O DE LEGISLAÇ~O SOCIAL- (CLS)

Suplente\
ARENA
l. Mohy Magolhõe1
2. Raimundo Parente
3. Eunice Mkhilol
4. Benedito Canela•

I. Lamento Junior
2. Almir Pinto
3. Alberlo Silvo
4. Jo111 Guiomord

Pre1idente: Dirceu Cordato
Vico·Prolidente1 Adalberto Seno

Anlltente1 Carlo1 Guilherme Fon1eco - Ramal 676
Reuniõe11 Quinl~n·leiral, Cu 9!30 hora1
Locol1 Sola "Clovh. Bevilocquo"- Anexo 11- Rama1623

Titularei

Titularei

membro1)

COMISSÀO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE)
{15 mombro1)

COMPOSIÇÃO
Pre1idente1 Helvldio Nune1
Vice·Pre1idenle1 Lenoir Vorgo1

Pr111idenle: Gil~on Rocha
Víco·Pretidonle; Henrique Santillo

COMPOSIÇ~O

I. Dirceu Cardo10
2. Adalberto Sono
Paulo 8rauard
Marco1 Freire
Lozoro Barboza
Jo~e Richo

COMPOSIÇ~O

Suplente~

COMPOSIÇ~O

Titularei

COMISSÃO DE SAúDE- (CS)
{7 membro1)

Pre~idonte1

Pedro Pedrouion

MOS
I. Marcos Freire
2. GiiYan Rocha

1, Adalberto Seno
2. Evelosio Vieira

Aui1tenlo1 Cândido Hippertt- Ramoi1 301·313
Reunió111 Quarlot·feirol, 01 11100 horo1
Locol1 Sala "Ruy 8orbo1a" - Ane•o 11 - Romoil621 o 71 o

COMPOSIÇÀO

2. Arnon de Mello
3. Jorge Kolume

4, Aloytio Chovei
.5. Adorbol Jyremo
6 Eunice Michilet

MOS
I. Morcot Fr11ire
2. Mouro,Benovidu
3. L11ite Cho~u

{7 membra1)

ARENA
1, Joselin~

1. Joao Calmon
2. Tono Outra
3. Jutahy Mogalhtun

I. Paulo Brouord
2. Nelton Corn11iro
3. Itamar Franco
4. Jote Richo
5. Amoral Peixoto
6. Tancredo Novol

COMISS~O DE MINAS EENERGIA -ICME)

Suplentes

Titularei

Scxt1·fdu 24 ,\KM

Ti!ularei
1. Tono Outro
2. Bernardino Viana
3. C:.oldonho Oor1i
4. Lamonto Junior
5. Mendel Conoto
6. Aderbol Juremo
7, Almir Pinto
8. Lenoir Vergo'
9, Jo111 Sarney

Suplent11
ARENA
I. Aloy1i0 Chovei
2. Pedro Pedrouion
3. Henrique d11 lo Racquo
4. Jote Guiomard
5. luiz Cavolcanlo
6.

COMISS~O DE SERVIÇO PÚSLICO CIVIL -{CSPC(

(7 mombrot)
COMPOSIÇ~O

Protidenlo1 Evondro Carreiro
Vict•Pretidente, Humberto Lucena
Suplenlet
ARENA
1. Alfonto Comorgo
Raimundo Pore11te
2. Pedro Pedrouian
Henrique de La Rocque
3. Adorbol Juremo
Bernardino Viana
Alberto Silvo

Titularei
I.
2.
3.
4,
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MDB
1. Oretlll5 Quere ia
2. Evelo1io Vieira

11, Evondro Carreiro
2. ~umberto Lucena
3. Lozoro Borboza
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ANO XXXIV- N• 098

SÁBADO, 25 DE AGOSTO DE 1979

BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VIII, da Constituição, c eu, Luil Viana, Presidente, promulgo a
seguinte
R.,;SOLUÇÃO N• 38, DE 1979
Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a alterar a finalidade da nplicaçiio dos recursos remanescentes previstos
na Resolução n' 2M, de 30 de junho de 1977, do Senado Federal.

Art, J'i' ~o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a alterar a finalidade da aplicação do remanescente- no valor de CrS
66.655.000,00 (sessenta e seis milhões, seiscentos e cinqUenta e cinco mil cruzeiros)- do empréstimo no valor de CrS 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros), obtido junto à Caixa Econõmica Federal, por conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), nos termos
da autorização do Senado Federa!, através da Resolução oY 28, de: 30 de junho de 1977, para rinanciar projetas de construção, recuperação c
reformas de estádios, velódromos e quadras de esportes polivalentes, em diversos municípios daquele Estado.
Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de agosto de 1979 - Senador Luiz Viana, Presidente

SUMÁRIO
1- ATA DA 135• SESSÃO, EM 24 DE AGOSTO DE 1979
1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Pareceres

Rttferentes às seguintes matérias:
-Projeto de Resolução n' 51/79, que suspende a execução do art.
119, II, da Lei n• 5.406, de 16 de dezembro de 1969, do Estado de Minas
Gerais. (Rcdaçilo final.)
- Projeto de Resolução n' 49/79, que aprova as Contas do Governo
do Distrito Federal relativas ao cxcrc!cio de 1977. (Redução final.)
-Projeto de Lei da Câmara n• 32f77 (n• 1.302-B/75, na Casa de ori·
gcm), que acrescenta parâgrafo ao art. 3• do Decreto-lei n• 9.853, de 13 de
setembro de 1946, que atribui à Confederação Nacional do Comércio o
encargo de criar c organizar o Serviço Social do Com~rcio.
-Projeto de Lei da Câmara n• 80/77 (n• 238-B/75, na Casa de ori·
gcm), que acrescenta parúgrafo ao artigo 323 da Consolidação das Leis do
Trubulho, aprovada pelo Dccrclo·lci n• 5.452, de I• de maio de 1943.
1.2.2- Leitura de pro]elos
- Projeto de Lei do Senado n' 246/79, de autoria do Sr. Senador
Aloysio Chaves, que dá nova rcdaçuo a dispositivos da Lei n• 5.107, de 13
de setembro de 1966.
- Projeto de Lei do Senado n• 247/79, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que ncrcsccntu dispositivos à Lei nY 2.800, de 18 de junho de 1956, que cria os Conselhos Federal e Regionais de Qufmicu, dis·
põe sobre o exercício dn prorissào de qulmico, e dú outras providências.

- Projeto de Lei do Senado n• 248/79, de autoria do Sr. Senador
Itamar Franco, que regulamenta o exercício da profissão de .. maitre" e
garçom, c dâ outras providências.
1.2.3 - Requerimentos
- N• 295/79, do Sr. Senador Henrique de La Rocquc, solicitando
tenham tramitação em conjunto os Projetas de Resolução n•s 3! c 34/79.
- N• 296/79, de urgência, para o Projeto de Lei da Câmara n• 57/79
(n• 1.637/79, na Cusa de origem), que dispõe sobre o exercício da análise
cIínico-la boratoria I.

1.2.4 - Comunicação da Presldillcla
- Referente ao tempo destinado aos oradores do Expediente da pre·
sente sessão para homenagear Duque de Caixns, Patrono do Exército
Brasileiro.

OradoreJ
SENADOR JORGE KALVME, cm nome da ARENA.
SENADOR DIRCEU CARDOSO, cm nome do MDB.
O SR. PRESIDENTE- fala associativa cm nome da Mesa.
1.3- ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei do Senado n9 248/76, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que profbe a pesca da balciu no mar territorial brasilei·
ro, c dá outras providências. Aprovado com emendn, cm regime de urgi:ncia, após pareceres dns comissões competentes, tendo usado da palavra
no encaminhamento de sua votaçUo os Srs. Dirceu Cardoso c Milton
Cubrul. À Comissuo de Redução.
-Projeto de Resolução n9 35/79, que autoriza o Poder Executivo n
~1licnur à Empr~sa Agropecuâria Suntu Úrsulu Ltda., lotes no Distrito
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Agropccuúrio da Superintendência da Zona Franca de Munuus (SU·
FRAMA) pura a imphmtução de projetas devidamente aprovudos, cm
i1re<1 de quinze mil hectares, Aprovado. À Comissão de Redução,
-Requerimento n~'2H3j79, de autoria do Sr. Senudor Mauro Bene·
vides, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regímen·
to Interno, pum a Indicação n9 2/75, do Sr. Senador Itamar Franco, que
institui, no Senado Federal, idt-ntico estágio para universitários, nos mal·
dcs do existente n; Câmnra dos Deputados. Aprovado.
- Projeto de Lei do Senado n' 136/76, de autoria do Sr. Senador
Lourival Baptista, que altera a Lei n• 4.886, de 9 de dezembro de 1965,
que regula as atividades dos representantes comerciais autõnomos, c dú
outras providénci:1s. Aprovado com emenda, À Comissão de Redaçilo.
- Projeto de Lei do Senado n• 96/79, de autoria do Sr. Senador Nel·
son Carneiro, que modilica a redução do art, 2~' da Lei n~' 4.266, de 3 de
outubro de 1963, que instituiu o sulúrio-família do trabalhador. (Apre·
ciaçào preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada para a sessão
do dia 30 de ugosto corrente, nos termos do Requerimento n~' 297/79.
- Projeto de Lei do Senado n• 112/79, de autoria do Sr. Senador
CUnha Lima, que considera não tributáveis, para efeito do Imposto de
Renda, os proventos e pensões nas condições que indica. (Apreciação
preliminar da constitucionalidade,) Votação adiada pura a sessão do dia
30 do mês corrente, nos termos do Requerimento n~' 298/79.
- Projeto de Lei do Senado n• 91/79, de autoria do Sr. Senador
Humberto Lucena, que isenta o salário mínimo de descontos para a Pre·
vidência Sociul, c dit outras providências, (Apreciação preliminar da
constitucionalidade.) Votação adiada para a sessão do dia 30 de agosto de
1979, nos termos do Requerimento n~' 299/79.
-Projeto de Lei do Senado n~' 218/76, de autoria do Sr. Senador
Franco Montara, que determina a aplicação de 20% do Fundo de Partici·
paçào dos Municípios cm programas de educação pré-escolar e de primei·
ro grau. (Tramitundo cm conjunto com o Projeto de Lei do Senado n~'
1/77.) (Apreciação preliminar da constitucionulidadc cjuridicidadc.) Votntão adiada para reexame da Comissão de Constituiçiio e Justiça, nos
termos do Requerimento nY 291f79, após usarem du palavra no encami·
nhnmento de sua votação so Srs. Franco Montara c Jurbas Passarinho.
-Projeto de Lei do Senado n• 1/77, de autoria do Sr, Senador Otto
Lchmunn, que inclui no conceito de ensino de J9 grau, para nns do disposto no art. 59 da Lei n~' 5.692, de li de agosto de 1971, o ministrado a
criunça de idade inrcrior a sete anos. (Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado n• 218/76.) (Apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade.) Votação adiada, em virtude do adiamento da
votação do item anterior, com o qual tramita cm conjunto.
- Projeto de Lei do Senado n• 89/79, de autoria do Sr. Senador
Cunha Lima, que altera os arts. 15, caput, c 16 do Decreto-lei n• 1.642, de
7 de dezembro de 1978. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.)
Rejeitado. Ao Arquivo,
- Projeto de Resolução nY 54/79, que autoriza o Governo do Estn·
do do Rio Grande do Sul a realizar operação de empréstimo externo no
vulor de USS 53,000,000.00 (cinqUenta c três milhões de dólares) para ser
aplicado em programas prioritários do Estado, Aprovado. À Comissão de
Redução,
- Projeto de Lei do Senado n• 64/79, de autoria do Sr. Senador
Franco Montoro, que altera o § 2• do art. 67 da Lei n• 3.807, de 26 de
agosto de 1960 (Lei Orgãnica da Previdência Social) modificada pelo art.

17 do Decreto-lei n~' 66, de 21 de novembro de 1966- dctcrminu que os
bcnclicios concedidos pelo INPS serão reajustados na base: do reajusta·
menta do saUirio miníma. (Apreciação preliminar da constitucionalida·
de.) Discussão adiada pura a sessão do dia 20 de setembro do ano cm cur·
so, nos termos do Requerimento n~' 292/79,
- Projeto de Lei do Senado n• 75/79, de autoria do Sr. Senador
Franco Montara, que dispõe sobre a transmissão, por emissoras de rádio c
tdcvbàu vinculadas à União, Ue progrumus Ue Uebales sobn: prublc:mus
brasileiros, c dí1 outrus providências. (Apreciação prcliminur da constitu ..
cionalidade c juridicidade.) Olscus.sào adiada para a sessão do dia 30 de
agosto corrente, nos termos do Requerimento n~' 300/79.
1.4- MAT~RIAS APRECIADAS APOS A ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei da Cãmara n• 57 f79 (n• 1.637/79, na Casa de ori·
gcm), em regime de urgência, Aprovado, após pareceres das comissões
competentes, sendo rcjeitadu a emendo! a ele oferecida. À sanção,
-Redução linal do Projeto de Lei do Senado n• 248/76, aprovado
na Ordem do Dia da presente sessão, cm regime de urgência. Aprovada. Ã.
Cümara dos Deputados.
- Redução final dos Projetas de Resolução n•s 35 e 54, de 1979,
aprovados nu Ordem do Dia da presente sessão, Aprovadas, nos termos
dos Requerimentos n•s 301 e 302/79. À promulgação,
1.5- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA
SENA DOR BENEDITO FERREIRA -Refutando acusações feil<ls
da tribuna do Senado, sobre irregularidades administnttivas que teriam
sido praticadus pelo Governador do Estado de Goiás.
SEN,JDOR I/ENRIQUE SANTILLO, explicação pessoal- Documcntução o.1prcscntuda pelo Líder do MDB na Assembléia Legislativa
do Estudo de Goiás, sobre o nssunto foculizado pelo seu antecessor na tri·
hunu.
SENADOR MURI/.0 BADARO- Necrológio do Coronel Ormin·
do Almc:ida,
SENADOR GII.VAN ROCHA- Defesa do monopólio estatal do
petróleo, tendo cm vista campanha visando a desnacionalização da PE·
TROBRÃS.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Disposição do Ministro César Cais em reivindicar, junto aos ministros da área cconõmica, financia·
mentos para o setor mineral nos mesmos níveis dos concedidos ao setor
agropecuário.
SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Apelo às autoridades cstalluais c ao Senhor Presidente da República, no sentido de envidarem es·
forças que visem a reabertura do Hospital das Clínicas de Goiünia-GO.

1.5- DESIGNAÇÃ.O DA ORDEM DO DIA DA PRÚXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2- ATAS DE COMISSÕES

J- MESA DIRETORA
4- LIDERES E VIDE-LIDERES DE PARTIDOS
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

ATA DA 135~ SESSÃO, EM 24 DE AGOSTO DE 1979
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9' Legislatura
PRESIDENCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO, LOURIVAL RAI'TISTA E GAIIRIEL HERMES
;IS /4 l/ORAS E 30 MINUTOS, ACIIAM-SE PRESENTES OS SRS. SEN,IDORES:

AUa1bc:rto Sena- Jorge Kalumc- Eunice Michiles- Evnndro Cu r·
rcir:l- R:1imundo Parente- A1oysio Chuvcs- Gabriel Hermes- Jurbas
Passarinho- A1exnndrc Cosm- Henrique de La Rocc1ue- José SmncyAlberto Silva- Bernardino Vian:1- Elvfdio Nunes- Almir Pinto- José
Uns- Agcnur Muria- Jessé Freire- Milton Ci.1br:ll- AUcrba1 Jurem a

- M:1rcos Freire- Nilo Coelho- Arnon de Mello- Luiz CavalcanteGilvan Rm.:hu - Lourival Baptista - P:1ssos Pôrto - Lomanto Júnior
- Luiz Vi:~ na - Dirceu Cardoso - Joilo Culmon - Amarul Peixoto Nelson Carneiro- Roberto Saturnino -lt:1mar Franco- Murilo B:~darú
- Tancrcdo Neves- Franco Montoro - Benedito Ferreim- Henrique
S:~ntillo- Límtro Barhm:a- Bcnellito Canelas- Mendes C:~n:~le- Pedro
PeUrossian- Affonso C:~nwrgo- José Richa- Leite Chaves- Evcl:hio
Vieira- Lenoir Vargm- Paulo BrnssarJ- Pedru Simon- Tar:.n Dutra.
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I'ARECERES N•s 464 E 465, DE 1979

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o comparecimento de 52 Srs, Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
O Sr, I~'·Sccrctílrio procederá â leitura do Expediente.

Sobre o Projeto de Lei da Ciimara n• 32, de 1977 (n' 1.302-B,
de 1975, da Cümara dos Deputados), que ..acr~:scenua parágrafo uo
ort. 3~' do Dccret~lel n~' 9.853, de 13 de setembro de 1946, que atribui à Confederação Nacional do Comércio o encargo de criar torga ..
nlzar o Serviço Social do Comércio".

P. lido o ,çeguinlc
EXPEDIENTE

PARECER N• 464, DE 1979
Da Comissão de Legislação Social

PARECERES
PARECER N• 46l, DE 1979
Da Comissão de Redaçio
Redaçio final do Projeto de Re!Oiuçio n• 51, de 1979.
Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comis.c;ilo apresenta a redação final do Projeto de Resolução n~' SI,
de 1979, que suspende a execução do art. 119, II, da Lei n• 5.406, de 16 de
dezembro de 1969, do Estado de Minas Gerais.
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1979,- Adalberto Sena, Presidente
- Dirceu Cardoso, Relator - Saldanha Denl.
ANEXO AO PARECER N• 462, DE 1979
Redaçio final do Projeto de Re!Oiuçio n• 51, de 1979.
Faca saber que o Scnudo Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
VIl, da Constituição, c cu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1979

Suspende a exea~ção do Inciso II do art. 119 da Lei n• 5.406, de
16 de dezembro de 1969, do Estado de Minas Gerais.
O Senado Federal resolve:
Art. único. ~suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida cm 29 de março de
1979, nos autos do Recurso Extraordinário n• 89.194-3, do Estado de Minas
Gerais, a execução do inciso II do artigo 119 da Lei n• 5.406, de 16 de dezembro de 1969, daquele Estado.

PARECER N• 463, DE 1979
Da Comissão de Redaçio
Redaçio final do Projeto de Re!Oiuçio n• 49, de 1979.
Rela•: Senador Saldanha Denl
A Comissão apresenta a rcdação final do Projeto de Resolução n• 49, de
1979, que aprova as Contas do Governo do Distrito Federo! relativas ao
Excrc!cio de 1977.
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1979.- Dirceu Cardoso, Presidente - Saldanha Denl, Relator - Adalberto Sena.

ANEXO AO PARECER N• 463, DE 1979
Redaçio final do Projeto de Resoluçio n• 49, de 1979.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
V, da Constituição, c cu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'

, DE 1979

Aprova as Contas do Governo do Distrito Federal relativas ao
Exerdclo de 1977.
O Scnudo Federal resolve:
Artigo ü"nico. Silo aprovadas ns Contos do Governo do Distrito Fede·
rui, rclutivus uo exercício nnancciro de 1977, nu forma do Purcccr Prévio
uprovndo pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, nu scssi\o de 28 de se·
lembro de 1978.

Súbado 15 3865

Rel•túr: Senador Jessé Freire.
Oriundo da Câmara dos Deputados, o projeto cm epigrafe acrescenta §
3•, ao art. 3•, do Decreto-lei n• 9.853, de 1946, para o fim de declarar que a
contribuição devida ao Serviço Social do Comércio (SESC) não alcança as
entidades sindicais.
A justificação apresentada pelo ilustre autor do projeto, Deputado Herbert Lcvy, partiu de um equívoco que, infelizmente, não foi argUido durante
sua tramitação na outra Casa do Congresso Nacional.
· Com efeito, afirma o nobre representante de São Paulo que estaria
ocorrendo uma discriminação de tratamento, porque enquanto as entidades
sindicais na área da indústria estão isentas da contribuição ao SES I, asjurisdicionadas à Conredcração do Comércio pagam ao SESC.
E mais. Essa discriminação teria sua fonte cm interpretação do INPS.
Entretanto, a verdade é bem outra.
O texto do Decreto-lei n• 9.403, de 25 de junho de 1946, que atribui à
Confederação Nacional da Indústria o encargo de criar o SESI. não inclui
(art. 3'). na categoria de contribuintes, as entidades sindicais.
Já o texto do Decreto-lei nt 9.853, de 1946, inclui, no art. 3', as entidades sindicais na categoria de contribuint~s.
O Decreto-lei n• 9.853, de 13 de setembro de 1946, é posterior ao
Decreto-lei n~" 9.403, de 25 de junho do mesmo ano. Este serviu de paradigma àquele. É natural que o posterior não se limitasse à cópia fiel do anterior,
incorporando aperfeiçoamentos, especialmente os destinados a suprir omissões c lacunas anotadas no texto que lhe serviu de fonte.
Por isso, o art. 3• do Decreto-lei n• 9.853, de 13-9-46, é mais abrangen·
te do que o art. 3• do Decreto-lei n• 9.403, de 25-6-46.
Natural seria que a proposição do ilustre Deputado Herbert Levy tivesse empreitado tarefa oposta, qual seja a de suprir, no art. 3' do Decreto-lei
n~' 9.403/1946, a lacuna que permitiu a exclusão das entidades sindicais do
rol dos contribuintes do SESI.
Sobretudo porque nesse sentido militam sérios fundamentos de ordem
social c moral.
Só recebem os benclicios dessas instituições os empregados cujos cmpregadores são seus contrib~1intcs.
Sào conhecidos c louvados os serviços que o SESC presta aos comerciários. Para não entrar cm arrolamento exaustivo, citaremos apenas duas
áreas: colônias de férias e restaurantes.
Constantemente o SESC recebe pedido de empregadores para scr~m admitidos como contribuintes, com vistas a assegurarem a seus empregados os
beneficias prestados pela instituição.
Se se fizer pesquisa dentre os empregados dos sindicatos. não temos dú·
vida de que a totalidade estará irrcdutivelmcntc contra a aprovação do projeto de lei do Deputado Herbert Lcvy, que beneficia poucos- as entidades
sindicais - cm prejuízo de muitos - os seus empregado~ c dependentes.
O problema não pode c não deve ser resolvido sob a 6tica menor c exclusiva da pequena contribuição devida pelas entidades sindicais, hoje ape·
nus 1,5% e assim mesmo até o limite correspondente a lO salários, porque o
fundamental se apresenta na contrapartida frente aos empregados bcncficiârios.
Para lograr economia inexpressiva nas entidatlcs sindicais, o projeto
ameaça os empregados com a pena máxima de exclusão de uma significativa
rede de serviços de que tradicionalmente se servem.
A fórmula se apresenta negativa socialmente c sem qualquer cxprcssüo
economicamente.
Falto-lhe, inclusive, respaldo mornl. pois, estando o SESC sob dircção c
cuidados de entidades sindicais de grau superior, as demnis deveriam dur,
como vêm dando o exemplo, situadas que estilo na categoria de contribuinte.~.

As ruzõcs expostas autorizam-nos a aconselhar a rcjcic;üo do presente
projeto de lei.
Saiu das Comissões, lO de maio de 1979.- Hehfdlo Nunes, Presidente
- JHSÍ! Freire, Relutar- Moacyr Dalla- Jalson Barreto- Lenolr Var·
gas - Jutahy MaKalhaes - Humberto Lucena.
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PARECER N• 465, DE 1979
Da Comlssio de Finanças
Relator: Senador Amoral Peixoto.
O presente Projeto de Lei, de autoria do Ilustre Deputado Hcrbc:rt Levy, objetivu acrescentar o parúgrafo 39 uo artigo Jv do Oecreto·lei n~' 9.853,
de 1946, a lim de excluir, expressamente, us entidades sindicais, no :imbito
comercial, d:1 contribuição supostamente devida ao S~:rviço Social do Comércio (SESC).
Dissemos que a referida contribuição é supo.~tamenrt• dcvid:.:, jH1rque o
autor do Projeto argumenta, na justificação, que u cobrança dessa contri·
buiçiio âquclas entidades decorre de uma interpretação crrônea do órgão ar·
rc~o::tdudor (INPS), dada ao art. 3~' do citado Decreto-lei.
Isto rcsuha numa discriminação incompreensível, pois esta mesma contribuic;~o não~ cobrada às entidades sindicais no âmbito da indlJstria, mercê
d:1 rc:dacào inc:quívoca do art. JY do Decreto-lei nY 9.403, de 1946, que as exclui do p~1gamento da mencionada contribuição ao Serviço Social da lndúslna (SES)),
Quer dizer, enquanto os sindicatos de empregados c: empregadores do
CorTiércio pagam a contribuição ao SESC, seus congéneres da Indústria
nada recolhem ao SESI.
D:tí, a proposição no sentido de eliminar a dhcriminação e impcrlir que
o 1NPS persista na cobr:mça injusta e indevida.
A matéria suscitaria, realmente, uma análise exegética mais :~profunda
da, não fossem as disposições do vigente Decreto nY 60.466, de 14 de marco
de 1967.
Com efeito, o referido Decreto, ao estabelecer as contribuições devidas,
pelas empresas e entidades, ao Instituto Nacional de Previdência Social, pre·
vê, no item VI da tubcla I constante do seu art. 3Q, o percentual de 1,5% (um
c meio por cento), correspondente à contribuição a ser paga ao SES! c ao
SESC. Entretanto, o~ I'~ do art. 4'~~ do mesmo Decreto dispõe, exprcss~men·
tt:, que os sindicatos e associações profissionais. tanto de empreg~dos como
de empregadores, estão isentos da taxa (contribuição) referente ao item VI
da mencionada tabela.
Desse modo, o Decreto não deixa dúvida quanto :i exclusão ou i!!ençào
pretendida no Projeto, pois exprime uma interpretação, que dir-sc-ia quase
autêntica, do disposto no art. 311 do Decreto-lei n'~ 9.853, de !946.
Não obstante isso, devemos considerar que Decreto é norma secundária
cm relação à Lei, não imprimindo, destarte, a mesma segurança ao direito.
Por esta razão, entendemos que a medida proposta se justifica plen:t·
mente, pois incorpora nu Lei preceito já estabelecido cm texto infralegal.
Ante o exposto, somos pela aprovação do presente Projeto de Lei.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1979. Cunha Lima, Presidente
Amaral Peixoto, Relator- Mauro Benevldes- Affonso Camargo- Saldanha Derzi - Lomanlo Júnior- Pedro Simon- Jorge Kalume- Jutahy
Magalhães.
PARECERES N•s 466, 467, 468 E 469, DE 1979
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 80, de 1977 (n• 238-8, de
1975, na Casa de orisem), que 61acrescenta parágrafo ao art. 323 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Deereto-lel
n• 5.45%, de I• de maio de 1943".
PARECER N• 466, DE 1979
Da Comissão de Constltulçio e Justiça
Relator: Senador ltallvlo Coelho

O projeto sob nosso exame foi originário de rtroposiçilo upresentadu
pelo Deputado Siqueira Campos, na Cümura dos Deputados, que recebeu o
n~' 238, de 1975, "dispondo sobre a remuneração mfnima devida aos profes·
sares".
Sobre o mesmo assunto, havia projetas dos Deputados Fernando Coelho c Antônio Carlos, resultando, do exame dos três, u que se acresceram,
depois, proposições análogas dos Deput11dos Otávio Ccccato e José Cumur·
go, resultando no substitutivo da Comis5ão de Educação e Culturu, aprovado pelo plenário, renumerundo o purligrafo único e ucrescendo uo urt. 323 da
CLT o ~ 2~', com u seguinte redação:
"~ 2~' O Ministério du Educação c Culturu, na lixnçUo do~
critérios a que se refere o purltgrafo anterior. lcvarú cm considcraçilo :1 naturezn dus funções do professor, o período de ocorr~ncia
dns aulus, os dispêndios com uquisiçüo de livros e de instrumento~
de trubulho, o número de alunos de cada classe, us curacterlsticu~
du região cm que se ache instul11do o estabelecimento de ensino, a~
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exigências da habilitação prolissional, a represcntnçUo socinl e ou·
tros elementos compatíveis com o exerclcio do magistério."
A m~mifestação da Comissão de Constituição e Justiça da Cim1ar:1 dM
Dcputadüs versa sobre o texto originúrio, declarando:
"Nada impede, entrctunto, que, através de lei fedem!. seja csti·
pulado s:tlário mínimo profissional do professor, a exemplo do que
ocorn:u com o médico, com o cirurgiiio-dcntista c outros que pode·
riam ser aqui mencionados, não bast:lsse a citação dos primeiros.
Julgamos, aliás, da maior importilncia a deliniçüo do Poder Central sobre matéria tão controversa."
Finalmente, opinou pela constitucionalidade, juridicidade c boa ti:cni~.:a
lcgislativ:J da proposição.
A proposição envolve, ci:Jramente, Direito do Trabalho, c, por isso mesmo, cabe-nos c:~aminar-lhe somente o mérito, nos termos do Regimento ln~
terno do Scnudo.
Nüo há como discordar da sua intenção, nem deixar de ver. nos princípios contidos no parágrafo que se pretende acrescer ao urt. 323 du CL T. um
resguardo du situação do professor, que percebe, atualmente, na maiorin dos
casos, salí1rio incompatível com o atendimento das exigências ali consuhstanciadas.
Ante o exposto, somos pela aprovaçfio do Projeto.
Sala das Comissões, 17 de maio de 1978. - Daniel Krleger, Presidente
-ltalivlo Coelho, Relutar- Helvídio Nunes- Lenoir Vargas- Accioly Fi·
lho - Leite Chaves - Dirceu Cardoso - Ouo Lehmann - Cunha Lim.a.
PARECER N• 467, DE 1979
Da Comissão de Legislação Social

Relator: Senador Ruy Santos
A Cúrn:rra dos Dcpuwdos enviou ao Senado Federai, onde tomou o
n11 80, de 1977, um projeto de lei que "acrescenta parUgrafo ao art. 323 da
Consolidaçfio das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n\' 5.45~. de
ln de maio de 1943". Este artigo está inserto na seçfio XII que trata dos direitos dos profes.wrt's. O parágrafo único deste artigo assegun1 compctêncii..l :r o
Ministério da Educação e Cultun1, para "lixar os critérios para a detcrmi·
naç:io de condigna remuneração devida aos professores". O projeto cm exa·
me passa este parírgrafo a § I? acrescentando um 29 com a seguinte redução:
"~ 2Q O Ministério dn Educação c Cultura, nu fixação dos
critérios :1 que se refere o parágrafo anterior, levará cm considcracào a nutureza das funcões do professor, o período de ocorrência
das aulas, os dispêndios com aquisição de livros e de instrumentos
de trabalho, o número de alunos de cada classe, as curactcrístic:1s
da região cm que se ache instalado o estabelecimento de ensino, :1s
cxigêncins da habilitação prolissional, a representação social e outros elementos compatfveis com o exercfcio do magistério."

2. É de ser aprova~o o presente projeto de lei. As condições estabeleci·
das são justas e o professor precisa ter melhor salário, principalmente pela
função social que desempenha.
Dou, assim, parecer favorável, ao projeto de lei n9 80, de 1977.
Salvo melhor juízo,
Saiu das Comissões, 10 de agosto de 1978.- Jessé Freire, PresidenteRuy Santos, Relutar- Lourlval Baptista- Cunha Lima- Jarbas Passarinho - Nclson Carneiro.
PARECER N• 468, DE 1979
Da Comlssiio de Educaçiio c Cultura

Relator: Senador Otto Lehmann.
I. Apresentado, em 1975, pelo nobre Deputndo Siquciru Cnmpos, o
presente Projeto mereceu u uprovução das doutus Comissões de Constituiç~o
c J ustiçn, de Trabalho e Legisluçilo Social, de Educação c Culturn c de Fi·
nanças d~r Câmara dos Deputados, sendo afinal aprovado, com emenda
suhstitutivu uprc:sentuda pela Comissão de Constituição e Justiçu duquclu
C usa.
2. Submetido à apreciação desta Casa, o projeto jí1 mereceu pareceres
fuvor:\vcis do nobre relator du douta Comissão de Constituiçi1o e Justiçn, o
Senador Italívio Coelho, bem como do nobre relator du doutu Comis~ào de
Legislaçitu Social, o Senudor Ruy Suntos,
3. Conforme ucentuou o nohrc Senador Itullvio Coelho cm seu purcccr,
ao unali~•m o mérito Jo Projeto, "não há como discordur du suu intcnçiio,
nem deixar de ver, 110s principias contidos no pur(lgmfo que ~c pretende
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ncresccr ao artigo 323 da CLT, um resguardo du situuçlio do professor, que
percebe, atualmcnte, na maioria dos casos, salário incompatlvel com o aten·
dimcnto das exigências ali consubst:tnciudas".
Realmente a situaçUo constrangedora cm que se encontru hoje u classe
dos professores está u exigir, de imediato, soluções condizentes com o valor
do tmbulho por ela desenvolvido.
Assim sendo, nos unimos prazerosamentc aos doutos relatores que nos
precederam c opinamos pela aprovação do presente projeto.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1978.- Eveláslo Vieira, Presi·
dente, cm cxercicio - Otto Lthmann, Relator - Ad11lberto Sena - Ruy
Sanlos - Jarbas Passarinho.
PARECER N• 469, DE 1979
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Amon de Mello
Originário da Câmara dos Deputados, vem o presente projeto de lei à
revisão do Senado Federal, onde já se manifestaram as doutas Comissiles de
Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Educação c Cultura.
A proposição em exame pretende acrescentar parágrafo (que seria o 2')
uo urtigo 323 do Consolidução das Leis do Trabulho, uprovudu pelo
Decreto-lei n~' 5.452, de J9 de maio de 1943, para estabelecer que, na fixação
dos critérios para a determinação da remuneração condigna devida aos pro·
fessores, o Ministério da Educação c Cultura levará cm consideração:
a natureza das funções:
o período de ocorrência das uulns:
as despesas com estudos c instrumentos de trabalho:
o número de alunos:
a região;
O as exigências da habilitação profissional;
g) a· representação social: c
h) outras exigências profissionais.

a)

b)
c)
d)
e)

2. Sem embargo dos seus nobres propósitos, não deve a iniciativa ter
prosseguimento, portanto inócua e até mesmo irrita.
3. Realmente, a desnccessidade da proposição t: nagrantc, por absoluta
falta de definição cm seu objeto. Se aprovada, constituir·se-ia apenas cm
mais uma disposição legal perfeitamente dispensável, que se somaria, sem
qualquer proveito, a inúmeras outras normas que tratam da matéria cm fo·
co.
4. Com efeito, na pesquisa da legislação pertinente, verifica-se que a
CLT estabelece, in verhis:
"Artigo 323. Não será permitido o funcionamento do estabelecimento particular de ensino que não remunere condignamente os
seus professores, ou não lhes pague pontualmente a remuneração
de cada mês.
Parágrafo único. Compete ao Ministério da Educação e S;.1ú·
de fixar os critérios para a dett:rminação da condigna remuneração
devida aos professores bem como ussegurar a execução do preceito
estabelecido no presente artigo.
Artigo 461. Sendo idêntica a função, a todo trubalho de igual
valor, prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, cor·
responderá igual salário, sem distinçUo de sexo, nacionalidade ou
idudc.
§ 29 Os dispositivos deste artigo nUa prevalecerão quando o
empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira, h ipó·
tese em que us promoções deverão obedecer nos critérios de anti·
gUidade e merecimento.
§ 39 no Caso do purll.grafo anterior, as promoções deverão ser
feitas alternadamente por merecimento c por antigilidude, dentro
de cadu categoria profissional."
Por sua vez, o Decreto n~ 71.244, de li de outubro de 1972, dispõe:
"Artigo I"' Para concessão do auxilio de que truU1 o urtigo 54
da Lei n9 5,692, de l\-8-71, consideru-se satisfatório o Estututo do
Mugistério Público que contiver, entre outrus, as seguintes disposições:
n) paridudc du rcmuncruçUo dos professores espccinlistus com
u lixadu puru outros curgos n cujos ocupantes se exija idêntico nfvcl
de l'ormuçi1o;
h) iguuJ trutamcnto de professores C cspecinlistus, funCÍO·
n(lrios ou contrutudos;
c)

.......... " ... " " ... , .... " " ..... " ........... .
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d) ... " ..... "." ..... ' ....... '' .. " ............... .
e) " ..... ". ". "". " " ... ,., " ... , ...... ,, ... , .. "

n avunços huriwntuis por tempo de serviço c por atividade
cm locais inóspitos ou de dificil acesso.
Artigo 211 As normas deste Decreto aplicam-se também às fun·
dações e entidades institufdas ou mantid01s pelos Poderes Públi·
cos."
Vale sulicntar, ainda, que o problema de remuneração dos professores
foi trutudo pelo urt. 39, do Lei n• 5.692, de li de agosto de 1971, uo cstubelc·
cer:
"Os sistemas de ensino devem fixar a remuneração dos profcs·
sares c especialistas de ensino de )9 c 2~' graus, tendo em vista a
maior qualificação em cursos c estágios de formação. aperfeiçoa·
menta ou especialização, sem distinção de graus escolares cm que
aluem."
5. O Governo Federal vem, há muitos, se preocupando com a atri·
buicão de "remuneração condigna .. aos professores, como se pode constatar
através de uma visão de outros instrumentos legais pertinentes: Decreto
n' 66.259 de 25·2·1970 {fixa níveis salariais para professores do ensino pri·
mário): Decreto-lei n9 1.126, de 2·10-1970 (fixa vencimento de pessoal do·
centc do ensino mi:dio federal): Decreto n~' 67.322, de 2-10-1970 (lixa limites
mínimos para salário de professores de ensino mi:dio c institui Grupo de
Trabalho I nterministcrial para propor normas que orientem os sistemas de
ensino na estruturação da carreira do magistério e reavaliação salarial; Lei
n~' 5.692. de 11·8-1971 (determina a existência, em cada sistema de ensino, de
um Estatuto da Carreira de Magistério e prevê a remuneração do professor
em funçüo da qualificação, sem distinção dos graus escolares a que atendem); Pluno Sctorial de Educuçiio c Cultura 1972-1974 (inclui no seu elenco
de Projetas Prioritários o Projeto n9 13- plano de carreira c melhoria de rc·
muneraçiio do magistério do ensino fundamental e Projeto no 13- plano de
carreira e melhoria de remuneração do magistério do ensino médio).
6. Todo este elenco de instrumentos legais, tem, entretanto, deixado de
cumprir sua real finalidade, de vez que o seu cumprimento vem seguidamen·
te defrontando obstáculo intransponfvcl por parte dos sistemas estaduais de
ensino- a carência de recursos financeiros necessários aefctivação de uma
boa politica de remuneração de professores.
Vale aqui lembrar que recentemente, durante o Vli I Encontro de Sccrc·
tários de Educação e Presidentes de Conselhos de Educação, o assunto foi
discutido, chegando mesmo a ser levantada proposta de revogação do De·
mto n• 71.244, de 11-10-1979, em face das dificuidudcs que os Estudos vém
encontrando em dar cumprimento aos seus dispositivos.
7. Nestas condições, pode-se concluir que não há, evidentemente, nc·
ccssidade de nova legislação sobre assunto já exaustivamente disciplinado
em diversos documentos legais.
~. Ante o exposto, opina-se pela rejciçUo do projeto.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1979.- Cunha Lima, Presid~ntc
Arnon de Mello, Relator - Jutahy Magalhães - Jorge Kalume - Affonso
Camargo- Amaral Peixoto- Tancredo Neves- Henrique de La RocqueSaldanha Derzi.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viar.n)- O E•pcdicntc tido vai à publi·
cação.
Sobre u mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. I 9·Secrctll.rio.
São lidos os seguinte.f
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 246, DE 1979
Dai nova redaçiio a dispositivos da Lei n9 5.107, de 13 de se·
lembro de 1966.
Congresso Nacional decreta:
Art. I' A letra c do item 11 c o item III do artigo 89, bem como o urtigo
')9 du Lei n9 5.107, de \3 de setembro de !966, passam n ter nova redução,
acrescentando-se, uindu, uo urtigo 8~" um pnrdgrufo único, tal como a seguir
se lê:
.. Art. 89 ........................................... .
1- ............................................... .
O

11- .............................................. .
li) ................................................ ..
h)

c)

d)
l')

..................................................
................................. ,,, ............. .
..................................................

ocorrênciu de cusamcnto:

3HtiH

Súhado

2~

III -durante a vigênci:1 do contrato de tmbalho, a conta so·
mente poderá ser utilitada na ocorrênciu das hipóteses previstas
nas lctms b, c c c do item II deste artigo.
Parágmfo único. Na hipótese prevista no item 11, letra e, o
empregado poder{! sacar de sua conta, no prazo de 90 (noventa)
dias, contados da data do casamento, importüncia equivalente até
20 (vinte) vezes o Valor de Referência da \oculidadc,"
"Art. 91' O valor da conta vinculada existente cm nome do empregado que falecer será pago, cm cotas iguais, aos respectivos de·
pendentes, habilitados perante a Previdência Social.
§ \I' Não havendo dcpenden.tes habilitados, o valor da conta
seril pago aos herdeiros do empregado, observados os termos da lei
civil.
§ 2~' O valor da conta reverterá para o FGTS se, no prazo de 2
(dois) anos contados da data do óbito, não houver dependente ha·
bilitado nem tiver sido aberto o inventário."
Art.
:1s

2~'

,\~:uscn
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Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas
cm contrário.

~isposiçõcs

Justlficacão
O clogiável trabalho realizado pela Comissão Interministerial de Atualitação da CLT. embora apenas em caráter excepcional tenha visado à alte·
ração de dispositivos legais em vigor, com a finalidade de aperfeiçoar regi·
mes c instituições jurídico-trabalhistas, conforme expresso no seu Relatório
(item 17), na realidade encerra sugestões de tão elevado alcance e repercussão sociais, que não podem nem devem ser csquecidus c muito menos retar·
dadas.
Em face da relevância e do volume da matéria, nilo é muito provável
que o anteprojcto da Consolidação das Leis do Trabalho venha a se conver~
ter cm lei a curto prazo. Daí por que, corroborando e reforçando o trabalho
daquela ilustre Comissão, antecipamos neste projeto de lei duas inovações
importantes, relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que em
absoluto importam em vulncrar aquele instituto jurídico-trabalhista.
A primeira foi assim justilicada pela Comissão Interministerial, no Re·
la tório subscrito por seu ilustre Presidente, o conhecido juristu, professor c
magistrado aposentado Arnaldo Lopes Sussekind: "A lei instituidora do
Fundo facultou à empregada do sexo feminino, por motivo de casamento, Je~
vantar os depósitos da sua conta, desde que nessa ocasiiio deixasse o empre·
go. Essa disposição encerra, no entender da Comissão (e no do autor deste
projeto também), uma dupla discriminação: contra o homem, porque não
lhe confere igual direito: contra a própria mulher, porque condiciona a aqui~
siçUo do direito à circunstância de deixar o emprego. O anteprojcto estabele·
ce que, em razão do casamento, o empregado optante, sem distinção de sexo,
poderú, mesmo na vigência do contrato de trabalho, levantar quantia não
superior a vinte.: vcze.<; o Valor de Referência da localidade. A ampliação do
campo de incidência do direito impôs limite razoável ao valor da retirada.
Mas é inquestionável que, para a grande maioria dos trabalhadores, represcntarú valioso subsídio para o matrimônio, sendo certo que, em muitos casos, tanto o homem como a mulher poderão se valer da faculdade que lhes
confere" (item 82)
As alterações introduzidas no <lrtigo 89 da Lei n~' 5.107, de 13 de setembro de 1966, através deste projeto, perseguem a linulidude acima exposta.
A segunda inovnção j{l havia sido objeto de reflexão no 2~' Seminário
Sobre Aspectos Jurídicos do FGTS, realizado em Recife, de 28 a 30 de abril
de 1972. Para justilicá-la, vamos novamente transcrever o Relatório du lavra
do eminente professor Arnaldo Lopes Sussekind: "Atualmente, falecendo o
trabalhador, se os seus dependentes, como tais considerados pela Previdên·
cia Sociul, não se habilitarem no prazo de dois unos, o valor da conta vinculada reverte em fuvor do Fundo. Oru, se o empregado optante é titular dos
depósitos feitos cm seu nome, estará conforme o Direito que seus herdeiros
possam se hubilitar, nos termos do Código Civil. Por isso, o urtigo 118 do
anteprojcto cst:ibelcce que, em caso de morte do empregado, a transferência
da conta do FGTS vinculada em seu nome se furá em favor dos seus dependentes, nos termos da Previdência Social e, na falta deles, beneficiará os herdeiros, m1 ordem de vocação heredit{triu da lei civil. Somente após o decurso
de dois anos, nu falta de hubilituçilo de dependentes ou herdeiros, reverterão
os respectivos depósitos pur:t o FGTS" (item 81).
(;o que pretende, igualmente, este projeto, uo dar novu reduçilo ao urti·
go 'l'' da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966.
As significativas repercussões sociuis positivus du presente proposição,
certamente não pussurào despercebidas dos ilustres Senhores Senadores e
Deputados Federais, rutilo pelu qual este projeto possui todas us condições

de : ij7t,l

pmu receber o :1poio da m:1ioria, se não, da totalidude do Congresso Nacio·
nu I.
Sala das Sessões, :!4 de agosto de 197Q.- Aloy~lo Ch!ll'l'S.
LEG/SLAÇ,/0 CITA DA

LEI N• 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966
Crlu o Fundo de Gnrunrla do Tempo d(' Scrvlco, c dli outrn!'i providênciu!ti,

Art. Rv O empregado poder{! utilizar a conta vincuhtda, nas seguintes
condições, conforme se dispuser cm regulamento, (9)
1- No caso de rescisão sem justu causa, pela empresa, comprovuda
pelo depósito a que se refere o artigo 6~', ou por declaração da empresa, ou
reconhecida pela Justiça do Trabalho, no de rescisão com justa causa, pelo
empregado, nos termos do artigo 483, da CLT, c nos casos de cessação de
atividadc da empresa, de término de contrato de trabalho de tempo estipulado, ou de aposentadoria concedida pela Previdência Social, a conta poderá
ser livremente movimentada.
II- No caso de rescisão, pelo empregado, sem justa causa, ou pela cm~
presa com justa causa, a conta poderá ser utilizada, parcial ou totalmente,
com a assistência do Sindicato da categoria do empregado, ou na falta deste
com a do representante do Ministério do Trabalho c Previdência Social
(MTPS) nas seguintes situações, devidamente comprovadas:
n) aplicação do capital em atividade comercial, industrial ou agropc·
cuilriu, cm que se haja estabelec,ido individualmente ou cm sociedade;
h) uquisição de moradia própria nos termos do artigo lO desta lei;
c) nect:ssidadc grave e premente pessoal ou familiar;
d) uquisição de equipamento destinado a atividade de natureza autônoma;

por motivo de casamento do empregado do sexo feminino.
III - Durante a vigência do contrato de trabalho, a conta so1 ,~,;ntc po·
der{! ser utilizada na ocorréncia das hipóteses previstas nas letras "b" e "c"
do item li deste artigo.
Art. 9~' Falecendo o empregado, a conta vinculada em seu nome será
transferida para seus dependentes, para esse lim habilitados perante a Previdência Social, e entre eles rateada segundo o critério ado tudo para concessão
de pensões por morte.
Parúgmfo único. No caso deste artigo, nào havendo dependentes hubi·
fitados no praw de 2 (dois) anos a contar do óbito, o valor da conta reverte·
rú a favor do Fundo a que :tludc o artigo I I.
c)

(

:1.~ Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e
de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 247, DE 1979
Acrcsccnln dispositivos h Lei n9 2.800, de 18 de junho de 19!'i6,
que ucrin os Conselhos Federal e Rc~Jonal!i de Qu[mlca, dispõe sobrr
o exercício du pronssiio de químico, e dá outras providências."

O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O urt. 13 du Lei n• 2.800, de 18 de junho de 1956, pussau viger
acrescido da seguinte aHnea:
"Art. 13.

... ·········· ............................. .

i) uuxiliar, dentro de suas disponibilidades financeiras, os sin·
dicatos e demais ussociuções profissionais, a fim de que estes pos·
sam premiar os ui unos que mais se destacarem nas Escolas de Qui
mica, criur escolas e promover cursos de especialização unível uni·
vcrsitúrio."

Art. 2v O urt. 27 du Lei n~' 2.800, de 18 de junho de 1956, passu a viger
acrescido dos seguintes§§ 2v c 311, renumcrado o único existente como§ I~':
"Art. 27.

9 I•

. ...... , .. , . , , , . , , ................ , . , ..... .

""."., " " . " " " . " " " , " "", " " " . "",,

S 2~' As empresas que, obrigudus Uconlrutaç1\n de qu(mico,
nào o litcrem, após serem legalmente udvcrtidns e t~.:rcm rc~.:cbido u
pcnulidade 11 que uludc o pur(1grufo unterior, sofrcrilo multa pro·
gressivu no vulor de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), :tté que
cumprum tal obrigutoriedudc.
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9 Jv O valor da multa referido no parâgn1fo anterior será reajustado :mualmcntc, nn forma da Lei n~ 6.205, de 29 de abril de
1'!75."

Art. )v

Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicuçilo.

Art. 4Y

Revogam-se as disposições em contrário.

Justlflcaçüo

lnúmcrus cm presas, t:m todo o Pais, que estilo obrigadas a contratar os
serviços profissionais de químicos, deixam de fulê·lu,~.:unl!:ntando-sç cm pa·
gar a irrisória multa a que estão sujeitas, em conformidade com o preceituudo no parágrafo único do art. 27 da Lei nll 2.800, de 18 de junho de 1956.
Em verdade, a penalidade prevista no mencionado dispositivo legal
constitui, em última análise, um autêntico convite à infraçào, eis que é muito
mais conveniente às empresas inescrupulosas pagar a multa do que cumprir
a lei.
Por esse motivo c com o objetivo de oferecer maior eficácia à detcrmi·
naçUo legal que obrigu as empresas a contratarem químicos, nos casos cm tu!
c.. ntrataçào se fizer necessária, preconizamos o ucri:scimo de mais dois pará·
grafos ao arl. 27 da Lei n~' 2.800/56, prevendo a aplicação de penas suplc·
mcntares Us empresas fultosas.
Temos para nós, também ser de justiça que os Conselhos Regionais de
Química colaborem com os sindicatos das demais associações profissionais de
quimicos, na prcmiação de alunos que se destaquem nas escolas de química,
hcm como na criação de estabelecimentos de ensino especializados. Nesse
sentido, propomos o acr~scimo de alinea ao art. 13 do n::feriUu Uiploma lc!,!al.
Sala das Sessões, 23 de agosto de 1979.- Nelson Carneiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 2.800, DE 18 DE JUNHO DE 1956
Cria os Conselhos Federal e Regionais de Química, dispõe sobre
o exercício da prorissiio de Químico, e dá outras prO\. Idênclas.
Art. 27. As firmas individuais de profissionais e as demais firmas, coletivas ou não, sociedades, associações, companhias e empresas em geral, e
suas filiais. que explorem serviços para os quais são necessárias atividades de
Químico, especificadas no Decreto-lei nY 5.452, de J9 de maio de 1943 Consolidação das Leis do Trabalho- ou nesta lei, deverão provar perante
os Conselhos Regionais de Química que essas atividades são exercidas por
profissional habilitado e registrado.
Parágrafo único. Aos infratores deste artigo serã aplicada pelo respectivo Conselho Regional de Química a muha de CrS 500,00 (quinhentos
cruzeiro:~) a CrS 5.000,00 (cinco mil cruzeiros).

(..is Comi.fsões de Comtituiçào e Justiça, de Legislação Social e
dt• Fina"ras.)
PRO.IETO DE LEI DO SENADO N' 24R, DE 1979
Rc~ulumcnta o exercício da profissão de mtÍÚre e ~ar(om, e dá
outras providências.

O Congresso Nucional decreta:
Art. 111 O exercido da profissão de mailre e de garçom, em todo o tcrritcl:oio mtcionul, depende do prévio registro na Delegacia Regional do Trahulho, que nmnterú livro próprio para esta finalidade.
Parúgrafo Único. Nns loculidades cm que não houver Delegacia Rc·
gional do Trab;.tlho, o registro a que se refere o cap1ll será feito cm qualquer
órgão da adminbtraçào públicu fcdcr<:1l, estadual ou minicipnl dc:vidumente
crcdenciuUo.
Arl. 21• Pum H ohtcnçilo do registro o interessado deverã apresentar os
seguintes documcnlOs:
I - prov:1 de idcntidudc:
11 - cmteiw de trab;.1lho c
III - atcst:tdo médico de que nilo é portador de doençu infectocnntugios:t fornecido pclus entidades fedem is, estaduais ou municipais competentes uu, na faltu destas, por qualquer médico.
Parúgmfo único. O utcstado médico u que se refere o item III serú
fornecido grutuitumcntc ao interessado. Nus localidudcs onde não houver
serviço plthiico de saúde, constitui obrigução prolissionul do médico prestar
o serviço graciosamente,
Art. y.o Ao empregador que permitir o excrclcio du profissão de mai·
tr1• ou de g:m;om que não cstcju devidamente rcgistrndo será uplicadu uma
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multa equivalente a 5 vezes o maior valor de referência, decretado nos termos da Lei n' 6.205, de 29 de nbril de 1975.
Art. 411 O salúrio mínimo dos garçons é nxado em quantia igual a quatro vezes c o dos muitrc•s em quantia igual a nove vezes o salário mínimo da
região cm que exercerem :1 profissão.
A rt. 511 Ê assegurado aos garçons c mailre.f o direito à percepção de
gorjctn calculadu com base nu despesa efctuada pelos usuários do serviço.
Parágrafo Único. Para os fins deste artigo o empregador incluirá na
nota de despesa um adicional de 12% (doze por cento) quando houver mai·
m• no estabelecimento c de lO% (dez por cento) quando inexistir e~ te profh·
siomti.
A rt. 6Y O garçom fará jus ao adicional de 10% (dez por cento) instituído
por esta lei, calculado sobre o valor total das despesas efetuadas pelos clientes que servir, c o maitre ao adicional de 2% (dois por cento) calculado sobre
o valor total das despesas cfetuadas pelos usuários do estabelecimento.
Parágrafo Único. O empregador manterá livro próprio onde serão rc·
gistrados diariamente o valor dos serviços prestados por cada garçom c forneccrú a cada interessado cópia das contas relativas aos clientes que foram
por ele atendidos.
Art. 711 A jornada normal de trabalho dos garçons e maitre i: de 6 (seis)
horas diárias.
Panígrafo Único. As horas extraordinárias trabalhadas ser~o rem une·
mdas com um acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o saláno legal ou
contratual.
Arl. 8Y Os serviços prestados entre 19 (dezenove} e 6 (seis) horas serão
rcmum:rados com um acréscimo de 40% (quarenta por cento) sobre o salário
legal ou contratual.
Art. 911 Quando os serviços forem prestados fora do estabelecimento
os garçons c mairrc•s f<.~rào jus a um adicional, por hora trabalhada, equivalcntt: a 5% (cinco por ct:nto) do salário mínimo mensul da região.
Art. 10. É considerada atividade penosa o exercício da profissão de
maitre t: de garçom, fazendo estes profissionais jus à aposentadoria especial
no prazo de 25 (vinte c cinco) anos, observadas as demais prescrições da legislaç~o previdcnciária.
Art. 11. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120
(cento c vinte) dias, a contar da sua publicação.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
,\rt. 13. São revogadas as disposições em contrário.
J ustiricaçiio
Numa época em que, no nosso País, as profissões estão sendo gradativamente regulamentadas em lei, o que é perfeitamente justo e imprescindível
numa sociedade civilizada, os garçons e mairres, lamentavelmente, ainda
não possuem um instrumento jurídico disciplinador do exercício de sua pro!issão.
Tal lacuna cm nossa legislação, imperdoável sob todos os aspectos,·nào
poderia, de forma alguma, perdurar por mais tempo: notadamente na área
trabalhista, onde, por suas delicadas e especiais implicações, os reflexos negativos se fazem mais presentes.
A par disto, ou seja, a omissão ou a inexistência de um diploma legal
que venha regularizar esta importante categoria profissional, há que se sensi·
biliz<.~r também o legislador, para os fatores sociais c humanos- talvez os
mais essenciais - que envolvem a questão.
Os garçons c os muitres, até aqui desprotegidos c sem amparo de uma
lei protetor:t de seus direitos, vêem-se numu posição de extrema insegu·
rança, intmnqUilos e sem forca. como classe, para reivindicarem seus legiti·
mos interesses. Na grande maioria encontram-se cm sérias dificuldades li·
nõlncciras ('laru mantert:m :1 [lrópria sobrevivência eu .de sua família, face a
uma inl1açào sempre crescente e um salário irrisório.
Sob cssi\s condições desfavoráveis, de nilo poderem viubilizar, concreta
c pujantemente, as suas just:1s reivindicações, por faltar-lhes rcprescntativilhtdc le!!al, c mesmo órgfto cspccinco de sua categoria, ncum eles à mercê
ú;.ts contr:tdiçõcs inerentes c implacàvcis do mercado do trabalho, gcralmen·
te- como se sabe- quase sempre desvantajoso parn a classe trabalhadora,
principalmente, pttnl a dos garçons c mailrt'.\', fracu e impotente pura reivindicar.
O projeto oru apresentado institui o registro obrigatório destes trabu·
lhudores o que faciiitnrú sobremaneira u fiscaliznçào, por parte dos órgãos
cllmpctcntcs do Ministério do Trubalho, do cumprimento das prescrições
legais 11plicávcis i1 catt:goria.
Para o excrcicio profissional passa a ser exigido atestado médico especi·
lico o que rcsulturú num benefício ni\o somente parn u própria classe mas
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tumbém para os empregudores c usuários do~ serviços. Por entendermos que
nilo seria justo onerar o trabalhador com despesas adicionais, prevê a propo·
s.içào a gratuidadc do certificado de saúde.
Dentre os benefícios previstos pura u classe, foram arrolados: salârio
mínimo profissional, direito à percepção de gorjeta, jornada diária de trabalho de seis horas, adicional noturno na base de quarenta por cento, remuneração especial por serviço prestado fora do estabelecimento c, linnlmcntc,
direito à aposentadoria especial com 25 (vinte c cinco) anos de serviço. Há
de se: reconhecer que a atividadc ora cm vias de regulamentação i: extrema·
mente penosa c fatigante, razão pela qual está a merecer critérios próprios de
remuneração c condições especiais para fins de aposentadoria.
Com a presente proposição esperamos colaborar pura a realização da
justiça social no Pais, atribuindo à catcgorià profissional visada ciireitos c
vantagens que de há muito deveriam figurar no ordenamento jurídico da
Nação.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 1979. - Itamar Franco.

(Ãs Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de
Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Os projclos lidos serão publica·
dos c remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l'i'-Secrctário.

t

lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 295, DE 1979
Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro tenham tramitação cm conjunto os seguintes projetas:
Projeto de Resolução n• 31/79
Projeto de Resolução n• 34f79.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 1979.- Henrique de La Roc:que, Presidente da Comissão de Constituição c Justil.;a.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O requerimento lido pelo Sr.
J'i'.Secretário será apreciado após a Ordem do Dia nos termos regimentais.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Sccrctúrio.

t lido o .reguime
REQUERIMENTO N• 296, DE 1979
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do Regimento,
para o Projeto de Lei da Câmara n• 57 f79 (n• 1.637/79, na Casa de origem),
que dispõe sobre o exercício da análise clínico-laboratorial.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 1979. - Jarbas Passarinho - Paulo
Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O requerimento lido pelo Sr. 19•
Secretário será apreciado após a Ordem do Dia nos termos n:gimentais.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Via nu)- O tempo deslinado aos oradores
do Expediente da presente sessão será dedicado, conforme deliberação ante·

rior do Plenário, a homenagear Duque de Caxias, patrono do Exército Bras i·
\e iro.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume que falará cm nome
da Aliança Renovadora Nacional.

'
;

O SR. JORGE KALUME (ARENA- AC. Lê o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Amanhã ó o dia dedicado no Duque de Caxias- Luis Alves de Lima c
Silva,
E o Senado Federa\, que teve a honra de ubrig6-lo como Senador, scnsl·
vel aos brasileiros que dignificaram esta Pátria, jamais deixará de recordar
seus feitos, homenageando-os, coma agora, nesta Sessão Solene, a figura
ímpar de Caxias - Patrono do Exército brasileiro.
Homem de incomcnsurúvcis qualidades, descendente de tradicional
família de militares, trouxe, desde o seu nascimento, tangido pelo destino, u
marca indelével da prolissilo que abraçaria- das Armas, E o destino lhe
foi justo quando o condu;liu UCarreira Militur! Com isso, satisfez o seu próprio ego, e o Brasil ganhou assim um grunde Soldado. Nilo vacilou nu csceIIm, mesmo subendo que a
.. ubncgaçilo do Guerreiro é uma cruz muis pesudu que u do
Mártir.~ preciso tê·la carregado por muito tempo para conhecer·
lhe o tamanho c o peso", numa afirmativa udmir6vel de Alfrcd de
Vigny. E De Gaulle cscreveru que "Os soldudos ni'lo silo sempre
convocados pura a glória, nem mesmo pum a batulhu. Não lhes
cabe decidir. Mas os soldados são sempre chnmudos u servir".
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E estas palavras do insigne soldado francês define a grandeza dessa profissão que nào ilude c quem a abraça sabe que é de sacrillcio, pois "Se vens
em busca de honrarias, não entres, encontrarás decepções; se vens cm busca
de um ideal, então entra, encontrarás honrarias".
Luís Alves de Lima c Silva, que trazia no sangue a tradição da carreira
militar, estava predestinado a se tornar um ídolo dos brasileiros, porque

"A vontade é o único elemento permanente c imutável do
espírito que, através da continuidade de propósito, dá unidade à
consciência c liga todas as idéias c pensamentos, acompanhando-os
como uma eterna harmonia".
E Caxias, graças a sua cultura, ao seu adiamantino carátcr, ao seu
espírito reta c disciplinado, venceu todas as borrascas c alcançou o pedestal
da glória dentro do pcnsamcnlo de Périclcs:
"O mérito pessoal, muito mais do que as condições sociais,
abre o caminho às honras".
E acrescentou:
"A obscuridade do nascimento, a pobreza c até a indigência
não fazem estacar o cidadão que tem capacidade para servir à Pá·
tria",
E Caxias, além do mérito pessoal, tinha a seu favor a ârvorc genealógica, c ele não poderia negá-la: haveria de seguir as pegadas de seus ancestrais!
O saudoso Monsenhor Pinto de Campos. pernambucano de Pajcú, cs·
cri to r, orador c poUtico, registrara em 1878, dois anos antes da morte de Ca·
xias, que "Escrever acerca da vida de Duque de Caxias, cm qualquer quadra
da sua já dilatada c, ainda mais, preciosa existência é sempre compor uma
página da História do Brasil autónomo. Começou ele verdadeiramente a sua
carreira com a Pátria independente, e quase não hã um notável sucesso desde
meio século, cm que tal nome se lhe não ache honrosamente vinculado".
E o emérito escritor, pressentindo o futuro radioso do militar que seria
glorificado pelo povo brasileiro, asseverou con1o um verdadeiro prOfeta:

"Outros se têm ocupado c outros muitos se ocuparão de pôr
ante os olhos do público o cslâdio percorrido pelo homem fadado a
assegurar a prosperidade desta Nação; c quando a foice inexorável
lhe deixar só o nome na memória humana, virá o futuro historiador
colocáwlo na vanguarda das celebridades brasileiras c, sob alguns
aspectos, das celebridades universais."
E isto aconteceu. Porventura não nos encontramos aqui, homenagcan·
do a sua memória, relembrando seus feitos numa época difícil, quando o
Brasil despontava para a vida, c ainda criança caminhava trôpego sobre per·
nas fracas, a suportar o peso do corpo de um gigante? Precisava cquiHbrio,
prudi:nciu, força, ta to diplomático, civismo c patriotismo. ~ramos raqufticos
e tínhamos que aplicar astáticas, as mais variadas, para superar toda sorte
de dificuldades que se apresentavam cm nossos caminhos. Jã alimcntãvamos
o desejo de projetas audaciosos que haveriam de alçar esta Pátria à admi·
ração internacional. Daí u inconstância política com toda sorte de rebeliões,
revoluções c guerras: comQ a da Independência, Paraguai, Abrilada, Farrapos, Balaiadu, Farroupilha, Sorocaba, Barbaccna c outras mais. Contudo,
os nossos patrfcios souberam superar, buscando sempre u terapêutica indicada. Era a criança inconformada em busca da idade adulta. E cm tudo isso es·
tava a figura de Luis Alves de Lima c Silva, que sabia reunir a sua condição
de: militar às suas qualidades inatas de político, diplomata c cstndista. A nossa história, rica de lances patrióticos, foi mais enriquecida c enobrecida. por
homens da fibra de um Duque de: Caxias, inegavelmente, um predestinado
que soube evitar a secessão, legando-nos este Brasil uno c imortal. E este
exc:mplo de estoicismo haverá de ser seguido pelos noss'os sucessores, man·
tendo sempre acesa a chama sagrada da nossa inviolabilidade. E nilo é demais salientarmos que somente homens do vigor patriótico de um Luis Alves
de Lima c Silva, Tamundaré, Osório, Sampaio, Andrade Neves, Câmara,
Mc:na Barreto, Tibúrcio c Mulet: administradores como Pedro 1c Pc:dro 11;
políticos como José Bonifácio, Feijó, Gonçalves Ledo, Clemente Pc:reira c
outros, imbuídos do verdadeiro 11mor ao Brasil, num perfodo conturbado de
acontecimentos os mais vuriudos, afortunadamente surgiram nu mesma época c souberam conduzir u nuu brusilciru a porto seguro.
Mas Caxias, respons{tvel pclu força terrestre, truçudo para conduzir ho·
mcns, ni\o dissocinvu u sua qualidude percgrinu de militur da do diplomata,
do estudista c: do polllico. Este c:\enco de futores deu-lhe u consgruçào a que
fez jus e que: o imortaliznriu. Sc:u pai, também, foi um dos grundcs1imoncl·
ros c, como seu uvõ, soube: se: conduzir de: mundru a muis honrosa, e os seus
c:xemplos entm o seu escudo. Puru corrobornr esta ussertivu, mencionurc:i
apenas um uto do sc:u gc:nitor, Fr;meisco de Lima c Silva, que bem define a
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sua grandeza moral e pronssional. Rcnro·mc à revolução pcrnambucana, de
1824. O General Francisco de Lima c Silva recebeu a missão de D. Pedro I,
pclu sua energia; "que vá acabar quunto untes com o. Confedernçi'l.o do Equador". A missão, dus mais árduas, foi plena de êxito, pois consegue triunfar.
Mas os comentários surgidos feriram a dignidade do bravo militar levando-o
<I dirigir carta ao Secretário dos Negócios du Guerra na qual demonstrou o
seu inatacável curá ter, sua independência moral e sua austeridade. E essa atitude foi bem compreendida pela Corte, levando D. Pedro I, ao partir, dizerlhe; "Senhor Lima! Sempre o considerei como meu amigo sincero. Vá, c lhe
entrego o dcslinu Ju:, meu:, lilhos'',
E seu nlho Luís, que herdara as qualidades u\truisticas de seu pai, de s~u
avó e de !>cus tios, teria que estar à altura de seus ancestrais, honrando 11 sua
tradiçiio familiar.
Annal o Duque de Caxias desde os ai bares de sua mocidade já se desta·
cava entre seus pares, Jovem tenente lhe é connado o Comando do Batalhão
do Imperador. E sob festas recebe a bandeira. Affonso Carvalho em sua
magnifica obra "Caxias", escrevera que
.. A bandeira do Impi:rio não pode encontrar melhores mãos
que a dignifiquem, melhor espada que n defenda", E mais adiante
registrara: "Há no espaço tocatas de sinos e salvas de canhão. O
céu c o patriotismo I.'Stào de festa. O grande Luis tem cm seus
braços a bandeira da Pátria, a bandeira do Império, que ele defcna
derá sempre, com bravura c sacriffcio, lealdade e desprendimento,
nos azares da guerra civil e nos tormentos da guerra externa, exa
pondo, em seu louvor, a sua tranqUilidade, o seu futuro, a sua vida,
c confundindo de tal forma a sua existência com a do Império, que
a biografia de um passará a ser história do outro."

Efetivamente todos os prognósticos acerca do futuro, do então jovem
oncial, foram se materializando. Era por excelência um pacincador no sentido pleno da palavra. Por essas exce\sas qualidades profissionais e sua lealdade ao Imperador, era sempre destacado para vencer os óbices, pacincar situações conturbadas e manter a unidade nacional. E nunca sofreu uma derrota; todas as suas missões obtiveram êxito completo. Disse certo escritor
que
"O Maranhão revela o general que em Tuiuti, no Paraguai,
antes de ordenar que seus soldados retomem a ofensiva, manda
com toda a calma plantar forragem para os cavalos. O Maranhão,
ou melhor, Caxias, como expressão geogránca mais saliente dessa
horripilante Balaiada, é a revelação de um organizador de gênio,
um administrador de pulso, um chefe de exceção, um técnico das
id~ias gerais, um profissional competente, uma energia cm ação.
Um general, enfim. O Governo promove-o a General (18·7·1841) c
nu mesma data lhe confere o titulo de Barão de Caxias. E nem po·
dia ser outro o título, Caxias fora, de fato, uma revelação."

Apesar da sua grandeza empregava a ironia, se necessária. Basta
\embmr o episódio com o ex-regente Padre Feijó, quando em Sorocaba che·
lia vil u revolta, dirigiu carta ao Barão de Caxias, da qual destacarei apenas o
trecho inicial:
"Quem diria que em qualquer tempo o Senhor Luis Alves de
Lima seria obrigado a combater o Padre Feijó? Tais são as cousas
deste mundo". E Caxias. responde-lhe no mesmo tom: "Quando
pensaria eu cm ulgum tempo que teria de usar da força para cha·
mm à ordem o Senhor Diogo Antônio Feijó~ Tais coisas do mun·
do!"
Sr. Presidente Srs. Senadores, às vezes nco a pensar porque tantos cünti·
cosa heróis de outros países quando os tivemos cm nossa próprio. cnsn'? Será.
que Caxias nilo se encontra no mesmo patamar de Alexandre, Epaminondns,
Washinton, We\lington, Foch, Bismnrk e tnntos outros? Na guerra modema
fala-se müito em mobilidade, rapidez como fatores fundamentais pura êxito
de qualquer ução bélica. Pois bem, essa t6.tica já era usada pelo Comandante
Caxias "rupidez da execução c chegar primeiro".
"O sentido da velocidildc nunca deixou de ser percebido cm
todos os atas de sua vida militar, apesar da tranqUilidade c screnidndc natural do seu temperamento e fisionomia a ponto de ser ai·
gurcs chumndo em frase célebre, e assim apontado U História,
como o homem sem nervos, incluindo à lcntidilo, ennm "um gran·
de herói trunqUilo."
E us lições de civismo e de umor ao 1lrasil\egndus pelo Mnrcchul Luís
Alves de Lima c Silv<1 continuam imortuis.

O Sr. Lulz Cavalcanre (ARENA- AL)- V. Ex• permire um apnrre?
O SR . .JORGE KALUME (ARENA - AC) - Com muito prazer.
O Sr. Lulz Cnvnlcnnte (ARENA- AL)- Caxias, por suas qualidades
excepcionais de soldado, foi feito Patrono do Exército. Mas Caxias foi tam·
hf:m um político excepcional, quer como Senador, quer como Presidente do
Conselho, e também como Presidente de Provfncia, Essas funções, ele as desc:mpcnhou ao mais alto nível. EntJo, as~im como Caxias é Patrono do Exér·
cito, poderia ser também, para honra dele: e nossa, patrono da classe politica
hr;lsilcira. Muito obrigado a V. Ex•

O SR ..JORGE KALUME (ARENA- AC)- Senador Luiz Cnvalcan·
te, V. Ex•, como um dos discípulos de Caxias, cxternou cxatamentc aquilo
que foi c que i: o grande Duque de Caxias. ~por isso que o Brasil, uno, ama·
nhã, estará recordando as suas ações no campo da guerra, no campo diplo·
mático c no campo político. Muito obrigado a V, Ex•
Seus discípulos seguem-no rigorosamente dentro daquele preceito salutar da disciplina, da hierarquia, do respeito mútuo, de ardor ao Brasil e vai·
lados para a nacionalidade. Em todos os atas, está presente Caxias porque
seus comandados têm sabido honrar o seu exemplo tanto na guerra como na
paz. E o Brasil ar está incólume, com suas fronteiras, as mais distantes, guar~
necidas e respeitadas. Onde quer que se vá, está o Exército, ao lado das outras forças a Marinha c a Aeronáutica, impulsionando o gigante. Se chegarmos à Amazônia de ontem e de hoje, encontramos a presença militar ajudan·
do o seu desenvolvimento de maneira hercúlea como abertura de gigantescas
rodovias, instalando linhas tclefõnicas ou telcgrãncas como ontem fizera
Rondon, ou Oh navios de guerra singrando suas águas em sintonia com a
Força Aérea Brasileira. ~ a presença do Brasil através dos disc!pulos de Ca·
xias, Tamandaré e Eduardo Gomes mantendo altaneiro o auriverdc pendão
da esperança!
Mas, Excelências, Caxias, se foi grande como militar, não foi menor
como administrador, diplomata c político. Soube csgrimar a espada na guerra, como a pena e o ta to diplomático na paz e no campo político. Era um ho·
mem completo, nascido para as grandes decisões. Vejamos como Senador da
República, como Ministro da Guerra ou como Presidente do Conselho de
Ministros. Sempre resoluto, altaneiro e cônscio de sua responsabilidade que
tinha no pensamento, apenas, o Brasil!
E o grande brasileiro procura soluçilo para todos os problemas e adapta
o Exército às novas condições ditadas pelas circunstâncias,~. sem favor, um
sábio nos assuntos relacionados aos interesses ligados à nacionalidade. Se foi
genial na estratégia militar, não foi menor na organizaçi\o do Exército na
paz, c dentre os vârios crhpreendimentos de relevo, promovidos, quando
Marquês, ocupando novamente o Ministério da Guerra, avultam as providências relativas ao Serviço Militar obrigatório, à Justiça Militar e às Colô·
nias Militares. Caxias é, incontestavelmente, o precursor de tudo o que a esse
respeito se tem feito entre nós até hoje. Quanto ao Serviço Militar, exclui os
estrangeiros e bate-se pela conscrição, defcndendo~a perante a Assembléia,
nestes termos:

"o único meio de conservar no Império um exército, ainda que
pequeno, mas o indispensável para sua defesa, ~a chamada obrigatória para o serviço das armas, dos indivfduos que, cm vossa sabe~
daria, julgardes que devem constituir a massa recrutável da nossa
população", "Faz abolir os velhos processos disciplinares do Con·
de de Lippe e os substitui por meios mais suasórios, previstos num
Regulamento Correccional das Transgressões Disciplinares, de
onde se origina o nosso atua\ Regulamento Disciplinar do Exército", "Promove a elaboração de um novo Código Penal Militar".
Quanto às Colônias Militares, foi uma das suas ~op:itações e lutou pela
sua crh1çào porque como ele escrevera:
"Em um país vastíssimo como o nosso, cm muitos pontos in·
teiramente baldo de população civilizada, além disso, com Estados
cm idênticas senilo menos lisonjeiras condições o estabelecimento
de colônins militares não é só uma conveniência administrativa, é
também uma medida política de reconhecida necessidade."
Estas transcrições que fiz, propositadamente, têm o objctivo de ilustrar
o csp{rito cclético de um homem que nasceu para comandar. ê invicto nas
batu\hus que comandou c por isso era carinhosamente cognominado de .. Filho Querido du Vitória".
NUa obstante: âvida dura da caserna, cm que formara o seu espirita, era
todavin, por c;\cclenciu, um politico. Snbin reunir sua t6ticu militar Upolitica
c dis'io der•\ prov:1s principalmente no Mnrunhilo c Rio Grundc do Sul, onde
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pacificara essas provfncins rebeladas. Desejou apenas, após cumpridas suas
missões militares, materializar seu pendor politico exercendo um cargo clcti·
vo. Por isso, pediu para ser candidato ao Senado como representante do Rio
Grande do Sul, onde também jâ rem Presidente da Provlncia, E o fizera através de carta no General Osório. Disse o Duque ao seu colega:
"'Desejo, porém, ser Senador pela sua Provfncia c creio que
para o persuadir disto não é preciso muita lógica, c que me é indi·
ferente que sejam estes ou aqueles os meus dois companheiros", E acrescenta: - "V6 para Bagé c cabale forte, c deixe o mais por
minha conta'\
Eleito pelos seus méritos,
"Caxias é o primeiro Senador pelo Rio Grande do Sul, escolhido por D. Pedro. A Carta Imperial de J• de setembro de 1845 faz
o valoroso militar ingressar na politica. Mas Caxias nilo se deixa
empolgar pelas sullS seduções. Reconhece como Gambctta":
"Quando nos tornamos soldados, não deixamos de ser cidadãos".

Ecfctivamcntc soube honrar a su11 cadeira política, como honrou oBra·
sil com as suas sucessivas vitórias nos campos da luta armada. Disse um escritor que pode-se, contudo, afirmar que o militar nllo deslustrou a tribuna,
que lhe fora confiada. E acrescentou:
"Caxias, tal a projcçilo do seu nome c a fama dos seus feitos,
era, cm 1846, uma lcgftima expressão nacional c, assim, um dos

seus mais autorizados porta-vozes. O aceitar a politica, como nova
forma de sua atividadc pública, implica no filiar-se a um partidoo Conservador. Um partido é uma forma de disciplina politica. E
Caxias teve-a sempre em alto apreço, fossem quais fossem suas modalidades,"
E Caxias soube desincumbir·se com macstria do mandalo que lhe foi
conferido, conforme depoimento de Affonso de Carvalho:
"Seu magistral discurso de 15 de julho de 1870 ~.nesse sentido,
uma obra de verdadeiro parlamentar. Às vezes, prefere, à réplica
cm grande estilo, o floretcar da ironia. No meio de tantas raposas
politicas do velho Senado, é tarefa arriscada para um general ...
Mas Caxias sai-se às maravilhas."
Se sofreu pelas ingratidões, soube manter-se altaneiro ante as intrigas
forjadas pelos invejosos porque sua presença, pela sua majestade, parecia
ofuscar aqueles que não tinham seus méritos. Desejavam, assim, solapar a
sua conduta inatacável, o seu amor à causa pública e como defensor intransi·
gente do Brasil!
Luj.,Aivcs de Lima c Silva que alcançou todos os postos do Exército,
lambEm- toi Barão, Conde, Marquês, Duque, Ministro da Guerra, Ministro
do Supremo Tribunal Militar de Justiça c Conselheiro de Estado Extraordin:lrio. Pc:lo Aviso n9443, de 25 de agosto de 1923, num preito de justiça foi
escolhido este dia - data do seu nataHcio - como o "Dia do Soldado".
Posteriormente, em 1962, o Governo Federal, pelo Decreto nY 51.429, de 13
de março. proclamou-o Patrono do Ex~rcito Brasileiro.
Nascido na Faz~nda Taqunra, hoje Munidpio de Duque de Cnxinr., no
Rio de Janeiro, era filho do Brigadeiro Francisco de Lima e Silva e àc Dona
Cimdidu de Oliveira Belo. Seu falecimento ocorreu a 7 de maio de 1880, c foi
~epultado no Cemitério do Catumbi, porém hoje seus restos mortais repousam no Pa.nteão construído na Praça da Repóblicu, nu cidade do Rio de Janeiro.
E vale a pena recordar o eloqUente c comovido discurso ll. beira do túmulo do grande soldado, pronunciado pelo Visconde de Taunoy:
''Carregaram o seu féretro seis soldados rasosj mas senhores,
esses soldados que circundam a gloriosa cova c a voz que se levanta
puru falar em nome deles, sno o corpo c o espirita de todo o Exérci·
to Brasileiro. Representam o preito derradeiro de um reconheci·
mcnto inextinguível que nós, militares, de norte a sul deste vasto
Império, vimos render no nosso velho marechal, que nos guiou
como General, como protetor, quase como pai durante quarenta
anos: soldados c orador, humildes todos cm sua espera, muito pc·
quenos pela vuliu própria, mas grandes pela elevada homenagem c
pela sinceridude du dor."
E finaliza a sua oraçiio:
"Hâ muito que narrar! Só a mais vigorosa concisi\o, unida {I
muior singclezu, é que podcrfl contur os seus feitos. Nilo hú pompus
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de linguagem, nilo há arroubos de eloqUência capazes de fazer
maior essa individualidade, cujo principal atributo foi u simplicida·
de na grandeza."
Concluo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, congratulando-me com o glo·
rioso Exército Nacional c com o Brusil por esta data, mas deixando paten·
tendo que a voz de comando do valoroso Marechal Luis Alves de Lima e Sil·
va continua ecoando lirmc, presente, vibrante, entendida, vigorosa, ouvida c
obedecida por seus discípulos c por seus patrícios que acolheram a sua liçilo
de civismo;
"Sigam-me os que forem brasileiros"! (Muito bem! Palmas!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Lê o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Numa cerimônia cívica que se repete através dos anos, nesta data, assistimos, em todas as escolas, cm todas as unidades militares sediadas por este
imenso País, em todas as casas de representação popular, c, principalmente,
na Câmara c no Senado, aos oradores, em nome da Maioria c da Minoria
aqui representadas, reverenciarem a memória do maior vulto de nossa his·
tória militar, Duque de Caxias, o Patrono do Exército, no Dia do Soldado.
Em nome do meu Partido, o MDB, cabe-me, como me couhe r:m 1Q7~
falar cm data tão significativa na nossa formação polltico·!!!!!!!~r ~~r~~~~!
tar a ligura daquele que foi o mais civil dos nossos Chefes Militares.
Sua espada, sempre desembainhada a serviço do Brasil, jamais voltou à
sua bainha, sem antes ter pacificado aqueles que venc~u.
Caxias foi um vulto militar singular que encheu nossa história no seu
tempo, como afirmação de ••uma mente à paz dada c um braço às armas fei·
to", no dizer do imortal poeta.
Jamais fez a guerra para dominar, mas sempre para pacificar.
Nunca se impôs como triunfador, mas como o elemento gerador da
concórdia, da confraternização e da paz de todos os brasileiros.
A ele, Patrono do Ex~rcito, podemos chamar modelo de soldado.
Não foi militar na exata expressão do termo, mas foi soldado, servindo
a objetivos pacifistas aos quais se entregou c para os quais colocou sua espada sempre vencedora.
Seus títulos foram conquistados não pelas batalhas que venceu, mas
pela concórdia que semeou, confraternizando vencidos e vencedores.
Soube ser Chefe, como comandante militar, c depois de vencidas as ba·
talhas, sempre foi o Líder, na pacificação de todos os brasileiros.
Não se impôs pelas armas, mas se afirmou pelas idéias, pela concórdia,
pela confraternização, como conseqOi:ncia permanente.
A imposiçiio da força, passa. Mas a conquista da idéia permanece c entre tudo que passa, jamais passa.
Manejava os instrumentos da força, como Chefe; mas, manipulava a
força de principias pacificadore.'i, como líder.
Deus lhe dera, na sua vida tumultuária e brilhante, essas duas condições
que raramente concede a Um homem: as virtudes da chefia c as qualificações
dn liderança. Ele reuniu essas duas qualificações e as exerceu no momento
próprio, a hern do Br:tsil.
Quando o eco de suas armas se extinguiu nos dcsacampados de Caxias e
de Sunw Luzia, de Sorocaba e de Piratini, surgia n paz reveladora de sua
alma civil, contrária a toda dominação c lutava br:lvamentc para que o entendimento voltasse aos lares desfeitos, a paz renascesse nos campos tu lados,
a confiança se impusesse nas consci~ncias uni tas e atormentadas e tudo re·
nascesse das cinzus das bntalhas, como expressão da concllrdia c de pacilicuçào.
Não vos admireis se cu vos disser que não tenho notícia de nenhum che·
fe militar que, nu História do Mundo, lutasse tanto na guerra para conquis·
tar a paz.
Homem de oposição, chamado pelo Governo, a ele deu sua colaboração, pura pacificar o Pufs.
No Maranhão, nesse generoso Muranhilo, dilacerado pela Buluiuda, do·
minada a cidade de Caxias, o reduto dos bulaios, nu sua luta desesperada.
E, no Murnnhào, ccoarum as palavras imortais de sua cxortnçilo:
"MARANHENSES:
Venho partilhar das vossas fudigus e concorrer q1mnto em
mim couber paru a intcirn c completa pucifiouçuo dcstn bcln purtc
do Império.
Muis militar que politico, eu quero ignorur os nomes dos parti·
dos que por dcs~-:rnt;a entre vós existam.
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Deveis conhecer a necessidudc c as vantagens da paz, condição
de riqueza c da prosperidade dos povos; c confiado na Divina Providência, que por tantas vezes nos lí:m salvado, espero achar cm
vós tudo o que for mister para triunfo de nossa causa."
Um sublime pensamento deve agora innamar o coração brasileiro.
Aspí:rrima foi a longa experiência; continuo o Amor ao Impcrudor, res·
peito i1s leis c esquecimento de vergonhosas intrigas que têm servido pura
enfraquecer-nos.
Vencedor publicou o decreto de anistia, esquecendo erros, passando
uma esponja no passado de desentendimentos, c sepultando intrigas que de·
suniam c fermentavam, jogando brasileiros contra brasileiros, harmonizun·
do, sob a mesma inspiração patriótica, vencidos c vencedores.
E ali, no Maranhão, recebe sua primeira comenda por serviços prestados ao Império: em decreto imperial é agraciado com o título de Barão de
Caxias, associando seu baronato à terra que teve como palco de sua primeira
ação pacificadora.
Esta seria a constante de sua formação c a dominante de seu carátcr.
O Brasil o mandara ao Maranhão como Luis Alves de Lima c Silva c o
Maranhão o devolve ao Brasil, como Barão de Caxias.
f: chamado para São Paulo, onde Rafael Tobias de Aguiar, c encarnan·
do as idéias de contcstaçflo, se insurge em Sorocaba.
E, cm Siio Paulo, lança sua proclamação:
.
"Paulistas, ainda é tempo, não ensangUentemos o solo que nos v1u nascer c nUa acendamos a guerra civil nesta bela Província, para não vermos redu !.ida ao estado da de São Pedro do Sul e suas vizinhas."
Era uma advertência, ao Rio Grandt: do Sul, onde os gaúchos, divididos
pelos seus ideais, em luta aberta, já haviam proclamado a República de Pir~
lini, c sacudiam o solo de sua terra abençoada, com as cargas de cavalarw
que de lado a lado ensangUentavam seus campos c dizimavam suas famnias.
Em São Paulo encontra, como chefe civil do movimento, o Padre Diogo
Feijó, ex-Ministro da Justiça e ex-Regente de S. M. o Jmpcr~d~r Pedro II.
Não o prende. Manda-o desterrado dentro da própna Patna, para VItória, no Espírito Santo, c pacifica a Província de São Paulo. . .
Chamado a Minas onde um levante cm Ba.rbacena c Santa.Luz1a ag1ta o
povo mineiro, e sabedor de que os revoltosos presos são transportados de
pés c mãos acorrentadas .censura o comandante da guarniçã~ que os co~duz
a Ouro Preto c só nUa lhes oferece cavalos porque a tropa nao os possui em
número suficiente.
Encontra em Minas, como revolucionário, a figura de Tcónlo Otoni,
uma das mais eminentes liguras da história de Minas.
E, ato continuo, desenvolve sua ação pacificadora.
Aos 38 anos de idade, Barão de Caxias c aos 39 anos, é levado a Mure·
ch;ll de campo, depois da pacificação de Minas e São Paulo ..
Desde 1835, lavra no Rio Grande do Sul, a Guerm dos Farrapos, ensangílt:nt:mdo o solo generoso dos gaúchos, cm lutas heróicas que revelaram a
bravura pessoal e o denodo de lado a lado.
·Em \842, é chamado para pacificar o Rio Grande do Sul, e ~m 19 de
· março de 1846, era afirm:1da a puz entrt: os contendores e restabelecida a o r·
dcm du Província.
Na sua Proclamação, anunciando o fim da luta, declara:
"RIO·GRANDENSES:
Os irmàbs contra quem combatíamos estão hoje congratulados convosco e j(l obedecem ao legitimo Governo do Império.
Sua Majestade, o Imperador, ordenou, por d~cret~ .de 18 de
dezembro de \844, o esquecimento do passado e mu1 positivamente
rccomendtk no mesmo dccrt:to:
- "tuis brasileiros não sejam judicialmente, nem por outra
mancirn perseguidos ou inquictndos, pelos atas que tenham sido
praticados durante o tempo du rt:volução."
Esta mugnfmima deliberação do monarca brasileiro há de ser
religiosamente cumprida. Eu o prometo sob minha palavra de hon·
ru.
Uma sú vontndc nos una, rio-grandenses!
Mnldiçiio eterna a quem ousar recordar-se das nossas dissena
sõcs passadas.
. . ..
Unii\o c lr:lnqllilidadc scju de hoje em diante nossa d!VISU.

Volta ~~ Corte onde é elevado i1 dignidudc de Conde de Ca:das, pelos
efeitos lla rwcificaçflo do Rio Grande.
Volta ao Rio Grande, como Governador c comundantc das f~rças bra·
silciras l\IIC irium aluar contra Oribc, ditnllor uru~:tunio e Rosu!>, ditador nr-

g:cntino, cm cujas c:1mpanhus ostentou o titulo de Comandante cm Chefe, c
de onde retorna vitorioso cm ambas as campanhas.
Já então pôde ostentar o título de Marquês de Caxias, c o posto de te·
nente-gcncrul.
Em 1862, conquista o posto supremo de sua carreira militar ao ser pro·
movido a marechal do Exército.
Em nns de 1866, com o fracasso das forças aliadas cm Curupaiti, é cha·
mudo Caxias para o comando geral das Forças Brasileiras em ação na Gucr·
ra do Paraguai.
Alcança significativas vitórias na passagem de ltororó e nas batalhas de
Avai c Lamas Valentinas.
Em janeiro de 1869, entra cm Assunção, como comandante supremo
dos exércitos do Brasil, Argentina c Uruguai.
Deixa pouco depois, por doença, o comando dessas forças c retorna ao
Brasil, como Duque de Caxias.
Pela terceira vez, ocupa o Ministério da Guerra, com o que encerra sua
carreira militar.
Como civil, foi Presidente das Províncias do Maranhão e Rio Grande
do Sul c Vice-Presidentc da de São Paulo.
Foi deputado c scnudor, de \845 a 1870, e foi presidente do Conselho de
Ministros.
Aqui no Senado, sentou-se ao lado de seu pai, que fora regente de Pedro
1\, na Mcnoridadt:.
Em 1íJ23, o Exército declarou Dia do Soldado, o dia do seu nascimento
c t:m J{Jfi2. a 13 de março, foi proclamado Patrono do Exército Nacional,
atr;~vés do decreto n9 51.429.
Na hora cm qut: o Brasil retoma o caminho da democratização, depois
de tantos anos de regime de exceção na hora cm que o Presidente concede
;mistin, que, embora não sendo a ampla c irrcstrita que desejava alguns, é
uma primeira retomada ou uma conquista democrática, justo é que cx~lt~
moS Caxias, o símbolo da pacificação cm nossa Pátria. As jornadas de mll\e·
guas começam ('lOr um passo Íl frente.
Ele não é apenas o símbolo de nossas virtudes militares, porque é também o símbolo de nossos mais ardentes anseios para o apagamento de má·
goas e ressentimentos, a fim de que todos, - todos os brasileiros, sem cxceçiio, - possam trabalhar juntos e unidos pelo bem da Pátria comum.
Sua espada nunca conquistou, nunca esmagou, sempre serviu à Paz, à
Confraternização e Uniiio de todos os brasileiras.
Que Caxias seja o viático de nosso acidentado caminho até alcançarmos
;1 suprema glória de viver num país em que o ódio não sl:ja o bronze de nossas ulmas e os ressentimentos o fermento que envenena nossa vida.
Como o Pucificador, caminhemos pela estrada larga da União e do En·
tendimento, da Harmonia e da Confraternização de todos os brasileiros, ci·
vis c militares.
E que uma das proclamações de Caxias, seja o tema de nossos mais ca·
ros anseios:
"ABRACEMO·NOS E UNAMO-NOS Pt\RA MARCHAR·
MOS, NÃO PEITO A PEITO, MAS OMBRO A OMBRO EM
BENEFICIO DA PATRit\ QUE É NOSSA MÃE COMUM."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palm;s, O orador é
cumprimentado.)
o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Antes de passarmos à Ordem do
Dia, ;1 Mes<l ;1gradece aos dois oradores que ocuparam a tribuna, o brilhan·
tismo c "eloqUência com que se dcsincumbiram da missão que tive,·am de
exolilar, ncsHI dat:1, o nome do estadista e soldado, Duque de Caxias, Patrono do Exército c que tanto honrou, não somente a Pútria, mus também esta
C.1sa, onde foi Senador do Império.

o SR. PRESmENTE (Luiz Viana)- Está finda a Hora do Expodion·
\1:.
J>ussa-se ii

ORDEM DO DIA
ltl'lll I:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 248, DE 1976

(Em regime de urgência- arl. 371, c, Regimento Interno)
Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Sen:1do n9
:!4H, de 1976, do Senador Nelson Carneiro, que proíbe u pesca du
halt:i;~ no mar territorial brasileiro, c dú outras providências, tendo
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PARECER, sob n• 436, de 1979, da Comissão de Redaçüo,
oferecendo a redução do vencido
Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição c Justiça e de Agricultura sobre a emenda de plenário.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Constituição c Justiça que vai ser
lido pelo Sr. J9·Secretário.

lt lido o seguinte
PARECER N• 470, DE 1979
Da Coml,.iio de Conslllulçio e Jusllça sob"' a Emenda n• I (de
Plenário), ao Projelo de Lei do Senado n• 248, del976, que "prolbe
a pesca da balela no mar lerrllorlal brasileiro".
Relalor: Senador Murllo Badaró
O iluSire Senador Humberto Lucena apresenta a Emenda n• I, de Plenário, ao Projeto sob exame, cm que pleiteia a inc1usilo de dispositivo assegurador de incentivos às atividadcs pesqueiras alt~rnativas à caça de baleias
no Escada da Parafba.
'A emenda é oportuna e rcfere·sc, como acentua o Autor na Justificação,
às providências que deverão ser adotadas pela SUDEPE, com vistas a "pelo
menos atenuar os efeitos negativos de carâtcr cconômico social, que decorrerão da proibição".
Sendo a emenda conSiitucional e jur!dica, nosso Parecer ~ pela sua apro·
vaçào, devendo·se inclui·la no texto do Projelo como artigo 3• e seu parâgra·
fo único, renumcrando-se os seguintes.
Sala das Comissões, 23 de agoSio de 1979. - Henrique de La Rocque,
Presidente - Murllo Badaró, Relator - Nelson Carneiro - Lelle Cha•esAloyslo Cha•es - Almlr Plnco - Raimundo Parente - Bernardino VIana Adcrbal Jurema.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Solicito ao nobre Senador Age·
nor Maria o parecer da Comissão de Agricultura.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Lê o seguinte parecer.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
O presente projeto, que profbe a pesca da baleia no mar territorial brasileiro, volta a esta Comis.são, à vista de emenda que lhe foi oferecida cm Plenário.
A emenda, j6. aprovada quanto à constitucionalidade ejuridicidadc pela
Comissão de Constituição c Justiça desta Casa, objetiva criar condições de
incentivo às atividadcs pesqueiras alternativas à caça da baleia no Estado do.
Paraíba, cm carátcr prioritário, cabendo à SUDEPE as iniciativas com essa
finalidade.
O autor da emenda justifica-se sob o argumento, que nos parece válido,
de que se devem tomar medidas tendentes a atenuar os efeitos prejudiciais,
de ordem econômica que decorrerão da proibição da pesca da baleia cm seu
Estado.
Assim. considerando os aspectos positivos da sugestão que se contém na
emenda n9 I, de Plenário, opinamos por sua aprovação.
É o parecer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Os pareceres silo favorâveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Em votação o projeto, em segundo turno.
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB- ES. Para encaminhar a votação.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Até que enfim estamos vendo na fase final o Projeto de autoria du ilustre Senador Nelson Carneiro que proibe a pesca da baleia no mar territorial
brasileiro, c dá outras providências.
Vemos aqui, Sr. Presidente, a posição que o Senado adotou com relação
ao Projeto Nelson Carneiro, A baleia é uma das espécies cm vias de extinção
no mundo, como as dezenas, apenas, de tigres reais que existem na Ásia c outras espécies que já se extinguiram. Os maiores mumiferos aquáticos, como a
baleia, estavam em plena cx.tinção.
As!;im, Sr. Presidente, quero encarecer aos ilustres Senadores autençilo
pum este projeto, Se continuarmos a pesca, que nas costas do Nordeste ain·
da i: exercida, com sede nu Paraíba, a nossa baleia, a baleia do mundo, será
extinta. E esse apelo eu o faço certo de que o Senado há de ouvi-lo.
Sou neto de um velho pescudor de baleia, de um homem que no seu tempo enfrcntuvuu AtlünticoNorte cm pequenos barcos de pesca, com seu urpi\o, puni pescar esses cctâccos, que hoje o mundo está vendo quase desnpu·

·\j.!O'liO dC' 1~79

_,

rt:cidos. Portanto, cu que sou produto daquela libra, duqucla alma de bronze
que enfrentava as tempestades, que enfrentava os perigos do mar em barcos
de poucos metros de comprimento, mas tinha na sua alma indõmitn o senti·
do de desbravar os mures ignorados, cu que tenho esse sentido, herdei dele, o
velho avô que eu ni\o conheci, e de quem tenho saudades morais, dele que
enfrentava as ondas do mar ignoto, c que hoje é rememorado aqui pelo neto
que enfrenta as ondas encapeladas deste mar polftico, indomável, dcsconhe·
cido, ignoto, muito mais bravio do que o outro- só que eu não pesco ba·
leias, porque ando atrás dessa pescaria preciosa de elementos da ARENA
que aqui estão no plenário, solicitando o seu voto, pedindo que seja extinta a
pesca da baleia no Brasil, Que deixemos de eliminar esses cctãccos que po·
voaram, Sr. Presidente, a nossa imaginaçllo infantil, desde Jonas engolido
pela baleia até hoje, que sabemos que a baleia, tendo um estreitamento na
garganta tào pequeno, só engole uma sardinha.
Em nome disso é que venho pedir a esses pássaros adcjantcs da ARE·
NA, curvados sob a ang6stia suprema de si mesmos, que dêem o seu voto fa·
vorávcl ao Projeto Nelson Carneiro; que e•tirpcmos de nosso Pais aquela in·
dllstria sediada na Para(ba, que mata dezenas e centenas de baleias e que estâ
concorrendo para riscA·Ias do mapa como seres vivos. E. amanha, os nossos
netos terão que freqUentar museus para vê-las através de reconstituição ou
de seu esqueleto.
Assim, espero que a nobre Bancada da ARENA, que deve estar como a
baleia, cheia de sardinhas da votação da anistia, possa hoje, jâ que jiboiou
uma digestão tão demorada c tão reconfortante, dar o seu apoio ao Projeto
Nelson Carneiro. (Muito bem!)
O Sr. Milton Cabral (ARENA- PB)- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Com a palavra o nobre Senador
Milton Cabral.
O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB. Para encaminhar a vo·
taçiio. Sem revisiio do orador.)- Sr. Prcsidenle e Srs. Senadores:
No momento cm que o Senado Federal aprecia este projeto, c creio jâ
nos últimos instantes para uma decisilo definitiva, é preciso que fique registrado nos Anais do Senado Federal o apelo da Bancada paraibana no senti·
do de que a SUDEPE encontre uma solução allcrnativa,
Sabemos que a questão prende·sc a uma polftica ecológica, c nesse senti·
do é que vem sendo defendida não s6 por muitos Senadores, como por vârias
instituições deste Pais, mas é também absolutamente necessário que aquelas
cenccnas de famllias, lá na Para!ba, que hoje dependem da exploração da
pesca da baleia, continuem cm atividade, encontrem um meio de sustento.
Cabe à SUDEPE, rapidamente, estudar uma solução alternativa, para que
haja, pelo menos, tranqUilidade nas colônias pesqueiras do meu Estado.
Era este o apelo que cu desejava deixar registrado no Senado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em votação o projeto, sem pre·
juizo da emenda.
Os Srs. Senadores. que o aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)
Aprovado.
t o seguinte o projeto aprovado
Redaçào do •encldo para o segundo turno reglmenlal do Projelo
de Lei do Senado n• 248, de 1976, que prolbe a pesca da balela no
mar territorial brasileiro, e dd outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• t proibida a pesca de qualquer das espécies de baleia, dentro
dos limites do mar territorial brasileiro.
Art. 29 A proibição de que trata o artigo anterior entrará cm vigor n
partir de l' de janeiro de 1981.
Art. J9 Os rcsponsâveis pela infraçilo ao disposto nesta Lei terão suas
matriculas ou licenças cassadas. definitivamente, c outras penalidades pre·
vistas na legislação vigente.
Art. 49 O Poder Executivo regulamcntarll. esta Lei dentro de 90 (no·
venta) dias, contados du sua publicação.
Art. 59 Esta Lei entra em vigor nu data da sua publicnçilo, revogadas
as disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votuçào a emenda.
Os Srs. Senadores que a uprovam queiram conservar-se corria ~c encon·
tram. (Pausa.)
Aprovudu.
A matéria vai à Comissilo de Redução.
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emendu aprovuda:

E o seguin/e o proje/0 aprovado

EMENDA Nv I
(De plenário)

Redação do vencido, para o 29 turno reglmtntal, do Projeto de
Lei do Senado n• 136, de 1976, que altera a Lei n• 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que re2ula as atlvldades dos representantes comerdais autônomos, e dá outras pro,ldênclas.

Ao Projeto de Lei do Senado n• l48j76, que proibe a pesea da
balela no mar lerrltorlal brasileiro, e dá outras pro,ldênclas.
Inclua-se, onde couber:
.. Art. Scrilo incentivadas ati vidades pesqueiras alternativas ~caça de
baleias no Estado da Paralba, cabendo aos órgãos técnicos c de fomento da
SUDEPE o seu atendimento prioritário.
Parágrafo único. A SUDEPE, através dos seus sctorcs técnicos,
articular-se-à com os órgãos públicos com atribuições no desenvolvimento
cconômico c social da região, para maximizar os resultados das novas atividadcs pesqueiras."
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O art. 12 c a allnca "j" do art. 27 da Lei n• 4.886, de 9 de de·
zcmbro de 1965, passam a vigorar com 11 seguinte redação:
"Art. 12. Os Conselhos Regionais terão a seguinte composiçào:
a) dois terços (2/3) de seus membros scrllo constituldos pelo
Presidente do mais antigo sindicato da claosc do respectivo Estado
c por dirctorcs de sindicatos da classe, do mesmo Estado, eleitos cs·
tes cm Assembléia Geral;
b) um terço (1/3) formado de representantes comerciais no
cxcrcicio cfctivo da profisslo, clcitoa cm Asscmbl~a Geral, realiza·
da no sindicato da clasoc;
c) havendo, num mesmo Estado, mais de um sindicato de representantes comerciais, estes dividirão a composição a que se refc..
rem as alfncas "a'' c "b" deste artigo na proporção do número de
representantes comerciais com sede ou domicflio na ba.sc territorial
de cada sindicato, competindo ao Conselho Regional, com juris·
dição no Estado, certificar o número existente, de acordo com os
respectivos registras. Havendo !ração, esta será atribu!da ao sindi·
cato que abranger o número maior de representantes comerciais.
§ tv Os Conselhos Regionais, com jurisdição na respectiva
base territorial, solicitarão aos sindicatos comerciais, com a antecedência minima de 60 (sessenta) dias antes do término dos mandatos
de seus membros, a eleição prevista neste artigo, mediante publi·
cação, ao menos uma vez, no Diário Oficial, devendo a secretaria
do sindicato, incumbida da realização das eleições, organizar cédu..
la única, por ordem alfabética dos candidatos, destinada à votação.
§ 2• Se os órgãos sindicais de representação da classe não to·
marcm as providências previstas quanto à instalação dos Conselhos Regionais, o Conselho Federal dctcrminarâ imediatamente a
sua constituição, mediante eleições cm Asscmbl~ia Geral, com a
participação dos representantes comerciais no exercício efctivo da
profissão no respectivo Estado.
§ 3v Havendo, num mesmo Estado, mais de um sindicato de
representantes comerciais, as eleições a que se refere este: artigo se..
rão realizadas por somente um deles, dentro do prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da publicação de que trata o parãgrafo primeiro.
§ 4• O Conselho Regional scrã presidido exclusivamente por
um dos seus membros, na forma do que dispuser o seu Regimento
Interno cabendo-lhe, além do próprio voto, o de qualidade, .no caso
de empate.
Art. 27 ............................................ ..

Item l:

Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 35, de
1979 (apresentado pela Comissão de Legislação Social como conclusão de seu Parecer n• 351, de 1979), que autoriza o Poder Executivo a alienar à Empresa Agropccuária Santa l1nula Lida., lotes
no Distrito Agropccuário da Supcrintcndencia da Zona Franca de
Manaus (SUFRAMA) pana implantação de projetas devidamente aprovados, cm área de quinze mil hectares, tendo
PARECERES, sob n•s 352 c 353, de 1979, das Comissões:
-de Consllholçio e Justiça, pela constitucionalidade cjuridi·
cidade, com voto vencido do Senador Nelson Carneiro; c
- de Agricultura, favorável.
A matéria constou· da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo avo..
tação adiada por falta de quonmr.
Em votação o projeto.
Os Sn. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Rcdaçào.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Item 3:

Votação, cm turno único, do Requerimento n9 283, de 1979,
do Senador Mauro Bcncvidcs, solicitando urgência, nos termos do
art. 371, alfnca c, do Regimento Interno, para a Indicação n9 2, de
1975, de autoria do Senador Itamar Franco, que institui, no Senado Federal, idêntico estágio para univcrsitârios, nos moldes do
existente na Câmara dos Deputados.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria n que se refere o requerimento aprovado figurará na Ordem
do Dia da quarta sessão ordinária subsc:qOente, nos termos do art. 380, inci·
so 11, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

j) indcnização devida ao representante, pela· rescisão do con·
trato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não scril in·
feriar a 1/20 (um vinte avos) do total da retribuição auferida durante o tempo cm que exercer a rc:prc:scntaçào, a contar da vigência
desta lei,"

Item 4:

Votacilo, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado
n• 136, de 1976, do Senador Lourival Baptista, que altera a Lei
n• 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que regula as atividades dos
representantes comerciais autônomos, e dá outras providências,
tendo
PARECERES, sob n•s 556, de 1978 c 328 c 329, de 1979, das
Comissões:
-de Rcdat(ilo, oferecendo a redução do vencido para o segundo turno rcgimc::ntul;
-de ConstUulçii.o c Justlçu, favorável à emenda de plenário; c
- de Legislação Soclnl, rnvorilvel à emenda.
Em votaçiio o projeto, em segundo turno, sem preju(Lo da emenda.
(l'ausa,)
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como cstào,
(Pausa.)
i\provudo.

Art. 29 Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 3\l Rcvognm·st: as disposições em contrflrio.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em ~atação a emenda.
O!i Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pau·

sa.)
Aprovada.
A matéria vui à Comissão de Rcdaçilo.

E a seg11inu a emenda

apro~·ada

EMENDA
N• I (de plenário)
Ao Projeto de Lei do Senado n• 136, de 1976,
Ao §3' do urt. 12 da Lei n• 4.886, de 1965, constante do art. 1•
do Projeto, dê·sc a seguinte: redaçilo:
"§ 3• Huvcndo no Estudo, muis de I (um) Sindicuto
de representantes comc:rciuis, cada um deles furá realizar
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eleições a que se refere este :~rtigo, dentro do prazo de
30 (trinta) dias, u contar da publicação de que truta o pa·
rágrufo primeiro."

:IS

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 5:
Votuçilo, cm primeiro turno (aprccinçilo preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do Senado n• 96, de 1979, do Senador Nelson Cur·
neiro, que modifica n redaçào do art. 2~' dn Lei n~' 4.266, de 3 de outubro de 1963, que instituiu o salúrio-fumília do trabalhador, tendo
PARECER, sob n• 223, de 1979, dn Comissão:
- de Constituiçiio e Justiça, pela inconstitucionalidade, com
voto vencido dos Senadores Lázaro Barboza, Tancredo Neves,
Hugo Ramos e Cunha Lima.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. tv-Secretário.

E lido e apr01•ado o seguinte
REQUERIMENTO N• 297, DE 1979
Nos termos do art. 350, combinado com a alínea b, do art. 310 do Regimenta Interno, requeiro adiamento da votaçilo do Projeto de Lei do Senado
n~' 96, de 1979, a fim de ser feita na sessão de 30 do corrente.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 1979.- Roberto Saturnlno.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- De acordo com a deliberação do
Plenário, u matéria voltará à Ordem do Dia da sessão de 30 do corrente,
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 6:
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do Senado n• 112, de 1979, do Senador Cunha Lima,
que considera não tributáveis para efeito do Imposto de Renda, os
proventos e pensões nas condições que indica, tendo
PARECER, sob n• 334, de 1979, da Comissão:
- de Constiluil;iio c Justiça, pela inconstitucionalidade.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. lq-·Secretário.
E lido e aprm•ado o seguinte

REQUERIMENTO N• 298, DE 1979
Nos termos do art. 350, combinando com a alínea b, do art. 310 do Regimento Interno, requeiro o adiamento da votação do Projeto de Lei do Senado n~' 11.2, de 1979, a lim de ser feita na sessão de 30 do corrente.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 1979,- Roberto SaturnlnÕ,

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Aprovado o requerimento, a ma·
téria sui da Ordem do Dia para a ela retornar no próximo dia 30.
O SR. PRF.SIDENTF. (Luiz Viana) - Item 7:
Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do Senado n• 91, de 1979 do Senador Humberto Lucena, que isentu o salário mínimo de descontos para a Previdência
Social, e dú outras providências, tendo
PARECER, sob n• 283, de 1979, da Comissão:
- de Constituiçiio c Justiça, pela inconstitucionalidade.
A votução do presente projeto foi adiada, cm virtude de requerimento
aprovado pelo Plcnúrio quando de sua inclusão na Ordem do Dia da sessão
de 7 do corn:ntc.
O Regimento Interno, entretanto, no art. 350, combinado com§ 29 do
art. 310, fJermite um segundo :1diumento por pruzo nilo superior a 30 dias.
Com esse objetivo, foi encnminhado à Mesu requerimento que vai ser
liUo pt:lo Sr. I~'·Secretúrio.
E lido t' aprowulo o seguintt•

REQUF.I!IMF.NTO N• 299, DF. 1979
Nos termos do art. 350, combinado com a alineu h do art. 310 do Regimento Interno, requeiro adh1mcnto du votaçUo do Projeto de Lei do Senudo
111' 91, de 1979, a lim Uc ser feita nu sessão de 30 do corrente.
Sala dus Sessücs, 24 de agosto de ltJ79.- Agcnor Murlu- Humberto
I.IICl'llll.
O SIL PRESIDENTE (Luiz Vianil)- De :~corda com a dcliberaçào do
J•icnúrio a matéria ligurarú na Ordem do Dia da scssUo de 30 de agosto.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 8:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 218, DE 1976
(Tramitaçilo conjunta com o PLS n• I, de 1977)
Votação, cm primeiro turno (upreciação preliminar da consti·
tucionalidade c juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 218, de 1976, do Senador
Franco Montara, que determina u aplicação de 20% do Fundo de
Participação dos Municípios cm programas de educação préescolar e de primeiro grnu, tendo
PARECERES, sob n•s 972, de 1976 c 217, de 1979, da Comissilo:
-de Constituição e Justiça- )9 pronunciamento: pela inconstitucionalidade, com voto vencido do Senador Nelson Carneiro: 29
pronunciamento: (reexamc solicitado cm plenário), pela inconstitucionalidade e injuridicidadc, com voto vencido dos Senadores Cunha Lima, Hugo Ramos, Lázaro Barboza e Tancredo Neves.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 291/79, do Senador
Franco Montara, de adiamento da votação.)
Em votaçilo o Requerimento n~' 291, lido na sessão anterior.
Concedo a palavra ao nobre.: Senador Franca Montara.

O SR. FR,\NCO MONTORO (MDB- SP. Para justificar o requerimento. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, na forma regimental, orequerimento depende de justificação, que faço neste momento.
Este projeto, a~~im como o' que consta do número seguinte da nossa Ordem do Dia, dispõe sobre matéria du muior importância para a educação c a
saúde da criançtl brasileira. Refere-se à possibilidade de aplicaçila, pelo Município, de parte da sua cota recebida do fundo comum, na educação préescolar c na alimentação que é dada na pré-escola.
Hú vários projetas e várias iniciativas nessa mat~ria. A Comissão de
Constituição c Justiça deu, entretanto, o seu parecer contrário, pela inconstitucionalidade da matt:rill.
Desejo dizer duas palavras a respeito. Em primeiro lugar, sobre esta
rreliminar de inconstitucionulidade e, em segundo, sobre a importância c o
mérito da matéria.
Quanto à preliminar, Sr. Presidente, a Comissão de Constituiçilo e Justiça insiste em alguns dos seus pareceres, não em todos, numa interpretação
excessivamente rigorosa, a nosso ver não razoável, da disposição do art. 57
da Constituição vigente, que impõe uma limitação ao Congresso Nacional. E
é sabido que as normas excepcionais devem ser interpretadas restritivamente.
Ora, o inciso I do nrt. 57 diz:
"Art. 57. Ê da competência exclusiva do Presidente daRepública a iniciativa das leb que:
1- disponham sobre matéria financeira:"
Que se deve entender por matéria financeira?
Elu atingirá também á chamada matéria tributária, isto é, a disposição
sobre impostos'!
A Comissilo de Constituição e Justiça está entendendo que sim, e conclui pcl<l inconstitucionalidade de qualquer matéria que disponha sobn: tri·
butos, sobre matéria tributúria.
Ora, é a próprin Constituiçilo. no art. 57, inciso IV, que nos demonstra
;1 inudmissibilidade desse rnciocínio, porque depois de estabelecer que é da
competénciu privativa do Presidente da Repúblicu dispor sobre matéria lin:lnccir:J diz:
"r\rt. 57. É du competência exclusivu do Presidente daRepública a iniciutivu das leis que:
IV - disponham sobre orgunizaçào administrutivu e judiciúriu, mutéria tribulúriu c orçamcnt(lrin, serviços públicos e pessoal d:1 administmçào do Distrito Federal, bem como sobre orguni/açào judiciúriu, udministrutivu e mutéria tributária dos Tcrri·
tórios:"

Se a matéria tributí'1ria já ~.:stuv;.1 incluída na matéria lin:~ncciru, não huvia ror que dizer que, no Distrito Federal, silo de iniciativa do Presidente da
Rcrública, c priv;1tiva, as leis Ue matéria trihutúria.
Seria uma rcdunU:incia, t: nàn se pode interpretnr a lei fundml:.1 cm re·
duntlúncla. Mas hú uma cxplicuçl1o clara, que tornu perfcitumcntc compu ti·
vcl o inciso I com o inciso IV. QuanUo a ConstituiçUo, no inciso I, cstnhclccc
que l: privativa Uo Presidente Ua Rert'1blicuu iniciativa de leis cm matl:riu n.
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nanceiru, ela se refere a numento de recurso. E esse foi, evidentemente, o in·
tuito, u intenção do legislador, a de evitar que se aumentassem as despesas,
porque isso tornaria impossrvel o cumprimento do Orçamento. Aumentando
a despesa, tornava-se imposs{ve\ a boa condução dos negócios da adminis·
traçào federal. Essa seria u norma individual que uumenta a despesa cm de·
terminados casos,
A norma tributária é outra, é a norma geral, que estabelece preceito abs·
trato, c permanente, que é a reforma tributária. São normas de carâter tribu·
tàrio que estabcltcem normas gerais, que não vão aumentar a despesa na·
qucle exercício. Poderão trazer como conscqUênciu um aumento ou uma di·
minuiçào pda reforma do imposto, mas ai é: uma norma geral.
Com essa interpretação, são perfeitamente compreensíveis e compatíveis os incisos I c IV. Não pode haver iniciativa para aumento de despesa,
mas pode haver para matéria tributária; mas, em matéria tributária, para o
Distrito Federal, o Congresso não tem iniciativa, s6 o Presidente da Repúbli·
cu.
A matéria torna-se perfeitamente compreensível c, com isso, se salva a
competência do Congresso Nacional.
Não admitir que possa dispor sobre matéria tributária uma norma abs·
trata, como esta de que cogita o presente projeto, que estabelece que os mu·
nicipios poderão aplicar uma parte da sua verba de educaçilo, na educação
pré-escolar, não há nenhuma inconstitucionalidade nisso, Sr. Presidente.
Mas além da preliminar que refuta a tese defendida no parecer, que nilo é
unânime, da Comissão de Constituição c Justiça, há o m~rito da questão que
é da maior relevância.
Acabo de receber, do Presidente da Comissão de Educação c Cultura do
Senado, nosso colega Senador João Calmon, um documento acompanhado
das seguintes palavras de S. Ex•
"Brasília, 19-9-76.
Prezado amigo Montara:
Seu Projeto de Lei nli' 2\8, de 3 do corrente, já mereceu o
apoio de um Congresso que reuniu em Brasília na Semana da Pá·
tria ( 1•-9-76) todos os Conselhos Estaduais de Educação e o Canse·
lho Federal de Educação. No item 1o "das recomendações finais"
foi aplaudida, também, a proposta de Emenda à Constituição que
foi considerada rejeitada por decurso de prazo na histórica reunião
do Congresso Nacional, no dia 14 do corrente.
Um afctuoso abraço do amigo c admirador.- Joiio Calmon.''

t o documento que tenho cm mào e que junto ao processo, pedindo que
as comissôcs ret:xnmincm a matéria.
Leio, apenas, o item \~desta reunião unãnirr".e, de uma reuniilo conjunta
do Conselho Federal de Educação e de todos os Conselhos Estaduais de
Educação.
P<~sso a ler os dois tópicos importantes destas conclusões:
1- Assl!gurada u prioridade absoluta ao atendimento do ensino na fuixa da ~,.-s.;oJari?.aç.lo obrigatória, podem ser subv.encif'lnados
com rc!:ur~;os destinado:; ~w ensino de I\' Grau progran1í.IS de "edu·
.::acihl compcns;1tóri~1", oferecidos a crianças com idade inferior a
sctc anos, po.Jr se intcgran:m tais l'll'ogramu:; antcdpatórios no âm·
hito do próprio ensino fundument<~l.
Para esse efeito, porém, deverão os sistemas haixur normas es·
pccílic;1s, na forma autorizada relo art. 19. § lo, da Lei no 5.69~.
de 1971, nflo só lixando a idade em que se dê o inicio da cscolariz:tçào, como tumbém delinindo o que seja "educação compensatória".
Pois bem, esta aspiração de todos os r~:sponsávcis pela educação no Brasil, nos Conselhos Estaduais c Federais. é o que objetiva o presente projeto.
Ele poderá ser aperfdçoudo, modilicado, comp\ementndo, mas não recusado, Sr. Presidente c Srs. Senadores, sob uma alegada inconstitucionalidade
que não existe.
Há in(lmcros projetas aprovados pelo Senado, há inúmeros pareceres
da Comissllo de Justiça, uceitando c apoiando a tese que acabo de enunciar.
Recusar o projeto, seria o Congresso recusar a sua competência paru decidir cm mutéria do muior interesse pum u população, c que deve ser objeto
de lei; seria nós renegarmos u nossa competência c dizermos que nós nil.o temos competí:ncia pura dispor sobre este assunto de interesse fundamentnl
para <1 crianc<~ hrusi\eiru, mus que serão competentes autoridades administrutivu:, quc, utruvés de portnrius ou utruvés de outras di!iposições, irUo dis·
por sobre cstu matéria.

Por estas razões, Sr. Presidente, apresentamos um requerimento que foi
lido pelo Sr. !9-Secretário, pedindo que a matéria retorne às comissões, pura
que sej:1 reexaminada com os suplementos que acabo de apresentar c outros
que constam da representação que encaminho à Mesa, neste momento.
E faço um apelo às comissões, para que, cm lugar de darem parecer seco
contra o projeto, o aperfeiçoem, se por acaso ele contém alguma impcr·
feição.
Mas, o que não se pode negar é a competência do Congresso Nacional
para decidir sobre esta matéria que está clamando por uma solução das auto·
ridudes responsftveis, e, à frente dessas autoridades, cstâ, seguramente, o
Congresso Nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Jorbos Passarinho (ARENA- PA)- Peço a palavra. Sr. Prcsi·
dente, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra o nobre Senador
Jarbas Passarinho, para encaminhar a votação.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA. Para encaminhar a
votação.) - Sr. Presidente:
Apenas queria chamar a atenção da Casa para o fato de que este é o segundo requerimento que o nobre Senador Franco Montara faz, para não se
votar a matéria e para adiá-la.
Entendo as razões de S. Ex•; apenas lembro sobre a economia dos nos·
sos trabalhos.
Tadas as vezes em que não se encontra um Senador presente, c uma ma
téria é considerada inconstitucional pela Comi!õsl\o de Constituição c Justiça,
há um requerimento pedindo adiamento de votação, E, com isso, a pauta vai
ficando cada vez mais pesada.
Nós estamos aprovando tudo aqui pela Maioria, em rclaçilo àquilo que
a Minoria pediu, inclusive porque temo-s interesses comuns, Minoria c Maio·
ria, para chegar ao fim da pauta. Mas, gostaria de salientar que é a segunda
vez que o Plenário pára a sua decisão de votar para insistir com a Comissão
de Constituição c Justiça, onde estão os nossos juristas, para que revejam as
suas disposições anteriores. (Muito bem!)
e

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Continua cm votação o requeri·
mcnto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham.
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria sai da Ordem do Dia para recxame da Comissão de Consti·
tuiçào e Justiça.
Em conseqUência de tramitação cm conjunto, fica adiada a votação do
Projeto de Lei do Senado nli' lf77, constante do item 9 da pauta.

E o seguinte o item cufa votação é adiada:
-9PROJETO DE LEI DO SENADO NO I, DE 1977
(Tramitação conjunta com o PLS n' 218, de 1976)
Votação, cm primdro turno (apreciação preliminar da constitucionJli·
c juridicidad~. nos termos do art. .:!96 do Regimento Interno), do Projeto di! Ld do Senado nli' I, de \977, do Senador Otto Lc:hmnnn, que inclui no
conceito de ensino de \li' grau, para lins do disposto no art. 59 da Lei n°
5.6Q~, de 11 de agosto de 1971, o ministrado a criançu de idade inferior a !ot:le
anos, tendo
PARECERES, sob n•s 192, de 1977 c 217, de 1979, da Comissão:
- de Cnnsthulçiio c Justlçn - )Y pronunciamento: pela injuridicidude,
com voto vencido, cm separado, do Senador Otto Lehmann c voto vencido
dos Senadores ltaltvio Coelho c Dirceu Cardoso; lil pronunciamento: (rccxa·
me solicitado em plenário), pela inconstitucionalidade e injuridicidade, com
voto vencido dos Senadores Cunha Lima. Hugo Rumos, Lázaro Barboza c
Tancrcdo Neves.
d~1dc

O SR, PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 10:
Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminar da consti·
tucionulidudc, nos termos do urt. 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do Senado no 89, de 1979, do Senador Cunha Lima,
que altera os urts. 15, cap!lt, c 16 do Decreto-lei nt 1.642, de 7 de de·
7.cmbro de 197H, tendo
PARECER, sob n• 238, de 1979, da Comissão:
- de Constltulçi\o e Justlç11, pela inconstitucionalidade, com
voto vencido dos Senadores Nelson Carneiro c Lâzaro Burboza.
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Em votação o projeto, cm primeiro turno.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai ao Arquivo,

E o seguime o projeto rejeitado

Em votuçiio o Requerimento nY 292, lido nn sessão anterior.
O Srs. Senadores que o uprovnm queiram conservar-se como se acham.
(Pausa.)
Aprovado,
A matéria sai da Ordem do Diu, u ela retornando nu data de 20 de setembro do ano cm curso.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 13:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 89, DE 1979

Discussilo, cm primeiro turno (apn:ciaçào prelimimtr da constitucionalidade ejuridicidadc:, nos termos do art. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 75, de 1979, do Senador
Franco Montara, que dispõe sobre a transmissão, por :;:missara:> de
rttdio c televisão vinculadas ;) Unillo, de programas de dcbntcs
sobre problemas brasileiros, c dá outras providências, tendo
PARECER, sob n• 220, de 1979, da Comissão:
-de Consrltulçiio e Justiça, pela inconstitucionalidade c injuridicidade, com voto vencido dos Senadores Cunha Lima, Ta ocredo Neves, Hugo Ramos e L6.zaro Burboza e votando, pela injuridicidade, os Senadores Helvídio Nunes e Aloysio Chaves,

Altcru os urts. 15, caput, e 16 do Decreto-leln9 1.642, de 7 de

dezembro de 1978.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O caput do art. 15 c o art, 16 do Decreto-lei n• 1.642, de 7 de
dczcmbro de 1978, passam a ter a seguinte redução:
''Art. 15. Os proventos de inatividade pagos em decorri:ncia
de aposentadoria, transferência para a reserva remunerada ou reforma, por pessoa jurídica de Direito Público, suas autarquias, cmpresas públicas e sociedades de economia mista, até o valor de
CrS 180.000,00 (cento c oitenta mil cruzeiros) anuais, não serão in·
cluídos como rendimentos tributáveis na declaração de contribuin·
te que tenha 65 (sessenta c cinco) anos de idade ou mais, ao término
do ano-base correspondente."

An. 16. A partir domes em que o contribuinte completar 65
(sessenta e cinco) anos de idade, não incidirá o Imposto sobre a
Renda na fonte sobre os proventos de inatividade, pagos por pi:ssoa juridica de Direito Público, suas autarquias, empresas públicas
c sociedades de economia mista, quando a renda lfquida mensal for
de valor igual ou inferior à soma de um duodêcimo do limite de isenção
da Tabela do lmpost.o sobre a Renda na fonte dos rendimen- .
tos do trabalho assalariado, cm vigor no mês a que se referir o pa·
gamcnto."
Art. 2• Esta Lei entrarâ em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições cm contrârio.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item II:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n9 54, de
1979 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de
seu Parecer n9 453, de 1979), que autoriza o Governo do Estado do
Rio Grande do Sul a realizar operação de empréstimo externo no
valor de USS 53,000,000.00 (cinqüenta e três milhões de dólares)
para ser aplicado cm programas prioritários do Estado, tendo
PARECER, sob n• 454, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridi·
cidade, com voto cm separado do Senador Paulo Brossard, c voto
vencido dos Senadores Nelson Carneiro, Leite Chaves c Lázaro
Barboza.
Em discussão o projeto, (Pausa.)
NUa havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados, (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissilo de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 12:
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminu.r da cons·
titucionalidadc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do Senudo n• 64, de 1979, do Senador Franco Mootoro, que altera o§ 2• do art. 67 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de
1960 (Lei Orgânica da Previdência Social) modificada pelo art. 17
do Decreto-lei n• 66, de 21 de novembro de 1966- det:rmina que
os beneficias concedidos pelo INPS serão reajustados na base do
reajustamento do sniO.rio mfnimo, tendo
PARECER, sob n• 221, de 1979, da Comissão:
- de Constltulçilo e Ju!ldça, pela inconstitucionalidudc, com
voto vencido dos Senadores Cunha Lima, Tancredo Neves, Hugo
Rumos e Lázaro Burbozu.
(Dependendo da votacilo do Requerimento n• 292/79, do Senador Franco Montara, de udiumcnto du discussUo.)

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de 27 de junho do ano
em curso, tendo sua discussão adiada a requerimento do nobre Senador
Franco Montoro.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. }9-Secrctário.
E lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 300, DE 1979
Nos term9s do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 75, de 1979, a fim de ser
feita na sessão de 30 do corrente.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 1979. - Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- De acordo com a decisão adota·
da pelo Plenário, a matéria retornará à Ordem do Dia da sessão do próximo
dia 30.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Esgotada a matéria da Ordem do

Dia.
Passa-se à votação do Requerimento n9 296, lido no Expediente, de ur·
géncia para o Projeto de Lei da Câmara n• 57, de 1979.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau·
sa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passaremos ao exame da muté:ria.
Discuss5o, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 57, de 1979 (n' 1.637/79, na Casa de origem), que dispõe sobre
o exercício da análise clínico-laboratorial (dependendo de parecer
da Comissão dé Educação e Cultura).
Solicito ao nobre Senador Aloysio Chaves o parecer da Comissão de
Educação c Cultura.
O SR. ,\LOYSIO CHAVES (ARENA- PA. Para emitir parecer,)Sr. Presidentes. Srs. Senadores.
O projeto sob exame prescreve que os atuuis portadores de diploma de
Cii:ncias Biológicas e os que venham a concluir esse curso até 1983, poderi'lo
realizar análises clínico-luboratoriais, assinando os luudos correspondentes,
desde que comprovem u rculizuçào de disciplinas indispensáveis ao desempe·
nho dessas atividudes, (urt. J9),
Prescreve-se, uindu, como providi:nciu consectáriu à prevista no art. J9,
que, para a complementação curricular, ficam asseguradas, independente·
mente de vagas, matrículas, em qualquer curso, aos que venham u ser abrangidos pelas disposições leguis.
A proposiçilo é suscintumente justificada, sob a uleguçilo du "necessida·
de de se assegurar a tantos quuntos j6 estilo formados em Biomcdicinu e àqueles que j6 cursam u Faculdade, o cxerclcio da análise cUnico-laborutoriul
consoante com o seu currículo".
Truta-se, como se vi:, de medida que visa a reconhecer competência legal
a prolissionuis que u tem por imperativo de sua formuçilo proli~sional ou
que no caso de não a possuirem na suu completude, virão a possui-la em face
du rculizuçilo de disciplinus especlficus cm cursos de formação especiuli1.udn.
Em fucc do exposto, entendemos que o projeto merece acolhimento, ru·
li\o por que opinamos por suu aprovucào.
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O parecer du Comissão de Edu·
cação c Culturu é: fuvorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua discussão.
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1'-Secretário.
E lida a .<egulntc

EMENDA N• I (de Plenário)
Acrescente-se o

~eguinh::

Ao Projeto de Lei da Câmara n• 57, de 1979
purúgrufo ao art. 1' do projeto:

11
Parltgrafo único. Ficam extintas as mntrfculas iniciais em
curso Biomédico a partir do 1' semestre de 1980."

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1979. - EYCiáslo VIeira.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em discussão o projeto e a emenda.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nadar Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para discutir. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
As Lideranças de ambos os Partidos anuíram no que tange à emenda
que ora o Senado discute. Depois que a Cãmara dos Deputados, cxatamcnte,
eliminou do texto essa faculdade que a lei aprovada aqui no Scnut.lu Federal
conferia aos biomédicos.
Quando a lei passou pelo Senado, tivemos oportunidade de discutir, de
manifc:sto1r o nosso ponto de vista c não tfnhamos conhecimento desse acordo de lideranças. Sr. Presidente, os que lutam aqui, no Senado c na Cãmara,
sabem que a totalidade dos acordos que se fazem os membros das bancadas
ignoram ou, às vczcs, estão cm jejum do assunto. ~ o caso que me ocorre
agora.
Eu não sabia desta emenda, porque isto existia na lei que nós aprova·
mos, aqui no Senado. O certo i: que esses jovens esperançosos foram, de fato,
csbuihados desse direito, lá na Cãmara, através de negaças. Não sei o que
houve na Câmara, Sr. Presidente. Sei que a lei veio excluindo esse período in·
tcrmcdiário, que lhes tirou o direito dos exames que a lei outorgava. Nós sofremos com esses jovens que aqui vieram. Ora eram biomédicos, ora eram
farmacêuticos, ora eram bioquímicos, oram eram os biólogos. Enfim, toda a
categoria dessa biornassa que veio para aqui- desculpem-me,~ sem nenhuma ofensa a ninguém- toda essa biomassa que veio aqui para fazer pressão,
uns desencantados, outros desiludidos, outros desesperados, sem assistência,
sem dinheiro para as despesas, sem nada, esperando que a Câmara votasse,
durante esse tempo todo.
Sr. Presidente, as demoras do Legislativo são assim. Hoje estou votando
aquilo que já votei. Estou voltando a votar, reconhecendo o direito que eles
tinham, direito que vai ser garantido até \983. De 1983 cm diante, cessa o din:ito de uma das categorias, não é assim?
O Sr. Jarhas Passarinho (ARENA- PA)- Permite-me V. Ex•?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Pois nilo.
O Sr. Jarbas P..sarinho (ARENA- PA)- Eu até me eximiria de dis·
cutir o assunto, nobre Senador, porque paguei muito caro por isso. Entre algumas das pessoas que estão interessadas que os biomédicos nilo façam
análise clínica nem bromatológica, aparecem aqueles que declaram que cu
sou dono de seis faculdades biomédicas no Brasil e outros tipos de cahlnias
dessa natureza. Na Cãmura, fui brindado também por acusações de deputados, até de uma gentil deputada, que cu, no afil de aumentar ns vagas para
ganhar referência numérica, isto é, maior número de alunos no curso superior, criara uma profissão, prejudicando complctnmcntc o mercado de traba·
lho. Nem uma coisa é verdade, c nem outra. Sabe V. Ex• que essa Biologia,
modalidade módica, foi criada pelo Conselho Federal de Educação c por
mim quundo Ministro de Estado, levado ao Presidente da República, em
atendimento u decisi'lo dos professores cméritos dnqucla Casa. Rcstu salicn·
ta r que era Prcsidentr.: do Consr.:lho um médico, o Professor c Reitor da
lluhiu, Dr. Roberto Santo~, que, entretanto, uchou que 11 Biologia, modnli·
UHde médica, podt:riu fazer-se cm dois unos, no ramo do buchurc\ato c du li·
ccnciaturu. Nós votillnos, V. E.x• foi parte dessa votação aqui, brilhante
como sempre, c sentimos a ulegriu de todos os universitários que uqui se cn·
contr;wum naquela u\turu. Acho que foi um dia raro pura o Senado, receben·
Uo os upluusos que uqui recebemos, ambos os Purtidos. Quando o problc·

ma foi para a Cãmaru, o Partido de V, Ex• iniciou uma resistência à aprovação, porque havrumos feito uma emenda, c o meu Partido, cm pane, também. De modo que o que se conseguiu agora, por acordo de Lideranças lá,
foi precisamente isto: eliminar, utravt:s de uma emenda do Deputado Ruy Côdo,
de São Paulo, a faculdade, o que é um absurdo, mas eliminar o direito para o
qual estão habilitados os biomédicos, pelo seu curriculum. E, depois de derrubada a nossa redação, o substitutivo que foi meu ao projeto, o que me va.
leu passeata no Rio de Janeiro contra mim, muito simpática também, então,
se apresentou, por acordo das duas Lideranças na Cãmara dos Deputado~.
esta lei, cm regime de urgêncilt-urgcntíssima. E esta lei prevê que os atua1s
portadore> de diplomas de Ciência Biológica, modalidade médica, e os que
venham a concluir o mesmo curso até 1983, poderão realizar auditores. Estão impedidos aqueles que se formam de 1983 para frente, porque o assunto,
naturalmente, é de se discutir no futuro. E isto me levou a um acordo com o
Líder, Senador Paulo Brossard, para apresentarmos o projeto, em regime de
urgência no Senado, também, para que, rapidamente, esta nova tentativa da
Cámara, sob forma de projeto de lei, fosse sancionada ao mesmo tempo que
o outro, senão os direitos dos biomédicos, realmente, ficarão totalmente mutilados. Essa é a razão de nós termos pedido urgência, esta a razão de cu ter
concordado com todas as imposições que o MDB fez agora, esta tarde, para
que o Líder da Maioria aceitasse na sua pauta, para que votasse uma coisa
com que o Partido de V. Ex• está de acordo, também, como o meu, Então
V. Ex• tem inteira razão de ficar surpreendido, porque realmente é de
surprecndcr~sc um procedimento desses. Nós estamos aqui tentando remendar alguma coisa que me parece que foi feita contra um direito lfquido c certo.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o aparte am·
pio e ilustrativo do que se discute c do que se vai votar.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, de fato, há o reconhecimento agora desse
direito que o Senado havia votado, outorgado, homologado; c a Câmara de·
cepou ou decapitou esse direito c agora volta com uma concessão então por
4 ou 5 anos, mais ou menos.
Sr. Presidente, acho que há, cm tudo islio, a falta de regulamentação da
profissão que o Governo devia ter feito. E vou mais: os governos estão brincando com o povo
Antes da frente militar do Governo, antes da frente antiinflacionária do
Governo, antes da frente cconômica do Governo, antes da frente financeira
do Governo, há que haver a frente pedagógica, uma frente educacional, um
programa educacional. E, neste programa educacional, o que nos faz ficar
perplexos é a falta de regulamentação de uma profissão oficial que o Govcrno criou.
Os rapazes, os jovens conterrãneos brasileiros que procuraram universidades para estudar essas carreiras, se viram, depois, desamparados, porque
não há a regulamentação da profis!iilo. E, agora, com essas idas c vinda!i, o
Senado aprova, a Câmara desaprova, c volta para o Senado para rc~provar
aquilo que jú fora aprovado anteriormente; tudo isto é pura perda de tempo
para os jovens, que ficam descspcrançados desse nosso sistema parlamentar
de idas c vindas, demoras, aprovações c desaprovações. Mas, no fundo, é o
Governo que não fez a regulamentação da profissão. Portanto, nilo somos
nós, mas o Governo o culpado disto.
Quando se lança uma carreira, que há anos, que é universitária, é reconhecida cm poucas universidades- mas é reconhecida, são ministradas aulas desta carreira cm algumas universidades- já se deveria ter feita a suaregulamentação.
Nós estamos vendo o despenhadeiro cm que tem caminhado a educação
no Brasil.
Nós estamos assistindo e vamos ver llté que p.onto vamos parar. Este
dGspcnhamento vai nos conduzir a situações criticas daqui para frente, tum
cartão de visita que vem cstour.1r aqui no Senado e na Câmara.
Assim, Sr. Presidente, somos nós, as traineiras da Bancada, porque só o
primeiro time dn Bancadn tomu conhecimento disso, de uma Bancada, que
ni'lo é como a da Câmara que tem cento e tantos Deputados; aqui são vinte e
!'leis Scnudores, que poderiam ser instruídos a respeito desses ncordos, mas
cu, pelo menos, ngoru é que estou tomando conhecimento disto neste instante. Vou votur, porque o meu Partido já comprometeu o meu voto; mas estava com vontnde de niio votnr, mus não quero contrnrinr o meu ilustre Líder que
negociou isto. E, as vezL"S, o Lider ncgociu, Sr. Presidente, pro domo !lua,
tumhém, porque obtiveram vuntugens cm projetas de que eles silo autores.
Os meus projetas, se cu nào os urr:mcnr à força, se não os arrancar nu igno.
nincia, eles nUa undum. Mas hl!. projetas, uqui, que undum violcntnmentc,
adejnm aqui, no Plenário t:, às veles, nesses acordos de Mnioriu com Mino-
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ria,já vão algumas vantagens que nós não temos, nós as sardinhas da Bancada: os cetáceos, as baleias, que estilo aí na frente, sem fazer nlusilo ao nobre
Senador Roberto Saturnino, que está muito magro pura ser baleia ...
Mas, Sr. Presidente, o fato é este: foi hipotecado o meu voto. Isso t: pior
do que aquele "voto de cabresto", no interior, no dia de eleição. Aqui na
Bancada, sou Senador da República, mas dl\o por mim o voto, ou melhor,
hipotecam meu voto e cu tenho que cumprir aquilo que trataram.
Sou favorável, pois não quero prejudicar o direito dos outros, mas que·
ro fuzcr esta crítica. Com esse sistema de Bancada, já estou até aqui, (risos.)
V. Ex• me desculpe. Este é um gesto antiparlwncntar, mas que cu estou até
aqui, estou: porque, se fosse uma Bancada de uns cento e tantos ... mas é uma
Bancada de vinte c seis membros, que, às vezes, se reduz n cinco, seis, ou ai·
to. que podiam tomar conhecimento da matéria c se explicar: vai-se votar
isto aqui outra vez. Nós tivemos posição, lutamos aqui. Eu lutei. Mas vou ter
que engo!ir a minha luta passada para dar o voto, porque o meu Udcr hipo·
teceu este voto. Vou votar favorável, mas estranhando que aquilo que critico
no interior. estou sendo vítima desse mesmo sistema: o voto de cabresto.
Vou votar, não fui cheirado, não me pediram opinião, nem me consultaram,
mas vou votar porque a Liderança resolveu. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Continua em discussão o projelo
c a emenda. (Pausa.)
Nilo havendo oradores, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, cm regime de urgência, com apresentação de
emenda, nos termos do art. 383, inciso I, do Regimento Interno, as cernis·
sões proferirão os pareceres imediatamente.
Solicito ao nobre Senador Bernardino Viana o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça sobre o projeto e a emenda.
O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA- PI. Para emitir parecer.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores.
À vista de emenda de Plenário, vem ao exame deste Orgão Técnico o
Projeto de Lei da Câmara nv 57, de 1979, que dispõe sobre o exercício da
análise clínico-laboratorial.
A proposição, que já recebera o beneplácito da Comissão de Consti·
tuiçilo e Justiça da Câmara dos Deputados, é, agora, submetida à nossa
apreciação. para que, nos termos regimentais, a examinemos juntamente
com a emenda nv I, de Plenário.
O projeto tem por objctivo assegurar aos atuais portadores de diploma
de Ciências Biológicas, modalidade médica, c aos que venham a concluir o
mesmo curso até julho de 1983, a prerrogativa de realizar análises clfnico·
laboratoriais, assinando, para tanto, os correspondentes laudos, uma vez
comprovada a 1ealização de disciplinas indispensáveis ao excrcicio dessa ati·
vidade,
A lim de complementar seu objetivo principal, a proposição assegura,
~os abrangidos rela sua disciplina, o direito de inscrição em qualquer curso,
independentemente de vaga.
A Comissão de Educação e Cultura desta Casa, examinando o mérito
da proposição, entendeu que se trata de reconhecer legalmente capacidade
inerente aos diplomados cm Ciências Biológicas, opinando, assim, pelo acolhimento da matéria.
Concordando com as judiciosas ponderações da Comissão de Educação
c Cultura, entendemos, ainda, que o projeto configura solução identificada
com os aspectos de constitucionalidade c juridicidade.
A Emenda nv I, de Plenário contudo, pretende acrescentar parágrafo·
único uo art. (v do projeto, prescrevendo a extinção das matriculas iniciais
em curso Biomédico a partir do IV semestre de 1980.
Como se vê, o propósito prático da emenda é, em verdade, extinguir o
curso de Biomédico, umn vez que, supressa a possibilidade de matricula ini·
cial, o referido curso se estinguiria naturalmente por esvaziamento de parti·
cipantcs.
Desacompanhada de qualquer justificação, a emenda reflete u intenção
de. eliminando us matriculas, suprimir, do elenco das nossas disciplinas superiores, o curso de Ciências Biológicas, invadindo, assim, a compcténcia le·
J:lUI reservada ao órgão federal competente para dispor na matéria.
t., pois. injurfdica a intervenção legal ordinária cm assunto submetido
110 poder administrativo regulamentar, como este referente a extinção de
matdcula escolar.
Assim sendo, opinamos pela aprovação do projeto c pela rejeição du
Emenda n• I, de plenário, por injurldicu c, no m!rito, inconveniente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O parecer du Comissilo de Constituição c Justiçu conclui pelu constitucionulidudc c juridicidude do projeto c
pelu injuridicidudc du cmendu.

Nos termos do urt. 336, XVIII, do Regimento Interno, não será submetida a votos cmendu declaradu injuridicu. Fica dispensado, portanto, o pare·
cer da Comissão de Educuçüo c Cultura sobre a emenda apresentada.
Em vot:lçào o projeto.
Os Srs. Senadores que o uprovam queiram permanecer sentados,
(Pausa.)
Aprovudo,
A matériu vai à sanção.

E o seguinte o projeto aprD\'ado
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 57, DE 1979
(n• 1637/79, na Casa de origem)
Dispõe sobre o cxercicio da andlise cHnlco-laboratorlal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. \9 Os atuais portadores de diploma de Ciências Biológicas, moda·
!idade médica, e os que venham a concluir o mesmo curso até julho de 1983
poderão realizar análises clínico-laboratoriais, assinando os respectivos laudos, desde que comprovem a realização de disciplinas indispensáveis ao
exercício dessa ntividnde.
Art. 2v Para os efeitos do disposto no artigo anterior, fica igunlmente
assegurada, se necessária a complementação curricular, a matricula dos
abrangidos por esta lei cm qualquer curso, independentemente de vaga.
Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, a redaçào final do
Projeto de Lei do Senado nv 248, de 1976, apreciado na presente sessão, cm
regime de urgência, que serú lida pelo Sr. l~'·Sccrctário.

E lida a seguinte
PARECER N• 471, DE 1979
Da Comissão de Redaçiio
Redn~ào

final do Projeto de Lei do Senodo n' 248, de 1976.

Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão apresenta a redução linal do Projeto de Lei do Senado nv
248, de 1976, que proíbe a pesca da baleia no mar territorial brasileiro, c dá
outras providências.
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1979.- Adalberto Sena, Presidente
- Dirceu Cardoso, Relator - Mendes Canale,
ANEXO AO PARECER N• 471, DE 1979
Reda~ilo

final do Projeto de Lei do Senodo n• 248, de 1976, que
proíbe n pesca da balela no mar terrhorlal brasileiro, e dá outras pro\'idênclas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. IV t! proibida a pesca de qualquer das espécies de baleia, dentro
dos limites do mar territorial brasileiro.
Art. 2v A proibição de que trata o artigo anterior entrará cm vigor a
partir de I• de janeiro de 1981.
Art. 3v Serão incentivadas atividades pesqueiras alternativas à caça de
baleias no Estado da Parafba, cabendo aos órgãos técnicos c de fomento da
SUDEPE o seu atendimento prioritário.
Parágrafo único. A SUDEPE, através dos seus selares técnicos,
urticular·sc·á com os órgãos públicos com atribuições no desenvolvimento
cconõmico e social du região, paru maximizar os resultados das novas ativi·
dades pesqueiras.
Art. 4v Os responsáveis pela infração ao disposto nesta Lei terão suas
mutrículas ou licenças cassadas, definitivamente, c outras penalidades prc·
vistas na lcgis\açilo vigente,
Art. sv O Poder Executivo r-egulamentará esta Lei dentro de 90 (novcntu) dias, contados dn sua publicação,
Art. 69 Estn Lei entru cm vigor nu dutu de sun publicação, revogadas
as disposições em contrllrio.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Trnlundo-se de maléria cm regi·
me de urgênciu, pussn·se à suu imediutu uprcciaçüo.
Em discussilo u redução lim1l. (Puusa.)
Nilo havendo quem queira usur du puluvru, decluro cnccrruduu discus·
~ilo.
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Em votaçiio,
Os Srs. Senadores que u aprovam queiram permanecer sentados, (Pau·
sa.)

Aprovada,
A mutéria vai à Câmara dos Deputados.

PARECER N• 4,72, OE 1979
Da Comissão de Redaçio
Redução fino\ do Projeto de R"oluçio n• 35, de 1979
Relator: Senador Mendes Canale
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução n• 35,
de 197~. que autoriza o Poder Executivo a alienar, à empresa Agropecuária
Santa Ursula Ltda.,lotes no Distrito Agropecuário da Superintendência da
Zona Franca de Manaus -SUFRAMA, para a implantação de projetas de·
vidamentc aprovados, cm área de 15.000 hectares.
Sala das Comissões, 24 de agosto de \979.- Murllo Badaró, Presiden·
te- Mendes Canale, Relator- Saldanha Derzl.
ANEXO AO I"KRECER N• 472, DE 1979
Redaçào fino\ do Projeto de Resolução n• 35, de 1979.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 171, pa·
rllgrafo único, da Constituição, c eu,
· , Presidente, promulgo u seguinte

Reda('àn final do Projeto de Resolu('ÜO n9 54, de 1979.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1979

Autoriza o Gol'erno do Estado do Rio Grande do Sul a realizar
opcrnçiio de empréstimo externo no l'Rior de USS 53,000,000.00
(clnqüenJu e três milhões de dólares) para ser aplicado em Programas
Priorltúrios do Estado.
O Senado Federal resolve:
Art. I• É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado a
realizar, com a garantia da República Federativa do Brasil, uma operação de
empréstimo externo em moeda, no valor de USS 53,000,000.00 (cinqUenta c
três milhões de dólares) ou o equivalente cm outras moedas. de principal.
junto a grupo financeiro a ser indicado sob a orientação do Ministério da
Fazcndu c do Banco Central do Brasil, para ser aplicado cm Programas Prio·
ritários do Estado.
Art. 29 A operação de empréstimo realizar-se-á nos termos aprovados
pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil
para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as
demais exiséncias dos órgãos encarregados da execução da poUtica
econômico-financeira do Governo Federal e, ainda, o disposto na Lei Esta·
dual n• 7.268, de 27 de junho de 1979, publicada no Diário Oficial do Estado
do Rio Grande do Sul do dia 27 de junho de 1979.
Art. 3~' Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Sobre a mesa, requerimentos que
serão lidos pelo Sr. \9-Sccretârio.
São lidos e aprm·adoJ o.f seguintes

, DE 1979

Autoriza o Poder Executh·o a alienar à empr~a A~ropecuárla
Santa Úrsula Ltda., lotes no Distrito Agropecuário da Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA, para a lmplanCa('iio dl! projetas del'ldamenle aprol'ados, em área de 1!.000 hectares.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É o Poder Executivo autorizado a alienar à empresa Asropc·

cuúria Santa Úrsula Ltda., área de 15.000 hectares no Distrito Agropccuário
da Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA, para a im·
plantação do projeto aprovado por seu Conselho de Administrnçilo, nos termos da Resolução n• 107, de 1977, destinado à formação de 2.000 hectares
de seringal de cultivo, 1.500 hectares de açaizal visando a industrialização do
palmito, 75 hectares de fruticultura e 75 hectares de culturas alimentares.
Art. 29 A área referida no artigo anterior será alienada mediante pro·
messu de compra c venda, com clâusula resolutivu que condicione a lnvratu·
ra da Escritura de Compra c Venda da área ao fiel cumprimento do crono·
grama fisico-linanceiro da execução do projeto.
Parágrafo único. A cláusula resolutiva poderá ocorrer, ainda, se nem·
presa não iniciar a implantação do projeto dentro do prazo de um uno, con·
tudo a partir da data da Escritura de Promessa de Compra e Venda, ou se
houver puruliznção das utividudes de implantação do projeto, ficando a SU·
FRAM A com o direito de ser reintegrada na posse dn área e com livre dispo·
sição da mesma.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor nu data de sua publicação.
PARECER N• 473, DE 1979
Da Comlssüo de Redoção
Rcduçüo Onal do Projeto de Rcsoluçüo n•

ANEXO AO PARECER N• 473, DE 1979

IV, da Constituição, e cu,

O SR. PRESIDENTE (l.uiz Viana)- Sobre a mesa, as reduções finais
dos Projetas de Resolução n•s 35 e 54, de 1979, apreciados nu Ordem do
Dia da presente sessão e que, nos termos do parágrafo único do art, 355 do
Regimento Interno, se não houver objcção do Plenário, serão lidas pelo Sr.
1~'-Sccrctário. (Pausa.)
São lidas as seguimes
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de 1979.

Rl!lnlor: Senador Dirceu Cnrdoso
A Comissão uprescntu u redução final do Projeto de Resolução n9 54,
de l'l79, que uutoriza o Governo do Estudo do Rio Grande do Sul u renliznr
opcru('ào de empréstimo externo no valor de USS 53,000,000.00 (cinqUenta
c três milhões de dólares) pura ser uplicudo cm Progrumus Prioritúrios doEs·
ta do.
Sul a das Comissões, 24 de ugosto de 1979. -Adalberto Senn, Presidente
- I>lrccu C'urdnsn, Relator - Ml!ndcs Cunulc.

REQUERIMENTO N• 301, DE 1979
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
publicação, para imediata discussão e votação, da redução final do Projeto
de Resolução n• 35, de 1979.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 1979. - Gabriel Hermes.
REQUERIMENTO N• 302, DE 1979
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
publicação, para imediata discussão c votação, da redução final do Projeto
de Resolução n• 54, de \979.
Sala das Sessões, 24 de agosto de \979. -Gabriel Hcrm"
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Aprovados os requerimentos,
passa-se à imediata apreciação das reduções finais.
Em discussão n redução final do Projeto de Resolução.,, 35, de 1979.
(Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-u encerrada.
Em votução,
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados, (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em discussão a rednçilo final do
Projeto de Resolução n• 54, de \979. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pau·
su.)
Aprovada,
Vui à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra no
nobre Senador Benedito Ferreira, por cessão do Senador Orestes Quérciu.
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- GO. Pronuncio o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senudores:
Pesarosamente, ocupo esta tribuna pura tratar de um assunto bastante
dcsugrudável. Trutu-sc, Sr. Presidente, de refutação de leviunus c até mesmo
inconseqUentes acusações à honorubilidude do Governador do meu Estado,.
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aqui proferidas, no dia 20 próximo passado, pelo Senador Henrique Santillo,
pamcntos para o Projeto Rio Formoso. Contudo, bastaria, creio, assinular
que espero, cm fucc da documcntaçr1o irrefutável que trago como desmentique o empreiteiro da obru é o Consórcio Rodoviário lntermunicipa\ o qunl,
do cabal às infâmias, Sua Ex• cm tantas oportunidades arauto do estado de
cm função do seu Estatuto, esturiu isento das formalidades de licitação
direito, revele-se agora um defensor do estado de justiça, ou seja, tenha a
pública. lnobstantc, foi nomeada uma comissão que enviou cartas-consultas
bravura moral de retratar-se, reconhecendo publicamente a iniqUidade coa <Juantas empresas tivessem condições de fornecer os equipamentos necesmetida contra o Governador Ary Valadüo,
sários c as que tivessem condições e pudessem participar da implantação do
Na verdade, Sr. Presidente, como que, numa escalada, adrede c diaboliProjeto. Vale ressaltar que se contratou, conforme se vê nos documentos ci·
camente preparada, vem a oposiç!lo do meu Estado, aproveitando-se da
tados, quem ofereceu melhores equipamentos c menores preços cm ambos os
casos.
inadvertência de alguns correligionários nossos, desavindos politicamente
com o Governador Ary Valadào, desatentos para as enormes dificuldades,
Em verdade, Sr. Presidente, o Projeto Rio Formoso, ultrapao;sadas as
que vem se acumulando através dos anos, cm detrimento ao nosso desenvol"borrascas" da Oposição goianu, e Deus nilo permitindo o contrário, irá
vimento, os nossos advcrsãrios vão sobrepondo mais c mais embaraços à admarcar uma nova etapa no socrguimcnto de Goiás, dar a preocupação que
ministração, ao ponto de nos impedirem a contração de empréstimos mais
poderemos adjetivar de impatriótica, dos nossos adversários.
que indispcnsãveis à nossa economia.
Para empanar, pura desvalorizar o feito governamental, intentam
Insatisfeitos com os resultados por constatarem a desaprovação popular
incrcpá-lo como um antro de corrupção. Veja-se o que afirmou aqui o Senaante tal comportamento, partem, de certa forma até inescrupulosamcntc,
dor Santillo a respeito da desapropriaçil.o da tlrca. Disse S. Ex• que o Projeto
para os ataques infundados, profundamente injustos, tentando macular a
foi localizado "cm cima da área do tio do Dr. Oton Nascimento, que é o exc·
honra do Governo c assim justificarem-se perante os goianos, por obstarem,
cutor do Projeto", Eis aí uma meia verdade para acobertar mais uma injúria.
como vêm fazendo, possa o nosso Governador realizar o seu programa adAo declarar-se a área, que abrangia mais de 80 propriedades, como de
ministrativo.
interesse social, e promover-se a competente desapropriação, realmente ali
Mas, Sr. Presidente, passemos ao exame das injúrias aqui trazidas pelo
existia uma propriedade pertencente uo Dr. Armando Nascimento, o qual,
tenho certeza, não ficou nada feliz com a venda, como se diz na gíria dos maSenador Henrique Santillo.
lnjú.ria n~" 1 -Segundo S. Ex• teria o Governo autorizado a concluir os
landros "Na Marra", pelos Decretos n•s 1691, 1692 e 1693, publicados no
silos de Anápo\is, sem observância aos preceitos legais.
Diário Oficial, de 10 de maio de 1979.
Ora, Sr, Presidente. o que cm realidade ocorreu neste episódio foi que a
No afã de confundir os incnutos através da divulgação do seu discurso,
empresa que ganhara a concorrência, cm razão de scríssimas dificuldades fi.
- que, diga-se de passagem, ocupou página inteira de jornal em Goiás nnnceiras foi forçada a abandonar a obra, rescindindo o contrato em 30 de
mas com isto insultar o Senado, porque incautos não têm assento nesta Ca·
maio, os técnicos da SUPLAM concluíram pela urgência do término da
sa, acusa o Governador de negocista por ter comprado o gado de cria de
obra, para resguardo de prejuízos maiores, seja pela deteorização da obra em
uma fazenda no caso do Sr. Armando Nascimento que, com a implantação
do Projeto, só irá produzir cereais, c, não tendo mais fazenda, não tinha mo·
si, ou inutilizaçào dos equipamentos já montados.
E o que é mais sério, Sr. Presidente, para guardar cerca de 2.500 sacas de
tivo para conservar o seu gado de cria.
cereais pois, àquela altura, batiam os produtores às portas da CASEGO para
Para fazer scnso1cionalismot exclusivamente sensacionalismo, lamenta·
velmente o Senador Santillo embarcando numa canoa furada, por inadvcrobterem condições de armazenamento.
Pois bem, ante o exposto, a CASEGO. com base na letra "h" do§ 2• do
téncia, não se contentou cm insultar a inteligência dos goianos, dos Senadoart. 126 do Decreto-lei n~" 200, que dispõe sobre a dispensa de licitação para ,res que ouviram ou leram o seu discurso, como ocorreu comigo, nos Anais
os casos de emergência, contratou outra firma construtora para a conclusão
do Senado, no afã de alcançar as raias do escândalo, insultou a sua própria
da obra, com o que se evitou um prejuízo superior para o erário c sérios preinteligência, quando quer dar a entender que ignora o que é grilagcm de terras.
juízos para os produtores do nosso Estado.
Sabe S. Ex•, homem culto c preparado, e sabe-o muito bem, que grila·
E aqui, Sr. Presidente, tenho os documentos que retratam a realidade c
gcm é a usurpação de terras públicas através de documentos forjados, tão corefutam qualquer dúvida ou qualquer acusação contra a lisura daquele ato.
muns lamentavelmente c habitualmente aceitos pelos governantes de Goiás
Vcjamos - Injúria n~" 2 - Tcria o Governador autorizado a aquisição
até 1964, ou seja, a época cm que os correligionários do Senador Santillo
de equipamentos c contratação de obras do Projeto Rio Formoso, sem coneram os donos do Estado,
corrência pública.
Mais uma vez, Sr. Presidente, como demonstra c demonstrará sobejaMas para confundir repito, Sua Ex• traz a injúria n~" 3- segundo S. Ex•,
mente a documentação que aqui tenho, (Doe. B) fica extremado de dúvidas o
o Governador teria comprado 7.000 alqueires de terras do Estado usando
desapreço à verdade c de certa forma, desamor a Goiás, pois os nossos ad.
"testas-de-ferro", filhos e genros, c que os processos teriam tramitado cm 7
versários não nos querem desenvolvidos, não querem a duplicação da nossa
dias no IDAGO dentro dos quais os titulas teriam sido expedidos.
produçilo rizicula. Mas, queiram ou não, o Projeto Rio Formoso marcha cePois bem, Sr. Presidente, aqui estão os documentos (Doe. C) que deleremente e, cm que posem as dificuldades para um empreendimento de tal
monstram:
monta, iremos até o seu final.
I~"- a flreu, segundo o Senador Santillo, seria 7.000 alqueires, quando
nu
realidade
são 7.000 ha;
O Sr. Bernardino Viana (ARENA- PI)- Nobre Senador Benedito
29- o loteamento em questilo, ou seja o Loteamento São Raimundo,
Ferreira, V. Ex• poderia me dar um aparte?
foi feito pelo antigo Departamento de Terras do Estado no ano de I959, Jogo, os requerimentos que deram origem à medição foram assinados pelos
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO)- Com prazer.
ocupantes primitivos antes de 1959 e diga-se de passagem, todos os loteaO Sr. Bernardino Viana (ARENA- PI)- V. Ex• fez um pronunciamentos de terrras devolutas só silo feitos após o requerimento dos ocupantes
mento uqui, certa vez, sobre o Projeto Rio Formoso, mas nllo tenho assim
ou posseiros, o que foi feito em 4/12/1956.
uma idéia da amplitude desse projeto. V. Ex• poderia nos prestar aqui algum
Nu verdade, talvez por ser uma regino de terras mais fracas c completaesclarecimento, rapidamente, em linhas gerais, sobre o projeto?
mente abandonada pelos governos de então, somente cm 1962 o Estado fez a
demnrcaçilo das ditas terras, assim como, nilo conseguindo o serviço de agri·
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- GO)- Posso, nobre Se·
mensura fechar o perímetro, suspendeu tudo c voltou à estaca zero.
nadar. Esse projeto aproveita uma planície que margeia o rio Araguaia; irá
Passados os unos, com o desenvolvimento promovido nu Regiilo Norte
criar condições pura termos ali 64 mil hectares de terras irrigadas por graviupós 1964, a nossa pecuária foi se deslocando para aqucln ãrea c, como mais
dudc. A grosso modo, só esse projeto irã duplicur a produção de grãos no Es·
que natural, os pccuuristus tradicionais c suas famílias pura lã foram se dcs·
tudo de Goifls, vale dizer, criar condições uo povo de Goiás, que atua! mente
locundo. Ora, por que a famflia do entilo Deputado Ary Valndilo, trndiciovem enfrentando sérias dificuldades face aos sérios problemas sociais que
nalmcntc agropccuurista, ni\o devesse fazer o mesmo?
vínhamos enfrcntnndo, propiciar um sem-número de empregos c umn arrcPatrioticamente ajudando a alargar u nossa fronteira agropns.toril, udcaduçilo pura o erário que significará, inquestionavelmente, u duplicação da
quirirum viu "Ccssilo de Direitos", us posses e bcnfcitorius fundadas pelos
rcccitu de ICM do nosso Estado.
posseiros originais.
Mas, Sr, Presidente, tenturci prosseguir:
Em junciro de 1977, os pnrentc.'i do hoje governudor, requererum novu
Nüo irei, dada n exigUidade do prazo que me é concedido pelo Regímen ..
mediçi\o eu expediçi\o dos respectivos títulos que afinal se efctivou npós us
to, ler todo o calhamaço de documentos qu~ envolvem us aquisições de cquivistorius de pruxc, cm novembro de 1978. Onde 11 ~rilagem, onde u usur-
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paçiio, onde o tráfego de innuências? Finalmente, somente um milagreiro
funtasioso consegue transformar 7.000 ha cm 7.000 alqueires.
Sr. Presidente, estou convencido que uma CPJ para investigar todas as
trunsaçàcs de terras públicas em todos os governos anteriores a Ary Va\u.
dilo, nào convenha aos ambiciosos projetas poHticos do Senador Santillo;
contudo, sendo S. Ex• um parlumentar zeloso pura com a coisa pública,
ofereço-lhe o upoio da Bancada da ARENA Goiana para a constituição de
uma CP! pma devassar, repito, todas us transações cm todos os governos, a
partir do atual até onde S. Ex• tiver coragem de chegar.
injúria n~ 4- .. Aviàu Ou E~taJu h:vu o lilhu dú Governador para uma
toumà· de: JO dias nos Estados Unidos da América", colocando um piloto do
E~tado, Aluir de tal, c um avii"1o igualmente do povo goinno, à disposição do
rc:bcnto querido".
Vejamos aonde leva a pr1:ssa para o sensacionalismo (aqui está o Doe.
D).

I'·'- O avião monomotor, Ces~n:.t 210, prefixo PT. DYN, não pertence
au Estado e sim aos Senhores Arly Bdo Borges e Jair Belo Sobrinho, conforme Doe. dtudo fornecido pelo DAC.
29- O piloto do Estado, que não é "Aiair de tal" c sim Arly Belo Bor~e~. e tamhCm proprietário do avião em questão, por exigência médica da
t\eronáutica, teve que ir à América cm busca de socorro médico, (documen.
taçào citada), e o filho do governador, Ary Ribeiro Valadào Filho, que tam.
hém é piloto portador da licença n~' P. P. 24331, viajou realmente aos EEU U.
com o citado proprietário do avião, o comandante Arly Belo Borges, como
seu CO·piloto cm viagem de interesse particular.
Injúria nY 5- "0 Governador A.ry R. Vahu.lãu nomc:ia Procurador do
Estado sem o necessário concurso público" - Aqui está, Sr. Presidente,
mais uma demonstração de desamor à verdade (Doe. E)- Amparado na te.
gislação vigente e no uso de suas atribuições constitucionais, o Governador
determinou a conlra~;~ção do Dr. Joaquim Olinto de Jesus Meireles, pelo
regime da CLT, para assessoria do lDAGO, e passando aquele Instituto a
ser vinculado à Procuradoria-Geral do Estado, para lá foi deslocado o citado
advogado.
Por lim, Sr. Presidente, num apelo à sua arraigada aversão à propriedade, ao progresso dos que trabalham e economizam com vistas a um futuro
melhor paru os !ilhas c, por conseqiJé:nciu, a uma velhice com dignidade, S.
Ex• o ilustrado Senador Santillo, furiosamente, investe contra os fazendeiros. os proprietários rurais que fazem, segundo palavras textuais de S,
Ex•, "Goiás padecer já há muitos anos: estrutura latifundiária mantida à
custa de uma superestrutura politica destinada, como já tive oportunidade
de dizer, a manter os privilégios de minorias, a manter uma situaçõo de do·
mi nação de alguns poucos sobre a quase totalidade do povo sofrido e sacrifi.
cada do meu Estado".
Aí está n filosofia de vida de S. Ex•, que a mim nilo surpreende mas que,
por certo, estará constrangendo muitos dos fazendeiros que patrocinaram a
sua candidatura.
Já disse e repito, Sr. Presidente: como fazendeiro c possuindo algumas
fazendas formadas pelo meu irmão e por mim cm terras originariamente do
Estado, nenhum metro quadrado destas conseguimos comprar dirctamente
do IDAGO ou do antigo Departamento de Terras, mas, invariavelmente dos
correligionários do Senador Santillo; daí o nosso repto: a nossa bancada na
Assl!:mbléia Legislativa subscreverá qualquer requerimento para a consti·
tuição de uma CPI paru devassar o problema das terras devolutas de Goiás,
no Governo Ary Valudão c em todos que o antecederam.
Concluindo, Sr, Prcsidl!:nh:, verinc.amos que, com vistas exclusivamente
no sensacionalismo, demonstrando ·mais uma vez que, na consecução dos
seus objetivos, tudo vale, S. Ex•, após condenar o disposto no Artigo \0 da
Constituiçilo Federal a que jurou defender, insulta a Assembléia Legislativa
de Goiás, à qual pertenceu, pedindo Intervenção Federal no Estudo,
coloc:mdo-a sob suspeita de inepta, de incapaz de liscalizar o Executivo Es·
tadual c, se fosse o caso, o que realmente ni\o é, promoveria o impedimento
do Govcrnudor /\ry Valadi\o.
Mas estou "chovendo no molhndo" visto que, ninguém mais que os de·
tmtores de Ary Vul:1dão snbem que us suas ucusaçõcs nilo resistiriam, como
nào resistem, mesmo :1 um li~dro exame por ju\gndorcs isentos e que bus·
quem :1 vcrdndc: de corpo inteiro.
Em o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O Sr. llcnric1uc Suntilln (MDB- GO)- Peço 11 pnhwru, Sr. Prcsiden·
te, de acordo com o Regimento, p:1ra uma comunicação, jú que fui citado
nominalmente pelo Senador Benedito Ferreira.
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O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Henrique Santillo, mas solicito a V. Ex• que seja breve, já que te·
mos ainda inscrito para falar o Senador Milton Cabral.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO. Em explicação pessoal.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há poucos dias, limitei-me a solicitar a transcrição, nos Anais do Sena·
do, das palavrns do Llder do MDB nu Assembléia de meu Estudo, palavras
acompanhadas de documentos, documentos que comprovam deslizes graves,
já nos primeiros meses da administração do Sr. Ary Ribeiro Valadào, aqui
defendido pelo Senador Benedito Ferreira, o que é justilicável.
Disse o Senndor que costumo fazer ataques infundados. intcre.'isantc
que não di1. o inesmo um dos assessores do próprio Governador Ary Ribdro
Valudüo, cm O Popular, de 21 de corrente, quando ele reconhece que "o Senador Henrique Santillo não tem o costume de fazer acusações levianas",
acrescentando que, em vista de documentos comprobatórios da lisura dos
atas do aluai Governador do Estado, eu reconsideraria minhas palavras.
Tive a oportunidade de responder. no dia seguinte, que os documentos
que eu tinha em mãos, me foram passados pelo Llder de minha Bancada e a
mim parecia, não deixavam dúvidas, mas que, indubitavelmente, se os documentos comprobatórios da lisura de todos os atas ali denunciados chegas·
sem às minhas mãos, eu seria o primeiro a ocupar a tribuna do Senado para
justificar, plenamente, o Governo nomeado do meu Estado.
Basicamente, as dunúncias, sérias denúncias, se circunscrevem em dois
pontos fundamentais: primeiro, o de que o Governador está descumprindo a
Constituição do Estado. Tenho em mãos cópias xcrografadas de dois de uma
grande sucessão de convênios que o Governador de Goiás está fazendo, sem
anu~ncia prévia do Poder Legislativo, apesar de haver sido aprovada pela
Assembléia, pela Assembléia de que cu fui acusado de descrer, uma emenda
constitucional publicada no Diário Oficial da Assembléia no dia 9 de maio
de 1979, e que estabelece a necessidade de aprovação prévia pelo Poder Le·
gisi:Jtivo de qualquer convénio realizado pelo Estado com qualquer órgão
público, seja ele prefeitura, seja outro Estado ou órgão da União. Esses do·
cumentos comprovam convénios realizados em data bastante posterior com
prefeituras e órgãos da União, num descumprimento Oagrante da Lei Constitucional de Goiás, c:.~bendo, portanto, impedimento previsto em artigo desta mesma Constituição.
Outro fato, de ordem moral, é o problema da grilagcm de terras. Goiús
tem sido vitima desse processo de apossamento de terras, e sabe disso muito
bem o Senador Benedito Ferreira, tanto quanto eu. Eu gostaria de dizer que,
em suas palavras, mais ou menos, se procurou deixar entender que eu talvez
fosse também um dos proprietários de terra de Goiás. Não sou, não tenho
um metro de terra.
·

e

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- Nii.o houve isso.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Mais ou menos, dei·
xou entender!
Nllo sou proprietário de um metro de terra em Goiás. Se, na legislatura pas.
sada na Assembléia Legislativa, fui um dos signatários de uma CP.I de terras cm
Goiás, que somente nilo funcionou por responsabilidade da Bancada
do seu Partido, estou, agora, disposto a colocar, e ela estará lá, com todo o
prazer, toda a Bancada do M DB, para aprovar e fazer atuar uma CPI de ter·
ras cm Goiás, porque tenho certeza de que casos escabrosos virão a público.
Nào importa de quem, nem de que Partido, já que V. Ex• diz que há clcmen·
tos do próprio MDB que têm se utilizado desse processo para se apossarem
de terras no meu Estudo. A verdade é a seguinte: é que Estalilo de expansão
de fronteiras agropecuárias, o heróico agricultor sem terras, de pê no chão,
carregando pelo braço sua família, sai mata adentro· e abre uma pequena
clareira; ali, enfrenta feras, intempéries c, quantas vezes, a poUcia e o próprio
governo. E se apossa de um pedaço de terra c, ali, sobrevive por longos anos;
cria seus lilhos opiludos, subnutridos, anêmicos c envelhece precocemente;
com <JS estradas, surgem os grileiros, a célebre figura do grileiro que agora,
jú, sonsticadamente, não se limita a fraudar documentos, mas exerce toda
;~quelu pressUo que lhe é possível fazer; é um rapinador das terras, para, ime·
diatamente, pussú·las para inescrupulosos, que as compram a preço de bu·
nana c formam os seus latifúndios pura especular com o preço da terra.
Tenho os documentos cm màos,lastimuvelmente, c é com muita Iumen·
taçiio que faço isso, Tenho documentos cm mãos que comprovam dc:linitiva·
mente que esses requerimentos a que se refere o ilustre Senador Benedito
Fcrrciru nào se fizeram hii tantos unos, Mas, nu verdade, foram assinados no
dia IY de novembro de 1978,- possuo, aqui, cópias xerografadas desses do·
cumentos,- vúrlos lotes de term de umu mesmu região, por parentes do Sr.
Governador de Goiús, realizado no dia I~' de novembro de 1978 c despuchu·
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Concedo a palavrn ao nobre Sen.udor M:~rcos Freire. (P:wsa.)
do, finalmente, com escritura passada, seis, sete, oito dias depois. Estilo aqui
S. Ex• n:1o está presente.
tls documentos. Se são falsos esses documentos do IDAGO, é preciso que se
Concedo a p<1lavra :10 nohrc Scnudor José Lins. (PatJ.~ll.)
r rovc a falsidade deles. São documentos das terras denunciadas aqui, no disS. Ex• n:1o est:l presente.
cursado Deputado João Divino Ornelcs. Veju bem. O discurso do Deputado
Concedo a palavra ao nobre Sem1dor Lomanto Júnior. (Pausa.)
Joi1o Divino Ornclt:s, que terá uqui u minhu cobertura, porque se trata de um
S. Ex• não está presente.
Deputado honesto, dinámico, capaz c, sobretudo, intransigente com o trato
honesto c austero da coisa pública. Esses documentos comprovam a alta desO Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- Sr. Prc::idcntc, peço a pala·
burocratização do IDAGO em Goiás.
vra para umu comunicação.
Es~cs pusM:iru:t u que me referi, que dão entrada cum seus rcqucrimcn·
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavru ao nobre
tos neste órgão estadual de terras, esperam cinco, dez quinze ou vinte unos
Senador
Gilvan Rocha, para uma comunicação.
p~ua rccc:bê·las, quando as recebem; os homcns.innucntes do meu Estado as
recebem ern poucos dias.
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MG. Para uma comunicação.
Diz o Senador Benedito Ferreira que o Projeto Formoso está lá para rc·
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente c Srs. Senadores:
solver um problema social da região, quando, na verdade, sabemoS que pelo
próprio projeto estão previstas distribuições de lotes de 500 hectares para ir·
Faleceu na cidade de Pedra Azul, em Minas Gerais, aquele que a im·
rigaçiio~ onde somente grandes cmpresàrios rurais poderão investir ali os
prensa denominou de '"O Mais Velho Prefeito do Brasil'", o Cel. Ormindo
seus capitais. E, mais uma vez, recorreram aos créditos, a juros subsidiados,
Almeida, que, morto com 105 anos de idade, depois de nonagenário, foi Prc·
pelo povo, para continuarem concentrando riquezas, enquanto empregam
feito de sua cidade, onde realizou notável, notabilfssima administração.
bóias·frías c propiciam o surgimento de verdadeiras favelas, nas proximidaO Cel. Ormindo Almeida foi uma figura que marcou época no Vale do
des de projetas como esse, habitadas por homens que trabalham apenas seis
Jcquitinhonha. Político militante, jamais perdeu a dimensão do pequeno
a oito meses por ano, que morrem cedo e que envelhecem precoce ou prema·
universo cm que viveu c cm que trabalhou a sua microrregião de Pedra Azul.
turamente.
Ligado ao antigo Partido Social Democrático, nem a extinção da velha
Não somos contra esse projeto; há deslizes na sua implantação; não so·
agremiação c o surgimento das novas facções, que hoje estão cm fase de ago·
mos contra o projeto cm si, pelo contrário, nós o defendemos desde que ele
nia, diminuíram a sua crença de que a extinção dos antigos partidos foi um
seja feito, realizado e implantado sob a forma de cooperativas, de pequenos
clamoroso erro político.
,
propriet:irios de terras, com a posse de pequenos lotes.
O seu irmão foi Deputado Estadual cm Minas, o Deputado João de AI·
meida, e toda a sua descendência é composta de cidadãos prestantes, de ho.O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes. Fazendo soar a campainha.)mens públicos, parlumentares, políticos, administradores, fazendeiros, unl
Lamento informar que dei a palavra a V. Ex• nos termos do§ 5' item V do
clã verdadeiramente mineiro, na mais perfcitn acepção da palavra.
art. 16. c havia um nobre colega inscrito para usar da palavra. Por isso sou
O seu falecimento, Sr. Presidente c Srs. Senadores, é um evento que cnu·
obrigado a avisar a V. Ex• que seu tempo está findo.
sa grande pesar aos mineiros, pois o Coronel Ormindo Almeida foi daqueles
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Concluirei, Sr. Pro·
vurões de Plutarco, cidadão intergérrimo, cumpridor da palavra c dos com·
si dente.
premissas, sentimento de honra apurndíssimo, e um indcsmentido c accnDe modo que, tendo sido citado nominalmente, é com pesar que volto
drado amor à sua terra- Pedra Azul- às coisas mineiras c ao seu País.
a este assunto, nesta Casa, quando o País está aí diante de uma crise scriíssiDeixo consignado o nosso pesar pelo seu passa menta. (Mui to bem!)
ma: quando o capitalismo começa a sofrer os primeiros sintomas de degrinO Sr. Giban Rocha (MDB- SE)- Sr. Presidente, peço a palavra para
golada. num país da América Latina que implantou um modelo de desenvoluma comunicação.
vimento injusto c concentrador de riquezas. E este Projeto Formoso como
está'? Representará mais um desses instrumentos de concentração de ri que·
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
z;:as: só não o será se estabelecido cm pequenos lotes, de produção a nível fa·
Senador Gilvnn Rocha, para uma comunicação.
miliar, sob o regime de cooperativas, sob a assisténcia dircta do Governo, jamais sendo em lotes de 500 hectares, que propiciarão, ali, o apossamcnto de
O SR. GILVAN ROCHA (MDB- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)
terras e de recursos públicos ali empregados, por grandes empresários rurí·
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
colas, contra os quais não temos nada, mas tem sim contra o sistema implanDesejo aproveitar os momentos finais desta rcuniao, para breves consi·
t::~do, que: propicia maiores concentrações de riquezas c de renda nas mãos de
deraçôes sobre um assunto que me parece da mais alta atualidadc, na vizi·
minorias privilegiadas c privilegia aqueles que especulam com a terra, cm
nhança mesmo da Semana da Pátria.
Sabemos, Sr. Presidente, que o mundo cstã atualmentc mergulhado cm
Goiás.
Lamento ter que dizer isso. Solicitei, daqui, providências do Governo
uma crise de cnergiu, crise maximizada por interesses de muitos que, final·
Federal, já que ele é o único grande responsável pela nomeação de governa·
mente, encontraram um bode expiatório pura seus fracassos na adminis·
dores, mas condenei o arbitrio contido no ar!. \0 da Constituição Federal,
traçâo pública; crises de características que variam de pa(s a pa(s, de rcgiilo
que coloca os Estados sob a espada do Governo Federal, retirando-lhes todo
cm região.
o sentido de autonomia, quando não o fazem do ponto de vista económico,
Os Governos que se sucederam neste País, nos últimos IS anos, jogaram
do ponto de vista politico.
as mãos aos céus quando descobriram, na previsível crise de petróleo mun·
Mas, Sr. Presidente, concluindo, gostaria de, mais uma vez, deixar con·
dia!, a condição das desculpas da maior incompetência da nossa História pá·
signudo, aqui, que este problema, que está sendo tratado pela Assembléia do
tria, no trato da coisa pública nos últimos lustros, Todos sabemos, Sr. Prcsi·
meu Estudo, concluirá pela apresentação de uma representação, contra o
dente, que no Brusil essa crise de energia possui uma característica .rui gene·
Governador, pela constituição de uma comissão especial de inquérito que,
rü, porque nu verdade aqui nilo temos, propriamente dita, a crise energética,
tenho certezu,já partindo do Senador Benedito Ferreira, há de aprová-lu, há
c sim, segura c claramente, uma crise de combustlvcis Uquidos. Crise de com·
de concordllr com a iniciativa, porque eles, tanto quanto nós, estamos desebustívcis líquidos que foi tranqililamcntc criada pela imprevidência de gover·
josos de que íl verdade seja apurada.
nantes que ni\o tiveram a visão de verificar que nilo podiam transformar im·
Muito obrigado u V, Ex•, Sr. Presidente. (Muito bem!)
puncmcntc a nossa economia de estradas de ferro, dos trens de nossa mcnini·
cc, nas rodovias que teriam que gastar os nossos suados dólares.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a puluvru uo nobre
Sr. Presidente, aqui nós repetimos U estória du cigarra c da formiga.
Senador Milton Cabrul. (Puusu.)
Muito rcccntcmcntc, enquanto todo mundo se assustava pela iminência da
S. Ex• nilo está presente.
crise petroHfera, nós, como a cigarra da fábula, cantàvamos o nosso milagre.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ló.zaro Barbozu. (Pausa.)
E agora quu.ndo ns dificuldades batem à nossa porta, nós, atonitamente, nilo
S. Ex• nilo está presente.
temos o que fazer, porque nos faltou a pcrspic6cia de perceber o previsível,
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite Chaves. (Pu.usu.)
porque os Governos rechndos sempre se consideraram donos dl\ verdade.
S. Ex• nilo está presente,
Sr. Presidente, u nossa crise de combustlvcis 1\quidos sempre teve duus
Concedo u puluvru uo nobre Senador Eve\llsio Vieira. (Puusu.)
grandes dcsculpus, que foram rreqilcntcmcntc trazidas h esta Cusu; u primei·
S. Ex• niio c:stú presente.
ru, dizendo respeito à cxogcnia das nossas dificuldades, isto é, temos tido
Concedo u puluvru ao nobre Senador José Richa. (Pausa.)
problemus de combustíveis, porque estes nilo dependem de nós, dependem
S. Ex• nilo está presente.
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dos úrabes; ;1 segunda gmndc desculpa í: que o País todo foi pegado de surpresa. Nenhuma das duns dcsculpus, Sr. Presidente, convence nem í: cu paz
de indulgenciar esta série dc incompetentes Governos que vêm trazendo infe·
licidadc a nossa Naçào. Primeiro porque colocar nossas diliculdadcs para
fora das nossas fronteiras, num País possuidor do maio; perfeito c extcnso
ecossistema útil do mundo, í:, no mínimo, desafiar a inteligência dos outros.
E, cm segundo lugar, simplcsmcnte apontar a Oposição como incapaz de ter
aberto os olhos governamentais na vizinhança da crise, é, também, no mínimo, fulta de sinceridade do Govcrnu, puryuc desde hú muito tempo os opo·
sicionistas, :1qui nesta Ciisa c nu outra do Congresso Nacional, vêm chamando a atenção do Governo c, principalmente:, mostrando as alternativas que
hú muito jú deveriam ser tomadas sobre o problema de energia.
Mus, Sr. Presidente, o que me traz propriamente, nesta rápida análise
do qu:tdru brasileiro, nestes minutos finais da sessão de hoje, é o protesto de
uma voz, que não rrctendt: ser solitúria, pelo último modismo que cstú tomando conta da N.ação.
Agora, Sr. Presidente:, a moda í: tentur acabar com o monopólio cstatal
do petróleo. Sctores intcrnacionais interessados insinuam-se, baseados no
que clcs considemm fn1casso da PETROBRÁS, tentando sepultar da memória do povo bmsilciro aquela mcmorâvcl batalha que foi a batalha pclo
nosso monopólio petrolífero.
~~ preciso não confundir Srs. Senadores, as catastróficas direçõcs que a
PETROBRÁS teve nos últimos anos, desde o ex-Presidente Gciscl, que: ali
n01quel;1 companhi<1 estatal fez o seu noviciado de incompetência, para depois tnmsform:u-sc no pior Presidente da llistória do llrasi\, até Ualual,)ft:·
sidénciOJ do Sr. Shigcaki Ucki, o qual a Nação conhece como um homem que
nunca teve nenhum compromisso com a verdade.
f: preciso, Sr. Presidente:, que se cntcnda que a PETROBRÃS, como
empresa, não pode ser intocúvcl. Todos concordumos, dos desvios de sua liltlsofi:~, de ahcrraçõt:s tipo :1 PETROBRAS gerir cmprcsas do comércio ex te·
rior como a INTERBRAS, m;1s ;w mesmo tempo í: preciso se notar que o
monopólio estatal, fruto de um:t saga de toda uma geração de brasileiros,
ni"to pode ser :1h;mdonado numa época cm que grandes países do mundo
usam o pctrôleo como simhologia de sua independência.
~: prcciso, Sr. Presidente, haver transformações urgentes naquela cm·
prcs:1. Que cl;1, uo invés de somente visualizar lucros, se transforme rcalmen·
te numot cmprc:-.a de finalido1d~: circunscrita c clara; que jogue os benefícios
dos seus lucros nas regiões onde ela tem petróleo; que aumentc, por exemplo,
no Sergipe, os rnpa/th•s d:1qucla região tão cmpobrccida, de ondc sai mais. de
um terço dos combustivcis liquidas do Brasil.
I~ prcciso, Sr. Prcsidcnte, que a Companhia se livre dos incompetentes,
dos homens que não têm nenhum compromisso com a Pátria e que cst11o fazendo com que sctores t:xtranacionais comccem a pcrccbcr que seria fácil a
dcsn:1cionalização da nossa maior cmpresa.
Agora, Sr. Presidente, na vizinhança da Semana da Pátria, desejo trazer
um testemunho do meu Estado, onde toda uma geraç1io de jovens técnicos,
enfrentando perigo de vida nos campos c nu Plataforma Continental, cercados de riscos os muis diversos, estão cscrcvcndo, infelizmente, na pobreza d;:t
noss;1 Gcologi:~, um>~ página de sacrificio c: de: glória de uma empresa gt:nui·
namcntc nacion;lf, que ncm :1 imprevidência dos Uekis vai con~eguir acabar.
O Sr. l·ll'nrii(UL' Sunrilln (M DB- GO)- Permite um aparte, nobrc Se·
n;ldor'?
O SR. Gil. VAN ROCHA (MDB- SE)- Com muito prazer, nobre

Scn;1dor.
O Sr. Hcnric(Ul' Satntllln (M DB- GO)- Interrompo o seu brilhante
discurso, Senador Gilvan Rocha, paru congratul:tr·mc com V. Ex• c, no mcs·
nw tempo, corroborm com ;1lgurna cois;1 de observação pcsso:d quc fizemos,
nos l1ltimos meses, sobretudo, Hú, sem dúvidn alguma, no Pais, por parte de
alguns scturcs do prôprio Governo, aliados a emprcsas niultinacionais, o in·
tcrcssc cm dcsmowliz<.lr a I,ETROBRt\S c, com isso, dcsmoralizar o mono·
pólio estatal dll pctrúlco, uma dus mais lcgítimus conquistus do povo brasi·
lciro, 011 História dcstc Potis, sem dilvido1 algumu. A dirt:çào du PETROBRAS tudo tem feito, nos últimos 01nos, no sentido de que u empresa
estatal se c.lesmoralizc. Cois:1s <.1bsurdas estão ucontcccndo, desde acidentes
inc,plidvcis até óleo que Sllllle, também incxplicavclmcntc, se exala Hron·
ln de a pnipria cmprc~a declarar, agora, à Naçi'\o lJUC, só rlll ilno de 197H,
mai~ de 400 mil barris de pctrlllcn bruto foram desviados do Pu is. Isso tudo
- .:reio cu- fa1. parte de llnl plano maquiavi:licn, urdido no sentido di! se
ampliar aind;1 mais as chamad01s dúusulas do contwto de risco, corno jú fni
au1ori~:1dtl pela Cornissih1 Nacional de Encr)!ia, recentemente fnrruada. F
\jll~JIH!lltl e\-Prc~idcnlc Ciciscl rc~nlveu :1ccdcr a tndns aqueles que n pre~si,l·

navam no sentido de estabelecer o contrato de risco, houve uma reaçll.o mui·
to grande da Nação brasileira e de sctores d<.~s Forças Armadas e S. Ex' foi
obrigado a limitar os contratos, a promover limitações qw: exasperaram e
contrariaram as empresas multinacionais do setor, principalmente as SETE
IRMÃS. E, agora, segundo o noticiado na própria Imprensa, esses intens es·
tUa sendo suavizados na própria emprt:sa, estes itens estão sendo suaviza·
dos, proposit:1damente, para atendt:r aos interesses das empresas cstrangei·
ras. Comentam, c comentam muito que o Brasil não tem petróleo. Ora, se o
Brasil não tem petróleo, como explicar a voracidade dessas empresas, como
t:xplicar a voracidadt: de certos grupos oligarcas, nacionais mesmo, afoitas
cm pesquisar petróleo'! Como explicar as denúncias de que muitos poços te·
riam sido lacrados no País? Sem dúvida alguma, ao lado do quadro abran·
gente de entreguismo n<ICional, encontra-se agora a tentativa de
dcsmoraliz:1r·st: o monopólio estatal, quando, na vt:rdade, como bem disse
V. Ex•, um grupo d1.· técnicos heróicos tem dcmonstmdo a sua competência
internacionalmente, filiados, formados nas ca\ddras, nas forjas da PETROBRÁS, uma conquista do povo brasileiro que, tenho certeza, não se
:1e<1barâ. E não st: acah:1rá, porque o povo saberá reagir. O sentimento nacionalista dos brasileiros prcvalcct:r:L Não de um nacionalismo inconseqUente, m:~s de um nacionalismo capaz de demonstrar que só o monopólio
cstutal é capaz dc rt:sguardar essa riqueza quc tcmos certeza de ter, e só não
foi descoberta nos útlimos anos por incompetência c má fé daquelcs que dirigir<.lm a cmprcs:1 c:statal ncsscs governos anteriores. Obrigado c dcsculpe V.
Ex• pelo prolongado do aparte.
O SR. Gil.\' A~ ROCHA (MDB- SE)- V. Ex• enriquece o meu pro·

nunci;tmcnlo, nobre Senador. i! com muita alegria quc observo qut: a flama
que foi acesa durante uma geração, na minha Pátria, continua a brilhar no
coração dos patriotas.
Quero, Sr. Presidente, tr;1zer o meu testt:munho, da região pt:trolífera
do meu Estado, Sergipe, da scriedadc:, da abnegação, do prcpMo daqueles
jovens técnicos, que precisam s:tbcr que não estão sós porque, aqu1, no Sena·
do da Rcpública, na outra C..1sa do Congresso Nacional c, sc possivcl, nas
ruas Jo nosso Pais cstcrcmos juntos na defesa da PETROBR,\S, nosso patrimônio, porque assim qucr a Pátria brasileira. (Muito bem!)
O SR.I'RESIIJE~TE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre

Senador Lourival Baptista.
O SR. I.OURI\',\1. HAPTISTA (ARENA- SE. Lê o seguinte discur-

so.) - Sr. Prcsidcntc c Srs. St:nadorcs:
Encerrando recente scminário nacional sobre economia mineral, rcali·
zado t:m Belo Horizonte:, o Ministro das Minas e Energia, Sr, César Cais,
anunciou a duplicação da VALEP, conclusão da Arafí::rtil c: a exploração do
cnxofre de Sergipe.
Revelou sua disposição dc rcivindicar, junto aos ministérios da área
cconõmica, financiamentos para o sctor mineral nos mesmos níveis q'ue os
do st:tor agropccuário, por se tratar também de setor primário.
Esta última opinião do Ministro César Cais í: absolutamente certa, pois
a importància atu:tl e futura do st:tor mineral é decisÍ\'U para o Brasil. t: sabido quc um dos pontos fracos de nosso desenvolvimento rt:side: precisamente,
no sctor mincral, no qual, infelizmente, temos feito muito mcnos do que o
dcscjúvcl e, sobretudo, necessário, Nossa dependência externa no tocante a
minerais é crescente c a cada :mo, mais onerosa, em termos de divisa, E, de
outro lado, dchamos de nos beneficiar de riquezas que permancccm ocultas
cm nosso solo ou subsolo. Nunca atingiremos clcvado grau de desenvolvimento enqu;mto dcsconhcccrmos o quc cstC1 t:scondido cm nosso vasto tcrri·
tório. Mcsmo repelindo uma posiçJo otimista, ou ufanista, é evidcntc que
grandes riquezas h~o de existir cm nosso solo c subsoto, cuja dcscobcrta nos
é csscncial sob todos os :1spcctos. Descobertas. ainda rccentes, como as imcn·
sas rcscrvns de ferro de Carajás, pot:'lssio c cnxofrc dt: Sergipe, fosfato em Patos de Minns, c outras mais, Hpenils confirmam t:ssu ccrte:o::u, na demons·
tra~;ão inequívoca de que é preciso incrcmcnt:ar ao m:'lximo a pesquisa mine·
ral, scm sombra de dl1vida de relevante priorid11dc p<~ra o ruturo brasileiro,
conforme agor;l sustcnt<tdo pelo Ministro César Cais. A riqueza mineral í:
b:hic;l para n fortalecimento de nossa economia, como a pcsquisu c cxploraçi"Hl de minérios, que vcnlwm a ser encontrados cm nosso solo c subsolo,
são fundamentais para a t:conomia c a tecnologia, nadajustilicando que con·
linucnws pnstcrganlio para n futuro tarefa tàll crucial~: complc.'i.a como essa,
merecendo, assim, integral apoio i1 rwsiçào assumida pelo Ministro das Min;l'.; t: Energia.
Numerosas vetes tenho ahnrdado, desta trihuna, problema~ 111incr;1i~ du meu l\t~1d11, num~1 pcrsi~tcntt: lutn pd:.1 t:\plnraç;"lo c indu~trialita~illl
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de: rique:t<IS já descobertas em Sergipe, como o potássio e o enxofre, de que
tanlo carecemos c que tanto oneram nossa balança comercial. Ainda em se.
lembro do ano passado, aqui falei da associação da PETROMIM com u eS·
tatal mexicana Azufrern Panamericana, visando à exploruçilo do enxofre
descoberto na região de Castanhal, no Estado de Sergipe, tal como no dia 2
de agosto último comentei desta tribuna a assinatura de contrato entre a PEw
TROMIM e a Construtora Norbt:rto Odebrccht, para escavações de poços
de: minas para extraçào do potássio. ~ com satisfação que constato, agora, o
empenho do Ministro César Cais em acelerar os trabalho~ para aproveitaw
menta do enxofre sergipano.
.
O Brasil não produz enxofre, produto que onera cada vez mais nossa
buiança comercial e de relcvanh: importância industrial, Nossas necessidades
ascendem <1 um milhão de toneladas e, no ano passado, produzimos apenas
40 mil toneladas de enxofre: industrial, rt:sultante do carvilo e das refinarias
da PETROBRÃS. Ora, a ocorrência de enxofre na área de Castanhal foi desw
coberta pela PETROBR,\S cm abril de 78 c, desde então, tem sido pesquisadJ, estando plenamente confirmada a existência de enxofre, que precisamos
exploràr o mais rapidamente possível, tal como afirma o Ministro das Minas
c Energia, para o que a PETROBRÃS vem trabalhando intensamente. Quaw
tro sondas estão cm atividades no mc:u Estado, tendo sido executados mais
de 18 furos, t.'Stando programados 33 furos este anos só na região de Casta·
nhal.
Para Sergipe, pequeno Estado de grandes riquezas minerais, a expio·
ração do potássio e do enxofre ê da máxima relevância, face à pobre:ta da rew
giào, o que está plenamente de acordo com o interesse nacional, face a nosw
sas grandes necessidades dessc:s produtos.
No dia 16 de agosto, visando intensificar as medidas para livrar o País
da dependência cxtc:rna de minérios considerados estratégicos para seu dcw
scnvo\vimcnto, a PETROBRi.S Mineração (PETROMIM) assinou, cm cc·
rimônia promovida pela Empresa, convênio com a Companhia de Pesquisa
de Recursos Minerais (CPRM) para utilização, pela CPRM, de mais duas
sondas destinadas à busca e avaliação das reservas de enxofre, detectadas
desde 1978 n:1 área de Castanhal, no Estado de Sergipe. Assinaram o acordo,
pela CPRM, seu Presidente, Professor José Raimundo de Andrade Ramos c
o Diretor·Administrativo, Geólogo Geraldo França Ribeiro, c pela PETRO·
MIM os Engenheiros Edilson Távora, ViccwPresidentc e Álvaro Renato Ponw
tes, Diretor.
Ao concluir, Sr. Presidente, reafirmo, mais uma vez, minha esperança e
minha convicção de que us riquezas do solo e subsolo sergipnnos muito cm
breve contribuirão para o enriquecimento do Brasil, face ao empenho c à
competi:ncia da PETROBRi.S através de sua subsidiâria PETROMIM, sob
a esclarecida Presidência do Engenheiro Paulo Vieira Bellotti. e: assim, gratiw
ficante ver o Ministro das Minas e Energia tomar, de público, posição tão
firme em prol da dinamização da pesquisa c da exploraçilo mineral, enfatiw
zando o carátcr prioritário do selar para o desenvolvimento nacional, espcw
cialmcnte em momento de dificuldades como o que vivemos. E, creio, o cmiw
ncnte Presidente Joilo Baptista Figueiredo dará entusiástico apoio à posição
assumida pelo Ministro Cêsar Cais, pois, infelizmente, perdemos muito temw
po cm luta tilo decisiva, para nosso futuro, nossa indcpendCncin econõmic:a e
tecnológica! (Muito bem!)

fulCncia total c a responsabilidude é do governo fedcn1l c governos estaduais
nomeados, cabendo justificadamente reaçào por estudantes c professores.
Em Gohinia, isto se repete a cada <~no há muito tempo, t: ;1gora o Hospiw
tal da UFG já se encontra fechado há vários dias. estando apenas o Pronto
Socorro atendendo :11~ o final do corrente mês às consultas já marcadas.
Sua manutenção tem sido realilada por receitas advindus q4er de rccur·
:-.o~ orçamcntllrios da Uni<io, através do MEC, quer de convênios realizados
com a Secretaria de Saúde du Estado c com a Prefeitura Municipal de Goiãnia.
Ao lado da insulicii;ncia de recursos federais, sempre submetidos a corw
tcs inadmissíveis, quando se trata de aplicações prioritários como esta, tanto
o Estado quanto a Prefeitura da Capital não estão cumprindo os termos dos
convênios ussinados, aprescnt:1ndo dívidas para com o Hospital. de quase
seis milhões de: cruzeiro~ que, se saldadas, já representariam pelo menos alguma coisa no sentido de ganh<~r tempo para a soluçJo definitiva do problt:·
m;l,

Apelo, portanto, ils autoridades cstaduuis c ao Prefeito Municipal de
Goifmia para cnvidarcm todos os esforços no sentido de que sejam cumpriw
das todas as cláusulas dos referidos convênios c as dividas sejam pagas com
urgência. As t:staduais são de Cr$ 795,000,00 mensais, de abril a agosto do
corrente uno, e a.-t municipais de CrS 250.000,00 mensais em dezc:mbro de
I978 e de março a agosto deste ii no.
Por outro lado, pela Exposição de Motivos 365, o Ministro da Eduw
caçào e Cultura solicitou ao Presidente da República autorização para a
complemcnlaçãu de vcrba no 11100tante de CrS 31.000.000,00 (trinta e um
milhões de cruzeiros), destinados à manutenção do Pronto Socorro e do
Hospital atê o fin<~l do presente exc:rclcio.
Apelo, portanto, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República no
senlido de autorizar. com urgência, a referida complementação orçamenw
t~ria, sem o que os prejuízos para Goiás serão de elevada monta e permanew
ceriio em greve centenas de universitários, que reivindicam a manutenção .de
trezentos Jeitos hospitalares em funcionamento para o ensino médico adew
quado e o serviço de pronto atendimento às emergências médicas.
Além deste apelo que faço pela tribuna do Senado, estou enviando às
otuloridades estaduais e ao Presidente da República idêntica solicitação atraw
vés de expediente direto,
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- O Sr. Senador Franco Monloro enviou à Mesa projeto cuja tramitação, de acordo com o disposto no
nrt. 259, III, "a", do Regimento Interno, deve ter inicio na Hora do Expcw
dic:ntc, A proposição será anunciada na próxima sessão.

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) ,.- Nada mais havendo que
tratar, vou encerrar n presente sessão, designando para a de segunda.. feira
próxima, dia 27, a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

O SR. PRESIDENTE (Gubric\ Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
Sc:nador Henrique Santillo.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (M DB - GO. Lê o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Estão cm greve, hâ duas semanas, os estudantes universitários da Faculdnde de Medicina da Universidade Federal de Goiás, cm protesto pelo fechumento do Hospital das CUnicas de Goiúnia, nosocômio universitário de
ensino que, além de manter centenas de leitos distribuldos em várias clínicas.
contando com dezenas de profissionais médicos e paramédicos do mais alto
nível técnico-cientifico, corpo docente imbuído do mais puro idealismo de
serv_ir c transmitir seus conhecimentos, npn:senta uindn no serviço da comu·
nidade o único Pronto Socorro da Capital do Estado, atendendo n centenas
de emergências médicas diariamente,
A carência de recursos financeiros para o adequado funcionamento de
hospitais·escohl em um Pais que se dá ao luxo de obras farnônicus, como
edillcios luxuosos parn abrigar orgunismos estutais ou liUtódromos pura nu·
menta r o consumo de petróleo, gigantescos centros de convenções ou pontes
quilomí:tricns sobre um Iugo urtiliciul, tem sido um drumn que se repete
anuulmcnte cm qunse todos os Estudos destn. pscudofedcraçilo, Tal si·
tuaçào, se perdurar, acuburfl levando ainda mais o en~ino médico do Pais à

Discussão, cm turno único, da redação final (oferecida pela Comissão
de Redução cm seu Parecer n9443, de 1979), do Projeto de Decreto Lcgislati·
vo n• 9, de 1979 (n• 8/79, na Câmara dos Deputados), que aprova o tc<to do
Acordo Sobre Imunidades, Isenções c Privilégios do Fundo Financeiro para
o Desenvolvimento da Bacia do Prata no Território dos Pa!seswMembros,
nprovudo nu IX Reunião de Chanceleres dos Pulses da Bacia do Prata, a 9 de
dezembro de 1917.
-Z·-

Discussão, em turno único, da redução final (oferecida pela Comissão
de Redaçilo cm seu Parecer n9 40 I, de 1979), do Projeto de Lei do Senado nY
46, de 1974, do Scnndor José Lindoso, que dú nova redução à letra b do inci·
so 11 do urtigo 5• da Lei n• 5.890, de 8 de junho de \973,

-3Discussào, em turno único, du redução finnl (oferecida pcli1 Comissão
de Rcdnçào cm seu Pnreccr n• 447, de \979), do Projeto de Lei do Senado n•
60, de ICJ76, do Se nu dor Orestes Qul:rciu, que dá novu redução uo urtigo 450
do Decreto-lei nY 5.452, de ]9 de mnio de JCJ43 (Consolidnçilo das Leis do
Trubnlho).
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cm turno único, dn redução final (oferecida pela Comissão
de Reduçih.J cm seu Parecer n~'446, de 1979), do Projeto de Lei do Senado no
\66, de \977, do Senador Otto Lehmann, que dispõe sobre o tombamento da
~cdc da Fazenda Sant::1 Mônica, em Valença, Estado do Rio de Janeiro, anti-
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ga propriedmlc do Burào de Ururaí, onde: Duque de Caxias morou nu vclhi~.:c, c viria a falecer, c dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Gabriol Hermes) - Está encerrada a sessão.

(Le~·anta-se a sessão às J7 horas e 55 minutos.)

ATAS DE COMISSOES
COMISSÃO DE FINANÇAS
14• REUNIÃO. REALIZADA EM 9 DE AGOSTO DE 1979
Às dez homs do dia nove de agosto de mil novecentos c setenta e nove,
n<l Su\a "Ruy Barbosa", presentes os Senhores Senadores Cunha Lima, Prc'iÍdente, Pedro Simon, Mauro Benevides, Jorge Kalume, Lomanto Jíanior,
Viccnt< Vuolo, Jutahy Magalhães, José Richa, Saldanha Derzi, Affonso Cam:lrso e Alberto Silva, reúne-se a Comissão de Finanças.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Raimundo Parente, Arnon de Mc\lo, Amaral Furlan, MendcsCanalc, Tancredo
Neves, Roberto Saturnino, Amaral Peixoto e Tcotônio Vilela.
Ao constatar a existência de número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos, sendo, na oportunidade, lida c aprovada a ata da
reunião anterior.
A seguir, sào examinadas as seguintes proposições:
Oficio "S" n• 17 f7Q - Do Sr. Governador do Estado do Rio Grande
do Sul, solicitando autorização do Senado Federal, para contratar emprésti·
mo externo no valor de USi 53 milhões de dólares norte-americanos, desti·
nado a investimentos mínimos cm programas de infra-estrutura, previstos
para o quadriénio de JQ79/i982.
Relalor: Senador Saldanha Derzi.
Parecer: Favorável, na forma do Projeto de Resolução que apresenta.
Conclusão: Aprovação do parecer, tendo votos com restrições dos Srs.
Senadores Pedro Simon, Mauro Bencvides e José Richa.
Projeto de Decreto Legislativo n9 27f78: Aprova as contas do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, relativas ao exercício de 1977.
Relator: Senador Lomanto Júnior.
Parecer: Favorável.
Conclusão: Vista ao Sr. Senador Mauro Bcnevidcs.
Oficio "S" n• 20/78- Do Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Fcdcral, encaminhando ao Senado Federal o Relatório c demais pecas
do processo sobre as Contas do Governo do Distrito Federal, relativas ao
emc!cio de 1977.
Relator: Senador Mauro Bcncvidcs.
Parecer: Favorável nos termos do Projeto de Resolução elaborado pela
Comissão do Distrito Federal.
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei da Câmara n• 89f78 -Institui o Cadastro Promitentes
Compradores de Imóveis Rurais, integrado no Sistema Nacional de Cadastro Rural.
Relator: Senador Pedro Simon.
Parecer: Favorável.
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei da Cdmara n• OS/76- Institui o Plano Nacional de Moradia- PLAMO para as populações com renda familiar até S (cinco) salários mfnimos regionais, c determina outras providências.
Relator: Senador Pedro Simon.
Parecer: Favorável, com Subcmendas n9s I e 2-CF à Emenda n9 t~CLS
(Substituldo)
Conclusão: Aprovação do parecer.
São retirados da pauta o Oficio n• 99-VP/FPS/79 c o PLC n• 125/77.
Esgotada a pauta de trabalhos, encerra-se a rcuniilo, lavrando cu, Carlos Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente Ata, que~ tida e
aprovada, serâ a:;sinadn pelo Senhor Presidente,
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
22• REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM
23 DE AGOSTO DE 1979
As dez hora.s do dia vinte e três de agosto de mil novecentos c setenta c
nove, nu sul a Clóvis Dcvilllcquu, sob u presidência do Scnndor Henrique de
La Rocquc, presentes os Senadores Bcrnurdino Viana, Aloysio Chaves, AI·
mir Pinto, Raimundo Parente, Aderbul Juremu, Leite Chuvcs, Murilo Dada·

ró, Nelson Carneiro, Moacyr Da\la, Franco Montoro e Lâzaro Barboza,
reúne-se a Comis.'iào de Constituição e Justiça.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senadores Helvidio
Nunes, Jos~ Sarncy, Amaral Furlan, Hugo Ramos c Paulo Brossard.
O Senhor Presidente dá inicio aos trabalhos da Comissão, Dispensada a
leitura da ata da reuniilo anterior é, cm seguida, dada como aprovada.
Passa·sc à apreciação da pauta dos trabalhos: I) o Senhor Presidente co·
munica que o Senador Paulo Brossard, a quem fora dada vista do Oficio "S"
17, de 1979, devolvera o processado acompanhado de voto cm separado
que conch.:i pela rejeição do parecer do Relator. Como cstcjã é do conhecimento dos Senhores Senadores, passa-se à discussão da matéria. Falam os
Senadores Lázaro Barboza, Nelson Carneiro, Leite Chaves, Aloysio Chaves
c Murilo Badar6. Em votação, é aprovado o parecer pela constitucionalidade c juridicidadc do Projeto de Resolução da Comiss1\o de Finanças, assinando vencidos os Senadores Nelson Carneiro, Leite Chaves e Lâzaro Bar~
boza. 2) Projeto de Resolução da Comissão de E~,;unomia à Mensagem n11
128, de 1979, do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do
Senado Federal. proposta do Ministro da Fazenda para que seja autorizado
o Governo do Estado de Santa Catarina a alterar a destinação dos recursos
obtidos através de operação de crédito com a Caixa Econômica federal, autorizada pela Resolução n• 28, de 1977, do Senado Federal. Relator: Senador
Raimundo Parente. Parecer: constitucional c jurfdico. O Senador Lázaro
Barboza que solicitara vista do projeto, devolve-o com a seguinte declaracão
de voto: ••voto com o Relator por se tratar tão.somente de alterar a desti·
nação dos recursos obtidos atravéS de operação d: crédito com a CEF". Em
votação, é aprovado o parecer. 3) Projeto de Lei do Senado n• 206/19-DFDispõe sobre a implantação do Grupo de Dircção e Assistência Interme·
diárias, do Plano de Classificação de Cargos do Serviço Civil do Distrito Fe·
dera\, c dá outras providências. Relator: Senador Raimundo Parente. Pare·
cer: constitucionais cjurrdicos o projeto c as Emcmlas de n9s 1 c 2. Contrário
à Emenda n9 3. Em votação, é aprovado o parecer. 4) Projeto de Lei do Senado n• 248/76 (Emenda n• I de Plenário)- Prolbe a pesca da baleia no mar
territorial brasileiro. Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: constitucional e jurídico. Aprovado. S) Projeto de Lei do Senado n• 214/79 - Cria e
transforma cargos do Quadro Permanente do Senado Federal. Relator: Senador Moacyr Dalla. Parecer: constitucional e jurídico, orcrccendo três
emendas. Aprovado. 6) Projeto de Resolução n• 47 f79- Acrescenta parágrafo ao art. 383 da Resolução n• 58, de 1972 (Regulamento Administrativo
do Senado Federal). Relator: Senador Almir Pinto. Parecer: constitucional,
nos termos da Emenda n• l·CCJ (Substitutiva). Aprovado. 7).Projeto de Lei
do Senado n•l33f79- Altera dispositivos da Lei n• 5.687, de 21-7-71, modificados pelas Leis n•s 5.697, de 27-8-71, 5.781, de S-6-72, e 644, de 3·10-77
(Lei Orgânica dos Partidos), c dó. outras providências. Relator: Senador
Aloysio Chaves. Parecer: constitucional, jurídico c ravorávcl no m~rito,
Aprovado. 8) Projeto de Lei do Senado n• 148/79- Acrescenta§ 2• ao art.
5• da Lei n• 5.859, de 11·12·72, que dispõe sobre a profissão de empregado
doméstico. Relator: Senador Aderbal Jurcma. Parecer: constitucional c jurf.
dico. Aprovado. 9) Projeto de Lei do Senado n• 001/78- Revoga dispositi·
vo da Lei n• 6.5 IS, de 1977. e altera dispositivos do Código Civil e do Código
Pcnul. Relator: Senndor Nelson Carneiro. Parecer: constitucional c jurfdico,
nos termos da Emenda n• I·CCJ (Substitutivo). Aprovado. 10) Projeto de
Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n• 24, de 1979, do Sr.
Presidente da Repúblita, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta do Ministro da Fazenda, para que seja autorizada n Prefeitura Municipal de Santa Rosu (RS) a elevar o montante de sua divida consolidada em
Crl 7.769.576,60. Relator: Senador Moacyr Dalla. Parecer: constitucional e
juridico. Aprovado. li) Projeto de Lei du Câmara n• 127/78: Emenda n• 1,
de Plenário (Substitutivo)- Pro!bc a pesca predatória, e dA outras providências. Relator: Senador Nelson Curneiro. Concedida vista uo Senador
1\loysio Chuves. 12) Projelo de Lei do Senado n• 119/79 -lnstilui o aux!liomorndiu pura empregados que percebam, mensalmente, remuneraçào infc.
rior a clnco sulários mfnimos rcgionnis. Relutar: Senndor Amurai Furlun,
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P:trccer: constitucional c jurídico, Contrúrio no mérito. O Sr. Presidente comunica que o Senador Amarul Furlan não pôde comparecer, por motivo de
rorca nwior, c deixou parcccn:s :tssinudos para, caso a Comissão concordas~c. ~c rem ilprcci:.tdos nesta reunião. Com a aprovação dos Senhores Senadores i; lido o parecer c, cm seguida, coloc&.~do cm discussno. Falam os Senadores Nelson Carneiro, Aloysio Chaves c Bernardino Viana. Em votação, é
apr•Jvudo o p<treccr, vowndo vencido quanto uo mérito o Senador Nelson
C:trneiro c com restrições quanto :to aspecto d;:t constitucionalidade o Sena·
dor Aloysio Ch:lVcs. Acompunham o voto do Senador Aloysio Chaves os Scn:.tdorcs Alrnir Pinto, Raimundo Parente, Adcrbal Juremu, Mow.:yr Dullu c
Bernardino Viana. 13) Projeto de Lei do Seri:.tdo n~' 335/78- Altera are·
daçiio de dispositivos da Lei n~' 4.737, de 15 de julho de 1965, que instituiu o
Código Eleitoral. Relator: Senador Aloysio Chaves, Parecer: Constitucional
c jurídico, contrário no mérito. Aprovudo, vencido o Senador Nelson Car·
nciro. 14) Projeto de Lei do Senado n• 40/79 -Altera a redução do art. 250
da Lei n'4.737, de 15 de julho de 1965. (Código Eleitoral) c revoga a Lei n•
6.)]9, de I' de julho de 1976 c o Dcmto-lci n• 1.538, de 14 de abril de 1977.
Rc\:.ltor: Senador Aloysio Chaves, Parecer: constitucional e jurídico, Con·
trúrio no mí;rito, Aprovado, votando vencido o Senador Nelson Carneiro.
15) Projeto de Lei do Senado n• 190/79- Altera a redução do art, 280 do
Código de Processo Civil, c dá outras providências. Relator: Senador Nelson
Carneiro. Concedida vista ao Scnudor Bernardino Viana. 16) Projeto de Lei
do Senado n~' 83f79- Revoga os~§ 2~', 3~' c 511 e dá nova redução ao§ 4~' do ar·
tigo 6~ da Lei n~' 6.439, dc l~'de setembro de 1977, que institui o Sistema Nacional de Prcvidi:nciu Social, c dá outras providí;ncias. Relator: Senador
AUcrbal Jurema. Parc~.:cr: ~.:olt~lilu~.:iu•ml, juríJi~o c bua técnica legislativa,
Em discussão, ralam os Scnadorcs Bernardino Viana c Moacyr Dalla. Em
votaç~o. abstcm-se de votar o Senador Bcrnardino Viana e vota com re~
triçõcs o Senador Moacyr Da! la. 17) Projeto de Lei da Câmara n~' 41 /79 Acrcscentu parágrafo ao art. 643 da CLT. Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: constitucionnl c jurídico. Em discussão, fala o Senador Aloysio
Chuvcs. Em votação, é vencido o Relator. A Comissão decide pela inconstitucionalidudc do Projeto, scndo desigmtdo Relator do Vencido o Senudor
Aloysio Chaves. 18) Projeto de Lei da Cãmara n~' 39/79- Altera disposições do Decreto-lei n, 167. de 14 de fevereiro de \967. Relator: Senador
Amaral Furlan. Parecer. Favorãvcl. O Senador I.ciu: Chaves, a quem fora
dada vist:t do projeto, devolve-o com voto cm separado concluindo pela
aprov:u;ão do Projeto nos tcrmos da cmcnda que orerecc. Em discussão, falam os Scn:tdores Murilo Budaró, A!oysio Chaves e Bernardino Viana. Em
votação, é rcjcitado o parecer do Relator c aprovado o voto do Senador Lei·
te Chaves que pussa a ser o purecer do vencido.
Nada muis huvendo a tratar, encerra-se a reunião lavrando eu, Maria
Hc\cnu Bucno Brandão, Assistente, a presente Atu, que, lida c aprovada, se·
rá assinada pelo Senhor Presidente:.
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COMISSÃO DE ECONOMIA
K• REUNIÃO, REALIZADA EM 6 DE JUNHO DE 1979
Às nove horas do dia seis de junho de mil novecentos e setenta e nove,
na Sala de reuniões do Bloco "8" do Anexo II do Senado Federal, sob a Presidénci:J do Sr. Senador ltamnr Franco, Presidente, reúne-se a Comissão de
Economia, com <I presença dos Srs. Senadores Marcos Freire, Bernardino
Vi:.ma, Vicente Vuolo, Arnon de Mcllo, José Lins, Pedro Simon, Benedito
Ferreira, Jcssí: Freire, Luil Cuvulcantc, Alberto Silva, José Richa, Milton
C•1hrul e Helvídio Nuncs,
Deixam de comparccer, por motivo justificado, os Srs. Senudores Benedito Cunelns c Roberto Saturnino,
Huvcndo número rcgimcntal o Sr. Presidente declara ubertos os trabalhos c dispensa a lei tum du Ata da reunião anterior, que é duda como aprovada.
A seguir, passa-se lt apreciação das matérins constantes da pauta c silo
rdatados os sc~uintes projetas: Item J -Projeto de Lei da Ci1mara n~' 78, de
11176, que "inclui pro~rama de melhoria de condições de habitabilidade dos
tr~thallnu.lorcs nos projctos de fln:tnciamcntos ugropecuúrios". Relator: Se·
nado r Hdvídio Nunes. Parecer: favor(,vel, com a Emcnd:t de n~" 3-CE que
ofcn:cc. Em di.~cussi"tn o parcccr, o Sr. Senador Benedito ferrcira enaltece n
~~hrandamt:nto d:~do an rrojdo pelo Sr. Senador Hdvidio 1\uncs, atrav~~ da
Cl\leiHJ:t qUe rrurlk, e\dtJindo dn t'llfl/1( dn :trti).!O prlmt:iro OCi\TÚtCT de ohri•
j!õi!OrÍedade rara f:tcultar ;10 hl'llefú;i{tritl de !Ínanciamento ilj!TOfieCU[JTitl :1
dco.;tina~·i"w de recur~n~ p:1ra llll'lhl',ria, :lmph:l~·:·lllnll cun~1ru~·:'1o de hahita~·:·ln
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davia, obrigar, como pretende o :tutor do projeto, n inclusão de 10% do valor
de cada rroposta de !in:.mciamento agropecuftrio parH investimento cm propricdudcs runtis, podcr[t comprometer até o sucesso do cmprccndimcnto. Fi·
naliz:mdo us su:ts considcraçõcs, o Sr. Senador Benedito Ferreira considera
válid:t a idéia do nutor, Deputado Hcnriquc Brito, porém, sustcnta que ela
dcvcriu ser melhor orientada, se dirigida para o sctor próprio. Em scguidu, o
Sr. Scnador José Lins pede a pu\nvra c manifestu-sc contrftrio à uprovação
do projcto, pois, segundo :t!irmn, apcnas um empreendimento ugrícola de
!);r:tndc porte tem condições de dcstinar parcelas dos scus financiamentos
p:ua construir habitações pum os seus empregados. O que não é uconselhávcl, rcss:dt:~ o Sr. Senador José Lins, é rcsponsabililar o agricultor por um
invcstimcnto cujo ónus ele não poderá arcar. Prosseguindo, o Sr. Senador
Pcdro Simon discute :1 emenda proposta pelo Relator, Senador Hclvídio Nunes, c dcclam quc, num regime capitalista como o que vivemos, racultar é utópico. E conclui as sua5 considerações fuzcndo um apelo aos seus cmincntcs
Pares para que se acrescente um artigo ao texto do projeto, estabelecendo
que no momento cm que um fin:mciamcnto agrícola é concedido, a rcspccti·
va instituição financeira vinculc um financiamento do Banco Nacionul da
Habitação para a construção dc casas para os cmprcg:tdos. Com a pulavru o
Sr. Scnudor Hclvídio Nunes, Rclator da matéria, chama a atenção dos Srs.
Sen:tdores p;.tm um dctcrminado trecho do voto em separado a penso :to processado, que deveria tcr sido proferido pelo Sr. Scnudor Dinarte Mariz, na
lcgislutura anterior, que aborda as conscqUéncius decorrentes da vinculação
do problema habitacional do trabalhador ao linanciamento agrícola. O trc·
cho :1 que se rcferc o Sr. Senador 1-!clvídio Nunes assim se acha tmnscrito:
"vinculur o problema du habit:tçào para o trabalhador rural ao financiamcn·
to é adicionar a uma questão económica, cujo tratamento tem sido preferencial, um d;.tdo que i.tcarret:t conscqUCncias bastante prcvisfves: é que as taxas
de juros rcduzidas visam a reduzir os custos de produção. O subsídio ai
implícito se destina a tornur concorrênciais atividades produtivas que de outra forma não o seriam". Concluindo, o Sr. Scnador 1-Jclvídio Nunesjustitica
:t emenda que propõe cm seu parecer, com o argumento de que a única for·
rnu encontrada para aprovar o projeto í:, :10 invés de sc sustentar a obriga to·
ricdadc, tornnr racultativu <10 beneficiário de !inunciumento agropccuário u
inclustw, no respectivo projcto, a inclusito de recursos destin<tdos u melhoria,
:trnpliuçào ou construç:lo de habit:lçõcs para os seus empregados. Encermda
a discussão, o Sr. Prcsidcntc concede vista da Projeto ao Sr. Senador Bernardino Vian:L /tt•m 2- Projeto de Lei da Câmara n~' 96, de 1978, que "altera o
~ 11' do :trt. I:! da Ld nY4.591, de 16 de dezembro de 1964, que "dispõe sobrc
o condominio cm edificações, e as incorporações imobiliárias". Relator: Senador Milton Cabral. Parecer: favorável. Em discussão o parecer, o Sr. Scmtdor Pedro Simon ustt du paluvru e considera o projeto alt<tmente benéfico
para o condómino, ressaltando, inclusive, o aspecto corretivo com que a pro·
posição trata du matéria, j)rincipalmente paru aquele que possui imóvel em
Edilicios contendo unidades de tamanhos diversos, atribuindo um ónus muis
clevado ttquclc cujo apartamento ou sala tenha maior área útil. Encerrada a
discussão, o Sr. Presidente concedc vista do Projeto ao Sr. Senador Bernard i·
no Viana. ltt'm 3- Projeto de Lei da Câmara n~' 44, de 1978, que "institui a
obrigatoriedade de decl;.truçào de bens para a exercício de curgos ou funções
cm cmpresns públicas ou assemelhadas'', Relator: Senador Luiz Cavalcante,
Pureccr: r:.tvorávcl. Em discussão o parecer, o Sr. Senador Pedro Simon usa
da p:tlavra p:tril t.leclurar-se favoravelmente à aprovação do projeto, Em seguida, o Sr. Senador Benedito Ferreira estabelece um parâmetro como o ussunto roi submetido ao exame do Congresso Nacional, salientando que a
proposição teria maior alcancc se :.tprescntuda sob a forma de emenda cons·
titucion<~l. Pois, só ;.tssim, ressaltu o Sr, Senador Benedito Ferreira, u obrigu·
toricdadc se cstcnt.lcri:t também l1s administruçõcs públicus estadual e municipal. Enccrrada n discussão,~ o parecer uprovudo, por unanimidade. /tt•m4
- Projeto de Dccrcto Legislativo n1 5, de 1979, que "ratifica o texto do
Acordo Comercial t:ntrc o Govcrno da Rcpúhlicu Federativa do Brusil c o
Governo da Rcpúhlic:t da Guiné-Bissau, cckbrado cm Brasília, a IR de maio
de 197H". Rcl;ttur: Senador Pedro Simon. Parecer: ravurávcl, com :t cmcnda
tk rcdaç~o da Comiss~m Je Rt:!açlh:~ E.\teri-orcs. Sem votos discordantes c
~cm debates. n parecer t.lu relatur é aprov:tdn, por unanimidudc. Jtt·m 5l'rtljctu de Lei ll;t Cúmara n\' 115, de IIJ7~. quc "llbrllc sobre a ohrigatoricd~ide de ;d'i\;lr pr~1111 de validade para ~nn~unw nas cmhal;wens do; produIr I~ qu~· e"rccilic:t". Relator: Senador Pedro Simnn. P;1rt:ccr: fa\'orúvcl. Cnm
1 I'>Lt ílll Sr Sen:tdtn Benedito h:rrcira. qut' ;qlTc~enCI \'ottt cr11 Ser~tl':tdu,
L'tllltr:·lno ilo projeto. 1·.111 di"L'II~\Úil :1 1\líilCn;t, o Sr. Senudnr PL·dro Sinl,lll
1
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!h:tt.;~n d;t thrrabilidade de um produto con~idcrado perecível, tt:nt.lc, cm vi~
Lt 41H.: ta i~ prot.luto~ dependem muito d;1s condiçôcs ;Jmhicntais cm que ~~o
cnnscrvadcls. O Sr. Senador ilcnedito Ferreira, tamh~m. cm :.:parte, presta
csdarccimcntu!! :1o Sr. Scn.Jdor Pedro Simon, sobre os tipos de prudutos in·
dustria1s c!;1.~~ificados como produtos pcrccfvcis c nito perecívcb. Prossc·
~uindu, o Sr. Senador Benedito Ferreira declara que a inscnçào, no rótulu,
do1 d:1ta í.lc fuhricaçiio t: apenas para controle de qualidade, Continuando os
debate~•. o Sr. Senador Marcos Freire pede um aparte c dccl:tra-se favorável
i1 coloe~ç[Jo, no rótulo da embalagem, do prazo de validade do produto, es·
pecialmcnl.:: para os con.siderados perecíveis. Ao cllncluir as suas considc·
rações o Sr. Senador Marcos Freire vota com o Relator, Senador Pedro Si·
mon. pela aprovação do projeto, Com a palavra, o Sr. Senador Pedro Simon
d1í por encerradas ns suas argumentações e mantém o seu parecer, favoravel·
mente ao projeto, por ser, segundo entende, uma proposição que trata da de·
fesa do consumidor. A seguir, o Sr. Senador José Lins pede u palavra e, a
exemplo do Sr. Senador Marcos Freire, manifesta-se favorâvel à colocação,
no rótulo, do prazo de validade dos produtos classincados como perecfveis.
Em aparte, o Sr. Senador Vicente Vuolo dá o testemunho de um produto ad·
qui rido no mercado local c, dois dias depois, apesar dos cuidados tomados.
ao abrir o pacote, verificou-se que o mesmo estava deteriorado. E na emba~
lagem, ressalta o Sr. Senador Vicente Vuolo, não havia qualquer indicação
de prazos- quer de fabricação ou de validade. Em seguida, o Sr. Senador
Alberto Silva, também, cm aparte, chama a atenção dos Srs. membros da
Comissão para uma dificuldade de natureza jurídica caso ocorra a deteria·
ração do produto antes de expirar o prazo de sua validade. O Sr. Senador
Benedito Ferreira também pede um aparte e fala de experitncias ocorridas
com vacinas contra a febre aftosa que, embora dentro dos prazos de valida·
de, mas acondicionadas de maneira inadequada, não atingem o objctivo prc·
conizado no combate à peste que assola os rebanhos bovinos do País. Com
estes esclarecimentos, o Sr. Senador Benedito Fcrrc[ra assegura que é totalmente impossível dar-se cumprimento ao que pretende o projeto, principalmente em se tratando de produtos perecíveis. Em seguida, o Sr. Senador Milton Cabral, em meio aos debates e com o propósito de proceder a um melhor
exame da matéria, pede vista do projeto. O Sr. Presidente encerra a discussão
e concede vista da proposição ao Sr. Senador Milton Cabral. Antes de passar
:to item seguinte, o Sr. Presidente, Senador Itamar Franco, suspende ostrabalhos por 5 (cinco) minutos, a fim de combinar o horãrio cm que irâ presidir a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Energia Nuclear. Reaberta a reunião, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senador
Marcos Freire, para relatar o Projeto de Lei da Câmttra nq 3, de 1979 (Item 6
da pauta), que "dispõe sobre a Politica Nacional de Irrigação, c dá outras
providências". Na oportunidade, o Sr. Prc~idcntc esclarece que o parecer do
Relator já foi aprovado na reunião anterior, porém, com destaque das emendas apresentada!., que estavam sendo examinadas c votadas uma a uma,
quando os trabalhos foram suspensos. Na votação procedida foram aprovadas 9 emcndns c o Relator, Senador Marcos Freire, comcçarâ a sua anâlisc a
partir da Emenda de n• !O.CE. Em seguida, o Sr. Senador Milton Cabral
pede a palavra c formula consulta à presid~ncin sobre o procedimento n ser
dado, uma vez que pedira vista do projeto c, na forma regimental, teria que
proferir o seu voto. Em resposta à interpelação feita pelo Sr. Senador Milton
Cabral, o Sr. Presidente faz um breve retrospccto sobre o andamento da votação das emendas c entende que o caminho a seguir é dar continuidade à
upreciação das emendas apresentadas pelo Relator, Senador Marcos Freire,
n partir da Emenda de n' tO, uma vez que as de n9s 1 a 9 jâ foram aprovadas
na reunião anterior c nao hã como rejeitã~las. O Sr. Senador Benedito Fer·
rcira, pela ordem, pede a palavra c expõe ponto de vbta favorAvcl a que se dê
a palavra ao Sr. Senador Milton Cabral, cm atendimento ao pedido de vista
que formulou, argumentando que o referido procedimento invalida todo o
trâmite do projeto na Comissiio. Para contraditar as razões cxpcndidas pelo
Sr. Senador Benedito Ferreira, o Sr. Senador Marcos Freire pede a palavra c
presta novos esclarecimentos sobre a votação da ma.t~ria na Comissilo. Concluindo us suas considerações, o Sr. Senador Marcos Freire sustenta que nuo
há outro procedimento a ser dado, scni\o o que entende a prc!iidência. isto é,
continuar o exame das emendas propostas a pnrtir da de n9 lO, cuja maioria
terá o direito de uprovú-lus ou rejcitft-las. Com a palavra, o Sr. Presidente,
Senador ltumur Frunco, fnz o seguinte pronunciamento: "O nobre Senador
Milton Cubrul levantou uma questilo de ordem i\ Presidência desta Cernis·
silo. A Presidência csclurece o seguinte: foi colocado em votação o parecer
do Relutar, nobre Senudor Murcos Freire. O parecer foi aprovado,
dcstucundo·se us emendas. A Comissilo procedeu 110 destaque de emend:1
por emenda, conforme prevê o próprio Regimento Interno da Cusu, Quando
da discusst1o d:~ Emendu de n~ 10, o nobre Senador Milton Cuhrnl. que já

~1,;'/i,!, \nLlil:ii'IC, p:!rtÍ~ipadti dn•;

d1:h:tl\:!>, Vol::•ndo favr,ra-•eJnwnte a i!lj!UmíL~
c ~or.tr:'trio a outra!>, na décima cmcmla S.J~ r.:~o.c.;léilcia pediu Yist~
d11 r1ojcto. A Prc!.idên~.:ia da Comissão ~ntendc que n p;.1rttr da primeira al~ J
nona cmcndu, todas das cst~o uprovada~. Não hü como autonzar o retorno,
pclu Comi!l~ào, a noYo estudo. I?. a deci~;lo, re:tlmcnte, qut: :1 Prc.'1Jdénc1:J dú,
c t) nobre Scnadür Marctls Fr<.:irc tC1l~ a palavrJ par;1 ~ontinuar o cxaml! das
emendas que apresentou ao projeto, a partir da décima emenda, cabendo,
entretanto, à Comis~ito, aprovú-las ou rejeitá-las". Conhecida a decis;'io da
Presidência, o :.;r. Senador Marcos r retrc pussa ii relatar as emcnd;ts propoS·
ta~ Clll seu pan;cl!r, uma a uma, u poutir d:1 t.lc n~' 10. e apura-se o seguinlc TC·
~uh:1do: A Comissão rejeita, por maioria de votos. as emendas oferecidas
pelo Relator. de nQs 10 a 16-CE, com votolõ vencidos dos Srs. Senadores Pe·
dro Simon c José Richa.
Esgot:tdn" aprcciaçUo das matérias constantes da pauta, o Sr. Presidente agradece <I presença dos Srs. Senadores e declara encerrados os trabalhos,
lavrando eu, Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata,
que, lida c aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
~:mcndas

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUtRITO
Criada pela Resolução n' 69/78, para lnves:gltar denúncias formuladas pela Revista Der Spiegel, da Alemanha, sobre a execução do
Acordo Nuclear Brasii-Airmanha.
22• REUNIÃO, REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 1979
Ãs dez horas e trinta minutos do dia vinte c cinco de junho de mil nove·
centos e setenta c nove, na Sala "Rui Barbosa", presentes os Srs. Senadores
Itamar Franco (Presidente), Milton Cubra\ (Relator), Passos Pôrto, Arnon
de Mcl1o, Jutahy Magalhães, Alberto Silva, Dirceu Cardoso, Jarbns Passari·
nho, Franco Montara c Affonso Camargo, reúne-se a Comissão Parlamcn·
tar de Inquérito criada pela Resolução n• 69, de 1978.
Deixam de comparecer, por motivo justilicado, os Srs. Senadores Ro·
berto Saturnino e Lenoir Vargas.
~dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é dada
como aprovada.
Havendo número regimental o Sr. Presidente declara abertos os traba·
lhos solicitando a Sr• Ana Maria de Olival Veloso, Tradutora, para que pro·
ceda, cm inglês a leitura do juramento que será prestado pelo Depoente, Dr.
Arno Martim, Diretor da Empresa alemã Kraftwck Union Articngcsclls·
chart- KWU.
Em seguida, o Sr. Presidente concede a palavra ao bepoentc que proct:·
de a Jcitum de sua exposição, em alemão, traduzido simultaneamente para o
português, pelo Sr. Dicter Helmann Mainschke.
Iniciando a fase interpclatória, usam da palavra, pela ordem de ins·
crição e, através do Tradutor, Sr. Mainschkc, os Srs. Senadores Passos Põrto, Alberto Silva e Jutahy Magalhães.
Em seguida, o Sr. Presidente suspende a reunião, marcando sua rcaber·
tura para âs 15:00 horas.
Ãs quinze horas e dez minutos, são reabertos os trabalhos pelo Sr. Prcsi·
dente, Senador Itamar Franco, que, reiniciando os debates, Concede a pala·
vra. pela ordem de inscrição, aos Srs. Senadores Franco Montara, Dirceu
Cardoso c, finalmente, ao Sr. Senador Milton Cabral, Relator da Comissão,
Finalizando, o Sr. Presidente determina que, tão logo traduzidas c revisadas pelo Depoente, as notas taquigrâficas sejam publicadas, cm anexo, à
presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuniiio, lavrando eu, Clcide
Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente da Comissão, a presente Ata, que,
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente ~ vai à publicação.

ANEXO il ATA DA 22• REUNIÃO, DA COMISSÃO PAR·
LAMENTAR DE INQUERITO CRIADA PELA RESOLUÇÃO
Nt 69, DE 1978, DESTINADA A OUVIR O DR. ARNO MAR·
TIM, DIRETOR DAS eMPRESAS KWU, DA ALEMANHA.
QUe SE PUBLICA COM A DEVIDA .WTORIZAÇiiO DO SR.
PRESIDENTE DA COMISS,10.
Presidente; Senador ltamur Franco
Relator: Senador Milton C:~bral
lntL·grn du Apunhumcnto Tuqulgrriflco dn RcuniUo.

O SR. PRESIDENTE (ITAMAR FRANCO)- Dcclnro :~bcrtos nossos
tr;1hulhos, I! snlit:itn da Srt• Ana Mariu Vdoso ulcitura dojummento, pura
que ll Dr. Arnn Martilll preste;\ nossn Comi.~.~i\0 Purlumentur de ln,luérito.
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Juramento, em inglês, pela Srt• Ana Maria Veloso:
Juro, como dever de conscii:ncin, dizer toda a verdade- nada omitindo
do que seja do meu conhecimento- sobre quaisquer fatos relacionados com
;:~ invcstigaciillll cargo dcst;l Comissão P:1rlument:1r de Inquérito, quer quanto às supostas irregularidades tornadas públicas pela Imprensu Nacional ou
Estrnngeiru, quer quanto à concepção e implantação do Programa Nuclear
sob exame.
ANGRA li E III
Dl•polmcnto du Krartwcrk Unlon Aktlcn~cscllschaft
Perante a fomlssiio l,arlnmcntnr de Inquérito em BmsiJin
Brasília, Zs.6-79
Exce\entís~imos

Srs. Senadores:

A empresa.Kraftwcrk Union, que tenho u honra de representar, aceitou
com rrazer o seu convite a esta reunião sobre Angra II c III. Estou, evidentemente, i1 inteira disposição dos senhores para abordar, também outros assuntos na medida em que me for passivei e desde que, relacionados com a
KWU:
Pessoalmente, sinto-me honrado com este convite c, outra vez, gostaria
de agradecer.
Evidentemente, farei o possível pura responder todas as perguntas que
surgirem c farei todo o possível para responder com toda veracidade.
Em um depoimento de visão gcrnl, gostnria de abordar hoje, os tópicos
de interesse.
I nicialmcnte, queiram permitir-me fazcr·lhcs uma apresentação resumi·
da da minha empresa.
A Kraftwerk Union planeja e constrói centrais clétricas dos tipos convencional e nuclear. Dedica-se a todos os setores de engenharia de centrais
eU:tricas, dispondo. para este fim, da eltperiência prática de muitos anos, das
firmas fundadoras no setor energético que remonta até o ano de 1904.
No sctor de reatares, constam das atividadcs da Kraftwerk Union, tanto os dois tipos de reatares à água leve- ãgua pressurizada c água fervente
-quanto também, o tipo de reatar c água pcsnda. Além disso ocupa·sc a
KWU com o desenvolvimento de novas concepções de reatares. Abrangem,
portanto, as atividades da Kraftwerk Union, todo o espectro da tecnologia
de centrais elétricas.
Esta atividadc abrangente assegura aos nossos clientes, uma tecnologia
de centrais clétricas otimamente harmonizada nos sctores individuais.
Na execução de centrais nucleares, a Kraftwerk Union, como enprciteira principal na maioria dos casos, é respons!lvel por planejamento, câlculo,
execução e comissionamento de toda a usina.
A participação própria, ou seja, os fornecimentos c prestações de ser·
viços da própria Kraftwerk Union, abrange cerca de 25% do valor total de
encomenda de uma usina. Dos restantes 75% do valor participam aproxima·
damentc, 700 outras empresas.
Pertencem ao escopo de fornecimento próprio da KWU. principalmen·
te, o turbogerador, os elementos combustíveis com barras de controle, bem
como, componentes especiais selecionados da instalação do reatar,
Além da execução de usinas como cmpreitcira principal, a Kraftwcrk
Union plancja c constrói. também, usinas cm regime de assessoria.
Prezados Srs. Senadores, a Kraftwerk Union está muito interessada cm
uma colaboração entre parceiros, com o objctivo de transferência de tecnologia, conforme está sendo praticada pela primeira vez, desta forma ampla,
com o seu pais. Esta colaboroção proporciona os condições prévias pura um
desenvolvimento progressivo fecundo, no interesse dos dois pafses associados, pura o futuro. Tendo cm vista a nossa experiência no setor energético,
acreditamos poder oferecer para isso, as credenciais certas,
Uma impressno geral acerca das ntividades da Kraftwcrk Union no se~
tor de centrais elétricas poderá ser proporcionada, da melhor maneira, com
base em alguns dados:
-A Krartwcrk Union c suas empresas fundadoras constitufram ou plnncjurum uté dezembro de 1978, 81.600 KW de potência, cabendo à parcela
de cxportuçilo mais de 50%.
- Entraram em operação até agora, 15 centrais nucleares.
O SR. DIRCEU CARDOSO- IS ou 17?

O SR. ARNO MARTIM- O número é 17, mus, nu rcalidndcsuo ape15. A difr.renç<.~ é devido u ulgumns usinas experimentais que ni\o são
mniUdas como u.~inn pura rnoduçilo.
na~

- A quantidude total de centrais nucleurcs da KWU é de 35, com umu
potência clétricn de 32.400 MW. Encontram-se entre estas usinas,
além daqucln~ de Angra II c III, mais ll du categoria de 1300 MW. A Tabel:1
l, anexa a esse texto, mostra uma relação de todas ns centrais nucleares da
Kruflwcrk Union. t\ tabcht não é bem legível, entretanto, como está anexada
:ul tex.to, poder{! servir para posterior análise mais detalhada. Figum, como
indicador ~:sscndal ucerca da qualidade c capucidude de desempenho das usi·
nas, a conliabilidndc orerucionul das mesmas. Uma lista disso consta da Tahclu 2, com indicação da disponibilidade de usinas individuuis.
Também essa tabela foi anexada ao texto e o orndor nilo pretende entrur
muito em detalhe da anúlise desta tabela.
Posso dizer que a Kraftwerk Union figura entre as muiores companhias
da indústria no ramo no mundo.
Depois desta curta exposição geral, voltamos às duas usinas nucleares
Angra II c III. Penso que o melhor procedimento seria, cxplicar·lhcs sucint:tmc:nte do nosso ponto de vista, a situação do empr-eendimento, no seu desenvolvimento histórico.
O planejamento e a implantação das duas unidades constituem uma
parte do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha sobre o uso pacífico da energia
nuclear, estando, neste conteltto, incluídos cm uma extensa transferência de
tecnologiu.
Para tanto, í: de grande importdncia, além de uma participação significativa da indústria do seu país nos fornecimentos, a implantação, em etapas,
do acervo de engenharia referente às usinas nucleares, na empresa especialmente fundada para este nm- a NUCLEBRAS ENGENHARIA S/ ANUCLEN - bem como, cm outras firmas brasileiras de engenharia, associadas ao empreendimento.
Dos serviços de engenharia de central elétrica, foram encomendados
50% à Kraftwcrk Union, os 50% restantes foram entregues à NUCLEN. Da
parcela de hardware ou seja, máquinas, equipamentos elêtricos c estruturas
de construção civil, coube à KWU, igualmente, cerca de 50%. A participação
bmsileira no custo total, cleva~se a mais que 50%,
Toda a parte da construção civil foi adjudicada por FURNAS dirctamente à uma empresa construtora brasileira; as tarefas da Kraftwerk Union
limitam-se à assessoria na concepção bâsica das fundações c do arranjo dos
edifícios be-m como, tarefas especiais e estudos com especialistas subcontratados.
No próximo segmento da minha exposição, gostaria de abordar, principalmente, os seguintes quatro pontos tópicos que, conforme fui informado,
são aqui de interesse especial.
I. O local de implantação da central
2. As fundações das estruturas
3. O processo de licenciamento
4. A transferência de tecnologia
Peço levar cm consideração, na minha exposição, de que, na subdivisão
das tarefas existentes neste empreendimento, entre FURNAS, NUCLEN e
a Kraftwerk Union inicioU os trabalhos de planejamento, conforme previsto.
com outrus encomendas de centrais nucleares. Por isso, as minhas explicações não poderão ser completas cm todos os pontos.
Começarei com o ponto - Local de Implantação,
I. Local de Implantação da Central

Em meados de 1975 após a assinatura das cartas de intenção de compra,
u Kraftwer Union iniciou os trabalhos de planejamento, conforme previsto,
O local de implantação com as correspondentes condições-limite cssen~
cinis, tais como, ucesso, tomada e descarga de 6gua de rcfrigeraçilo, rede de
transmissão de energia clétrica, subestuçilo de manobra de alta voltagcm,localilUcào de Angra I e possibilidades de arranjo para as outras duas unidades Angm II e III, foram fixados pelns autoridades brasileiras competentes.
Conforme as rossibilidudes existentes, as duas novas unidades de 1300
MW foram planejndas u noroeste da usina nuclear de 600 MW, j6 em cons·
truçilo.
Nesta época, urna grande purte da praia de Itnornu era ocupada pelu
infru·estruturu do canteiro rura Angra I. Pura evitar ao rn6ximo umu inter·
ferência rccfproc:t dos trnhu\hos de construcilo, gunhurum-se com o uterro
da baiu de ltnorninhu espaços udicionuis rura u infrn·cstruturu nccessúriu
pura Angrn II c III.
'
A di!.JlOsiçiio dos edifícios individunis corresrondia ao plnnejumenlo
padri'1o da Kraftwerk Union duquc:Ja época, Logo upós, foi esLiruludu pe\us
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autondadc:s ulcmüs de liccnciumcnto das usinas nucleares a serem constru[·
das na Alemanha:, u exigência de se colocarem os edificios relevantes para a
técnica de segurança, tais como Edincio do Reatar, Edifício da Subestação
de Manobra, Edifício dos Geradores Diesel de Emergência c Edificio de Ali·
mentaçào de Emergência, fora da área de rotação do turbogerador.
Os senhores vêem nesse quadro a distribuição dos prédios, sendo que o
prédio marcado com o número nove representa o prédio que contém o gera·
dor.
Levando em consideração esta nova exigência, foi decidido, após apre·
fundadas investigações c discussões, modificar a posição dos cdificios de An·
gra II c III, c adaptá· los às novas exigências. O resultado desta modificação
é o arranjo dos edifícios conhecidos atualmcnte com a nova disposição de

,

Anfru II c Angra III.
Em paralelo a estes plunejamentos, foram feitas, no terreno do canteiro,
sondagens do subsolo, a fim de obter indicações acerca das condições gcoló·

gicas. Os perfis do subsolo assim obtidos foram postos à disposição da
Kraftwerk Union.
Reconheceu-se:: nestes documentos que o fundo rochoso está inclinado
fortemente para baixo, cm direção a sudoeste, a partir de Angra I, alcançando uma profundidade de 35 a 45 m. As camadas acima deste fundo consis·
tem, essencialmente, de areia marinha e argila até uma profundidade de 20
até 25m, havendo abaixo disso, camadas de rocha residual com espessura de
15 até 20m.
Os resultados das sondagens indicaram, outrossim, que se havia de con~
tar, cm toda a baía, com mutações, cujas profundidades corresponderiam
preponderantemente à zona de transição entre a areia c rocha residual.
Devido à mencionada inclinação para baixo, do fundo rochoso, em di·
reção à sudoeste, o tipo de fundação de Angr.a I não era aplicável diretamen~
te para Angra II c III. Várias possibilidades de fundações foram analisadas.

Gostaria de entrar cm mais detalhes no próximo segmento,
2. Fundações das Estruluras
A análise dos diversos tipos de fundação inclurram:
O fundação plana sem intercâmbio de solo
D fundação plana com intercâmbio de solo

O fundação tipo poção com diâmetro de 6m
D fundação sobre:: estacas
As diferenças técnicas jâ foram amplamente esclarecidas perante este
Gr~mio, podendo pois, as explicações neste caso, limitar-se a um resumo das
diferenças com as suas respectivas avaliações.
A fundação plana sem intercâmbio com o solo, teria sido o método
mais simples, mas teria, como conseqUência, previsões de afundamento dos
edificios da ordem de até tOO cm bem como, inclinações apreciáveis.
Em vista desta problemática, foram analisadas as fundações de lage

com intercâmbio de solo uté a profundidade de 25m Quanto ao intercâmbio
de solo, entmm em cogitação dois métodos búsicos. No caso do intercâmbio
por via úmida, se trabalha sem, e no intercâmbio a seco, com rebaixamento

do lençol d'água.
São problemas pura os dois mêtodos, entre outros, u protcção du escavação muito profunda contra us pressões laterais muito elevadas do solo, a
introdução de paredes de diafragma, parcialmente até o fundo, o rebaixa..
menta do lençol d'água, bem como, a aquisição do solo de substituição com
as características necessárias de qualidade.
A alternativa de fundação tipo poção, com, por exemplo, 6 m de diâme·
tro, enfrentn problemus inestimáveis de rebaixamento local do lençol d'âgua
até o nível d~l rocha,
No caso da fundação sobre estacas, entretanto, não surgem problemas
com o rebaixamento do lençol d'água pois isso é necessário, tão-somente atê
o nível da face superior das estacas (nível inferior da laje de base).

Este método de funduçuo foi utilizado, também, para centrais nucleares
cm muitos casos (12 nos EUA, 8 nu Europa- ver Tabela 3) c não rcpresc:ntu, inclusive pnra empresas brasileiras, nenhum método desconhecido.
Essa tnbclu encontra-se anexa n esse texto distriburdo e indica a apli·
cuçiio dcsse tipo de fundaç;io em diversas usinus do mundo. (Tubc\u 3).
Neste tipo de funduçào, todas as cstruturus sào assentndus sobre esta·
cus, Pam :1 produção das estacas silo conhecidos divcrsos métodos de fubri·
cuçào que jà foram utilizudos, cm parte, várins vezes também no Brasil. A
existência o~ mmucões, emboru represcntundo uma dificuldudc udicionul,
nàn em impedimento pois se conhecem, tamb~m. vllrios métodos de ciimi·
n:lçiio dos mesmos.
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A uvali:Jçào das alternativus analisadus, demonstrou que a fundação
sobre estacas representa, sob as condições existentes, uma ótima solução.
Execução de Fundução sobre Estacas
A execução se divide cm 3 fases:
I. Projeto das estacas
2. Execução de estacas de ensaio
3. Execução das estacas definitivas.
Foi planejudo iniciar a Fase 3, ou seja, a execução das estacas dcfiniti·
vas, cm lq de janeiro de 1977.
Tendo cm vista que o projeto das estacas depende substancialmente !.lu
perlil do solo existente, c dos dados característicos do solo, são executados
testes de carga cm estacas de ensaio, antes da fixação final dos parâmetros
dimensionais.
Tais estacas são equipadas com sondas dinamométricas, o que permite
il medição das cargas, O teste de carga destas estacas, cm nfveis vârias vezes
acima daquele da carga efetivamcntc aplicada, dá informações tanto sobre a
capacidade de carga da rocha, na qual assenta a estaca, quanto sobre a resisa
ti:ncia da própria estaca.
Os dados característicos obtidos durante o teste de carga, confirmam os
parâmetros usados como base no dimensionamento.
Em decorrência da subdivisão já mencionada, das competências para a
execução da construção civil, a Kraftwerk Union não está representada, no
canteiro de obras, com uma gerência própria de engenharia civil. Quanto à
execução das estacas, não poderão ser feitas, por conseguinte, anrmaçõcs dct:l\hadas da nossa parte. r::, no entanto, a nossa opinião acerca da produção
de estacas, de que, após um perfodo de partida necessário para superar difi.
culdades iniciais, tenham sido alcançados rendimentos que confirmam os
números admitidos no plancjamcnto.
E.'itá fora de dúvida, que a produção c a qualidade das estacas cm Angra

atingiram um nivel que permite a aplicação deste tipo de fuodação também
em outros empreendimentos no Brasil, que tiverem condições geológicas si·
milares.
Licenciamento das Fundações pela Autoridade
Licencladora Brasileira - CNEN
Sobre o processo de licenciamento necessário para as Usinas Nucleares
Angra II c III, falarei ainda no próximo seguimento, mas desejaria abordar
aqui imediatamente, a parte que está ligada à fundação,
No âmbito do primeiro licenciamento parcial deverá ser submetido à
autoridade licenciadora, entre outros, o projeto das fundações dos edifícios
relevantes para a técnica de segurança, devendo estes documentos serem cxa.
minados t:, eventualmente:, liberados, sujeitos a imposições ou exigências adi·
cionais.
No cálculo dos c:dificios importantes para a têcnica de scgurançu e res·
pcctivas fundações, entram, além das cargas decorrentes do próprio c:dificio,
:1s cargas a serem averiguadas, provenientes de innuências externas, tais
como ondas de pressão c: terrcmotos. O cálculo, por sua vez, baseia-se nas
normas e dirctrizes alemãs, cm conformidade com os entendimentos havi·
dos,
O cálculo das fundações sobre: estacas para o Edifício do Reatar foi fei.
to cm princípios de 1976, de acordo com o cronograma, baseado nos dados
característicos então conhecidos do terreno e submetido ao licenciamento.
Atuulmcnte c:stào cm curso as investigações acerca da maneira de se po·
der levar cm consideração as exigências adicionais da autoridade licenciado·
ra brusileira, através de medidas de engenharia civil a serem tomadas cm An·
gru. Estas exigências foram levantadas pela autoridade licenciadora com o
objetivo de incluir, no projeto sfsmico, fatores de segurança adicionais, cal·
culados com métodos dimimicos.
Chegarei, agoru, ao tema de licenciamento.

Llccnclllmcnlo
O swmlard desenvolvido pela Kraftwcrk Union para uma usina nuclear
de \300 MW, está cstrcitumc:ntc ligado 1h normils c regulamentos vigentes na
Repúblic:1 Federal Alemii. Em vista deste futo, jà cm novembro de 1975 foi
feito um semini1rio tcuto·brusileiro sobre liccnciumcnto de usinas nucleares.

Este scmin(lrio rtromovcu, de forma decisiva, a compreensão mútuu da
de licencillmcnto no Brusil c nu Alcmunhu.

pra:~;c
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Como um resultado deste seminário, pode ser considerada a proposta
dc dividir o licenciamento das usinas cm Angra cm quatro licenciamentos
parciais, ternporuriumente escalonados, uma praxe que provou ser útil nu
Alemanha c que permite executar em parcelas, a verificação c libcraçÜ\J pela
entidade Jiccnciadora, Sem que com isto o projeto c a construção das usinas
sejam dcmusiadumcntc utrusados.
Os regulamentos brasileiros rezam que us usinas pluncjndas cm Angra
se baseiem na tecnologia de uma usina da Kruftwerk Union, de mesmo por·
te, já em construção, licenciada pelas entidades Jiccncindorns alemãs ou ainda se encontrando nu fase final de licenciamento.
Em virtude do acima exposto, foi escolhida corno referência á. usina nuclear de Granfenrhcinfeld, com 1300 MW, p:ira a qual o primeiro licenciamento parcial roi dado em junho de 1974.
Uma outra base para o projeto foi o acordo para usar, na maior medida
do possível, os códigos, normas e regulamentos válidos na Alemanha.
Baseados nestas condições gerais, são elaborados os documentos de
projetas que serão verificados e licenciados pela entidade liccnciadora brasi·
!eira.
À· entidade licenciadora brasileira resguarda o direito, de forma similar,
como as entidades licenciadoras na Alemnha c outros pafscs, no desenrolar
do licenciamento, fazer exigências ou imposições adicionais, no caso de uma
cooperação bastante estreita entre a entidade Jicenciadora c o projetista, tais
exigências podem ser logo reconhecidas c, da mesma forma, incorporadas ao
projeto.
4. Transrerência de Tctnologia
Característica fundamental da cooperação brasileira, aliâs, é uma ampla
transferência de tecnologia. Tecnologia é uma estrutura bastante complexa
que se compõe de sabedoria, capacidade de execução c experiência, mas tam·
bí:m de necessidade do mercado, organização c corasem.
Devido às conexões multilaterais em todas as áreas, tecnologia somente
C: transferível cm etapas, uma necessidade que também resulta do fato que,
do lado doador, como do lado receptor, as capacidades são limitadas. Elas
são innucnciadas pelos especialistas disponíveis.
O progr<~ma nuclear brasileiro previu um âmbito muito claro para uma
boa organização de transferência de know-how. Para lhes dar uma visão das
diversas áreas de tecnologia que são transferidas, somente dentro da coopc·
rução com a Kraftwcrk Union, quero brevemente citar algumas delas aqui:
- projeto de elementos combustíveis
- produçilo de elementos combustíveis
-projeto de componentes pesados corno vaso do reatar, gerador deva·
por, pressurizador
-projeto c cálculo de sistemas de um reatar de 1300 MW a água pressurizada
-escolha c nplicação de materiais, pesquisa e desenvolvimento de ma·
teria is
- projeto da usina
- necessidades de qualidade e métodos de segurança da qualidade
- organização de projeto e gerenciamento do mesmo
- montagem e comissionamento de usinas
- opcraçilo de usinas
- normas e regulamentos c sua aplicação
- códigos de computadores
- treinamento do pessoal
Também os métodos de transferência são diferentes, mas se completam
entre si. Estes métodos se dividem em larga escala, da seguinte maneira:
- treinamento de especialistas brasileiros em escritórios, laboratórios,
oficinas c fábricas da Kraftwcrk Union c cm usinas nucleares construfdas
pela KWU;
-segundo, colaboração a longo prazo, entre a Kraftwerk Union c
companhias do Brusil;

- tr:ansfcrênciu de documentos, plantas, desenhos e relatórios da KWU
pun1 o Bru);il:
-assistência técnica c consultaria da KWU cm casos especificas:
-verificação, pela KWU, de documentos produzidos no Brasil.
Gostaria de corrigir que falta a tradução do terceiro item que era a cola·
boraçilo, a longo prazo, dos especialistas da Kraftwcrk Union cm Brasllia.
Durante a execução da transferência de tecnologia enfatiza-se o on·the·
joh·lraining. pois somente cm conexão com uma tarefa concreta é que se
atinee n eficiência necessârin.
Para o treinamento dos especialistas brasileiros, a Kraftwerk Union
tem, desde 1975, um programa de treinamento com o qual 60 engenheiros
brasileiros já concluíram seus treinamentos com sucesso. Atualmcnte, 55 es·
pccialistas brasileiros estão sendo preparados para a sua futura tarefa. O
tempo de treinamento é de, em média, dois anos.
Além do know-how de engenharia, a Kraftwcrk Union também transfe·
rc know-how de produção entre outros na área de produção de elementos
combustíveis e de componentes pesados para o reatar.
Para a produção dos componentes pesados, vaso do reatar, gerador de
vapor c prcssurizador, a NUCLEBRÃS rundou a firma NUCLEP. Dela participa com 25% o consórcio KWU-GHH-Vocst, sob a liderança da Krartwerk Union. Tarefas desse consórcio são:
- tarcras de projeto pant a fábrica;
- transrcrência de todo know-how de produção;
- treinamento de tralnees brasileiros;
- delegação de especialistas;
- assistência na disposição e projeto de produção.
A construção da fábrica está dentro do cronograma, tal como o treina·
menta do pessoal. Conforme planejado, puderam ser iniciados os exames
dos procedimentos de solda para futura produção. Estamos convencidos que
esta fábrica atingirá a sua meta - produção de componentes pesn ·~s altamente qualificados- conforme planejado.
A NUCLEP poderá ser considerada, com certeza, como exemplar para
a transferência de tecnologia, onde são necessários diversos parceiros de
know-how, a fim de poder transferir tão ampla matéria.
A transferência, porém, não se limita somente à Kraftwerk Union. Para
a qualincação da indústria brasileira na fabricação de componentes de centrais nucleares foram indicados, pela KWU, parceiros europeus de know-how
que garantem, com base cm uma colaboração de muitos anos com a KWU, a
transferência de uma concepção completa de instalação. São exemplos disso,
os componentes vuso de contenção, trocadores de calor, aparelhos, tubu·
lações, sistemas de guindaste, bombas.
Esta transferência de tecnologia, que foi iniciada aqui com a construção
de centrais nucleares, exerce um efeito incalculável c auto-intensificador
através das suas irradiações sobre muitos outros setores industriais, que par·
ticipum da sua utilização.
Recordando o número mencionado inicialmente, de cerca de 700 empresas que participam diretamente ou indirctamente da construção de uma
central nuclear, terão os senhores uma indicação acerca do enorme efeito de
amplitude desta transferência de tecnologia que resulta da realização do Pro·
grama Nuclear Brasileiro.
Excelentfssimos Senhores Senadores. Para concluir a minha expo·
siçào, gostaria de afirmar, novamente, que a Kruftwerk Union tem grande
interesse cm colaborar, no sentido de uma cooperação entre parceiros, com
empenho múltiplo na realização dos objetivos comuns.
Temos a confiança de que a tarefa iniciada seja concluída com sucesso,
dentro do âmbito das relações amistosas que ligam o Brasil c a República
Federal da Alemanha.
Muito obrigado pela utençilo.
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DOCUMENTOS ti QUE SE REFERE O SR. ARNO MARTIN
TABELA 1
USINAS NUCLEARES DA
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o SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Vamos suspender os nossos
tn1balhos por cinco minutos, quando, depois, iniciaremos as perguntas atra·
ví:s do Senador Pussos Pôrto.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Declaro aberto os nossos trabalhos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Passos Pôrto.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Declaro aberto os nossos tra·
balhos.
Concedo a palavra no nobre Senador Passos Pôrto.
O SR. PASSOS PÓRTO- Sr. Presidente, como se trata de um depoen·
te estrangeiro c vamos ter as natlarais dificuldades de tradução, vou ver se
consigo racionalizar as minhas perguntas para que fique mais fácil ao tradutor e ao depoente.
Minha primeira pergunta. Sr. Presidente, seria a seguinte: aqui, na página 15. o Dr. Arno Martin declara que cerca de 700 empresas participam direta c indiretamentc da construção de uma central nuclear. Então, perguntari :a a ele o seguinte: como se faz a transferência da tecnologia, que é o objeti·
vo maior nosso nesse acordo nuclear c nesse projeto, com esse grande núme·
ro de empresas, c se o número de técnicos brasileiros, cm estágio, atende a
esse elenco tão grande de empresas?
O SR. ARNO MARTIM - Esse número de 700 empresas é o tollll de to·
dus us empresas participantes desse projeto, mas a direçào da pergunta apa·
rcntemente foi sobre a transferência de tecnologia cm que não participam to·
das as empresas, evidentemente, Parte dessas 700 empresas é um bom núme·
rode fornecedores para as mais diversas áreas da usina que, igualmente, participam do projeto e são mencionados nesse número.
V. Ex• poderá definir mais especificamente a pergunta, porque ele se
preocupa mais com o número de companhias participantes cm vez de entrar
na explicação sobre como os especialistas brasileiros absorveriam o knowhow,

O SR. PASSOS PORTO -Como, se só temos lá 50 técnicos fazendo o
curso de especialização cm reatares c transferência de tecnologia para oBrasil'! Esses 50 técnicos teriam condições, 50 no momento, jã conclu(ram um
curso de dois anos, eles sozinhos teriam condições de transferir dessas 700
empresas que participam direta ou indiretamentc da construção do reatar,
de transferir essa tecnologia para o Brasil? Só 50'?
O SR. ARNO MARTIM - Eu gostaria, apesar de tudo, de dar um
complemento à primeira parte de sua pergunta sobre as 700 empresas. Pri·
meiro, apenas 25, na realidade, participam do projeto na sua fase atual, po·
demos dizer,- 25 ativas- enquanto o restante das 700 vai chegar apenas
no decorrer do projeto até a sua conclusão e ainda deve se conservar boa
parte dessas 700 que são fornecedores, Eu, agora, gostaria de entrar nesse de·
talhe dos especialistas.
Ainda complementando a primeira pergunta, cu gostaria de falar a ma·
nc::ira como se transfere a tecnologia. lndiretamentc quero dizer, aparente·
mente, que ela independe cm boa parte do pessoal do que acontece através,
por exemplo, de transferência de documentos, plantas, desenhos etc,
Mais uma vez sobre a primeira parte de sua pergunta, Se V. Ex• levar
cm consideração que são 25 companhias ativas principais, neste projeto 25 companhias brasileiras - se cada uma tivesse apenas quatro fornecedores, já chegaria facilmente a 100. ~por isso o elevado número de companhias
existentes.
Eu gostaria de falar sobre a segunda parte de sua pergunta que acho
muito importante e agradeço, inclusive, por tê-la feito,
O programa de treinamento dos engenheiros brasileiros foi bem pensa·
do e foi elaborado de acordo com o programa de transferência de tecnologia
atualmente cm discussão. Isto se aplica tanto às diversas áreas técnicas co·
mo, também, ao cronograma da implantação assim como ao número de es·
pccialistus.
O número de apenas 60 tralnees parece, inicialmente, um número muito
reduzido.
Deve-se levar cm consideração a formação e a transferência de conheci·
mentes através de contuctos indirc:tos: ou seja, se cada companhia ativa par·
ticipume, duquclus 25 forma, dessa maneira, uqucles quadros, o que ela uchu
normul, ru1.oúvel, se:: formaria, em purulelo, além dos 60 traine~.f outros 100,
c assim por diuntc.
Uma outra consideração é referente à NUCLEN: a própriu Kraftwcrk
Union muntém, nu NUCLEN 50 engenheiros alemães que, cxatumcnte,
utuum nesse processo formundo, indirctnmentc, outros cspcciulistus,
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Somando-se tudo, enfim o número de trainces, aqueles 60, mais os engenheiros alemães atu ando, aqui, c aqueles formados indirctamentc pelos contactos com os engenheiros alemães, o número evidentemente de especialistas
ou, pelo menos, de capacitados clcva~se muito acima do número de apenas
60 lrainees.
Posso lhes assegurar que, até agora, nós não temos nenhum indício de
que este número de trainees seja insuficiente, naturalmente sob consideração
daquilo que acabamos de explicar: a formação indireta.
O SR. PASSOS PóRTO - Não é insuficiente'/
O SR. ARNO MARTIM - Por enquanto não hã nenhum indício de
que o número seja insuficiente.
Resumindo, a formação de engenheiros, junto com aquela formação,
digamos, informal dos especialistas, deverá assegurar tanto a transferência
de tecnologia, como o andamento do projeto.
O SR. PASSOS PÓRTO- Ainda com relação a esta pergunta- por·
que também quero ser rápido- vemos na página 13 o seguinte:" ... durante
a execução da transferência de tecnologia enfatiza-se o "on-the-job~
training" ... Gostaria de saber o que significa a tradução de "on-thc-jobtraining .. , visto que não tenho experiência no ramo.
O SR. ARNO MARTIM - "on-the-job-training", em outras pala·
vras, é uma expressão para o treinamento na prática; ou seja, estamos convencidos de que não adianta apenas um treinamento. te?rico mas, si~, cm todos os passos do programa se procura que o especaahsta se forme JUnto ao
nosso que transfere exatamcnte o conhecimento cm torno do t~abal~o a ser
feito c não apenas teórico. Desta forma, know-how serâ maas facalmente
transferido c melhor absorvido.
O SR. PASSOS PORTO- A NUCLEP, segundo notícias, já estaria
com o seu projeto concluído c pelo contrato com a KWU ela entregará ao
Brasil dois reatares prontos sem usar as instalações industriais da NUCLEP.
Perguntaria, realmente a empresa NUCLEP ficaria ociosa durante este
período até a construção do terceiro reatar, que já seria feito no Brasil?
O SR. ARNO MARTIM - Eu gostaria de dividir a pergunlll cm várias,
c a primeira é referente aos projetas da NUCLEP, que se encontram na fase
final, como foi provado através das provas de solda que foram comentadas
ontem.
A outra parte a que se refere é que a fabricação dos componentes firiais
precisa de um tempo de preparo bem grande, de maneira que anos anteriores
a esta fase devem começar a estudar c desenvolver o projeto.
Acentuando mais uma vez que é necessário longo tempo de preparo
para se produzir o produto final. Ou seja, precisa-se preparar em tempo hábil e estabelecer o processo adequado para fabricação, c isto le~·a tempo indiretamente, e cu estou interpretando desta maneira, de que a NUCLEP ainda
terá muito o que fazer.
Uma outra tarefa da NUCLEP é a de preparar a fabricação de outros
componentes pesados para outros projetas, não referente a Angra II c III.
Ou seja, na realidade, para se conseguir uma oportunidade, c aproveitar
esta capacidade, é uma felicidade poder combinar esses projetas entre si,
como esta capacidade da NUCLEP.
Um complemento de toda disposição da produção da NUCLEP - é
importante, também, qae a própria NUCLEBRÁS responda pela NUCLEP
-que a Kraftwcrk Union, efetivamentc, não tenha innuência nesse preces·
so.
O SR. PASSOS PORTO- Mas ela não participa como associada da
NUCLEP?
O SR. ARNO MARTIM - A Krafiwerk Union tem participaçilo mui·
to reduzida; na realidade o consórcio é europeu, c ela participa com 25%.
Isso dá a Kraftwcrk Union apenas 1/3 de participação da NUCLEP, c essa
participação foi explicada naquela transferência de tecnologia e know-how,
conforme a página 13.
Gostariu de deixar claro, evidentemente, que há interesse no sucesso da
NUCLEP, e este é o comportamento da Kraftwerk Union.
O SR. PASSOS PORTO- A última pergunta, não sei se pertinente,
mas gosturin de ouvir do Dr. Arno Martin se ele teria nottcia recente; sobre o
processo de centrifugação nus usinus de enriquecimento de uninio c se V. S•
tem ulgumu notrcia do êxito desse: processo que está cm experiência nu Ale·
manha, jft 'lu e i: o processo que cstiÍ sendo uduptado aqui, no Orusil, c: essu i:
u nossu cscolhu cm enriquecimento llc urimio.
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O SR. ARNO MARTIM - Eu não poderei dur muitus explicações
sobre cssu parte, mus tentarei, pelo menos, fornecer alguns dados.
Sobre o desenvolvimento c a operaçüo da usina brasilciru de enriquc~.:i·
menta, existem contratos entre a NUCLEBRÃS c outras companhius alcmiis, de maneira que não poderei dar explicações mais detalhada~.
Gostaria dc destacur que a NUCI..EN, que é quem cuida desses projetos, hú uma participação de 75% da NUCLEBRÃS, ou seja, um índice hem
signilicativo, assim como 15% da(?) e 10% da(?)
Apesar do que acabo de dizer, posso connrmar que os trabalhos ou os
prnjetos estão dentro do cronograma, e sem problemas maiores.

O SR. PASSOS PORTO - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE- Com a palavra o Senador Alberto Silva.
O SR. ALBERTO SILVA- Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu ia fazer
perguntas semelhantes às que fez o Senador Passos Pôrto, c considero-mesatisfeito com as respostas dadas a S. Ex•
Entretanto, aqui nesta Comissão tem-se debatido, com muita propric·
dade, que a rejeição, por parte de todos os países do mundo, de uma usina
nuclear diz respeito à segurança. Todos os conferencistas que aqui estiveram
falaram muito sobre segurança. E no decorrer da exposição, muito importante, aliás, do nosso conferencista de hoje, estamos verificando que a KWU
participa apenas com uma parcela de sua responsabilidade, nas obras civis,
nas bases das usinas que ela vai fornecer.

Como nesta c:.. posição está dito que a engenharia brasileira está consi·
derando as normas alemãs como as que devem reger o cmbasamcnto dessa
usina, surgiram dados novos, que Cll:igiram uma nova posição, cm relação às
bases que devem ter as usinas de Angra II c III.
Vcrific<~mos que a KWU considera que as estacas que roram colocadas
aqui representam a melhor solução para o caso brasileiro; pergunto: como
ratares novos, como ondas de pressão c movimentos sísmicos entraram cm
consideração, a ponto de que se tenha noticias de três soluções para prevenir
esses efeitos, uma é colocar estacas auxiliares, cm número de 40; cortar asestacas, de 60 metros, 10 metros abaixo; e colocar um colchão de ncoprcne.
Então, dessas três soluções, qual a que a KWU considera a que deve ser
adotada nas usinas de Angra II c III?
Repito: colocação de mais 40 estacas- que teriam o efeito amortece·
dor; cortar as estacas lO metros abaixo do comprimento, rebaixando, assim,
a usina: ou colocar um colchão de ncoprene, de uma espessura que, se não
me engano, seria de 1O metros.
A KWU, como co-rcsponsãvel e assessora, tem ponto de vista a respeito
de uma das três soluções? Qual a melhor?
O SR. ARNO MARTIM- Entendo a pergunta como referente ao processo de anãlisc da melhor solução, atualmentc cm curso, ainda.
Devemo!' considerar que a análise da melhor solução, para a fundação,
atualmente está cm curso. E não gostaria, de alguma maneira, de antecipar
as conclusões que ainda estão sendo feitas, c não apenas pela KWU, mas por
companhias especializadas no ramo.
Lamentavelmente, não poderei, ao menos, antecipar uma conclusão,
para não prejudicar o próprio processo da análise.
Gostaria de confirmar que essa opção de uso ncoprcne, ela faz parte de
todas as soluções para as fundações, atualmcntc em curso. E sobre isso tenho
conhecimento de uma aplicação na França. No entanto, fica evidente que
não poderei citar nem uma nem outra como n melhor.
Quanto ao processo de neoprenc, cu gostaria de explicar melhor: cfcti·
vamcntc, este processo trata de formar uma laje, com o uso de ncoprcnc,
para amortecer. Essu base serviria para se fazer, cm cima dela, as edificações
da usina.
Nesse caso especifico da França, a laje total para todas as edificações é
buscada num fundo rochoso. E cm Angra existem outras condições.
O SR. ALBERTO SILVA- Quero apenas concluir dizendo que nõo
está decidido, ainda, qual o processo que será usado, lsso, o que entendi.
Em segundo lugar, que a KWU participu também dessas análises que
estão sendo conduzidu.o;. Mas, no momento, nl\o se tem uma solução para
qual será u base de Angra II c III, cm virtude das análises que estilo sendo
feitas ou conduzidus.
E.o;tou certo no meu raciocfnio?
O SR. ARNO MARTIM- Exula essa sua inlerprcluçõo. A Krnftwerk
,Union purticipu nu rculidude, mas é apenas um participante, enquanto tem
btuulmcnte todo um consórcio, FURNAS, NUCLEBRÃS etc. purlicipnndo.
E umu solução nindu nüo foi encontrudu, ou pelo menos ni\o se concluiu,
uindu, sobre u mclhor opçi1o para 11 soluçüo,

Essa ê uma idí:ia endossada Ua aplic<~ciio de ncoprcmcs naquela usina da
França, ou seja aquela base comum baseando-se sobre a rocha c acima disso
então a fundação uproveitando neoprc::mc::
O SR. ALBERTO SILVA- Estou satisfeito.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador Jutahy Magalhães,
V. Ex• com a palavra.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, procurarei ser o
mais nhjt:tivo pos!tlvel para evitar a perda de tempo.
Em depoimentos anteriores aqui, sc:ntimos a preocupação de alguns depocutcs quanto ú capacitacão técnica daqueles especialistas brasileiros que
estilO indo a Alemanha pura aprender e captar a transferência de tecnologia.
Daí cu rerguntar ao ilustre depoente a opinião sincera, com aquela sinccri·
dade germânica, a respeito da capacitação técnica daqueles especialistas bra·
silciros que estão na Alemanha, c se eles estão realmente em condições de
captar essa transferência de tecnologia de que todos nós necessitamos, que é
talve1. o item principal do acordo feito.

O SR. ARNO MARTIM- Referenlemente à transferência de lecnolo·
gia, realmente é uma pergunta de elevada rclcvãncia.
Eu gostaria também, mais uma vez, de acentuar que o programa de trci·
namento está bem dirigido à transferência de tecnologia.
Pode-se basear na sua própria experiência nesse campo, a sua experiência adquirida na Alemanha.
O brasileiro, como ê sabido, por principio, mostra ser muito interessado
cm conhecer novos processos c novas tecnologias.
É evidente que o conhecimento que o engenheiro brasileiro deve adquirir lá não é: um conhecimento bâsico, mas sim um conhecimento que usa
como base, conhecimento de um engenheiro para, n seguir, absorver conhe·
cimentos de uma tecnologia extremamente complexa.
Posso confirmar, baseado cm experiência própria, que não hã diferença
na aprendizagem tanto do engenheiro alemão como do engenheiro brasileiro
nessa tecnologia ou nesse nível de conhecimento.
Essa afirmação é conclusiva pelo seguinte: além do programa de desenvolvimento, além do programa de treinamento, existe um processo de avaliação cm paralelo, de maneira que a cada instante se avalia o conhecimento
c se julga o conhecimento tanto dos brasileiros como dos alemães.
Deve-se considerar inclusive o seguinte: a matéria torna-se tão atrativa
para um engenheiro rormado, de maneira que ele sente um incentivo de ab·
sorver esses conhecimentos, de absorver essa tecnologia, o que deve enfrentar não somente o alemão como o brasileiro. Isso é um fato histórico c é conhecido por nós.
Gostaria que acreditassem que a capacidade existe de absorver esta tecnologia e que existe interesse c certeza de que, realmente, pode-se confiar plenamente nos engenheiros brasileiros.
O SR. JUTAHY· MAGALHÃES - Agradeço essa resposta porque
para nós é muito importante para dirimir certas dúvidas que tiõlham sido Ic·
vantadas, aqui, cm depoimentos anteriores.
Mas, ainda a respeito desse problema de tecnologia, c participando um
pouco da pergunta feita pelo Senador Passos Põrto, acredito a'té que ele teria
intenção de desenvolver aquela pergunta, até sabermos a respeito daquelas
empresas que seriam fornecedoras para um núcleo maior para a NUCLEP
no caso brasileiro, da KWU, se haveria alguma dificuldade dessas empresas
brasileiras fornecedoras de material à NUCLEP, absorverem qualquer tcc·
nologia necessária para a preparação desses produtos oriundos da empresa
màe.
O SR. ARNO MARTIM - E a transferência da lecnologiu deve aeonteccr, cm etapas de maneira gradual e não de uma só vez. As companhias
brasileiras que participam c precisam absorver tecnologia, elas cresceram
para dentro da sua própria tarefa, de acordo com sua capacidade.
Em primeira linha, naturalmente, se destaca a necessidade de qualifi·
caçào do material, controle de qualidade c o uso c aplicaçilo do material.
Essa pergunta lem duns purles: uma, ! na própria engenharia e u outra no
processo de fabricação, no processo de produção. As vinte c cinco campa·
nhias dirctamcntc participando dessa transferência de tecnologia natural·
mente té:m influência c vila se preocupar com a transrcrência de conhccimcn·
to de tecnologiu pura as suns companhias fornecedoras. Dessa maneira, seria
posslvcl penetrar no conhecimento na ampla gama de todas as companhias
que participam desse programa.
O SR. JUTAHAY MAGALHÃES- Agradeço u informação, mas o
Scnudor Adulberto Senu levantou nqui o problema de segurança, que ~ um
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problema do qual tnllos nó~ participamos. e a rcspo:o;U: dadu à pcrguntu do
Senador Alberto Silvu mostra que ;linda está cm discussão essa parte impMtautl' a rcsrcito d;H]Udcs dado~: a mais, csta~a~ a mais, c o Senador AI·
hcnn Silv<.J lr:v:mtou as três pus~.illilidadcs. Entendi hem a resposta de que
nü..:~ era ros.,ivcl f:w.:r uma afirmaçüo a rcspei10 do qual dus tri:s ~cria n melhor soluc:io. Mas gostaria de ter uma opinião da KWU se essns dúvidus ain~
da lcvantaJus. se isso f:1z com quc haja possibilidade de que paire na opiniàc)
públic<.~ br:1silcira, por parte daqudcs que estão acompanhandn e:.se problema do ,\cordt.J Nuclear, principalr.,~nt1; d;J localilnçi'io de Angra II, que pnirc
:dguma dúv1da a respeito d~.: ~;cguranc:.t da u~oina. da construção da usina.
nt.~sc local. S~.: L"S~ms dúvidas .1ind•1 existentes a rc~pcito du melhor soluçZio ii
~cr :1prcscntada aind~ pdos órgãos lécnkos.' !tC isso lev:mtn dúvida quantll ü
segurança da localiz.ação da usinu. E~sa é uma perpunta que cu gostaria de
sahcr qual a opinião da KWU.

O SR. ARNO MARTIM - Niio posso as!!ociur bem a questão de seguR
rança com o próprio local de Angrn fi. Entretanto, cu gostaria de deixar bem
claro que no início a Kraftwcrk Union recebeu este local para erguer Angrn
11 c buscudo nesse licenciamento, t1 determinação do local, foi baseada cm
análise dn Kraftwerk Union. O fator de segurança não é importante neste
sentido. Se se gostaria de saber se aqudc local escolhido é adequado ou per·
mitc a edificação das usinas, então cu digo que sim, que n condição da Krnftwerk Union ~ que pode.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- A pergunta mais objctiva seria se
os eMudos que estão sendo realizados influenciam, se deixam pairar qual·
quer dúvida a respeito da possfvel segurança da locali7.nçào da usina nuclear,
nào tanto no local, mas u construção sobre as estacas. a necessidade de mo·
dificações que estão ainda tentando, se esses estudos ainda deixam pairar
qualquer dúvida quanto à segurança?
O SR. ARNO MARTIM - As condições do local foram conhecidas
desde o início c foram aceitas como base desses projetas. Então, é: a opinião
da Kraftwcrk Union que não existe problema maior referente à segurança
para se erguer os projetas dessas usin<~s, naquele local.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agora. apenas uma indagação em
caráter menor, talvez, mas também cm referência n um depoimento ante~
rior. Foi dito, nesta Comissão, por um depoente, de que ntualmente na Ale~
manha c: em outros países as exigências para a construção de usinas nucleares determinavam uma espessura maior nas paredes das usinas, nos prédios
das usinus, do que aquela que vai ser construída no Brusil, na base de 60 cm
de cspessurn. Então, hoje. as últimas usinas estariam na base de 1,80 cm, outros depoentes alirmaram que temos usinas de diversas espessuras. Mas a
crítica feita especiulmcnte foi a de que hoje essa obrigatoriedade de maiores·
pessura é decorrência de que não estavam previstos apenas os problemas de
impucto dos aviões, mas sim, das necessidades de garantias para acidentes
internos da usina como o que ucontcc~:u cm Three Miles.
Daí a minha pergunta a respeito desse problema de segurança, talvez,
em caráter menor, como foi dito, musas c:spcssuras das paredes teriam que
ter as especificm;àcs dessa espessura e nós, no Brasil, não estaríamos corres~
pendendo à legislação vigorante na Alemanha c cm outros pa!sc:s europeus.
O SR. ARNO MARTIM- Na própria Alemanha foram desenvolvidos projetas com essa mesma espessura de pu rede, ou seja. 60 cm. No entnnto deve ser considemdo a falta de espaço na Alemanha. Normalmente as
usinas estão cm terrenos apertados c a proximidade dos aeroportos fizeram
com que as uutoridades licenciadorns, na Alemanha, exigiram que se levasse
cm consideração possfvc:is desastres de aviões, especialmente em Íl~ens mili~
tares, como é muito freqUente na Alemanha. Por esse motivo existem, hoje,
usinas com espessuras de segurança superiores n 60 cm especificados aqui.
Para uma maior compreensão do assunto gostaria de citar usinas nos Esta·
dos Unidos que, em parte, nilo fazem diferença ou consideram essa possibili~
dade de desastres de aviões. No entanto coexistem as duns condiçõe~.
A sua pergunta esturia respondida?
O SR. JUTAiiY MAGALHÃES- Praticamente estaria, embora cspeciticamcnte o que gostaria de saber é se haveria necessidade de uma espessu~
ra maior, nilo t:anto cm decorrência dos problemas aéreos, do nviao Phnnton
existente nu Alemanha, porque uqui foi dito que essa c:spessuru deveria ser
hcm maior pclus possibilidades de acidentes internos do reatar. Nilo sei os
termos exalo~. mas prohlcmus internos do reatar. E se essa espessura de 60
cm seria suficiente p:ara guruntir a permanência du matéria radiontivu dentro
do rentor em cuso de ucidcnte. Se seriu suficiente para impedir qunlqucr vasa~
mcnto da matéria rudioutivu nesses acidentes.

O SR. ARNO MARTIM- Em acidentes internos, arwrentcmcnt!:, n~o
o próprio dim~.:nsionamcnto da pnredc de segurança. Deve-s~:
levar ern COil:-.idcraçiul, pam es!;a afinnaç:iu, lJUC U própria protCÇiiU efctivaIJlt:lliC c':to:istc ou s~.: compõe de umu esf..:ra de aço c u seguir o complexo.
tern

intlu~nd:t

( HxpoJiçrio d,· rran.\'prm'ncia r t•xplicaciio.}
A ~.::·.ft:ra Je aço, o sistema primário do r~.:ator c, ao lado todas t:S!ias par:;<i o sccundallas por paredes de concreto. Em ca~o~ de cxplosâo em scmelhant~.::. purtc:. u esfera de <IÇO nunca s~.:rá atingida. Umn corrcção: uma rarte
\1:~,

muito possível Uc ~.:xplosões, mas sim cm caso de acidente, como quebrar
tubulaç1iu, ou cois11 scmc.:lhant~:. A p<lrtl: interna tem uma protc.:çiio adi·
dona! c Isso faz paru: Je uma determinação existente. De maneira que as
partes interna~ não terão innuência da parte de concreto externa.
11Üo
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O SR. JUTAHY MAGALHt\ES- A indagação ainda teria segmento
porqut: ai está o Senador Franco Montara que, na reuniria anterior, falou da
necessidade de colocarmos os depoentes frente a frente porque não teríamos
condições de julgar certa parte técnica dos depoimentos, Então estou usando
um depoimento anterior para fazer a indagação, No depoimento anterior a
respeito de Thret• Miles foi dito aqui que a pressão da matéria radioativa do
vapor expelido, não saberia dizer tecnicamente. teria atingido até quase 90%
da possibilidade té:cnicu de resistência da parede da usina nuclear. Dar o grau
de gravidade da existência daquele acidente que quase fez com que as paredes não tivessem condições de resistência para expelir aquela matéria radioa~
tiva. ou vapor, não sei bem.
A minha indagação é a respeito das causas internas do acidente. Se u
pressão dessas causas internas, :~qui no Brasil , cm Angra II, essa espessura
de 60 cm ou 1,80 cm, seja como ror, seria tão importante assim em matéria
de segurança dà usina?
O SR. ARNO MARTIM - Evidentemente que foi calculada n espessa·
ra da esfera de aço, de tal maneira que ela poderá absorver toda a energia li~
berada, num caso de uma rutura no reatar, ou no caso de reatares de vapor.
A esfera de aço foi calculada cm 30 milfmctros. Esse cálculo foi baseado
no cálculo da liberação total do reatar primário, ou seja, toda a energia que
possa existir na parte primária do reatar poderia ser absorvida pela esrcra de
aço. A parede de concreto, nesse sentido, não tem papel neste fato r de scgu·
ranca.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço as informações c peço
desculpas por ter~mc alongado por demais nas perguntas.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Com a palavra o nobre Sena·
dor Franco Montara.
O SR. PASSOS PÓRTO- Sr. Presidente, já são 13 horas. Perguntaria
a V. Ex• se vamos prosseguir- r.:om muito respeito ao Senador Franco
Muntoro - ou irfamos almoçar, para prosseguir à tarde?

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Consultaria no Sr. Senador
Franco Montara. se ele·prefeririu razer as perguntas agora ou depois do ui·
moca?
O SR. FRANCO MONTORO- Para mim não teria problema.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- A Comissfio suspende ostrabalhos até às I5 horas. (Os trabalhos são suspensos às 13.00 horas.)
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Declaro reabertos os nossos
trabalhos.
Concedo 11 pulavru ao nobre Senador Franco Montara,
O SR. FRANCO MONTORO- Procurarei ser breve nas minhas per·
guntus; por isso, eu as redigi.
A primeira perguntol, cu formularia ao depoente da seguinte mancirn:
Qual o compromisso finnnceiro efetivo do Brasil com n KWU; comprar
dois, quutro ou oito reatares?
O SR. ARNO MARTIM -Os entendimentos entre o Brasil c a KWU,
efctivumente, fulnm de oito rcutores, Os primeiros quatro rcutorcs foram
mencic..nóldOl1 nesses eutendimentos como compromisso. Outros quntro com~
plementures foram inclufdos no projeto. Entret:lnto, ni'io roram comprometi·
dos de formu tilo significativa como os primeiros quntro.
O SR. FRANCO MONTORO- Entuo, se bem entendi, e"u resumiria
no seguinte: no cntcndimento da KWU, o compromisso Uo Urasil é de ud·
quirir quutro reutores, ao passo que os outros quutro dependem de entendi·
mento:-.,
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O SR, ARNO MARTIM- Exatumcnlc, Os primeiros quatro compro·
metidos. Pura os quatro restantes, hlt uma preferência encaminhada. Entretanto, deve-se considerar que pum a transferência global de tecnologia foram considcr:1dos oito reatares.
O SR. FRANCO MONTORO- A outra pergunta, cm race desta rcs·
posta, é a seguinte: se não houver aquisição dos oito, não scrft feita a transfe·
rência do processo integral?
O SR. ARNO MARTIM -Gostaria de responder de seguinte rarma:
está entendido que a transfercncia total de tecnologia baseia-se na aquisição
de oito unidades. São esses os cantatas entre os dois Governos, da maneirJ
como foi considerado e incluído no programa.
Atê agora, não existe conhecimento, por parte da KWU, de que haja ai·
guma rccessfio nesse programa. Por 01;asifio do recente encontro entre os
dois Governos, este fato foi conlirmado c reconfirmado. E foi connrmado
que o contrato, conforme foi estabelecido, seria cumprido na sua integra.
O SR. FRANCO MONTO RO- Permita-me acrescentar o seguinte:
na hipótese, por razões técnicas ou nnancciras, ou de outra ordem, na hipótese de nfio se fazer a aquisiçfio dos oito reatares, haveria uma dificuldade de
ordem técnica ou de diliculdade de ordem jurídica par.a a transferência de
tecnologiu?
O SR. ARNO MARTIM - Ainda não vejo como criar problemas
nesta pergunta, embora cu qucim acentuar que estilo bem associados il trans·
feréncia de tecnologia, conforme foi, inicialmente, conceituado, os compromissos rcccntcrncntc rcalirmados cntn: os Chcfc:t Ut: Governos, A transferêndn de tecnologia deve scr cstrcitamcnte ligada Uaplicação prática dessa tecnologia. Deve: scr considerado que os conhecimcntos que sc aufiram dessa
maneira rcalmentc sejam aplicados na prútica, ou seja, este know-how é um
know-lww vivo. E nessas condições foi conccbido o programa.
O SR. FRANCO MONTORO- Tecnicamente, se rarem construidos
:.1penas quatro reatares, não será uma experiência suficiente para transferênci:l de tecnologia?
O SR. ARNO MARTIM -Inicialmente, vale destacar que não há ne·
nhum indicio de que o programa na sua forma inicial, poderia sofrer qual·
quer modilicação. O segundo ponto importante é que depende, tanto do
dondor de tecnologia como do aceitador da tecnologia a maneira como ela í:
uprovcitada. Ou scja, u base para responder à sua pergunta seria que se parte
do concc:ito inicial de contmtaçfio. E ncstas condições, espera-sc quc qual·
quer modificação, ou seja, qualquer intenção seja comunicada a KWU c,
possivelmente, haverá cntendimcntos sobre isso.
O SR, FRANCO MONTORO- Primeiro, quero tornar claro que sou
um SenaUor da Oposição; portanto, as minhas perguntas não envolvem
qu:liqucr responsabilidade do Governo.
Mus, pergunto se na Alemanha não têm havido modilicações c revisão
dos projetas cm ;.mdamcnto,
O SR. ARNO MARTIM- A melhor mancira seria apresentar um grálico que mostre esta situação. (Proccdc-sc U exposição do gráfico.)

O SR. ARNO MARTIM- Aqui, temos os projetas ao longo do tempo
ou dos anos cm curso. Todas estas usinas que estão localizadas até o ponto
vermelho, com uma seta cm bege, encontram-se em condições operacionais,
cxceto uma Biblis que foi pumlisada, temporuriamcnte, para a troca dos ele·
mt:ntos do rcntor.
O SR. FRANCO MONTORO - E a do Irã?
O SR. ARNO MARTIM -As próxim:1s duas usina.<. Grarcnrhcinreld c
Grohndc, cncontrum-sc cm construção. Puru estas usinas, cm branco, scm
coloração, os liccnciumcntos ainda estão em processo de aprovação. Até
est:1 usina Uc Angra 11. temos usinas ulcmüs funcionando ti base de água
prcssurizad:l. Destas, então, trCs encontram-se em construção, c quatro,
Í!!ualmentc de 1.300 11/t'Ktlwatt.l·, no pwcesso de liccnciumcnto.
Lamentavelmente, tamhém na Alemunhu, precisa-se de mais tempo
para n procl·s~o de licenciamento. Dessa maneira, vcrilica·SC o utrnso no inf·
cio das ohms Ucstns usina~. o que não significa uma modificação na conccs·
~rw do projeto.
O SR. FRANCO MONTORO -I! verdade, que no dia 16 de muio de
I'J7 1J, o (inverno Ja Bai\il Saxlinia suspcnUcu os projctos de construçüo Ue
uma unidade Uc rcprm.:essamcntu Jc urúnio, cm Gorlcben'! Não é utraso: i.:
~uspemf1o;

suspcnsito do Ciovcrno.
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O SR. ARNO MARTIM-~ importante destacar que o projeto Gorle·
hcn niio é, na rcalidudc:, uma usina nuclear, no sentido de produçilo de cner·
~ia. mas sim um projeto referente ao reprocessamento.
O SR FRANCO MONTORO - ~. Mas raz parte do ciclo, não?
O SR. ARNO MARTIM - Deve ser do seu conhecimento que essc
projeto é de reprocessamento. E nesse projeto foram considerados estoques
intcrmc:diários dos elcmentos combustfvcis; reprocessamento; matérias de:
reprocessamento, outra vez; e tratamento dos resfduos radioativos.
Com a decisão do Ministro (Presidentt:) da Bai,..u Suxünia, não fui to·
mada um:~ Jtitudc definitiva, ou seja, não é cstn umJ decisão definitiva, vi·
sande à paralisação destas usinas.

O SR. FRANCO MONTORO - Foi uma suspensão temporária?
O SR. ARNO MARTIM- Na realidade, trata-se, aparentemente, de
um atraso na implantaçfio, na construção da usina, c nfio da paralisação de
um:1 usina já cm opcrnçào.
O SR. FRANCO MONTORO- Nõo. Não i atraso: houve uma doei·
são do governo, susrcndendo, tcmporariamentc.
O SR. ARNO MARTIM- E a decisfio é refcrente ao atraso. Na rcalid:u..lc, não existe uma usinu já operacional. Primeiro, a decisão do Presidente
d:1 Baix;l Saxónia. não é umu decisão dclinitiva, c a dccisão, de qualquer for·
mo1, refere-se a uma suspensão do início dos trabalhos nessa usina.

O SR. FRANCO MONTORO- Qual roi o rundamento dessa suspen·
sào'!
O SR. ARNO MARTIM- Foram motivos puramcnte políticos. Gostaria de acrcsccnt;.1r, porém- c provavclrnentc se acompanhou na I mprcns;l
local -que o Governo alemão tcm insistcntemcnte manifcstado o seu interesse de manter o programíl de um centro de reprocessamento de combusti·
vcl na Alemanha c de mJntcr t:ssc programa delinitivamcnte.
Em outras p:davras, as negociações entre a Baixa Saxónia e o Govcrno
Fcderul continu:~m cm andamento, a esta altura.

O SR. FRANCO MONTORO- A KWU participa desse projeto?
O SR. ARNO MARTIM- A participaçõo da KWU rcrere·sc à estoca·
gcm intermediária dos clcmcntos combustíveis c à cstocagem dos rcsiduos li·
na is.
O SR. FRANCO MONTORO- Qual a cxplicaçõo que o depoente dá
para as manifestações d<~ populaçfio de vários países da Europa contra os
rcatorcs nucle:1res'!
O SR. ARNO MARTIM- A técnica nuclear é uma matéria muito in·
teress:mte para gruros isol:~dos, gruros roliticos. Especialmente, conseguiuse destacar um problcma comum na atualidade que i: o da segurança das usinas. Entrct:mto, é import:1ntc ressaltar quc tanto o governo alcmão como o
d:1 Franç:.~ e de outros países mantêm a sua posição r~: ferente a c0brir as futu·
ms nc:ccssidadcs de enc:rgia com a energia atõmica. A nossa t:lrefa. a nossa
rcsponsabilidudc, aqui c lá, é c:sclarccer a populaçfio dos p:)iscs para que
comrrecndam quc a tí:cnicu nuclear é uma técnica segura e não represcnta
um risco grande.
Nesta turc:fa. evidcntemente, dependemos da divulgação ancial. ou seja.
dcpcndcmos da lmrrensa, complemcntando, corrigindo. para renetir os
verdadeiros detalhes técnicos. Ncssa divulgação dess~:s detalhes, dependcmos Ua lmprcnsa.
Em ~-st:1 a rcspost:1 que o Sr. cspcr:1va?

O SR. FRANCO MONTORO- Eu continuo, porque a Imprensa
noticiou quc o Chanceler, o Chefe do Governo do seu país, declarou, diante
dessas manifestações populares c dos plebiscitos realizados, que entre: a dcmocmcÜI e o plano nuclc;~r, ele ncava com a democracia. O que tem a dizer
sohre isso'!
O SR. ARNO MARTIM- Lamento, mas não poderia comentar com
llctalhcs as declarações do Chefe do Governo alemão, pois não conheço sulicicntc as suas declarações. Entrct:~nto, acha signinc;.llivo ress:11tar que a
:m;'disc técnic:1 c llhjctiva da ~1ucstào de scgumnça das usinas não seria uma
qucstf1o plllitica. E é cvidcntc que pretendemos, mantemos, a posição de uti·
litaçào d:1 energia nuclear numa hon Ucmocracia.
O SR. FRANCO MONTORO- Mas, dcmoL·r;u.·iol signifil.'<l ouvir a
do povo: c houve vúrins plehiscitos m1 Europa- o último foi na Austria
- cm que a populw;;w rejeitou n programa nudc:~r.
\'lll
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O SR. ARNO MARTIM -Esses plebiscitos, cm realidade, estão ros·
tritos apenas à Ãustria onde não há uma representação significativa paru a
Europa. E gostmia de lembrar que, pouco após o plebiscito da Áustria, hou·
vc outro na Suíça, em que houve uma evidente aceitação dessa politica
nuclear.
Todos nós devemos estar conscientes de que, para cobrir as necessidudes energéticas do futuro, temos apenas um clementú absolutamente seguro,
que é a energia atômica. Gostaria de lembrar o programa francês de energia
nuclcur, que prt:\'ê nos próximos IS ou ~O anos a implantação de aproximadamente 30 usinas, cada uma com a capacidade de 900 mcgawatts. Acho que
os dados estatísticos existentes sobre usin'as em condições operacionais na
Europa, devem ser do domlnio dos Senhores aqui; entretanto, se houver necessidade de mostrar esses números, poderei aprescntá·los,

..,

...
!

.,

O SR. FRANCO MONTORO- Ainda hoje, os jornais noticiam que,
nos Estados Unidos, determinou-se uma revisão rigorosa cm todos os reatares instalados naciuele país. Há fundamento, hã alguma razão para isso? Há
ou .não risco?
O SR. ARNO MARTIM - Lamento, mas não li os jornais de hoje,
ainda. Entretanto, poderia comentar o assunto.
Posso me referir apenas àquelas usinas que representam a KWU,
Devido a essa agitação, especialmente nos Estados Unidos, houve uma
verificação profunda das usinas na Alemanha. Essa verificação foi feita pela
Comissão alemã, a maior autoridade responsável pela segurança da usina c
concluiu-se que não hã, no mome~to, suspeita contra qualquer risco nns u~i
nas alemãs e não existe nenhuma necessidade de, momentaneamente, tomar
medidas adicionais além daquelas já existentes. Na KWU não existem
problemas, atualmentc.
O SR. FRANCO MONTORO- Apesar de ter havido a proibição de
reprocessamento na Bai1ta Sa1tónio?

O SR. ARNO MARTIM-!:: evidente que a maioria é brasileira, inclusive para o ruturo c a NUCLEN tem decisão sobre quaisquer negociações.
Efctivamentc, o organograma da organização atende a essa divisão das res·
ponsabilidades. No entanto, esse comitê mencionado por V. Ex• só tem uma
tarefa recente c isto foi inicialmente concordado, nas negociações constituintes dessa organização. Gostaria de acentuar, mais uma vez, que até hoje to·
das as responsabilidades que tiveram que ser atendidas foram assumidas pela
NUCLEN.
O SR. FRANCO MONTORO- Será que não havia um ou dois hrasi·
Jeiros capazes de participar dessa comissão com o direito de voto?
O SR. ARNO MARTIM - Gostaria de acentuar, mais uma vez, que,
na dircção da NUCLEN, evidentemente é a NUCLEN que determina os nc·
gócios dessa organização, de maneira que nilo há dúvida alguma de que a ca·
pacidadc de decisão pela NUCLEN é perfeitamente viável.
O SR. FRANCO MONTORO- A pergunta não é quanto à decisão da
NUCLEN; é quanto a essa Comissão Técnica.

O SR. FRANCO MONTORO- Qual será o destino do lixo atômico
na Alemanha?

O SR. ARNO MARTIM- Esse Comitê continua existindo, Entretan·
to, gostaria de ressaltar, mais uma vez, que não houve necessidade, até ago·
ra, de que esse Comitê tomasse as decisões para a NUCLEN.

O SR. FRANCO MONTORO- V. S• acha que essa solução é cientifi·
camcntc inatacável?
O SR. ARNO MARTIM - Cicntffica c infallvel.
i

O SR.FRANCO MONTORO- Na resposta, foi dito que era uma forma da KWU influir, mas, na realidade, não se trata de influência; trata-se de
um poder decisivo absoluto,·porquc nenhum brasileiro tem direito de voto,
apesar da NUCLEN ter 75% de capital brasileiro. Mas, na hora da decisão,
não hã possibilidade de qualquer influência.

O SR. ARNO MARTIM- Evidente. Porém, aquela usina de rcproces·
sarnento começaria a operar apenas alguns anos daqui cm diante e um atra·
so, momentaneamente, devido a essas negociações entre os dois governos,
não deveria ser considerado significativo para esse problema. Apesar de tu·
do, houve uma alteração no sentido da capacidade de estocagem dos clcmen·
tos combustíveis c também, devido a esse fato, é um atraso até conveniente.

O SR. ARNO MARTIM - Numa mina de sal, chamada Wasse, estão sendo estocados, faz anos, rcsfduos industriais, inclusive rcslduos atõmi·
cos, nucleares. Baseado nestas experiências, posso afirmar que há uma possi·
bilidadc de estocar esses resíduos, sem problemas.

I

O SR. ARNO MARTIM- E:-.tamos conscientes de que existe este comité. Foi constituído esse comitê, originalmente, dessa mnncira, ~ara que u
KWU, cm questões técnicas, possa intervir da forma adequada.
Complementando ainda, a principal intenção nessa composicào do co·
mité, realmente, é de que a KWU tenha possibilidade de intervir cm questões
técnicas. Convém lembrar que a KWU assumiu a responsabilidade c
comprometeu-se a transferir a tecnologia. Posso assegurar, no entanto, que
na c1tperiência feita nessa colaboração dn KWU com a NUCLEN sempre
houve bom entendimento técnico entre ambas ns partes. Dessa maneira,
houve um atendimento correto do cronograma estabelecido,

O SR. FRANCO MONTORO - Em suma V, S• acha que não hã
problemas com a colocação do li1to atómico na Alemanha?
O SR. ARNO MARTIM -Acho que não tem.
O SR. FRANCO MONTORO - Há uma outra informação que nos
chega c cu gostaria de ter a confirmação ou nilo. t verdade que, desde 1975,
a KWU não recebe encomendas de novos reatares?
O SR. ARNO MARTIM - Em 1977 registraram-se novos contratos.
O SR. FRANCO MONTORO - Esses foram os últimos?
O SR. ARNO MARTIM -Aparentemente foram, mas irei verificar.
O SR. FRANCO MONTORO - Quais foram os países?
O SR. ARNO MARTIM - Alemanha, Espanha c lri\,
O SR. FRANCO MONTORO- O programa do Irã foi dcsatívado?
O SR. ARNO MARTIM - Lamentavelmente, foi paralisado.
O SR. FRANCO MONTORO - Qual a explicação que poderlamos
encontrar para o fato que aqui foi apontado de que na N UCLEN foi criada
uma Comissão Técnica de cinco membros. dos quais 4 silo da KWU, silo ale·
miles e um é brasileiro, mas sem direito de voto. Como cxplicur isso'! Sendo o
Brasil ncionistu mnjoritúrio, nu Comissão Técnica, o tinico brasileiro nilo
tem direito de voto,

O SR. ARNO MARTIM- Esse Comitê foi constituldo no inicio das
negociações, inclusive documentado no contrato,
O SR. FRANCO MONTORO - Mas, continua a atuar?

O SR. PASSOS PORTO- Qual é a tarefa c o objetivo desse Comitê?
O SR. ARNO MARTIM- O objetivo desse Comitê, conforme origi·
nalmente definido, foi que, cm questões técnicas cspccrlicas, houvesse uma
possibilidade de a KWU interferir no processo.
O SR. FRANCO.MONTORO- Então, não hã um brasileiro capaz
de fazer isso, de participar?
O SR. PASSOS PORTO- Não, mas se a empresa tem responsabilida·
de total pelo êxito?
O SR. FRANCO MONTORO - Não tem.
O SR. ARNO MARTIM- Neste gráfico, asSenhores vêem o processo
normal, indicando o seguinte: a Kraftwerk Union passa o know-how para a
NUCLEN c a NUCLEN assume a responsabilidade de utilizar este knowhow, onde Cnecessário adaptar um programa especificamente às condições
brasileiras. A KWU verifica essas modificações neccssárins às condições brasilcirns. Esta revisão do projeto, na realidade, e1tiste somente cm base técnica
ou, então, como é o fato, na maioria das vezes, apenas para uma confir·
macào dos desenhos ou dos planos c1tistcntes.
Eventualmente, posso identificar a função do Comitê de alguma outra
maneira. Esse Comitê tem a tarcfu ou a funçilo de recomendações à direção,
dando recomendações à dircçüo eventualmente para permitir uma possibili·
dndc de se detectarem modificações técnicas, pela Kraftwcrk Union; ou seja,
efetivamentc trato·se de um instrumento para assegurar que o aspecto técni·
co seja mantido conforme a KWU projetou, ou conforme a KWU uchar necessário. Isso corresponde, inclusive, aos desejos do lado bra.sileiro.
O SR. FRANCO MONTORO- Eu não falo por mim, fnlo pela Opo·
siçào, que cst~ lisculizando o Governo.
Esse Comitê tnmbém decide sobre o que é fabricado no Brnsil ou importudo? Instrumentos, equipumcruos etc?
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O SR. ,\RNO MARTIM- Não é tarefa dme Comité.
O SR. FRANCO MONTORO- M"' se ela examina os planos, se nos
planos existem equipamentos, ela opina sobre equipamentos. Esse equipa.
menta pode ser nacional ou estrangeiro. Entilo, haverá uma opinião neccssúria sobre isso.
O SR. ARNO MARTIM - f: de considerar que a participação da
fabricação brasik-in, dos componentes de Angra II c III, foi desde o inicio
bem claramente definido e que não é tarefa do Comi ti: modificar ou corrigir
este volume de equipamentos etc.
E meramente tarefa desse Comiti: verificar modincaçõcs de desenhos e
assegurar que essas modificações estejam dentro do conceito bâsico do projeto.
Um exemplo prático: se a NUCLEN decide simplesmente ignorar purte
ou, então, modificar parte do sistema de protcção, haveria, por intermédio
desse Comitê, uma interferência da Kraftwcrk Union. Este é um exemplo
para a tarefa do Comité.
O SR. FRANCO MONTO RO- Esse Comitê, como ele disse, trata de
aplicar essas normas ou planos à realidade brasileira. Não é isso?
O SR. ARNO MARTIM - Está correto.
O SR. FRANCO MONTORO- Não seria razoável que alguns brasi.
leiros participassem, jã que ninguém melhor do que eles conhece melhor a
nossa realidade c as nossas condições?
O SR. ARNO MARTIM- Mais uma vez, cu gostaria de deixar claro
que a NUCLEN preenche perfeitamente o seu papel de dirigir a sua organi·
zação e as tarefas do Comitê, que não faz parte efetivamcnte desse processo.
Então, se houver necessidade de modificações, seria tarefa para outras Comissões c não para esta.
O SR. FRANCO MONTORO- A participação de engenheiros brasi·
!eiras que fazem estágio na KWU se restringe apenas ao trabalho de exe·
cuçào ou eles adquirirão também a capacidade de projetar reatares nuclea.
res?
O SR. ARNO MARTIM- É evidente que deve haver um programa
específico para seniors visando à tarefa que se terâ de atender futuramente.
Os seniors que estão na Kraftwerk Union, entretanto, são introduzidos cm
cada sctor do processo de produção c, desta maneira, hâ uma participação,
inclusive, na elaboração de projetas. Hoje, de manhã, foi explicado como on·
the·job trainlng. Isto, então, é apenas um treinamento teórico mas, inclusive,
um treinamento prático, após algum tempo de adaptação.
O SR. FRANCO MONTORO- Hã quanto tempo iniciou-se esse trei·
namcnto?
O SR. ARNO MARTIM - Esse programa iniciou-se em 1975 e tem
uma duração aproximadamente de 2 anos. Neste período, evidentemente,
há uma possibilidade de participação efetiva numa equipe de trabalho de
projctistas.
O SR. FRANCO MONTORO- Então, haveria brasileiros preparados
para participar daquele Comitê?
O SR. ARNO MARTIM- Não considero um problema efetivamente
da Kraftwerk Union.
O SR. FRANCO MONTORO - O problema é do Brasil...
O SR. ARNO MARTIM - A Krafiwerk Union não vê nisto um
problemn. Enquanto o lado brasileiro assume toda a responsabilidade do de·
senho técnico, poderá ser perfeitamente ...
O SR. FRANCO MONTORO- Quando, por exemplo, a CNEN de·
termina modificações no projeto, como aconteceu no caso das estacas, cm
Angra II, qual i: a situação da Comissão, neste caso?
O SR. ARNO MARTIM - Poderia repetir este nome?
O SR. FRANCO MONTORO- Quando a CNEN- Comissão Nn·
ciom1\ de Energia Nuclear - determina modificações no projeto, como
aconteceu no caso das estucas, cm Angra II, qual a ntuaçi\o desse Comitê,
num cuso desses?
O SR. ARNO MARTIM- Esse Comitê não tem participação nessa>
questões.
O SR. FRANCO MONTORO- Qual u uvaliuçào dns possibilidades
qual o pensamento dn KWU, c~pcciulmente- sobre a viabilidade do ml:·
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todo juto·ct:ntrífugo; de de vir a funcionar em nível industrial de forma a su·
prir os reatares a serem instalados no Brasil? Qual o grau de possibilidade de
Cxito desses cálculos?
O SR. ARNO MARTIM- Não me sinto qualificado para responder a
t:sta pergunta, devido ao conhecimento que me falta do processo técnico.
Trata-se, conforme cu sei, de um conceito bastante cfctivo e bastante premis·
ser c, por enquanto, só posso dizer que colaboro, que trabalho, nesse plano,
à base de colaboração sem problemas.
O SR. FRANCO MONTORO- Eu vou 111e limitar a formular as
tras perguntas, sem maiores comentários, porque o meu tempo jâ estã
tudo.
Qual o custo real dos reatares brasileiros Angra II c Angra III, por qui·
lowattfdólar?

o SR. ARNO MARTIM - V. Ex• gostaria que fosse em

me~:awatt?

O SR. FRANCO MONTORO -Tanto faz- pode ser cm quillow:att
ou em megawan ...
O SR. ARNO MARTIM- Gostaria de ressaltar que, ap:uerlt.,nente,
não entendi bem a pergunta. Os custo se expressam, realmente, por
watt ou por megawatt. Isto se aplica, inclusive, para usinas comuns,
cionais. Eu lamento, mas não tenho esse dado comigo, pois cabe ao
silciro esse cálculo dos custos do projeto. Conforme foi mencionado
mente, há uma participação limitada por parte da KWU neste sentido e,
ta maneira, acredito que as informações mais certas poderiam ser obtidas
cilmente.
O SR. FRANCO MONTORO - E a KWU, não?
O SR. ARNO MARTIM - A KWU não teria condições.
O SR. FRANCO MONTORO- Por que razões a KWU aceitou a
calização dos reatares na praia de Itaornn, sem estudos suficientes de
dadc do subsolo, como a expcrii:ncia posterior revelou?
O SR. ARNO MARTIM - Eu somente poderia repetir o que j~
dito no meu manuscrito, que a localização foi predeterminada c já foi
da contratação.
Gostaria, mais uma vez, de voltar às minhas observações iniciais.
condições do lugar, hâ possibilidades de acomodar os seis (?) blocos
ma localização desses projetas. Isso se pode reconhecer, inclusive, na
planta baixa daquele local. Naturalmente, durante as obras,
cem problemas de espaço, para prédios, para equipamentos, montagen,s,
Também eram conhecidas, naquela ocasião, as condições do solo.
ainda, mais uma vez, de confirmar que, depois de conhecer todos os
do solo, u fundação prevista é passivei.
·
O SR. FRANCO MONTORO- Qual a capacidade da NUCLEP
a sua produção anual? Um, três, quatro, cinco reatares, com os demais
pamcntos pesados?
O SR. ARNO MARTIM -A sua pergunta foi referente h
ou à KWU?
O SR. FRANCO MONTORO - A NUCLEP. Ela foi montuda
vendo a construção de quantos reatares por ano?
O SR. ARNO MARTIM -A NUCLEP foi constitu!da em vista
projeto nuclear brasileiro, onde foi concebida, cm princípio, a produçilo
um jogo de equipamentos por ano, com uma possibilidade de ampliação
fábrica até vários jogos de equipamentos. E, por uma questão dos
locais, ela é uma fábrica concebida com determinada base inicial, no
to, com capacidude de ampliaçiio, apenas dependendo da necessidade
O SR. FRANCO MONTORO- Acha que haverà mercado, mesmo
capacidade mínima. de um reatar por ano? Hã mercado para isso~
O SR. ARNO MARTIM- Acredito que sim; mesmo que haja
mente umu certa estagnação, o mercado existe c dever à existir pura o
O SR. FRANCO MONTORO - Ela poderâ competir com u
Serão competidores?
O SR. ARNO MARTIM -Isto nào é problema, porque, na
a KWU não produz componentes pesados pura essas usinas. Na
KWU fornece upenas o projeto, o desenho daquela unidude c,·
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questões referentes u material aplicudo c controle de qualidade, Efetivumente, não existiriu, então, uma competição entre a KWU c a NUCLEP.

O SR. FRANCO MONTORO - Estou satisfeito.
O SR. ARNO MARTIM - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre
Senudor Dirceu Curdoso,
O SR. DIRCEU CARDOSO - Sr. Presidente; Dr. Arno Martin:
Pela primc::ir:~ \'ez, comparece uma autoridad~ cstnuJgcira perante uma
Comissão Parlumentur de Inquérito do Senado. Isto demonstra o respeito c
a altu consideração de V, S• pelo Congresso da Alemanhu e pelo nosso Congresso do Brasil.
O SR. ARNO MARTIM - Muito obrigado.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Dr. Martim, esta Comissão conheceu
todos os cientistas brasileiros que aqui pussaram e não participamm do acordo Brusii-Aiemunha, Eles também conheceram outros cientistas que tamb~m não participaram do ucordo Brasil-Alemanha.
V. Sf conhece um cientista que tenha participado do acordo?
O SR. ARNO MARTIM- Eu não poderia, baseado numa memória
fr;1c;:1 de nomes, citur agora nomes especilicos de cientistus brasileiros. Entrt:·
t;:mto, gostari;1 de ressultar que a Kraftwerk Union participou, desde o ini·
~:io, na fase: de contrutaçào.
O SR. DIRCEU CARDOSO -Com a devida li<cnça da pergunta,
pode o Acordo Bn1sii-Ah:munhu interferir na politicu alemã, pda sua cspc·
r;:1da rc:unincução'!
O SR. ARNO MARTIM- Pc.:ço dc.:sculpas, mas não me sinto cupacita·
Jo para responder a essa pergunta.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Com licença da pergunta, qual a maior
resistência; nu Europa, nos Estados Unidos ou na Rússia, pelo acordo
Brasii-Alemanhu
O SR. ARNO MARTIM -Fuça-lhe uma contrapcrgunta: resistência
contru o quê'?
O SR. DIRCEU CARDOSO- Contra o acordo, contra a complemen·
tação de todus as fases do acordo nucleur, inclusive, o reprocessamento,
O SR. ARNO MARTIM- O Senhor deveria saber que a Kraftwork
Union não manteve entendimentos diretos sobre esse aspecto, sendo que t
fUJrfllt•r ou pnrccira de Furnas. Porém hú colaboração plenu entre us duas
purtc.:s nesse sc:tor, acompunhada por regulamentos intc.:rnacionalmente existentes e válidos. Desta maneira, d~:viam ser diminudas dificuldudes t<tnto
pt:lo Oriente como pelo Ocidente, Politicamente, tamb~m. com certeza, não
SI.! devc:m c:spc:rar tais diliculd:~dcs.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Explico a pergunta. Os jornais do mun·
du notici:~m que os Estados Unidos pressionum a Alemunha por causu do
acordo.
O SR. ARNO MARTIM- Nos jornais se comenta muito. Entretanto,
Kmftwerk Union, até hoje, não sentiu nenhuma pressão a respeito desse
acordo.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Continuo. Os Estudos Unidos preci·
s:tm da Alem;mha, nu Europa, que são o suporte deles, na OTAN, contra o
Pacto Je Varsóvia. Então, acha que a prcssilo deve ser do Leste paru o Oeste?
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O SR. ARNO MARTIM- Eu gostaria de acentuar que a Kraftwerk
Union, enlim, é umu empresa industrial c sua pergunta nivela-se com ussuntos hem mais complexos do que competiria responder por esta companhia.
Gmt;1riu que o Senhor ~lcdwsse que cu, como técnico de uma empresa in·
dustrial. não poderia tomur posição frente a questões politicas.

O SR. DIRCEU CARDOSO - Eu disse lá, na Alemanha.
O SR. ARNO MARTIM- Eu poderia dar dados totais, informações
sobre empregos totais. Só tenho os totais brasileiros; empregos criados no
Brasil.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Eu gostaria de saber.
O SR. ARNO MARTIM- No total, todos os projetas, juntos, prevt:cm, aproximudumentc, 264 mil empregos c, adicionalmente, para a Alemu·
nha, 144 mil. Esse total é de todos os projetas, tuUu o conlruto. Do projeto
tatu!, ou seja, oito usinus no total. Isso daria emprego a 264 mil brasileiros e
144 mil alemües. Entretanto, devemos considerar que vem crescendo a
criação de empregos, de acordo com os projetas, ou seja, no início é menor c
na medida cm que hà outros projetas, o número de empregos cresce signifi·
cativamente. Assim, começaria com 20 mil empregos, aproximadamente, c
esse número começa a duplicar-se com cudu novo projeto.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Útima informação.
Eu go~auriu de ~uber, se fosse possível, quantos, mais ou menos, em primeiro nível, segundo nivel etc., ou seja, quantos engenheiros, fisicos nucleares, técnicos, etc. A suu primeira resposta foi ótima, süo dados que a Comissão niío possuía.
O SR. ARNO MARTIM- Lamc.:nto não estar cm condições de dar inform:lçÕC.:s tüo precis;1s como as primeiras c não gostaria de errur, fornecendo
dados não confiáveis.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Hoje, quantos ticnicos, engenheiros,
ou físicos brasileiros estiio na Alc:manha?
O SR. ARNO MARTIM- Aqui devemos diferenciar, primeiro, o programu paru us usinas nucleares; depois, o programa do processumento dos
combustíveis, como o programa nuclear total, em que tanto unidades de pesquisu alemüs e brasileirm trabalhem juntüs, Gostaria de voltar aos dados já
fornecidos hoje, pcl<t manhü. Até hoje, dentro desses programas específicos
das usinas, já retornaram da Alemunha 60 especialistus formados nessa áreu.
Nesses 60, evidc.:ntemente, não estão incluídos aqueles estudantes, senlors,
que foram formudos em outras companhius que fazem parte do processo totu!, ou seja, companhius particulares du Alemanha. Esses números, provavelmente, correspondem a uma ordem de 60 aproximadamente.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Dr. Arno Martim, V. S•, que acompanha os dois programas nuclc;tres, o do Brasil e o da Argentina, nüo sente que
há unw luta na América do Sul, não pelo primeiro lugar, mas pelo segundo
lugar, pelo que todos- nós c eles - temos horror?
O SR. ARNO MARTIM- Até agora, nüo sc.:nti essa luta que V. Ext
mcncion:1.

O SR. DIRCEU CARDOSO- O que V. S• acha, cm adiantamento, do
nosso progmma de água leve I! ur:inio enriquecido e do programa da Argentina. de água pesadu c urfmio natural'! O que.: V. S• acha, cm adiantamento,
ou melhor, em matéri:~ de indc:pendênciu do País, em matéria de autonomia?
O SR. ARNO MARTIM- Gostariu que V. Ex• me deixasse responder
de acordo com os objctivos que conheço dos dois programus.
Conforme conheço, os dois programas levam a uma independência
enc:rgética futuru,
V. Ex• c:ntc.:ndeu bem que os dois progrumas levum à independ~ncia?
Depende apenas do que.: Ci.lda um pretc.:nde fazer daquela indcpc.:ndênciu.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Quul o de cuMo menor: o nosso pro·
gntnw ou o ougentino'!
O SR. ARNO MARTIM- Não vou poder responder\\ es!iH pcrguntíl
motivo muito simples: a Argentina não colocou 11 disposição os da·
dos sohrc o custo do seu projeto c, du mcsnw formu, não i; do mc.:u conheci·
mc:nto O l:USlO do flTOjcto flrasiJt:ÍrO.
pur um

O SR. DIRCEU CARDOSO- Aceito.
A /\lem•mha, <~través da KWU, c o Brasil vão trocar beneficias; a Ale·

nwnlw, fornecendo-nos tecnologia nuclcm c nós, fornecendo à Alemanha o
lastm di.! urünio t.JI! I.Jlll: ela precisa pum os seus programas.

O SR, DIRCEU CARDOSO- Em outras puluvrus, qunl
menor custo: ANGRA II ou Atucha'!

O SR. ARNO MARTIM - Estu é uma bou busc par<1 colahoruçiio.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Quantas empresas, nu Alemanha, reprt.:scntarn u Acordo Nuclear Brasil-Alemanha'!
O SR. ARNO MARTIM -Eu nf1o podcri>t
vct. que hú participaçüu de muit:ls empresas.

.~er

muito cxplfcito, uma
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usin:t de

O SR. TRADUTOR- N:t orcraçào da usina ou nu aquisiçiio du usina'!

O SR, DIRCEU CAIH)OSO- /\s fundações, ;ts obras civis, o rcator,
etc., ou o custo Jo quiluw;t\1, Qual a t.h: menor custo: u nossu ushw ou u dos
argentinos'!

Sáhudu :!5

lHA lU O 1)0 CONGUESSO NMJON,\1. (Sccào 11)

O SP•. /\RN(J MARTIM - L:wn:ntu, ma<. nilu podcri•1 citar daJu~
par:t

G•ll1"Lf'araçi~'l

furmaçüo ~~.: c:xistc alguma outra usinJ no mundo ~•obre estacas dt.: 50 mr:tro~
t.:urnprimcnto, cm um tl!'m:no com atividadc ~bm1ca corno ~c rcgl~trou.
bwmu~ :Jgumdando a rc:.'>plt~W du Cumi~são lntt.:rnacinnul de Em·r~1<1
Atómica.

di!

Lnud;Jnto, f.•nst:trÍ:l ipu:: V ~:x•,:un·oidera~.~;c qut:, nurn t:;1:;u, h.'& um n:ator tk 1Jllil nH'fitW:Jt\'• de Ú!~da leve t: no outr0, um Je fiJU mc~uwath de [J.
pU:I rw~·tda. Ou ~C}il, pelos aspectos tl:..:ni::n~. eXi!,tem diferença~; ~ígnilicati
\':t ...

O SR. ARNO MARTIM- Agradeço pela informaçüo que rr:ccbo. mJ~
pcqw:na dh~.:ordúncia: Angra não se: localiza cm uma rcri~o de

dc~L:ulpe uma

O SR. !)JHCEU

par;1

3'.101

11

CARDOSO-/~

Compkxo de ANGRA

cnmo

KWIJ considcrot: a escolha do !.[tio

ótima'!

O SR. ARNO M/.RTIM -1\cn:dilu que foi bem escolhido. \Jcpl!illll!,
cvidcntem.:rttc, du~ crill:no~, l{Ut: se usa para c~su avaliaçJo.
Go:aaria dt: acclltU:Jr que foram fcit<J~ vcrilicaçõt:s, por kmgo tempo,
que Jcv.uilm il ~'>Síl cscn\h:1 do loc;d, Poderia ;1pcnas confirmar que acho vi;lvd c correto que essas usin:ts possam ser erguidas c orcradns nesse local.
Pcssoatmcnlc, rrcf1ro cs:-;:J localil:tçüo, por s~.:r uma região muito bonita. O
local é viável.

O SR. DIRCEU CARDOSO- O que V. S• ocho de, depois dcsc cruvarem 1.279 estacas- ainda não foram cravadas, mas é o plano- cstá·se à
espera de uma soluçtw de reforço; ainda não se tem uma solução de reforço:
c:stil·se ainda por decidir entre mais estacas, uma cinta de neoprene ou o ar·
rasnmcnto da cabeça das estacas cm lO metros. Pergunto se essa é uma medi·
da de aprovação ao que jil se fez.
O SR. ARNO MARTIM- Gosturia de voltar, mais uma vez, às mi·
nhas observações de hoje de manhã.
A colocação dessas estacas. upós algumas dificuldades iniciais e ~u·a execução por vários meses, mostrou um excelente andamento e isso provou que
este mesma método pode ser usado em nossas instalações.
Para a segunda parte da sua pergunta, também há uma referencia ao
manuscrito lido de rnanhã. Atuulmente, estão em andamento análises e vcri·
ficações que visam u solucionar otimamente as reivindicações das autoridades licc:ncindoras. Nessas análises estão inclufdas todas as soluções que o Sr.
acaba de mencionar. Por favor, queira desculpar-me, mas eu não poderia an·
teci par a conclusão á que o grupo que c:stft fazendo esta análise poderia che·
gar. Se houver um pouco de paciência, conhecer-se-á o resultada dessas
análises.
Para deixar bem claro, gostaria, finalmente, de dar mais algumas explicações: refcrt:ntc: ü capacidade de carga das estacas, não existe atualmente
diferença entre os desc:nhistas, projetistas, e as medições feitas pelas autori·
dades licenciadoras. Existe, entretanto, um aspecto dinâmico, que terá de ser
verificado na capacidade de carga da fundação; e é a uniCa parte que está
sendo an:tlisada, ou seja, a parte l!stfltica c o resto estando sem problemas.
Confirmo, a parte estática está perfeitamente equacianudu; entretanto,
a::. rcivindicaçÕcll referentes a innuências din:imic:1s é que estão sujeitas~ ve·
riiicaçõcs.
O SR. DIRCEU CARDOSO- De acordo. Agora, uma observação:
Poderít a :tutoridadl! liccnciadoru, diante do estudo do cálculo din:lmico, nc:·
!-!ar a lü:cnci;mu:nto par.1 a construção da usina?
O SR. AR NO MARTIM- Acredito que niin cabcriu a mim responder
a cst.1 per~untu, nobre Scnudor.

O SR. DIRCEU CARDOSO - Poi' bem. Outra pergunta: A revista
LIFF.; do mi:s p:Jss;tdo, mo..aru uma usina na Calirórnia, em Diablu Canyon,
construída hú seis ano~ c cujo licenciamento foi nc:gndo cm \'Írtudc de
vibrações shimicus no local.
O SR. ARNO MARTIM -Deve-se considerar que a Usina de Diab/o
Ccm.J•on loc:tliz:t-se numu regiiio de ntividade sísmica constunte, ou seja, a rc·
giüo corresponde à zona três que é u 1.ona mais ativa nos Estudos Unidos, a
mais violenta, dig:nmos. Em comparaçiio, Angra localiza·sc numa rcgiUo de
ab!iolutn sil~ncio sísmico, o que corrc:spondc a um valor zero. Há duas con·
diçõcs sísmicas atualmcnte c considero que os cálculos slsmicos tenham me·
\h orado muito ultimamente, tenham se aperfeiçoudo, e desta maneira i: ubso·
\utamcntc passivei que: os cálculos feitos originalmente há sete unos pura
Diab/o Ca11,110n, IHljc não correspondem mais ao nfvel de aperfeiçoamento
existente: nest:1 região. Estas preocupações nilo deverilo existir cm nosso cu·
so.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Informo a V. S• que a Comissào cs·
uma carta it Agêncin Internacional de Energia Atômica de Viena, di/.cndu que estamos construindo um:1 usina nudeur sobre est:tcns de: 40 e SO
metros dt..• ~.:omprimento, num tcrrc:no onde se \'erificnram vibruçõcs sfsmicns
de intensidadeS, n•t escala de Mercalli, c pedimos que eh1nas remctc:sse a in·

~rcvcu

atividadc: ~ismica;
trolar.

o.~ valore~.

os dados e~istente!.

dt:ixam-~~.;.

f:lcilm..:ntc, cun-

O SR. DJKCEU CARDOSO- E pur que, então, se quer n rdor:;c'!

ARNO MARTIM -Isto ~e d:í. pelo seguinte motivo: c:xistcm diconsidt:raçõcs no cãlculos din~micos desta obra, onde, por caus;:
desses critérios d11'crcmes, furam introduzidas novas vt:rificar;Oc.\ c com Í!.!)O
devl!ria ser finalmente solucionada e!isa questão da fundação.
O SR.

rcn:nte~

O SR. DIRCEU CARDOSO- Nós apoiamos a construção da usina
não queremos correr perigo de, amanhã, a usina rachar, porque: a KWU
tlcu n<~ Alemanha c nós é que vamos pegar o vapor da usina.
ma~

O SR. ARNO MARTIM- Essa preocupação foi bem entendida c ela
existe mundialmente. Naturalmente, a KWU não nega a sua responsabilida·
de, a sua parlicipação, pois é evidente que qualquer problema com as usinas
nas quais a KWU teve alguma participação, alguma responsabilidade. deve
voltar como problema para essa companhia.
Nesse sentido, então, não se preocupe pois a KWU cstã presente.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Vou dar outra informação: por que oo
trabalhos de cravuçãa de estacas diminuíram nestes dois últimos meses, à es·
pera da solução do recurso?
O SR. ARNO MARTIM- Deve-se esclarecer que a responsabilido~
do cronograma das obras está com Furnas. de maneira que a K WU não po·
dc:ria explicar isso,
O SR. MILTON CABRAL- A KWU i: a coordenadora do projeto de
fundação?
O SR. ARNO MARTIM- Deve-se considerar o seguinte: o plancjamento, ou seja, a projeção, cfetivamente, foi coordenada c concebida pela
KWU junto com a NUCLEN; entretanto, a execução do projeto está a cargo
de Furnas, que por sua vez deu essa obra para outras companhias.
O SR. MILTON CABRAL- Por que razão c:sses esforços dinâmicos
não foram considerados corretamcntc na fase do projeto?

O SR. ARNO MARTIM- Os cálculos dinâmicos foram considerados
desdi! o início; naturalmente existem, nesse cálculo complexo, diversas ma·
nciras de se: chegar à solução. Nesses c:'tlculos entra uma série de par:imctros
4ue devem ser definidas, cerc~ de aproximadamente quarenta par:imc:tro~.
onde pequenas diferenças na definição dos mesmos podem trazer cqormes c
significativas diferenças no resultado final.
Para evitar quaisquer mal-entendidos, devo informar que esses p:uãmc·
tros furam definidos cm conjunto: e por definições adicionais, deve-se fazer,
ap:oru, um novo cálculo dinâmico.
O SR. DIRCEU CARDOSO- A mesma carta fizemos à Nuc/eonic
Estados Unidos, uma rc:vista americana.

w,·,•k, do:-;

O SR. ARNO MARTIM- I: uma revistu americana da área nuclear,
nfta i:?

O SR. DIRCEU CARDOSO- Exatamcntc. E ela nos respondeu per·
guntnndo se existe outru usina tão "pernalonga". A nassn tradutora vai ler a
resposta d:1 rcvistn.
Truduloru:
Cara Senudor Dirceu Cardoso- Obrigada por sua carta de: 4
de maio, rclntiva às cslacus de Angra 11. Fiz algumas indagações c
descobri que nc:nhuma outra usinu foi ou c:stú sendo construída
usando estacas tão longus. Pelo menos, i: o que minhas fontc:s infor·
muram; e disscmm, também, que considcr:tm as estacas de 40 me·
tras muito longas e possivelmente perigosas."
Now: A tradutoru fuz :1 leiluru da mcsmu curla cm inglê!l.

O SR. ARNO MARTIM- Podemos perguntar u nós próprios que de·
é e:-;sa, que alirmuçào é cs~a c se é reulmcntc quulilicudu pilru usar
esse termo "perigoso", Gostariu de falcr referência ittnbeln 11 do munuscrito, onde há v[trias usinns rcli1cion:Jdas, que foram fumladus em estacas. Bu·
claruç~u
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.\cados na experiência de muitos anos nessa área, na construção de usinns,
pn::fcrimos basear-nos nessa experiência e nessas aprovações que foram da·
d:ts pc:I<JS autoridades liccnciadoras, apesar de ter havido algumas discussões.
E importunte lembrar que a autoridade Iicenciadora usa c mantém o seu
direito de fazer requerimentos para cada caso cspecUico, ou requerimentos
adJctonais para cada cuso especifico. Dessa maneira, não é exatamcnte um
C<tminho simples, ideal, m<tS um caminho segura: que até agora tem levado a
SUCt:SSOS.

O SR. DIRCEU CARDOSO - Nós sabemos que a Wcstinghouse
construiu Angra 1em cima da pedra~ coube a Angra 2 um terreno péssimo.
Como lemos sobre o acidente de Three Miles ls/and c uma revista americana,
Nuclear News, diz que aquela Usina n9 2 de Three Miles /s/and foi construfda
cm sociedade entre a Babcox e a Wcstinghousc- a Babcox construiu o rea·
to r c a Westinghousc a parte da turbina - pode se verificar cm Angra 2 um
acidente igual ao que ocorreu em Three Miles lsland?
•
O SR. ARNO MARTIM - Primeiro c bem claramente: não.
V.· Ex• dcse}a acrescentar mais alguma coisa ii pergunta?

O SR. DIRCEU CARDOSO- Não.
O SR. MILTON CABRAL- Após o acidente de Thrcc Miles Jsland, a
KWU introduziu alguma modificação em seus projeto?
O SR. ARNO MARTIM- Não, não foram introduzidas modificações;
pelo menos, não nesse projeto; pelo menos, não relacionados com esse aci·
dente de Thrce Miles lsland. E gostaria de fazer referência a um estudo feito
pela Comissão de Segurança Nuclear alemã, que chegou às seguintes conclu'õcs nos dias 4 de abril de 1979 c 25 de abril de 1979:
A primeira conclusão: quanto à operação das usinas nucleares na Re·
pública Federal da Alemanha, não existem quaisquer suspeitllS de inscgu·
rança. Não existe nenhum motivo para medidas imediatas nesse sentido.
Este julgamento baseia-se cm novos c significativos diferentes conceitos em
comparação a Thrcc Miles Island. Ou seja, essas novas diferenças que exis·
tem entre essas usinas alemãs c aquela da Thrce Miles Island, dão uma medi·
da maior de segurança frente a situações críticas de operação.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Conhecemos isso.
O SR. MILTON CABRAL- Qual a instituição que fez essa afirmação?
O SR. ARNO MARTIM- Foi a Comissão reguladora da Alemanha,
responsável por todas as medidas de segurança.
O SR. MILTON CABRAL- O nome da Comissão?

Ago~fo

llc 1979

O SR. ARNO MARTIM - Jll efitou fi<ntindo S<tudadcs,
O SR. DIRCEU CARDOSO- No ca'o das seis nações qucjll explodi·
rnrn bomhn atômica- Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, Françu, Jndiu c
China - clus sempre comcçnram por um programu limituda; depois é que
procuraram plutônio. O que nos diz'!
O SR. ARNO MARTIM- E't" é a sua interpretação, E uma posição
clara, quanto a esta ufirmaciio, tornu~sc difícil.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Não é o reprocessamento o cnso agudo
do utrito entre os pulses que assinaram a tratudo de não-proliferação?
O SR. ARNO MARTIM- Não é o único motivo, Desconheço osconnitos e quero uccntuur que estas determinações de segurança, as medidas, fo·
rum tomudas de acordo, ou seja, efetivamentc foram absolvidas c atendidas
todas as determinações de comissões internacionais e regulamentos internacionais acessíveis.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Nas figuras dos anexos há um diagrama da participação acionária de empresas alemães, KWU c associadas, nas
indústrias brasileiras NUCLEN, NUCLEPE, c NUCLEIN. Hll um diagrama af, ou um anexo. Não é na palestra do Sr. Martim; é cm outra, sobre o
acordo. Brasil~ Alemanha, c não há um só diagrama indicando a participação
das indústrias brasileiras, no complexo industrial que vai surgir no acordo.
Por que esta discriminação?
O SR. ARNO MARTIM- Convém esclarecer que não cabe à KWU
esclarecer isto.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Nem estou fazendo esta acusação; cs·
tou só estranhando.
O SR. ARNO MARTIM -Gostaria de esclarecer que existe interesse
da KWU cm elucidar, inclusive cm forma ilustrada, essa participação. Existem diversos documentos em que se menciona tanto a participação de outras
companhias alemãs, como companhias brasileiras.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Deveria estar no diagrama; como tem
para os alemães, devia ter para os brasileiros. Não estou acusando a KWU,
porque o negócio foi o acordo, não foi nada da KWU. É o acordo BrasilAlemanha.
O SR. ARNO MARTIM- Gostaria de fazer referência a uma confc·
rência feita pelo Dr. Freidrich, cm Hamburgo. Se for interessante, se for
solicitado, podcr-se-ia entrar cm entendimentos para que este organograma
seja apresentado.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Nós nos interessamos.

O SR. ARNO MARTIM - Essa é uma organização que faz parte, in·
clusivc, da autoridade licenciadora, cm verdade colocada acima da autori·
dade liccnciadora. O nome completo da Comissão é: "'Comissão Alemã de
Segurança de Reatares Nucleares".

O SR. ARNO MARTIM -Amanhã mesmo se poderá entrar cm entendimento com a NUCLEPE.

O SR. DIRCEU CARDOSO - Nós sabemos disso.
A usina alemã é diferente da americana, nessa parte. A nossa prcocu·
paçüo é porque somos polfticos c representamos o povo; por isso estamos in·
quirindo nesses detalhamcntos.
Outra pergunta:
Por que, na Alemanha, a KWU emprega 16 tipos de aço nas usinas, c
aqui no Brasil serão reduzidos a 4 apenas, dos quais 3 fabricados na USIMI·
NAS c I importado da Alemanha. Por que razão?

Sr. Martim: fizemos um acordo completo sobre o combustível, desde a
mineração até o reprocessamento. Por que não incluímos a transformação
do tctranuorcto no hexafluoreto de urânio, que é objcto de um acordo com a
França, quando temos cm São Paulo um instituto que faz esta conversão?
Será falta de confiança no instituto brasileiro?

O SR. ARNO MARTIM -Esses tipos diversos de aço foram utiliza·
dos pura diversos componentes da usina. E os tipos não silo, cm principio,
muito diferentes cm sua aplicação; eles silo diferentes pelas especificações
dos seus produtores.
Nilo foi importante para a Alemanha reduzir esse nilmcro de 16 tipos
diferentes, pois houve neccssidude. Entretanto, cst6 havendo na Alemunhu
um processo de normalização dos tipos de aço, o que deverá levar, canse·
qUcntcmente, a uma redução dos tipos de aço aplicados na construção de
uma usina.
Era evidente que pura a Brasil foi conveniente limitar-se, reduzir de vez,
ou pensur,· pelo menos, numa limitação de vez, dadas as condições locais de
produçila de aço. Dessa muneira se dú um quadro absolutamente compará·
vel.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Estou nas últimas perguntas, vou apro·
vcitur até os últimos minutos. V, S• vui ddxar saudades cm todos.

O SR. DIRCEU CARPOSO- Foi uma providéncia que ele tomou aí.
~ o organograma da participação de empresas brasileiras. (Muito bem!)

O SR. ARNO MARTIM- Esta distinção sobre o ciclo de reprocessamento foi uma decisão brasileira; não estou informado sobre os motivas des·
sa decisão.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Muito obrigado.
O jato centrífugo estú no estágio experimental pré-industrial de teste ou
industrial?
O SR. ARNO MARTIM - Poderia informar pouco sobre isto, pois
deve-se considerar que isto é parte de um processo sensitivo, que aparente·
mente nilo se divulga com facilidade, porém acredito firmemente que ao fa·
zcr esta visita pretendida, V. Ex• terú todas as informações necessárias sobre
este processo.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Está certo.
Ao que estamos informados a KWU deu preferência paru u localizuçào
da NUCLEPE cm outro locul, que não é o que est6 nxudo nf. Houve esta di·
vcrgência nu escolha do local, no Rio Grande do Sul ou no Espirita Santo? E
11 NUCLEBRÃS localizou cm Angrn dos Reis.
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Há alguma cláusula secreta, ou acordo secreto, no acordo Nuclear
Brotsil-Aicmanhll?

autoridade liccnciudorn alem ii, j;l na primeiru rase do licenciamento, um volume significativamente maior de documentos para essa primeira fase, de
maneira que o rornecimcnto, o preparo dessa documentação e a avaliação
dessa documentação levam, necessariamente, mais tempo. Enquanto está
cm undamento esse processo de conrecção de documentação c avaliação de
documentação, u autoridade licenciadora não poderâ dar uma resposta qualquer sobre o licenciamento.

O SR. ARNO MARTIM- Não existe tal cláusula ou acordo; pelo menos, niio tenho conhecimento de qualquer acordo,

Resumindo: o total do volume de documentos a ser visto foi ampliado
significativamente, implicando em maior demora desse processo.

O SR. DIRCEU CARDOSO - Agradeço a presença c o depoimento
do Dr. Arno Martim. que não pareceu alemão aqui conosco; pareceu baiano. Gratfssimo, Dr. Martim.

O SR. MILTON CABRAL- Para encerrar, perguntaria ao Sr. Mar·
tim se a KWU está encontrando alguma dificuldade com relação ao projeto
de Angra III? Há observações a razer a respeito do projeto de Angra III?

O SR. ARNO MARTIM -Prezados Srs. Senadores c demais presentes, gostaria de dizer mais uma vez que foi uma honra para mim participar
desta Comissão c agradeço por esta oportunidade.

O SR. ARNO MARTIM - Poderia esclarecer se é rcrcrcntc a Angra
III, baseado no sucesso de Angra II?

O SR. ARNO MARTIM- A decisão sobre a localização da NUCLE·
PE foi uma decisão conjunta: houve pleno consenso neste caso, de maneira
que acreditamos que a empresa estaria localizada no lugar mais adequado.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Última pergunta:

O SR. ITAMAR FRANCO (Presidente)- Com a palavra o nobre Senador Milton Cabral.
O SR. MILTON CABRAL- Considerando os poucos minutos de que
dispomos na Comissão vou fazer apenas uma pequena pergunta c espero que
seja respondida com absoluta sinceridade:
Houve alguma retração, adiamento ou cancelamento de ordens de reatares na Alemanha encomendados à KWU? Usinas alemãs?
O SR. ARNO MARTIM- Não há tais corrcçõcs na Alemanha, nem
adiamento, nem cancelamento. Há atrasos no sentido de licenciamento de
determinadas usinas. entre elas 3 da classe de 1.300 MW. Para estas usinas estão cm curso os processos de licenciamento e foi requerida a primeira licença
parcial, ou seja, trata-se simplesmente de atrasos devido ao processo de licenciamento. Com referência à Kraftw.erk Union ou outras companhias ligadas, não houve atrasos ou adiamentos; aquelas companhias que ainda estão
aguardando licenciamento continuam com as suas intenções c com os seus
fornecedores.
O SR. MILTON CABRAL- Então, não houve nenhuma modificação
do programa nuclear alemão, nenhuma decisão do governo alemão a respeito do programa nuclear?
O SR. ARNO MARTIM- Continua válido e continua cm vigor o pia·
no energético do governo alemão, conforme definido em 14 de dezembro de
1977. Não existe corrcçào neste programa.
Infelizmente, atrasou-se o licenciamento de algumas das usinas previstas neste segundo estágio do plano.
O SR. MILTON CABRAL- Esse atraso de licenciamento é porra·
1.ões técnicas ou por razões de adiamento do programa?
O SR. ARNO MARTIM - O motivo, por principio, não é técnico.
Houve modilicacões no processo de licenciamento. Dessa maneira, requer a

O SR. MILTON CABRAL- t Diante das dificuldades de localização
de Angra 11.
O SR. ARNO MARTIM- Gostaria de razcr, mais uma vez, rcrcrência
a declarações anteriores que dizem, claramente, que é viável a localização,
tanto de Angru 11 como de Angra III, nos locais atualmcnte indicados para
as usinas.
Gostaria de fazer um pequeno esclarecimento, ainda rcrcrente à sua per~
gunta anterior, sobre o processo de licenciamento, ou seja, rerercnte àquele
processo que está exatamentc demorando c que implicou em atrasos de licen·
ciumento: Nesse processo estão incluídos os procedimentos jurídicos necessários no caso. Para esclarecer bem, a usina Brokdorr, por exemplo, que já
tem uma licença aprovada, por causa de decisão jurídica está impedida de
continuação das obras de implantação. Processosjuridicos semelhantes houve cm outros casos, como no Projeto Grohnde, cuja construção foi interrom·
pi da por aproximadamente um ano ou um ano e meio; porém, desde janeiro
existe autorização para continuar a construção desse projeto, sem modificação no projeto técnico.
Pergunto se existe interesse, por parte desta Comissão, cm receber essa
informação sobre os diversos processos.
O SR. MILTON CABRAL- Não. Eu gostaria de ir à Alc'manha para
conhecer, cm detalhes, o programa alemão de usinas nucleares. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Cabe-me, apenas, como Prc·
sidente, encerrar os nossos trabalhos, agradecendo ao Dr. Amo Martim e ao
Dr. Hans pela presença, nesta Comissão.
Os Srs. Senadores já destacaram a V. S• a importância do seu depoimento. Muito obrigado. (Palmas)
(L~vanla-se

a reunião às /8 horaJ e 10 minulos.)
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Líder
Jorbos Pouorinho

Vlc•·Lider••
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Aloysio Chavu

louri~ol Baptista (ARENA- SE)

Aderbal Juremo

Jose lins
Luiz Viana (ARENA- BA)

Lamento Junior

Moacyr Oollo
Murilo Bodoro
5oldanho Oerzi
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Nilo Coelho (ARENA- PE)

4•-Secretárlo
LIDERANÇA DO MDII DA MINORIA
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GastOo MUller (ARENA- MT)

Líder
Paulo Brouard

Dinorte Mariz (ARENA- RN)
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l
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1•·Secretário

Henrique Santillo

Suplante• de Secretário•

Humberto Lucena

Jorge Kalume (ARENA -

Mauro Benevides

Alexandre Costa (ARENA - MA)
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Marcos Freire
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Orelfes Quercia
Pedro Simon
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COMISSOES

l

li-fi

Dirotor1 Ant6nio Corlo1 do Nogueira
Locai! Arooxo 11- Torroo
Telefonos1 223·62.C4 o 225·8505- Romait 193 o 257

~i

í

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES

!

I

Chefe1 Cândido Hlpportt
Locoh Ane•o 11- ferroo
Telefone1 225·850.5- Romait301 e313

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)
(7 membrot}

~

I
I

I
l

1. Mend" Canele
2. Jo~e Lin1
3. Eunice Michilet
4. Vicente Vuolo

Anistonte1 Carlos Guilherme FonHco- Romol676
Rouni6es1 Terçot·feiraJ, Cn 10100 horo1
Local1 Solo "Ciovit S.Yilocquo"- Anexo 11- Romal623

COMISSÃO OE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA- (CCJ)
(15 membro•)
COMPOSIÇÃO

Pretidente1 EYelatio Vieira
Vice·Presidente1 Leite ChoYel
Titularei

1.
2.
3,
4,

Poncn Pórto
Benedito Canelai
Pedro Podrouion
Jo1e Lin1

Suplente•
ARENA
I. Jutohy Magalhõet
2. Affon1o Comorgo
3, Joóo Colmon
MOB

I, EYelolio Vieira
2. Leito ChoYIII
3. Jo1o Richo

1. Agenor Mario
2. Amoral Pei•oto

Aui1tenle1 Sónio Andrade Poi•ato - Ramal 307
Reuni6e11 Quartot•feiros, 01 I 0100 horo1
Locol1 Sola "Ruy Borbota"- Anuo 11- Romait 621e 716

COMISSÃO OE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)
(7 mombrot}

MOB
1. Morco1 Freire
2. Humb.rto Lucena

1. Evondro Carreiro
2. Agenor Maria
3. Mouro S.novid11

COMPOSIÇÃO

Pre~idento1

Henrique do Lo Rocque
1•·Vico•Pre~idonte1 Aloy1io Chov11
2'·Vico·Pre~idonteJ Hugo Ramos

Suplontol
ARENA
1. Henrique de La Rocque
I. Lenoir Vergai
2. HeiYidia Nunll
2. João Colmon
3. Jote Sornoy
3. AlmirPinto
Milton Cabral
4. Aloy1io ChoYet
.5. Aderbol Juremo
5. Bernardino Viana
6, Murilo Badaro
6. Arnon de Mello
7, Moocyr Oollo
8. Amoral Furlon
9. Raimundo Parente
MOB
1, Hugo Ramal
I. Cunho Lima
2. Tancrodo NeYII
2. leito Chovei
3. la1aro Barbo1a
3. Dirceu Cordo1o
4. Nol1an Carneiro
5. Paulo Brouard
6. Franco Montare

COMPOSIÇÃO

Presidente1 J11H Freire
Vice·Presidente1 La1ara Barboza
Titularei
1,
2.
3.
.C,
5.
6,

J11H Freire
Jose Sorney
Panal Pórto
Saldanha Otrzi
Affon.a Comorgo
Murilo Bodoro
7. Benedito Ferreiro
1,
2,
3,
• 4,

Jtamor Franco
Lazoro Borboza
Adalberto Seno
Mauro Bene~idos

MDB
1. Henrique Sontillo
2. Roberto Soturnino
3. Gil~on Racha

COMISSÃO OE ECONOMIA -(CE)
( 11 membros)
COMPOSIÇÃO

••

Aul1tento1 Mario Heleno Bueno Brondoo - Romol305
Reuni0111 Quortat•foirat, 01 10100 horat
Local; Solo "CioYil BeYilocq~a''- Ano•o 11- Romal623

Suplentes
ARENA
1. JaJt Guiomard
2. Tono Outro
3. Bendito Canelai
"'· Moocyr Oollo

Aui1tente, Ronoldo Pacheco do Oliveira- Ramal 306
Reuni1~111 Quintal·feirol, at 10100 horas
Locol1 Solo "Ruy Borba1o"- Ane~to 11- Romai• 621 e 716

Titularei

COMPOSIÇÃO

Pr11idonle1 Mend11 Canelo
Vice·Pre~idente1 Agenar Mario

COMISSÃO 00 DISTRITO FEDERAL- (COF)
( 11 membrol)

Suplent11
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Alberto SiiYo
3. Almir Pinto

Titularei

President11 ltomorfronco
Vice•Ptllidente1 Roberto Soturnino
Titulare$
I.
2.
3.
"'·
.5.
6,
7,

Arnon do Mello
Bernardino Viana
Jo.o Lin•
Jeue Freire
Milton Cabral
Benedito Canelai
Luiz CoYalconte

1.
2.
3,
4,

Roberto Soturnino
Itamar Franco
Marco& Freire
Pedro Simon

Suplente&
ARENA
1. HeMdio Nune1
2, Alberto Sil~a
3, Benedito Ferreira
.c. Vicente Vualo

MDB
I, Ja•• Rlcho
2. Or11te1 Querela
3. Tancredo NIYII

Sábudo 15 3905
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Anlltenlel Daniel Reis de Souza- Rama1675
Reunl6e11 Quorlol·feirot, !H 10130 hora1
locol1 Solo "Ruy Barbosa"- Ane•o 11- Romoi1621 e 716

COMISSÀO DE EDUC~ÇÀO ECUlTURA- (CE C)
(9 membro1)

1 Franco Montara
2. Humberto Lucena
3. Jaison Barreto

MDB
1. Nel1on Carneiro
2. Marcos Freire

A"i1tente1 Daniel Rei1 de Souza- Ramal67.5
ReuniOe11 Ouintol·feiras, 01\1100 horo1
locol1 Sala "Clovis Bevilocqua"- Anuo li- Romal623

COMPOSIÇÀO

Pnnidente1 João Colmon
Vice·Presidenle1 Jutohy Mogalh6e1
Supltnle5
ARENA
I. JOIO UM
2. Arnon de Mello
3. Jorge Kolume
Ptdro Podrouion

Titulares
I. João Colmon
2. Tono Outro
3. Jutahy Mogolhóes
Aloy1io Choves
S. Aderbol Juremo
6. Eunice Michilo 1

..

..

MDB

1. Marcos Freire
2. Gilvon Rocha

I. Adalberto Seno
2. Evelasio Vieira

3.

Franco Montara

Aniltenlol Sónio Andrade Peixoto- Ramal 307
Reuni0111 Ouintas·feiras, os10100 horas
Local: Sala "CioYil Bovilocquo"- Anuo 11- Romal623

COMISSÀO DE FINANÇAS- (CF)
(17 membros)

TittJiarn

l. luiz Cavalcante
2. Mihon Cabral
3. Alberto Silva
4. Arnon de MeUo
I. DircetJ Cardo10
2. Itamar Franco
3. Henrique Santillo

Suplentli
ARENA
\, Affon1o Camargo
2. JoOo Calmon
3. Jutahy Magalhóes
hiOB
1, Gilvan Rocha
2. Aober1o Saturnino

Aui1tente1 Ronoldo Pacheco de Oliveira- Ramal306
ReuniOe11 Quarlal·feiras, a1 11,00 hora1
local! Ane•o "B"- Sala oo lodo do Gob, do Sr. Senador
Joào 8o1co- Ramal 484

COMISSÀO DE REDAÇÀO- (CR)
{5 membros)

Tilularcn
I. lenair Vargos
2. Helvidio Nunes
3. Jeue Freire
4. Moacyr Dolla
S. Henrique de La Rocque
6. Aloysio Chovei

Suplentes
ARENA
l. Jutahy MagolhOes
2. Raimundo Parente
3. Eunice Michile1
Benedito Canelas

..

Titulares
1. Lomanto Junior
2. Almir Pinto
3. Alberto Silva
Jose Guiomard

..

I. Gilvan Rocha
2. Henrique Sontillo
3. Joison Barreto

Suplentes
ARENA
1. Saldanha Derzi
2. Jorge Kolume
3. Benedito Canelo~
MOS
I. Jo11 Rkha
2. Adalberto Sena

Auittenle: Carlos Guilherme Fon1eca- Romal676
ReuniOes: Ouinta1•feiros, 01 10130 horo1
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Ano• o 11- Ramai•6'21 e 716

COMISSÀO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)
(7 membros)
COMPOSIÇÀO

Suplente~

Titularei

l. Tarso Outro
2. Saldanha Cerzi
3. Mendes Canele

ARENA
\, JoOo Calmon
2. Murilo Bodoro
3. Jo1e Sarney
MOS
1. Hugo Ramal

As1i1tente1 Mario Thereza MagalhOes MoHa - Ramal 134
Reuni6n: QuintOI·feiral, 01 12:00 hora1
Local: Sala "Ciovi1 Bevilocqua"- Anuo 11- Ramal 623

COMISSÀO DE RElAÇOES EXTERIORES- (CRE)
( 1.5 membro1)

Pre1idonte: Jorge Kolume
Vice·Pre1idente1 Mauro &enevidel
Titularei
I. Jorge Kalume
2. Luiz Cavalcante
3. Murilo Bodaro
4. Benedito Ferreira
I. Mouro Benevide1
2 Agenor Mario
Hugo Ramal

Suplentes
ARENA
1. Raimundo Pare~te
2. Amorul Furlan
3. Ja1e Guiomard
MOB
1. Cunha Lima
2. Jai1on Borrato

Aui1tente 1 Corlo1 Guilherme Fan11ca- Ramal 676
Reuniõe11 Quartoi•leirol, (1\ 9,30 horas
tocai, Sala "Ruy Barbosa"- An111o 11- Romail621e 716

COMPOSIÇÀO

Pre1idente1 Tono Outro
1'·Vice•Prosidente: Saldanha Oorzi
2'·Vice·Presidenlo: Lamento Junior

COMISSÀO DE lEGISLAÇÀO SOCIAL- (ClS)
(9 membros)
COMPOSIÇI.O
Pre1idente1 Helvldio Nunn
Vice•Presidenle1 lena ir Vergas

Pre1idente: Gilvon Rocha
Vice·Presidente: Henrique Santillo

Pro1idente1 Dirceu Cardo1o
Vice·Pr111idente: Adalberto Sena

I. Dirceu Carda10

MDB
Cunha Uma
1. Paulo Brouard
Tancredo Neves
2. Marcos Freire
Roberto Saturnlno
3. Lozoro llorbozo
Amaral Pel11oto
4. Jo1e Richo
Pedro Simon
6. Mauro Benevidu
7. Teot6nlo VIlela
Aui51ente' Corlo1 Guilherme Fonuca - Ramal 676
Reuniõe11 QuintOI•Ieiras, Ca 9,30 hora1
Local, Sala "Clovis Bevilacqua"- Anua U- Ramol623

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÀO

2. Adalberto Sena

1.
2.
3.
4.
S.

COMISSÀO DE SAUOE- (CS)
(7 membro1)

Pre1idente1 ArnC?n de Mello
Vice•Pre1idente1 Alberto Silvo

Pre1idenle1 Cunho Lima

l.R.-...tJarente
1. Jilf'flon de Mello
3, Lomanto Júnior
4, Alfonso Comorgo
S. Vicente Vuolo
6. Alberto Silva
7 Amaral Furlan
8, JU:Ie ICalume
9, .arahy Mogalhàe1
lU. Mendes Canele

Anist.tnle1 Candido Hippertt- Ramais 301·313
Keun10e11 Quartal·feiral, 01 11100 harcn
Local: Sola "Ruy Barbosa"- Ane•o l i - Ramail621e7\6

COMPOSIÇAO

Vice·Presidente, Tancredo Neves
Suplentes
ARENA
1, Saldanha Cerzi
2. Henrique de la Racque
3. Jene Freire
4. Jotá Sarney
.5. Milton Cabral
6. Jose Guiomard

MDB
I. Marcai Freire
2. Mauro Benevides
J. leite Chovei

COMISSÀO DE MINAS E ENERGIA- (CME)
{7 membros)

COMPOSIÇÀO

Tilulares

I. Paulo Brouard
2. Nelson Carnc1ro
3. Itamar Franco
4. Jose Richo
s Amoral Pei~oto
6. Toncredo NC"vel

Titularn
1. Tono Oulra
2. Bernardino Viana
3. "oldonho Cerzi
A, Lamento Junior
S. Mendn Canele
6. Adorbol Juremo
7. Almir Pinto
8. Lenoir Vergas
9. Jo1e Sorney

Suplontel
ARENA
\, Aloysio Choves
2. Pedro Pedronlon
3. Henrique do La Rocque
4. Jose Guiomard
.5. tu ii Cavalcante
6.

COMISSÀO OE SERVIÇO PÚBLICO CIVIl- (CSPC)
(7 membros)
COMPDSIÇAO

Pre1idente1 Evondro Carreiro
Vice•Prnidente1 Humberto Iucena
Suplentes
ARENA
I. Aftan1o Comorgo
Raimundo Parente
2. Pedro Pedronion
Henrique de La Rocque
3. Aderbol Juremo
Bernardino Viana
Alb11rto Silva

Tltulotel
I.
'2.
3.
4,
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MOB
1.

2. Humberto Lucena
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B) SERVIÇO OE COMISS0ES MISTAS, ESPECIAIS

Tiruloru

Ort~fel

Quercio
'2, Evala1io Vieira

1. EvandroCorreiro

AJ:O~ICJ de

E DE INQU~RITO

ARENA

J, Lozoro Barboza

Auillenlll: Sonio Androdt Pei•oto- Romal307
Rcruni6e1 1 QuiniDI•Ieirol, DI 9r30 horo1
Local, Solo "Ru~ Barbo10"- Anuo 11- Romoi162\e 716

\, Benedito Ferreiro

1. Pauo1 POrto

2. Vicente Vuolo

2. Lomanlo Junior

J. Pedro Pedrouian
4. AffonlO Camorgo

3. Alberlo Silvo

Comiuõ01 Tempororio1
Chele1 Ruth do Souza Co~otro
Local: Ane~o 11- Terreo
Telefone: 225·8505- Romai30J
I) Comiuôcu Temperaria' poro Projetas do Congrouo No·
c1onol
2) Comiuôcn Tempororio1 poro Aprecio~6o de Ve101
3) Cominôet Especioi5 e de lnquerito, e
4) Cominâo Misto do Projeto de Lei Or~omentorio (ar!. 90
do Regimento Comum).

MOB
COMISSÀO OE TRANSPORTES, COM~NICAÇOES
E OBRAS PUBLICAS- (C.T)
.
(7 membro1)

1. Evondro Carreiro
2. lozoro Barbo1a
:l. Ore111111 Querela

l, leite Chovei
2. Agenor Maria

COMPOSICÀO
Auistente• Ronoldo rocheco de OH..,eiro- Ramal306
RouniO•n• Ter~ta•foiros, as 10,00 horo1
toco), Sola "Ruy Barbosa"- Ane~o li- Ramais 621 e 716

Pr 11 ,der~te, Bor~edito Ferreiro
Vice·Presidente, Vkenle Vuolo

Auistenlll de Comiuôe11 Horoldo Pereira Fernandes - Ra·
..,ol 674; Alfeu da Oli..,airo- Ramal 674J Cleida Mario B. F.
Cruz- Ramal .5981 Mouro topai da So- Ramal 310/leilo
Lei\IOI Ferro Cosia- Romal314.

SERVIÇO DE CO}!ISSÕCS DC!l.'IM!EilTES
HOR!.RIO OAS REUNIÕES DAS COMISSÕEó

PEI~-1!\NE:NTES

00 SENADO FEDERAL
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HO:lrl,S

TERÇA

s ALAS

c.'l'.

RUY DAnnosA
Romais-621 o 716

C.I\.R.

CLOVIS

10:00

09:30

QUA~TA

RDNALDO

623

S ALAS

GUILHERIIE
ASSISTENTE

c.S.N.

RUY BARBOSA
namais-621 o 716

c.c.J.

CLOVIS BCVILACQUI\ MARIA
Ramal - 623
HELENA

10:00

GUILHERME

RUY DARBDSI\
Ramais-621 e 716

SONII\

RUY BARBOSA
namais-621 e 716

DANIEL

c, R, E.

RUY lli\RBOSA
Ranlais-621 e 716

CÀNOIDO

C.M.E.

ANEXO
RA111al
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IIORJ\S
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C.F,

CLOVIS DCVI~~CQUA
Ramal - 623
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C.E.C
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Ramal - 623
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fii\RIA
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ANO XXXIV - N• 099

TERÇA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 1979

BRAS!LJA - DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 136• SESSÃO, EM 27 DE AGOSTO DE 1979
I. I - ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Pareceres

Referentes às seguintes matérias:
- Projeto de Resolução n• 47/79, que acrescenta parãgrafo ao art.
383, da Resolução n• S8/72 - Regulamento Administrativo do Senado
Federal.
-Projeto de Lei da Câmara n• 25/79 (n• 21.46Bf76, na Casa de ori·
gem), que introduz modificações na Lei n• 5.107, de 13 de setembro de
1966, que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
- Projeto de Lei do Senado n• 133/79, que altera dispositivos da Lei
n• 5.682, de 21 de julho de 1971, modificados pelas Leis n•s 5.697, de 27 de
agosto de 1971, S.781, de S de junho de 1972, c 6.444, de 3 de outubro de
1977 (Lei Orgânica dos Partidos) c dã outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n• 1/78, que revoga dispositivo da Lei
n• 6.51 S. de 1977 c altera dispositivos do Código Civil c do Código Penal.
- Projeto de Lei do Senado n• 335/78, que altera a rcdação de dis·
positivos da Lei n•4.737, de IS de julho de 196S, que instituiu o Código
Eleitoral.
- Projeto de Lei do Senado n• 40/79, que altera rcdação do artigo
250 da Lei n• 4.737, de IS de julho de 196S (Código Eleitoral) c revoga a
Lei n• 6.339, de I• de julho de 1976 c o Decreto-lei n• 1.538, de 14 de abril
de 1917.
1.2.2 - Dlsc:unos do Expediente
SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE- Aprovação, pelo Senado, do nome do General Bclfort Bethlcm para Embaixador do Brasil
junto ii República do Paraguai.
SENADOR ALOYSIO CHAVES-Justificando o Projeto de Lei
do Senado n9 249/79, que encaminha à Mesa, que ..especifico os hipóteses
em que as decisões, nos dissfdios colctivos, podcrilo estabelecer normas c
condições de trubulho, truta do cxercfcio do direito de greve, c dA outras
providências".
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Telegrama recebido do Presidente do Sindicato dos Marltimos c Fluviais do Estado do Esplrlto Santo,
denunciando pressões ilegnis que estariam sofrendo, por parte da POR·
TOBRÁS. através da administraç~o do Porto de Vitória.
1.2.1 - l.•llurn d• pro]•lo
- Projeto de Lei do Senudo n• 2S0/79, de auloriu do Sr. Senador
Franco Montoro, que determina que os empregados de estações do ln te·

rior furão jus a remuneração correspondente ao regime de .. prontidão",
pelas horas que excederem às da jornada normal de trabalho.
1.2.4 - Requ•rimenlos
- N• 303/79, de dcsarquivamcnto de projclo de lei do Senado que

especifica.
- N• 304/79, de lranscrição, nos Anais do Senado Federal, da pa·
lestru proferida pelo Ministro da Educação c Cultura, para os cstagiãrios
da Escola Superior de Guerra.
- N• 305/79, de transcrição, nos Anais do Senado Federal da Or·
dcm do Dia do Ministro, General-de-Exército Walter Pires de Carvalho c
Albuquerque, lida no último dia 25, cm comemoração ao "Dia do Solda·
do".
1.2.5- Comunlcoçio do Llderonço do ARENA na Cimaro dos Depu·
ta dos
- De substituição de membro cm Comissão Mista.
1.3-0RDEM DO DI-\
- Rcdação final do Projeto de Dccrclo Legislativo n• 9, de 1979 (n•
8/79. na Cümara dos Depulados), que aprova o tcxlo do acordo sqbre
imunidndcs, isenções c privilégios do Fundo Financeiro para o dcscnvol·
vimento da Bacia do Prata no território dos países membros, aprovado
na IX Reunião de Chanceleres dos palscs da Bacia do Praia, a 9 de dezembro de 1977. AproYOdo. À promulgação.
- Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n• 46/74, de autoria
do Sr. Senador José Lindoso, que dã nova redaçio à lclra b do inciso II
do urt. S• da Lei n• S.890, dc8 de junho de 1973. AproYOdo. À Câmara dos
Dcpulados.
- Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n• 60/76, de auloria
do Sr. Senador Orcslcs Quércia, que dâ nova rcdação ao art. 4SO do
Decreto-lei n• S.4S2, de I• de maio de 1943 (Consolidação das Leis do
Trabalho). Apro•ada. À Câmara dos Deputados.
- Rcdaçào final do Projeto de Lei do Scnadon• 166/77, de auloria
do Sr. Senador Otto Lehmnnn, que dispõe sobre o tombamento da sede
du Fazenda Santa Mônic:n, em Valença, Estado do Rio de Janeiro, antiga
Propriedade do .Barno de Ururuf, onde Duque de Caxias morou na velhi·
cc:, c viria n falecer, c dá outras providências. Aprondl, após usar da pa·
lavra em sun discussão o Sr. Senador Dirceu Cardoso. À Câmara dos De·
pulados.
1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA
SENADOR AGENOR MARIA- A realidade sócio-cconômica do
trubulhador brasileiro.
SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA- Enlrcvista do Ministro da
Saúde, Mllrio de Castro Lima, concedidu no jornal O Globo c publicndu
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cm sua edição de 4 do corrente mês, na qual S. Ex• responde n questões
relativas à saúde do povo brusilciro.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO
2 -INSTITUTO DE PREYID~NCIA DOS CONGRESSISTAS

- Parecer do Consdho Dclibcrntivo
- Balancete Patrimonial em 30-6-79
- Demonstração da conta "Receita c D~:Spcsa- Balancete Acumu·
lado de I•· I a 30-6-79.
- Dcmonstraçüo da conta "Receita c Despesa" do mês de junho/79.

- Parecer do Conselho Delibcrutivo
-Balancete Patrimonial cm 30-7-79.
- Dcmonstrnçào da conta .. Receita c Despesa- Balancete Acumu·
lado de I•· I a 31·7-79.
-Demonstração dn conta "Rcccitn e Despcsu" do mês de ju·

nhof79.
-Ata de reunião do Conselho Deliberativo.
3- MESA PIRETORA
4- LIDERFB E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 136• SESSÃO, EM 27 DE AGOSTO DE 1979
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 99 Legislatura
PRESID~NCIA DOS SRS. ALEXANDRE COSTA E JORGE KALUME

ÀS U HORAS E .lO MINUTOS, ACHAM-SE PRESJ:.'N1'ES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena -Jorge Kalume- José Gulomard- Evandro Carrei·
ra- Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Jnrbas Passarinho- Ah:xan~
dre Costa- Henrique de La Rocquc-Josó Sarney- Alberto Silva- Bcr·
nardino Viana- Hclvídio Nunes - Almir Pinto- Josi: Uns- Agenor

Muria- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- Luiz Cavalcunlc- Lourival
Baptista - Passos Pôrto - Dirceu Cardoso - Roberto Saturnino - Itamar Franco- Murilo Badaró- Tanercdo Neves- Henrique SantilloMendes Canale- Affonso Camargo -José Richa- Leite Chaves- Evelásio Vieira - Lcnoir Varga~.
O SR, PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A lisla de presença acusa o
comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimental. declaro
ubcrtu a sessão.
O Sr. JY-Sccrctário procederá à leitura do Expediente.

E lido o .w.•guinte
EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER N• 474, DF. 1979
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Re·
soluc;Ho n' 47, de 1979, que "aerescenlll parágrafo ao art. 383, da
Resoluçiio n• 58, de 1972- Regulnmento Administrativo do Senado
Federal".
Relotor: Senador Almlr Pinto
De iniciativa da Comissão Diretora desta Casa, o presente projeto objetiva, conforme declara sua emenda, acrescentar parAgrafo ao art. 383, da
Resolução n• 58, de 1972- Regulamento Adminislrativo do Senado Fede·
rui.
Com u alteruçilo pretendida, deseja-se estabelecer, nu sistemática do câl·
culo das diârius utribufdus uos funcionários dn Casa, um parâmetro de nufe.
riçüo, subordinando o valor do cstipêndio- que se refere ao pagamento ex·
traordinârio pelo comparecimento às sessões extraordinárias do Senado c às
conjuntas do Congresso Nacional - no máximo no que perceba um Sena·
dor, pelo compurecimento às mesmas sessões extruordinflrius.
A medida é justificudu certamente pelo fato de, percebendo o servidor
remuneração representada pelu somu de seus estipêndios mensais, 11 sua
dil1riu podcrll extrapolar o teta da que, por força de disciplina legal,~ deferi·
da u Senador.
O projeto, porém, embora recomendável nos uspectos de mérito, uprc·
senta fulhu de técnica legislativa, uma vez que o seu texto niío se ajustu à pró·

pria ementa, quando se verifica que, explicitamente, no seu art. 19- único
precc::ito substantivo da proposição - indica-se uma nova redação para o
art. 383, da Resolução n9 58, de 1972, cm vez da inclusão de um preceito,
conforme o enunciado cm sua ementa. Além do mnis, a referência ao
arl. 383, da Resolução n• 58, de 1972, lumbém reflete equívoco de técnica
legislativa, vcrilicando-se que a Resolução n9 58, de 1972, poss~i apenas três
urtigas. Em verdade, u referência correta, consoante a boa técnica, seria ao
art. 383 do Regulamento Adminlstrati1•o do St•nado Federal, aprovado pela Re·
,1oiucão nP 58, de 1972.
A repetição de todo o dispositivo,- como faz o projeto- quando a ai·
teraçào se vcrilica apenas em função da inclusão de um preceito, mantido,
~cm retoques, o enunciado dos dispositivos remanescentes, também não é
prática recomendável, consoante a melhor técnica rcdacional.
Sum1dos, contudo, esses aspectos, a proposição merece acolhimento, à
vista do objetivo cautelar a ·que se propõe, na lixação de um teta razoável de
contenção rctributiva para os funcionários do Senado, muito semelhante,
<lliii.s, uo que tem sido adotado para os servidores cm geral, na restrição que
se lhes aplica, tomando-se como limite máximo o nível de Ministro de Esta·
do.
Em face do exposto, e considerando a prerrogativa constitucional deferidu às Casas Legislativas pura disporem sobre assuntos de sua economia in·
terna - art. 30 da Constituição - opinamos pela aprovuçi'\o do presente
rrojeto, nos termos do segUinte

EMENDA N• I·CCJ
(SUBSTITUTIVO)
Acrescenta parágrafo ao art. 383 do Regulamento Administrativo do Scnudo Fcdcrul, aprovado pela Resoluçilo n9 58, de 1972, renu·
rnerado IICU Partigrnfo único para § 2q, e dá outra!l providências.
O Senado Fedcrnl resolve:

Art. I• O urt. 383 do Regulnmenlo Administrativo do Senado Fede·
rui, aprovado pela Resolução n9 58, de 1972, passa a vigorar com o acrésci·
mo do seguinte § J9, renumerado cm § 29 o :;eu parâgrufo único:
"§ IY Ao servidor de que truta este urtigo, cm nenhuma hi·
pótesc poderá ser pago diária de valor superior llutribuldu n Senador".

Art. 2Y Os efeitos linuncciros decorrentes desta rcsoluçilo vigoram n
partir de (9 de ngosto de 1979.
Art. 3Y Esla Resolução c11lra cm vigor nu data de sua publicaçi\o,
Art. 4Y Rcvog:un-se us disposições em contrário.
Saiu dus Comissões, 23 de ugosto de 1979. -Henrique de Lu Roccjue,
!•residente - Almlr Pinto, Relutar - Nelson Cnrnclro - Leite Chnlcs A.dcrhul Jurcmn - Rulnmnilo P11rentc- IJcrnurdlno Vlnnu- Murllo Dada ró
- Aloyslo Ou1vcs.

Agosto de 1979

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seçàoll)

PARECERES N•s 475 E 476, DE 1979
Sohre o Projeto de Lei do Cimora n• 25, de 1979 (n• 2.146-B, de
1976, na Casa de origem), que introduz modtncações na Lei n'~5.107,
dt 13 de setembro de 1966, uque criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço".
PARECER N• 475, DE 1979
Da Comissão de Legislação Soclol
Relator: Senador Humberto LucenA
Mediante a apresentação deste projeto oriundo da Câmara dos Deputados, de autoria do Deputado Otávio Ccccato, é intentada a introdução de
modificações na lei instituidora do.Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Referido diploma legal- Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966prevê no caput do art. 89 as hipóteses cm que o empregado poderá utilizar a
conta vinculada, determinando, no inciso segundo:
"II - no caso de rescisão, pelo empregado, sem justa causa,
ou pela empresa com justa causa, a conta poderá ser utilizada, par·
cial ou totalmente, com a assistência do Sindicato da categoria do
empregado, ou na falta deste com a do representante do Ministério
do Trabalho c Previdência Social nas seguintes situações, devida·
mente comprovadas:
a) aplicação do capital cm atividade comercial, industrial ou
agropecuâria, cm que se haja estabelecido individualmente ou cm
sociedade;
b) aquisição de moradia própria nos termos do artigo lO desta
lei;
c) necessidade grave e premente pessoal ou familiar;
d) aquisição de equipamento destinado a atividadc de nature·
za autônoma;
e) por motivo de casamento do empregado do sexo fcminino."

A primeira alteração no projeto cm exame limita~sc a harmonizar o texto do caput do inciso acima transcrito com a situação presente, relativa ao
Ministério referido, que é o do Trabalho.
A redaçi'\o da letra "a" foi mantida.
A letra "b", como acabamos de ler, somente alude ao caso de "compra
da casa própria". Esse dispositivo foi estendido, para abranger, igualmente,
as hipóteses de ampliação ou de reforma da moradia do empregado.
As letras ''c" c "'d" ficaram intocadas.
E da ítltima, a "e", foi retirada a expressão ln fine:
"do empregado do sexo feminino."
Desse modo, a conta vinculada poderâ receber saques no caso de casa·
m·cnto do empregado, seja ele do sexo feminino, seja do masculino.
Julgamos procedente o projeto cm fqco, eis que a lei consecutiva sobre
humanizar o diploma legal alterando ensejará renexos sociais apreciáveis.
Todavia, entendemos que poderia ser um pouco mais ambicioso. ~que o in·
ciso III do mesmo artigo da Lei do FGTS- o 89- cstatuiu restrições à sua
aplicação, ao estabelecer ipsis lineris:
"III- durante a vigência do contrato de trabalho, a conta somente poderá ser utlli:ada na ocorrência das hipóteses previstas nas
letras "b" c "c" do item II deste artigo,"
Ora, assim sendo, o empregado cujo contrato de trabalho não haja sido
rescindido somente terá ensejo de valer-se dos beneficias da lei consectária
da presente propositura nos casos de compra, ampliação ou reforma da moradia própriu.
Daí haver-nos ocorrido a idéia do oferecimento da Emenda que a seguir
apresentamos, apenas com o escopo de incluir a letra "c" no inciso III, a fim
de que, se o empregado ou a empregada vierem a casar-se, terem a faculdade
de utilizar 11 conta vinculada, c nilo somente como proposto no projeto, cm
que essa utilização só se verificaria nus hipótes~s de rescisão do contrato pelo
empregado, sem justa causa, ou pela empresa, com justa causa,
Nosso parecer é pela aprovação, portanto, do Projeto de Lei da Câmara
n9 :!5, de 1979, com a seguinte:
EM EN DA N9 1-CLS
Acrcscentc·se no urt. 19, n seguir ao inciso 11:
"III- duruntc a vigência do contrato de trabalho, a conta SO·
mente: poden't ser utilizndu nu ocorrência das hipóteses previstus
nus letrus "b", "c" c "c" do item 11 deste nrtigo."
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Sala das Comissões, 13 de junho de 1979.- Hel•fdlo Nun,., Presidente
- Humberlo Lucena, Rclütor - Henrique de La Rocque- Raimundo Pa~
rente- Ju111hy Mag11lhiics.
PARECER N• 476, DE 1979
011 Comissio de Finanças
Relator: Senador Jutahy Magalhies
Na forma regimental, vem a exame da Comissão de Finanças o Projeto
de Lei da Cümara que introduz modificações na Lei n9 5.107, de 13 de se·
lembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia do Tempo de. Serviço,
A proposição é de iniciativa do ilustre Deputado Otávio Ccccato, que,
após referir-se aos anos de existência do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço c ao desvio de suas finalidades que gerou financiamento de habi·
tações de luxo, assim a justifica:
"Este é um dos motivos fundamentais que nos levam a apresentar este Projeto de Lei, para permitir, ao menos, que o trabalha·
dor que já possui sua moradia própria possa sacar, na vigência ou
não do contrato de trabalho, o saldo de sua conta bancária vincula~
da, pura ampliar ou reformar esta mesma moradia, pois não se concebe que um complexo como o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, pelo menos neste particular, não atende necessidades tão
justas como a de reforma da moradia própria, por parte do traba~
lhador, vez que, como é óbvio, a reforma ou ampliação significaria,
tão-somente, o acessório, onde o principal seria a aquisição pro~
priamente dita. Dai esta nossa proposição objetivando que, além
da aquisição de moradia, possa também o trabalhador, quando pos~
sui habitação própria, utilizar os recursos constantes de sua conta
bancária vinculada para reformar ou ampliar esta mesma habj..
taçi'\o,"
Na Cãmara dos Deputados, a matéria foi aprovada cm Plenário, após
apreciação das Comissões de Constituição c Justiça, de Trabalho c Legislação Social c de Finanças.
Tramitando no Senado Federal, manifestou-se a Comissão de Legislação Social pela aprovação, com a Emenda n• 1-CLS.
Objctiva o projeto humanizar o texto legal, com grandes reflexos sociais, possibilitando ao empregado o saque de seu FGTS também para ampliação ou reforma de sua moradia.
A alteração proposta para a letra ••c" retira a expressão .. do empregado
do sexo feminino", o que permite o saque, por motivo de casamento, a ambos os sexos.
Ocorre, entretanto, que O inciso III da Lei do FGTS restringe sua apli·
cação durante a vigCncia do Contrato de trabalho às ocorrências das hipótc~
ses previstas nas letras "b" c "c" do item II do art. 89 da Lei n9 5.107, de
1966. Contudo, a douta Comissão de Legislação Sociol, cm boa hora, veio
incluir a letra "c" no inciso III, facultando a utilização da conta vinculada,
na hipótese de casamento do empregado, ainda que na vigência do êontrato
de trabalho.
A Emenda n9 t-CLS é de toda procedência, merecendo nosso apro·
vução.
Sob o aspecto financeiro- que nos cabe analisar- nada temos a opor
ao projeto.
Ã vista do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n• 25, de 1979, com a Emendo n• 1-CLS.
Sala das Comissões, 23 de agoSio de 1979.- Cunha Lima, PresidenteJutohy Mogolhiles, Relator- Mauro Bene•ldes- Pedro Simon- Lomanto
Júnior- Alfonso Camargo - Amoral Peixoto -Saldanha Derzl - Jorge
Kalume.
PARECER N• 477, DE 1979
Da Comlssiio de Consdtulçio e Jusllça, sobre o Projeto de Lei
do Senado n• 133, del979, que "allera dl!poslll•o• da Lcln• S.682,
de 21 de julho de 1971, modlflcados p<l•• Leis n•s 5.697, de 27 de
og08to del97t, S.781, deSde junho de 1972, e 6,444, de 3 de outubro
de 1977 (Lei Orginlea do• Portldo•), e d' ootru pro•ldênclll".
Relator: Senador Aloyslo Cha•es.
De autoria do ilustre Senador Amurai Furlan, o Projeto sob exame in·
traduz uhcru,õcs na Lei n• 5.682/71 (Lei Orgânica dos Portidos Polfticos),
2. Nu Justificuçilo, uduz o Autorq ue "pretende o presente projeto reslílurur a disposição primitivu exurnda no pnrágruro 19 du Lei Orgânica dos
Pnrtidos e altcrudu, com u supressUo dns expressões "no Distrito Federal",

"
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pelu Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971, rctificundo, no que ror cublvcl, u
Jcgisluçiio posterior pertinente". Após historiar as vicissitudes por que tem
passado o Distrito Fcdcrul, no particulur, conclui:" ... propomos essa alteração em vários dispositivos da lcgisluçào purtidúriu em vigor, u fim de que
possa o eleitorado do Distrito Federal rcprcscntnr·se, pelo menos, nos diretórios partidários".
3. O Projeto contém 4 (quatro) artigos, estando suas inovações corporilicudus nos dois primeiros.
O urtigo I• dá nova redução ao urtigo lO da Lei n• 5.682/71, alterado
pela Lei n• 6.444/77. Esse urtigo tratu da ctcsignaçuo, nus Capitais dos Esta·
dos, de Comissões provisórias de partido em formuçüo. O projeto inclui re·
fcrênciu no Distrito Federal.
·
Outra altcruçüo contida no artigo 19 é a menção, no§ (9 do artigo 22 da
Lei n• 5.682/71, do Distrito Federal, ao lado de Estado ou Território não
dividido em Municfpios c de Municfpios com mais de I (um) milhão de habitantes, para equiparação de Zona Eleitoral a Municlpio, para efeito de organização partidária.
Altera, ainda, o artigo I•, a redução do item II do artigo 46 da Lei
n• 5.682/71, mencionando, ao lado dos delegados dos Estados c Territórios
para constituiçQo da convenção nacional, os delegados do Distrito Federal.
Finalmente, ao parágrafo único do artigo 98 da Lei n• 5.682/71,
acrescenta-se referência à quota do Fundo Partidário destinada ao Distrito
Federal.
O artigo 29 do Projeto traz cm seu bojo dois acréscimos aos artigos 44 c
58 da Lei n• 5.682/71, com as nitcraçõcs introduzidas pelas Leis
n•s 5.697/71 c 5.781/74, respectivamente.
Ao artigo 44 é acrescido um parágrafo 49, que dispõe ser assegurado ao
Distrito Federal o mfnimo de lO {dez) delegados à Convenção Nacional Partidária. Ao artigo 58 se acrescenta um parágrafo 89, que determina sejam
aplicadas ao Distrito Federal, no que couber, as disposições contidas nos parágrafos )9 c 79
4. Constitucional, juridico e tecnicamente escorreito, o Projeto é insusceptível de reparos.
Louve-se, ademais, no mérito, o seu intuito de ensejar ao Distrito Federal as condições legais para organização partidária, neste antcmanhà de uma
nova etapa na vida político-institucional do Pais.
O Distrito Federal, como centro político das s;randes decisões nacionais, nilo pode, de fato, continuar com sua população partidária c eleitoralmcntc marginalizada, sendo certo que só construiremos instituições poUti·
cas estáveis, adequadas à nossa realidade c aos nossos ideais, com a partici·
paçilo esclarecida, consciente e responsável de todos os brasileiros.
5. Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto, ainda por oportuno e conveniente.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1979. - Henrique de Lo Rocque,
Presidente- Aloyslo Chaves, Relator- Leite Chaves- Lázaro BarbozaMoocyr Dollo - Almlr Pinto - Raimundo Parente- Bernardino Vlano Murllo Badaró - Nelson Carneiro.
PARECER N• 478, DE 1979
Do Comissão de Constltuiçio e Justiço, sobre o Projeto de Lei
do Senado n• 01, de 1978 que "revoga dispositivo do Lei n• 6.515, de
1977 c altero dispositivos do Código Civil e do Código Peno!".
Rel~tor:

Senador Nelson Carneiro

Em instante de feliz inpiração, o ardoroso Senador Dirceu Cardoso requereu o desarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado n9l, de 1978, da lavra do ilustre Senador Otto Lehmann, c que "revoga dispositivo da Lei n9
6.515, de 1977, e ultcru dispositivo do Código Civil c do Código Penal".
O art. )9 do Projeto manda revogar o artigo 38 da Lei n9 6.515, que assim dispõe:
.. 0 pedido de divórcio, cm qualquer dos seus casos, somente
poderá ser formulndo umu vez."
Em sua justilicaçào, recorda o Senador Otto Lchamnn que dito dispositivo logo suscitou criticas, de todos os lados, c ajunta textualmente:
"E, com efeito, u louvável iniciativa parlamentar não ficou bem
truduzida - como uliás já rcssnlturu o signut6rio durante os debutes
-já porque criaria uma cutegoriu de cidudUos sem direito ao divórcio -os solteiros ou vi li vos que se cusussem com já divorciudos- já
porque u duhicdude du rcdaçilo do urtigo- ao empregar 11 exprcssi'lo
"pedido formulado uma vez" - trariu futulmcntc umpla discussllo
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judicial, pois ficou a impressão de que u desistênciu do primeiro pedido impediria u formulação de outro."
Rcu! mente, se há um dispositivo da Jegisluçào civil que huja merecido o
clamor gcnerulizado de criticus da doutrina é aquele que o Projeto nY 1, de
197M, pretende revogur.
O Professor Silvio Rodrigues escreve:

"Além de retrógruda c reucionúria, a regra é injusta e inconstitucional, de modo que, sem fazer profecia, estou convencido de que
clu serú abolidu da lei, nu sua primeira reforma."
Depois de referir os motivos pelos quais dito dispositivo só passaria a
vigorar em 1981, continua o mestre paulista:
"Só então, após essas ocorrências c após o lapso desse prazo, ê
que poderá o interessado sofrer os efeitos da proibição contida no
art. 38, oru em estudo. Até lá, certamente, o bom senso do legisla·
dor brasileiro já o terá conduzido à revogação do discutido dispositivo."
São ainda do ilustre catedrático da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulc.. essas considerações:
"A regra é injusta, por tratar diferentemente pessoas
que têm o direito de serem igualmente tratadas c, justamente por consagrar tal injustiça, é inconstitucional, pois
fere o principio da isonomia.
O exemplo que tem sido muito adequadamente invocado pura caracterizar a injustiça da regra é o do casamento de pessoa divorciada com outra solteira ou viúva.
Ora, cm virtude do malsinado art. 38, esse casamento jamais poderá ser dissolvido pelo divórcio, pois como um
dos cônjuges já se divorciou uma vez, não pode fazê-lo
novamente. Ora essa solução nega ao consorte "Lõm direito que a lei lhe assegura, ou seja, o de divorciar-se, se assim o pretender. Essa limitação atentatória a uma prerrogativa, é injusta c inconstitucional.
Segundo o principio da isonomia, todos são iguais
perante a lei. Impedindo que determinadas pessoas possam divorciar-se c que outras fiquem impedidas de fazêlo, o art. 38 da lei vigente trata diferentemente pessoas
que estão cm igualdade de condições, fere o principio da
isonomia e por isso é de nagrante inconstitucionalidade"
{0 divórcio e a lei que o regulamenta, págs. 179/80),
O renomado jurista J. Saulo Ramos, que tão ativamcnte participou dos
debates que a lei suscitou em todos o Pafs, não é menos contundente:

"A limitação do urt. 38, além da redução indigente, é manircstamente inconstitucional, porque se não pode limitar, em lei ardi·
nária, o cxcrcfcio ·do direito consagrado na carta política.
Ou a Constituição adota a dissolubilidade do vinculo, ou fica
na indissolubilidade.
Se a opção é a dissolubilidade, esta se dará toda vez que a con ..
dição constitucional se verificar.
Nem a Constituição, nem a lei, institufram limites à separação
judicial, que pode ser deferida mais de uma vez. Em havendo esta,
pode haver a dissolução do vinculo, porque atendida está a única
condição exigida pura o excrcfcio deste direito. Dispondo em contrário ao preceito fundamental, a norma é inconstitucional e como
tul "'deve ser declarada pelo Judici6rio nos casos concretos. Nem
poderitt ser de outra forma. Se uma pessoa solteira casar-se com
uma pessoa divorciada, nilo tendo esta direito ao segundo divórcio,
uquela não terá ao primeiro, circunstância que a violenta diante do
principio da isonomia, a igualdade de todos perante a lei."
Prossegue o ilustre autor, cm suu critica acerba ao dispositivo que o
Projeto deseja revogar:
"Além do mais, u dissolubilidade foi institufdu cm nfvel consti·
tucionul, porque ussim o eru u indissolubilidade.
Direito constitucionul, portanto, como o foi n violuçào.
Se é constitucionul, o direito tcrl1 seu excrcfcio limitudo pelu
própriu Constituiçi\o e não pelulei ordinllriu, que upcnus o regula.
NUa se pode pensar no cxercfcio do direito ao habc•a.\' corpuJ umu
vez só, ou umu únicu vez uo direito dulibcrdude de pensumcnto, uo
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direito de trabalho, ao direito de associação, ao direito de defesa,
porque ou os direitos süo instituldos sem limites no seu exerclcio, a
nüo ser as próprius condições constitucionais que os estabelecem,
ou não existem" (Divórcio à brasileira, púgs. 102/l).
Luiz Murilo Fábregas não diverge:
"O dispositivo resultou de emenda formulada ao nm da discussüo do projeto que originou a lei e é, por todos os titulas, censurável.
A Emenda Constitucional n9 9 não limitou o número de divórcios, o que impõe a invocação de inconstitucionalidade do urtigo
JB,

Evidente o choque com o§ 29 do art. 37. onde se permite a formulaçüo do pedido mais uma vez."
O eminente titular da S• Vara de Famflia do Rio de Janerio encontra
11:na saída para o dispositivo, que o desmoraliza:
"Por exemplo: João c Maria se divorciam. João casa com An·
tônia, mulher solteira. Antônia pede o divórcio. Como é o primeiro
requerimento de Antônia, não tem o juiz como indeferi-lo c, assim,
Joüo estará divorciado pela segunda vez. Ainda poderá João secasar com terceira mulher solteira e, do mesmo modo, se ver divorciado pela terceira vez, e pela quarta ou quinta, se lhe sobrar vida."
Igualmente severo é o Desembargador Domingos Sâvio Brandão Lima:
"Admitem-se imperfeições técnicas c doutrinárias nos conceitos e na '?rientação legislativa, para isso temos uma jurisprudência
apta para, pouco a pouco, ir aplainando as arestas c corrigindo os
equívocos do legislador. Suportam-se muitos deles, entre os quais
tornar transferível a pensão alimentícia aos herdeiros do cônjuge
devedor, na parte referente à mulher- um absurdo, evidentemente. Mas, um artigo como o 38- o pedido de divórcio, cm qualquer
dos casos, somente poderá ser formulado uma vez- é inconcebível, parece até uma piada de péssimo gosto, tamanha r. incongruência que encerra."
Depois de examinar o significado da expressão ,.formular", o ilustre
magistrado muto-grossense:
"A eiva de ir.!:onstitucionalidadt' atinge no berço o art. 38 da
Lei do Divórcio, fere-a mortalmente, nem chegou a viver por haver
nascido morta, não tem nenhum efeito.
Se o legislador pensou ser onipotcntc, errou redondamente. A
inconstitucionalidade é flagrante, pois, se a Constituição não impôs
nenhuma limitação à concessão do divórcio, à lei ordinâria não
competia esse poder.
Para vermos o absurdo de tal norma, se nilo fosse a sua patente inconstitucionalidade, basta lcbrarmos o exemplo de uma mulher solteira casado com um divorciado. Como o pedido de divórcio somente seria concedido uma vez, ela haveria de ficar impedida
de obter o próprio divórcio, mesmo que satisfizesse todos os requi~itos legais, porque o seu consorte jâ o obtivera antes" (A nova fel
do diwircio comentada, págs. 352/4).
Vnlc rccordnr nindu a palavra autorizada de Limongi França:

e

"Nn verdade, o problema deste urtigo é um só. a sua inconstitucionulidnde. Ainda que legislações outras tenham aposto limites
dessa ordem ao direito ao divórcio a vinculo, cumpre assinalar que,
entre nós, u matéria, desde 1934, tem assento na Lei Magna. Até há
rouco vigia o princfpio constitucional da indissolubilidade do
vínculo. Com a Emendn nv 9 este principio foi derrogado por ou' ro, que lhe é oposto, a saber, o princípio da dissolubilidade. Assim, ni\o é dndo no Jegislndor ordinârio, por maior que seja a sua
hoa fi: c melhores ns suus intenções, de "pr~crvar a cstnbilidadc da
f:unllin, cí:luln dn socicdnde" - nilo é dado estabelecer rcgrns que
atentem contru o mencionudo principio. Na verdnde, tratando-se
de mntí:riu constitucionul, nilo há dissolubilidnde limitadn, a nilo
ser dentro dns bnlizns que n próprin Constituição estabelece, de
acordo com os circunstancindos preceitos dos urts. 1,., c 29 da Emenda nY 9" (tl Ld do Diwírrlo, pllg. 140).

Ttrça-felra lK 3911

Outra não é t~ opinião do ilustre magistrado paulista, Dr. Yussief Said
Cahali, ao exuminar o aludido dispositivo legal:
,.Examinados os precedentes históricos da disposição,
permitimo-nos deduzir que seus defensores já lhe pressentiam a
civa de inconstitucionalidade.
Com efeito, uma restrição desse porte somente seria admissivel
através de permissivo constitucional expresso; representa uma con·
dição para a concessão do divórcio que não se encarta no texto da
Emenda no 9, pois esta colocou como requisito de fundo para a
concessão do divórcio apenas a separação judicial há mais de três
anos, ou a separação de fato iniciada antes dela, há mais de cinco
anos: seria necessário, para legitimá-la, que a própria Constituição
emendada cstatuísse como condiçüo da concessão do divórcio a
prévia separação e a ausência de formulação anterior de divórcio
pelo requerente (Divórcio e Separação, púgs, 378/9).
Mas, além de flagrantemente inconstitucional, tem razão J. Saulo Ra·
mos quundo declara que:
"Socialmente, a solução é imoral c ampliará os concubina tos.
Pessoas divorciadas, que já passaram pelo amargo transe da scpa·
ração c caíram no limbo jurídico das uniões de rato, não voltarão a
casar-se sabendo quC, rio caso de novo insucesso, estarão impedidos de tentar nova experiência conjugal cm termos civis e terão que
reingressar na situação atua! do concubinato. Ficarão como estão,
por umu qucstüo de senso comum.
O primeiro casamento, geralmente de jovens, constitui,
além da esperança na realização afctiva, uma satisfação aos pais e
ao meio social. Desfeito este, mais maduros os cônjuges e mais so·
fridos, não há, para aqueles efeitos, necessidade de nova união ci·
vil, posto que a sociedade já se acostumou com as famrtias de fato e
o concubinato não é mais objeto de censura. Prdcrível, pois, o con·
cubinato ao novo casamento indissolúvel, principalmente para os
que já passaram pelos dissabores de uma separação c que, divorcia·
dos, não se submetem aos preconceitos que os intimidavam no começo da vida ...
E ferindo um aspécto relevante, escreve o festejado comentador:
"Em todas essas situações, os filhos delas resultantes não comoveram os legisladores, como não os comoveu a própria consti·
tuiçào da famflia. Insiste-se no concubinato pelas condições que a
ele conduzem fatalmente. Não se atina porque possa um Estado ter
mais interesse no concubinato do que na famnia.
Na ordem jurídica a indissolubilidade do vínculo é contra a
família, pois se nega ao desquitado o direito de constitui-la civilmente, depois que desfez o casamento anterior" (Ob. cit., pá~. 103).

Este, sem dúvida, o ponto crucial. A indissolubilidade v!sava a pôr termo ao concubinato. O art. 38 contraria aquele propósito, estimula as uniões
ilegítimas, semeia lilhos fora do casamento.
Oportuno seria referir, ainda, que o objctivo do nobre bcputado Jorge
Arbage, autor do texto que ora se examina, partia do pressuposto de que se·
ria necessária refrear e conduzir disciplinadamentc os efeitos do divórcio,
cuja profundidade c extensão no seio da famnia lhe pareciam imprevisíveis.
O que se constatou foi, cxatamentc, o contrário do que temiam os advcr·
sários do instituto. ~ unânime o depoimento de que do divórcio, usado par·
cimoniosamentc cm todo o País, se têm valido somente aqueles lares há mui·
to destroçados, c que se recompuseram sob as bênçãos da lei, legitimando os
nlhos comuns. Os temores do passado já não cxistcin, inclusive porque o di·
vórcio (salvo a hipótese do art. 40 da Lei n• 6.515) somente poderâ ser rcque·
rido por cônjuge separado judicialmente no mínimo há três anos.
Se a iniciativa do nobre Senador Otto Lchmunn se resumisse à rcvo·
gaçào do nrt 38, dúvida não teria por concluir por sua aprovaçüo. Mas o
Projeto, no pretender, cm seus urts. 29, 39 c 49, alterar dispositivos do Código
Civil c do Código Penal, com 11 prcocupaçiio de permitir o divórcio duas
vezes, incide nu mesmn inconstitucionnlidadc que fere de morte o art. 38 da
Lei n9 6.515. Uma, duas, ou três vezes, não modificaria o problema constitu·
cionnl. f:. que u lei ni\o pode criur uma restrição que a Emenda Constitucio·
nu! n,., 9 não uutorizu, nem mesmo quundo se refere aos "casos expressos cm
lei".
Eis porque opino pclu nprovuçiio do Projeto de Lei do Senado n9 I, de
t97H, nos termos da presente
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N'i- CCJ
EMENDA (SUBSTITUTIVO)
Revoga dispositivo da Lei n• 6.SIS, de 26 de dezembro de 1977, e
dá outros providências.
Art. 1• 1:: revogado o artigo 38 da Lei n' 6.515, de 26 de dezembro de
1977.
Art. 2"' A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. JY Rcvogam·sc as disposições cm contrArio.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1979. - Henrique de La Rocque,
Presidente - Nelson Carneiro, Relator- Uzoro Barbozo - Aloyslo Cbotes
- Almlr Pinto - Raimundo Parente - Bernardino Vlono - Moocyr Dollo.
PARECER N• 479, DE 1979
Do Comloaio de Coostltulçio e Justiço, oo Projeto de Lei do Senado n• 33S, de 1978, que "altera a redaçio de dlsposltltoa do Lei n•
4.737, de IS de julho de 1965, que Instituiu o Código Eleltonl".
Relator: Senador Aloyslo Cha•es
O presente Projeto, de autoria do nobre Senador Orestes Quércia, pleiteia não somente nova rcdação para dispositivos da Lei"' 4.737/65- conrormc in.dica a ementa supra transcrita -mas, também, a revogação da Lei
n• 6.339/76 c do Dccrctolci n• 1.538/77, além das demais disposições cm
contrário.
O propósito final de todas essas alterações é o de liberar, dentro dos limites que se especificam no Projeto, a propaganda eleitoral c partidária,
restabelecendo-a nos moldes que já vigoraram cm nosso Pals.
Em certo trecho da justificação do Projeto, consta a seguinte síntese dos
objctivos buscados pelo Autor:
.. Em verdade, com o advento dos diplomas mencionados, a
propaganda eleitoral passou a tornar-se virtualmente proibida,
pois pcrmitiu-.sc apenas a ridícula exibição do retrato dos candida·
tos c horário dos comícios pela televisão c a menção da legenda,
currículo dos candidatos c número de registro, pelo rádio."
O Projeto sob exame, a rigor, devia ter sido anexado ao PLS n• 40/79,
de autoria do nobre Senador Marcos Freire, o qual, pedindo também no\•a
redação para o mencionado art. 250 do Código Eleitoral, c a revogação da
Lei n• 6.339/76 c do Decreto-lei n• 1.538/77. trata da matéria correlata no
Regimento Interno do Senado.
Ambos os Projetas reivindicam, em essência, a liberalização da propaganda eleitoral c partidária.
No PLS n• 40/79, cujo Relatório também me coube, referi-me às aspirações, generalizadas na classe politica, de que essa liberalização afinal se
concretize, a fim de que se amplie o instrumental da propaganda doutrinária
e da promoção dos candidatos, proporcionando-se condições à opinião
pública de aprimorar sua educação política.
Ressaltei, porém, a inoportunidade do Projeto, cm instantes cm que o
Governo, dando cumprimento à sua irretratável decisão de abertura democrática, vai conquistando gradualmente as liberdades democráticas reclamadas pela Nação. Precipitar acontecimentos, ao que me parecer, não seria o
melhor caminho para alcançarmos a democracia sólida por todos ansiada.
Disse ainda, no aludido Parecer ao PLS n•40/79, que "não é esta a hora
de movimentar-se legislação, vinculada à propaganda, sem que esteja à vista,
ainda este ano ou no primeiro semestre do próximo, .Qualquer pleito eleito·
ral",
Agora, examinando o correlato PLS n• 335/7g, não encontro razões
para alterar meu Parecer anterior, o que me leva a opinar por sua rejeição,
por inconveniente, embora constitucional c jurídico.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1979. Henrique de La Roeque, Presidente- Aloyslo Olans, Relator- Bernardino Vl1na- Nelson C1rnelro,
vencido - Raimundo Parente - Moaeyr Dalla- Aderbal Jurema- Almlr
Pinto.
PARECER N• 480, DE 1979.
Da Comlssilo de Constituição e Justiça, ao projeto de Lei do Senado n9' 40, de 1979, que ualtera redaçilo do artiKo 2SO da Lei n'
4.737, de IS de julho de 1965 (Código Eleitoral) e mogo • Lei n•
6.339, de I• de julho de 1976 e o Decreto-lei n• 1.!38, de 14 de abril
de 1977".
Relator: Senador Aloyslo Chaves

o Projeto que passamos a examinar, de autoria do nobre Senador Mar~
cos Freire, buscu, pan1 os Partidos Politicas c pnru os seus cundidatos 11 cur~
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gos cletivos, as mais amplas facilidades pura a divulgação- por todas as ràdios e televisões existentC'S no País- das suas idéias c das suas legendas, objetivo que sCria alcancudo pelas determinucõcs contidas nu proposição que dá nova redução uo art. 250 do Código Eleitoral- c pela revogação da
Lei n• 6.339/76 c do Decreto-lei n• 1.538/77.
Não precisam ser ressaltados os méritos do Projeto, cujos objetivos, na
verdade, rcnctcm as aspirações de toda a classe poUtica, desejosa de que se
amplie o instrumental da propaganda doutrinária c da promoçilo dos candidatos partidários, com o que se proporcionariam à opinião pública condicõcs de aprimoramento da sua educação poHtica.
O que se ressalta, entretanto, é a inconveniência de uma proposição que,
ao contrário do nosso ponto de vista, parece não aceitar a evolução gradual
do processo democrático.

A Nação é testemunha dos esforços do ex-Presidente Ernesto Geisel c
do atua! Presidente João Baptista Figueiredo para nos assegurar um regime
democrático sem os riscos que, no passado, frustraram todas as tentativas
históricas que, no Brasil, foram feitas para a consolidação definitiva das nossas mais caras instituições. E esses esforços, felizmente, já dão os seus primeiros frutos, demonstrando o acerto de uma evolução gradual que, neccssaria·
mente lenta, a principio se faz, agora com firmeza c sem riscos de retrocessos
que seriam uma tragédia política para o País.
A alteração do art. 250 do Código Eleitoral, nesta fase da conjuntura vivida pelo País, quer nos parecer inoportuna. Não se faz segredo, entre os que
pnrticipam do Congresso Nacional, que reformas políticas de vulto estão
sendo amadurecidas neste momento. O projeto de anistia já foi anunciado
para o mês cm curso pelo Preclaro Ministro d_a Justiça. Na ARENA, que é o
Partido majoritário na Câmara dos Deputados c neste. Senado Federal, faz ..
se pesquisa, já noticiada pela imprensa, sobre a conv~niência ou não de uma
reformulação partidãria no Pais, dela podendo resultar projetas de lei que,
sob inspiração das bancadas majoritârias, terão condições de ser aprovados.
Em conseqUência, não é esta a hora de movimcntar-~e legislação, vinculada à propaganda, sem que esteja à vista, ainda este ano ou no primeiro.
semestre do próximo, qualquer pleito eleitoral.
Daí por que discordamoS do projeto, mesmo não se lhe imputando
qualquer restrição de natureza constitucional ou jurídica.
Isto posto, opinamos pela sua rejeição, por inconveniente.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1979. - Henrique de La Roeque,
Presidente- Aloyslo Chaves, Relator - Aderbol Juremo - Mooeyr Dollo
- Almlr Pinto- Bernardino Vlona - Rolmundo Parente- Nelson Cornelro, vencido.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O Expediente lido vai à
publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique de La Rocquc.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA. Lê o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Já havia recebido a comunicação do Presidente da Comissão de Re·
lacàcs Exteriores, o eminente Senador Tarso Outra, de que seria o Relator
da Mensagem do Executivo indicando o General Fernando Belfort Bcthlcm
para Embaixador do Brasil junto à República do Paraguai.
Não pude, com tristeza para mim, cumprir esta missão tão do meu agrado, por motivo de saúde.
Nilo votei, assim, tanto na Comissi'lo acima indicada como no plcnârio
desta augusta Casa, no honrado nome de Sua Excelência.
Eis por que entendo que é do meu dever, pois, congratular-me com a decisão soberana do Senado pela aprovação do ilustre GenCral para cumprimento de mais uma missão, na qual, por certo, o desempenho será eficaz c
altnmcntc benéfico aos interesses brasileiros.
Foi ontem que, cm hora dificil, o General Belfort Bethlem assumiu o
complexo comando do Exército Nacional. A sua autoridade moral c a sua
firmeza no desempenho das missões cxpccUicas que a vida lhe outorgou, permitiram uma total tranqUilidade no desempenho brilhante como Ministro
do Exército,
Ei·lo ugoru, com a experiência que possui, nu defesa dos melhores pleitos, u cargo du sua hubilidude e da sua ucilo.
l'! público c notório que o relucionumento Brusii-Paraguai exige acilo,
cquiHbrio, destemor c cxperiênciu. Tudo isto possui o novo Embuixador
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brasileiro. Eis por que enf:1tizo a minha melhor sutisfoçilo pela dcsignnçào
de S. Ext pura a missüo diptom{Hicu que lhe foi deferida. Passou transcrever
o seu vitorioso curriculum vilue:
General-de· Ex~rcito
Fernando Belfort Bcthh:m,
Nascido em 6 de junho de 1914
Aspirante-a-Oficial, 1934
2•-Tenentc, 1935.
I•·Tenentc, 1937.
Capituo, 1943.
Major, antiguidade, 1951.
Tenente-Coronel, merecimento, 1954,
Coronel, merecimento, 1961.
General-de-Brigada, 1966.
General-de-Divisão, 1971.
General-de-Exército, 1976
Transferência para a Reserva remunerada em 25 de novembro de
1978.
Auxiliar de Instrução da Arma de Cavalaria no CPOR, Rio de Jam~iro.

Auxiliar de Instrução no Centro de Instrução de Motorização e
Mecanização,
Estagiário do Exército norte-americano.
Adido ao Estado-Maior do Exército.
Auxiliar de Instrução de Cavalaria na Escola Militar de Rcalengo.
Observador Militar, adido ao Quartel-General da I• Divisão de ln·
fantaria Expedicionária, Itália.
Comandante da 3• Companhia de Carros Médios.
Instrutor no Curso de Blindados, Escola de Estado-Maior.
Instrutor de Blindados e Tática Geral, Escola de Estado-Maior
Oficial de Gabinete do Ministro da Guerra.
Comandante do 9• Regimento de Cavalaria.
Adjunto à Missão Mililar Brasileira de Instrução no Paraguai.
Subcomandante c Subdiretor de Ensino, Escola de Material Bélico.
Instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército.
Comandante da Escola de Material Bélico.
Chefe do Estado-Maior da 5• Região Militar.
Chefe do Estado-Maior da I' Divisão de Infantaria.
Chefe do Estado-Maior do 11 Exército.
Comandante da Artilharia de Costa c Antiaérea.
Estagiário da Escola Superior de Guerra.
Comandante da 2• Região Militar.
Subchefe do Estado-Maior do Exército.
Vice·Chcfe do Departamento de Material Bélico.
Chefe de Gabinete do Ministro do Exército.
Chefe do Depurtamento-Geral do Pessoal.
Comandante do III Exército.
Minislro de Est:J.do do Exército, outubro de 1977.
Eru o que tinha a dizer. (Muito bem!}
O SR. PRESIDENn; (Alexandre Costa) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Aloysio Chaves,
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA. Pronuncia o seguinte dis·
curso.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores:
O Pufs nssistiu, desde o início deste ano, sobretudo, um recrudescimento
dos movimentos grevistus. Greves foram deflugradas cm v6.rios Estados da
Federação, envolvendo diferentes categorias pronssionuis. O Senado tem
bem viva u lembrança, quando nos meses de março c abril, tão logo iniciado
o Governo do Presidente Jo!io Figueiredo, o Sr. Ministro do Trabalho viu-se
a braços com esses movimentos grevistas, e teve que desenvolver um esforço
extraordinário para conseguir superá-los. Essas greves, entretanto, se de um
ludo renetcm uma justo reivindicação dos trabalhadores cm busca de mclho·
ria salarial, sendo utilizado como último apelo depois de fracassados as tentativas de conciliaçno, por outro lodo, cm alguns casos, por grupos perfeita·
mente identificados, forum deturpados c lllgumns vezes colocndus à margem
da lei.
A toleri1nciu do Governo foi até o ponto cm que era poss[vcl chegar,
trunsigindo, inclusive, com u purulisllçào do trubalho cm sctores fundamcn·
tuis puru u vida deste País,
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As infiltrações nesses movimentos paredistas, com o objetivo de deturpar as suas finalidades, foram identincudas por vários setores do Governo, c,
sobretudo, por órglíos da opiniiio pública nucional da mais alta rcspcitabili·
dadc.
Recordo-me que, cm 17 de março deste ano, O Es1ado de S. Paulo, num
cditoriul sobre a greve c o novo Governo, dizia que esses movimentos grcvis·
l~s deviam ser ex pungidos llcssa infiltração e tolerados pelo Governo, na me·
did;t cm que reprcsent;tvam um ii tentativa desesperada para lograr a revisão
~·aJJrial.

O mesmo jornal, já em maio, referindo-se à greve dos jornalistas, cm
São Paulo escrevia:
Estu greve tem sentido nitidamente politico- pois económica
nJo é, na medida cm que se recusa a antecipação e se busca impor,
pelu coação moral c cm alguns casos ffsica contra profissionais, a
concessão de um aumento real de 25%, o qual, estimando-se n taxa
de inn<~ção de dezembro de 1978 a dezembro deste ano cm 44%, representaria um aumento anual de 80%, comprometeria definitivamente a economia das empresas e lançaria a ameaça do dcsemprc·
go sobre a categoria profissionaL
Outros registras de idêntica natureza foram feitos também com relação
à greve na construção civil verificada cm Minas Gerais, já no início deste
mês. E, a respeito desse movimento grevista, o mesmo jornal dizia em edito·
ria!:
Que a todos nós O!: fatos surpreenderam, não hã como negar
-aceitemos ou não a idéia de que o povo brasileiro é, por nature·
za, cordial - pois há muitos anos estávamos dêsacostumados de
movimentos de rua, selvagens como estes, em que a vida e a pro·
priedade passam a contar pouco diante da ira desencadeada da
massa.
A seguir, também registra as infiltrações que minorias tentaram fazer
nesse movimento para desvirtuá-lo e, sobretudo, para tentar atrair a repressão do Governo, através de medidas drásticas, o que não ocorreu, porque o
próposito reiterado pelo Sr. Ministro do Trabalho era o de preservar a paz
social e levar o entendimento até a exaustão, para compor soluções que pudessem atender os legítimos anseios das classes dos trabalhadores c da classe
empresarial.
Poderia, também, Sr. Presidente, citar o Jornal do Brasil, em comentãrio
a este respeito, cham:J.ndo a atenção para a greve dos professores públicos do
Estado do Rio que, segundo editorial desse conceituado jornal, resultou de
uma decisão levada por uma minoria intransigente.
Escreve-se no editorial do Jornal do Brasil de 3 de agosto de 1979:
"A minoria a impôs sem avaliar seu sentido anti-social c numa
dcmonstrução de irresponsabilidade política, Houve negociação
entre o Governo e os profc:ssores, As reivindicações foram atendi·
das num grau muito acima das possibilidades dos recursos públi·
cos. Tanto assim que, por não ter condições de pagar de pronto to·
dos os uumcntos, o Estado do Rio obteve autorizaçilo do Senado
para contrnir um empréstimo no exterior. Esta segunda greve ê
apenas a cxplornçào política do prazo inevitável parjl que os recursos do empréslimo cheguem às müos do Governo."
E, mais adiante, o mesmo editorial chama a atcnçno de que este movi·
menta, feito 110 arrepio da lei ~ pela maneira como foi deflagrado, não é scniio o ensaio para uma greve geral.
Mais tarde, o editorial, sob o tftulo Pausa para Medilaçào, também,
com n mesma orientuçilo do Jornal do Brasil, chama a atenção dos trabalhadores, da classe empresarial e do Governo para a necessidade de umu disci·
plina correta da greve, n fim de que ela nno transforme numa reivindicação
desorientada, cega, condizida por interesses muitas vezes dissimulados.
Ainda por último, no dia ,., de agosto, o Jornal do Brasil, grafnva no seu
editorial:
Desordem~ nilo
O direito de greve é uma segura referência para a ncgociaçno.

E, mais cm buixo:
"A greve tem de ser o excrcfcio rcsrons(wcl c consciente de um
direito. Pressupõe, portunto, uma decisão democrática, com a rcs·
ponsubilidudc do voto de cudu um. E voto direto c secreto, como
em quu\qucr cleiçi'lo que se prezu."
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Ainda hã poucos dias, publicava-se no jornal que o Governo cnrrcntou
83 greves cm 5 meses:
"Desde que assumiu a Presidência da República, o General
Joilo Figueiredo viu crescer o movimento grevista, com eclosão de
pelo menos 83 paralisações cm 12 Estados, envolvendo I milhilo
200 mil trabalhadores, Nada semelhante ocorria desde o Governo
Joilo Goulart: nos seus últimos cinco meses foram registradas 66
greves,"
Todo~ e~scs ratos que estou rem~morando neste momento para o Senado Fedem! é para evidenciar a nossa preocupação sobre o assunto. Preocupação do Governo, da Maioria c que nos levou a apresentar nesta Casa, ain·
da cm abril de 1979, um projeto de lei dispondo sobre dissldios colctivos de
trabalho c disciplinando o exercício do direito de greve,
Esse projeto rcnctia ponto de vista pessoal c procurou dar um cnfoquc
para o problema, de acordo com as condições que se apresentavam a todos
nós, naquele mês de março parn abril deste ano,
As novas condições verificadas no Pafs, entretanto, levaram-me a medi·
tar muis sobre esse assunto c a reformular o projeto.
Retirei-o c apresentei-o agora ao Senado da República, sob uma forma
mais unipla, procurando substituir u Lei n• 4.330, de I• de julho de 1964, que
está superada, conrorme, nesta Casa, tiveram oportunidade de salientar Se·
nadorcs da ARENA c do MDB. Procuramos disciplinar o disposto no arl.
142, § 1•, da Constituição, no que tange ao poder normativo da Justiça do
Trabalho, simplificando o processo para a instauração da greve, submetendo
essa deliberação à aprovaçJo da assembléia-geral, mas sem maiores rormalismos, sem maiores exigências, c, uma vez denagrada a greve, ou ante a
ameaça de dcnagração de um movimento paredista, o ajuizamcnto do dissf·
dio coletivo; as condições cm que a Justiça do Trabalho poderá exercer o seu
poder normativo c também as condições indispensáveis à instauração do
processo do dissídio coletivo, sobretudo, cláusulas dispondo sobre a aplicação de sanção, quando, havendo aumento acima dos nfvcis permitidos de
acordo com n elevação do custo de vida, o aumento seja concedido com a
..cláusula de não repasse c esta condição venha a ser rraudada". porém, indi,s..
pcnsável que essa disposição da lei seja acompanhada de sanções, porque,
senüo, a norma será inócua, será inoperante; ela podcrâ ser violada com fre·
qUência, sem que dessa violação resulte qualquer sanção. Como também se
dispõe nesse projeto, depois de tratar açào do processo de dissídio coletivo,
das medidas que, através do Poder Judiciário, quer da Justiça do Trabalho,
quer du Justiçu Federal,- poderão ser tomadas pura compelir ao cumpri·
menta de decisões judiciârius definitivas, coibindo movimentos grevistas.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, na justificação desse projeto, destaca·
mos que ele constitui urna tentativa válida para equacionar corretam ente os
connitos que emergem, com grundc intensidade, nesta fase de transiçüo polí·
ticu, dentro do quudro social brasileiro.
A abertura sindical deve acompanhar pari passu, cm alguns casos até
preceder, a rerorma politica em curso no País, visando à implantação do regime democrático, após imprcscindfvel rase revolucionária, cm que vigeram
ieis de cxccção já revogadas pela rcrorma constitucional aprovada em 1978.

a

O Sr. Honrlqac de Ln Rocqac (ARENA- MA)- Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador?
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Com muitu sutis·
fação, nobre Senador.
O Sr. Henrique de 1.11 Rocque (ARENA- MA)- 1':: realmente louvá·
vcl, c acompanhamos, de perta, n atitude de V, Ex•, quer na Comissão de
Constituição e Justiça, quer cm Plenário, procurando debater a problemática jurfc!ica cm suas várias manifestações. Mos V. Ex•, sem dúvida, é um apaixonado, é um t!Xperr. no que concerne ao Direito Trabalhista. E confessa
que, procurando colaborar com o Governo, apresentou a esta Casa um pro·
jcto cm que estabelecia a ârea das colctividadcs trabalhistas, as quais nilo ti·
nhum, constitucionulmcnte ralando, o direito de se considerar em greve, de
decretar seus sindicatos a respectiva greve, E V. Ext, com o escrúpulo que
murcn a sua vocaçüo de juristu, conrcssa que, reexaminando c fazendo a autocrítica do trnbulho que apresentou, resolveu retirá-lo, para, aperfeiçoando·
o, pretender que ele suhslituu n Lei n• 4.330 c discipline o url. 142 du Consti·
tuição, que sabemos trntar do poder normativo da Justiça do Trabalho. E é
quundo é dever dos seus colegas do Senado enaltecer essa sua ohstinuçilo,
essu sua lutn cm buscu do upcrfeiçoumento do Direito, c, de rorma cspecln·
ca, do Direito Trabalhista,~ impossfvcl, nobre Senador, que nu área do Di·
rcito se seja conhecedor profundo dele, em se tratundo de uma rorma global.
c V. Ex•, que é um policindor, que é um uutocrltico do seu trnbalho c du sun
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uçào purlnmentar, de forma realmente louvável, tem-nos dado o exemplo
constante de um apaixonado, desejoso sempre do npcrreiçoamento dus leis
que norteiam n jurisdiçüo da llrca do Direito do Trabalho cm suas várias manifestações. E o seu modesto colega de rcprescntnçilo pelo Maranhão- c sei
que neste intantc fulo por toda a Bancada - quer agrndeccr·lhc a colaboração realmente útil, válida, importante, que tem trazido, na lirea do Direito,
ao Senado Federal.
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Muito obrigado. E,.
tou muito honrado com o pronunciamento de V. Ex•, Senndor Henrique de
Ln Rocquc. Mns, se esse trabalho recebeu realmente um estímulo, cm grande
parte ele resulta da convivência com os meus eminentes pares nesta. Casa e,
cm particular, nu Comissão de Constituição c Justiça, sob a lúcida c brilhante presidência de V, Ex'
A greve surgiu nos tempos atuais como um fato puramente cconômico.
Realmente, cm seus primórdios, este é o traço que a define. No entanto, com
o envolver dos unos c o recrudescimento dos surtos paredistas, foi u greve
ulç:mdo-sc à categoria de um fato social cm virtude dn extraordinária gamn
de interesses que arctava, Na primeira fase, ela é um fato essencialmente cconõmico, mero elemento de luta da classe operária, sem qualquer consequén·
cia dirct11 no campo do direito. Na segunda, pela profundidade c intensidade
com que afcta os interesses da sociedade, apresenta-se iniludivclmcntc como
fato político-cconômico, Finalmente, a longa e árdua luta das classes obreiras coroou-se de êxito com a clevaçilo da greve à categoria de direito, reconhecido c proclamado enfaticamente na legislação dos povos cultos e livres,
Daí cm diante n greve aparece como atojurldlco (Aioysio da C. Chaves, ,.Di·
rcito de Greve" - Imprensa Universitária - Belém - 1963).
Normalmente, acrescenta Paulo Garcia (.. Direito de Greve", cd. Tmhn·
Ihis tas S/A., Rio, 19&1. pág, 14)- c muitas legislações assim o c<igcm- "o
sindicuto é o órgüo declarador c diretor da greve, Ao assim proceder, o sindicato manifesta uma vontade, que terá rorça bastante para criar, modificar,
manter ou extinguir direitos, 1::, pois, um ato jurldico unilateral",
Mas o rato de ser hoje a greve um ato jurrdico implica, nece~sariamcnle,
como prorcssu o eminente Mário de Lu Cucvu ("Derccho Mexicano dei Tra·
bajo", vol. 2', ptig, 801),, na "sua regulamentação, pois para que a ordem lc·
gal de um Estado faça produzir um ato de vontade efeitos jurídicos desejados, é necessário que o ato reúna os requisitos de rundo e de forma previstos
cm lei".
Mas, para chegar-se a essa conquista, um longo caminho roi percorrido.
O grande Hauriou considera o direito de greve um desfalecimento do regime
estatal. "A greve, afirma ele, é um procedimento de violência, que caus;t ao
monopólio estatal o mesmo prcjufzo que o direito de legftima defesa" ("Principes de Droit Public", 6•. cd., pág. 417).
Outros há que, sem preconizar a completa rcgulumentaçüo do direito de
greve, como Puul Pie, entendem que esse direito é um corolário lógico, c,
portanto, lcgftimo, do principio de liberdade do trabalho, só não sendo ud·
missívcl quando as leis da revolução rcstitufram às partes, teoricamente ao
menos, sua completa independência,
Jossc:rand deu ao probll:mu enquadramento preciso- "A tese do direi·
to ubsoluto tem contado com pnrtidltrios desejosos de fazer do direito de greve um direito sagrudo, um supcrdireito: pura eles a greve levaria em si mesma
sua própria justificação, suu própria legitimidade c, salvo manobras que
a coloquem sob a lei penal, achuriu no terreno do direito civil uma escola de
impunidade. Essa tese tem rrucassudo na doutrina como na jurisprudência:~
anti-social c singularmente perigosa, desconhece esta verdade inqucstionú·
vcl: que o direito de coalizão roi instituído pelo legislador cm utcnção a um
fim determinado: u salvaguarda dos interesses profissionais, Tem sido compreendida desse modo, como nrmn pronssional; dito arma niio poderia ser
posta senão ao serviço da pranssilo; se ela é utilizada como fins extraprofissionais, converte-se cm um perigo para aqueles que n usam" ( 11 ~volu
tions ct actualitês'" - Conferencias, Paris, 1936, pâgs, 99 a 100).
No mundo contcmportineo, na legislação dos pafscs civilizados, n greve
tem oscilado entre dois pólos: o direito c o delito. E escreve a propósito Jean·
Pierre BouCrc, de quem recolho aquele pensamento: "La gréve a été fort souvcnt considéréc commc l'excrcice d'un droit nnturel; mais cc point de vue
doit échappcr uu juristc quis s"en tient nux législntions positives: illui fnut
dane déterminer à quellcs conditions ii eKistc véritublemcnt un droit de grCvc, pour ensuitc en dí:finir I'ubus et dirc, purn conséquent, dans quellcs circonstances, lu cessution du truvuil n'étunt plus légitimc, ii convicnt ,que ces
conditions ne soient plus réunies, Une tcllc altitude, cepcndunt, n'impliquc
pus lu mí:conmdssancc d'une lí:gitimité différcnte dns l'esprit des grévistcs"
("Le Droit de Gréve", Libruiric Sircy, Paris, 1958).
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O Punctum Prurcns dessa delicada questão, nos países de regime demo·
cr[&tico, reside precisamente cm estabelecer, ntruví:s de mecanismos adequados c prudentes, as condições pura o exercício desse direito, de maneira responsável c pncifica.
A greve é um direito, é certo, mas também nilo se configura como uma
obrigaçiio a ser imposta por minorias ocasionais à maioria dos trabalhadores
da categoria, antes ou após dc:Oagrudo o movimento parcdisto., mediante
processos de intimidaçüo de qualquer natureza,
Estes os princípios axiais que nortearam a elaboração do presente Projeto de Lei, que se procura explicitar, sob outros aspectos, nesta JustHicaçiio.
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao contrário da Constituição
de 1946, que, no seu art. I58, proclamava o direito de greve a ser regulnmen·
tado por lei,..: o foi pela lei 4.330, de \964, a rt:forma posterior à Constituição
apenas reconheceu. no seu art. 165, n9 20, a greve, proibindo·O. nos serviços
públicos c atividadcs ess..:nciuis, no art. 162. A partir deste momento, passa·
ram a coexistir no Pais dois diplomas legais: a l..:i 4.330, que, coerente com a
norma constitucional anterior, fazia distinção entr..: atividades essenciais c
atividadcs comuns, c o Decreto-lei n9 1.632, de 1968, que alistava as ati vida·
de:~ considerudas essenciais, nas quais, de conformidade com esse dispositivo
constitucional, a greve não era permitida.
Urge, portanto, reformular este quadro jurrdico. Precisamos fazer, c fa·
zer com urgência, para acompanhar a velocidade dos acontecimentos sociais
que têm levado à eclosão de greves cm todos os Estados da Federação, a re·
forma dessa lei, dando aos trabalhadores, aos empresários c ao Governo um
instrumento eficaz e válido para consolidar a paz social.
Neste projeto, nós não cuidamos das atividades essenciais a que se refere o art. 162, porque entendemos que a limitação desta área, em outras paln·
vrus, a caracterização exata do grau de csscncialidade de certas atividades,
deve ser uma iniciativa do Governo. sujeita, obviamente, ao debate, ao exame c à aprovação do Congresso Nacional. Mas, neste projeto, podcr-sc-á,
mais tarde, mediante uma simples emenda, declarar quais passam a ser as
atividadcs essenciais, e, ao mesmo tempo, dispor sobre a revogação do
Decreto-lei n9 1.632, complemndo-se, portanto, a legislação, eliminando a lei
nl' 4.330, de 1964, eliminando o decreto-lei de 1968, c dando ao Governo, aos
trabalhadores e à.'\ classes empresariais um instrumento adequado para que
possam cxcrccr, nos estritos limites estabelecidos pela Constituição c pela r..:·
gul:lmcntaçâo, o direito de greve,
Este foi o objctivo deste projeto que, agora, apresento ao Senado, refor·
mul:mdo outro, apresentado em abril deste ano; e o fiz cm caráter pessoal,
mas, sem dúvida alguma, auscultando o s..:ntimcnio c o desejo desta Casa,
pai~. aqui, repito, pela voz da A RENA e do MDB, já se proclamou reitera·
das vezes. Sr. Presidente, que <I Lei n9 4.330 é uma lei superada, que está cm
dl.!:-.acordll com o próprio texto constitucional atual, não podendo prevalc·
cer, c, conseqUentemente, nÜl') podendo disciplinar o exercício do direito de
greve.
O SR. ('RESIDENTE (Alexandre Costu)- Peço a V. Ex• concluir o
~cu discurso, nobre Líder. pois seu tempo está esgotado.
O SR. ALOYSIO C! lAVES (ARENA- PA)- Pois não, farei imc·
di<llamenle, Sr. Presidente.
D<~í, esse desencontro ..:ntrl.! a realidade social, as greves c a impossibili·
dadc li.:l;\al de enquadr:í-las c solucioná-las pacificamente.
I! preciso, sobretudo. disciplinar o arl. 142, § I• da Conslituiçào, como
aiudu não SI.! fez m:stc Pais, pura dar à Justiça do Trabalho a plena autoridade para e>..crccr o seu poder normativo, porque este será o caminho para eliminar ou reduzir, de umn m:meira drástica, os movimentos grevistas.
Em o que tinha a dizer ao Senado, como justificação, Sr. Presidente, por
haver retirado o projeto que, anteriormente, apresentara e voltar, agora, no
:~ssunto, com um novo projeto mais abmngcnte cm relação ao primeiro.
(Muito bem! Palmas.)
.ft'U

E o st>guinle o projeto a que se refere o Sr. Aloysio Chaves em
d1:çcurso:

I'ROJETO DE LF.I DO SENADO N• 249, DE 1979
Espcclficu ns hipóteses cm que as decisões, nos dlssidlos colctl..
l"US, podcriio cslubclcccr normas e condições de trabalho, trata do
exercício do direito de gn•vc, c dá outras providências.
O Con~rcsso Nucionul decreta:
Art. 1~ As decisões proferidas pelos Tribunais do Trabalho, em açilo
de dissldio coletivo, instaurado nos termos dus leis que rcgulum u matériu,
rodcriio, nus limiles da sua jurisdição, estabelecer normus c condições de
truhulho, inclusive pura os t:fcitos de nxuçi\o de sulàrios:

a) quando a realidade económico·social do Pa{s ou da região tornar injustas as atuais condições de trabalho;
b) quando ocorrer elevação do custo de vida, de modo a se tornar insuficienle a remuneração conlralual dos trabalhadores;
c) quando for conveniente estabelecer justa proporcionalidade entre a
remun..:raçii.o contratual dos trabalhadores c os lucros auferidos pelo empresário;
d) quando se tornarem necessárias normas que complementem a lei c os
regulamentos internos das empresas;
c) quando, em qualquer caso, as condições de trabalho vigentes possam
contribuir para a perturbação da ordem social c da harmonia entre empregados e empregadores;
n quando for necessário estabelecer salário profissional pura determinada categoria ou parte dela.
Art. 29 A sentença normativa, o acordo colctivo e a convenção coletiva
de trabalho poderão ultrapassar a taxa legal para o reajuste de salários, dcs·
de que o excesso não seja repassado para o preço dos produtos ou serviços.
§ J9 A infraçào ao disposto neste artigo importarà:
a) na proibição de contratar com pessoas jurfdicas de Direito Público;
h) em crime contra a economia popular, punível na forma do artigo 29,
parágrafo único, da Lei n91521/SI, aplicada, segundo o artigo \2 da mesma
lei, aos diretorcs c demais integrantes da administração da empresa.
§ 29 Em caso de reincidência, a pena prevista no parágrafo anterior será aplicada em dobro.
Art. J9 A greve é um direito que só não podcrâ ser exercido nos serviços públicos c atividades essenciais definidas em lei (Constituição Federal,
arl. 162).
An. 4• Considera-se legitimo exerclcio do direito de greve a suspensão
coletiva e temporária, total ou parcial, da prestação de serviços a empregador, determinada pelo sindicato de trabalhadores, devidamente autorizado
através de deliberação da assembléia geral, uma vez configurada qualquer
das hipóteses previstas no artigo J9,
§ J9 A participação na greve é restrita aos empregados ou estabeleci·
mentes por ela alcançados.
§ 29 Não existindo sindicato que represente a categoria profissional, a
assembléia geral será promovida pela federação a que ele se vincularia ou, na
inexistência desta, pela correspondente confederação.
Art. 59 O exercício do direito de greve deverá ser autorizado por dcci·
são de assembléia geral do sindicato que representar a categoria profissional,
mediante escrutínio secreto e por maioria de votos, exigindo-se, em primeira
convocação, mctlldc mais um, e, cm segunda, 1/3 (um terço) dos associados
dirctamcnte interessados, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 49,
§ 19 Se a cessação coletiva do trabalho restringir-se a uma empresa ou
a um cstabdecimento, a regra do parágrafo anterior será aplicada cm razão
dos trabalhadores daquela empresa ou deste estabelecimento.
29 A Assembléia Geral instalar-se-fi c funcionará na sl!:de do sindicato ou, na falta deste, cm local designado pela correspondente federa~ão ou
confederação, podendo reunir-se, simultaneamente, na sede das delegacias c
scçõcs do sindicato, se a respectiva base territorial for intermunicipal, esta·
dual ou nacional.
§ 39 Entre a primeira c a segunda convocações deverá' haver intervalo
mínimo de 24 (vinte c quatro) horas.
§ 411 Nas entidades sindicais que representem rnais de 10.000 (dez mil)
profissionais da respectiva categoria, o quorum de votação será, cm segunda
convocação, de 1/6 (um sexto) dos associados.
Art. 69 A mesa apuradora da assembléia guc autoriz<t a paralisação
do trabalho serú presidida pelo presidente do sindicato ou, no seu impedi·
mcnto, por quem o substituir, nos termos do que estiver previsto no rcspecti·
vo estatuto.
§ J9 Apurada a votação c: lavrada a ata, a dirctorin do sindicato providenciarft a notiticaçi\o, por escrito, do empregador, das reivindicações da
classe c dos motivos do dissidio, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias
pura negociações di retas, lindo o qual, não havendo conciliação, poderão os
empregados abandonar pacificamente o trabalho.
~ 211 Se das negociações diretas resultar conciliação, deverão os seus
termas ser apresentados ao órgão competente da Justiça do Trabalho, pura o
efeito de instrumcntalizuçüo aliciai através de sentença normativu homolo·
gatória.
Art. 711 O instrumento jurrdico-processual para solucionar greve imi·
ncnte ou já deflagrada será a açào de dissldio coletivo instaurada:
u) pelos sindicutos representativos das categorias profissionais ou económicas interessadas no conflito e, nu inexistência de sindicato organizado
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nn localidudc, pela Fcdcruçiio respectiva ou, nu rnlta dcstn, peln Conrede·
racrlo:
h) pelo órgiio local do Ministério Público junto à Justiça do Trabnlho;
c) por qualquer dus empresas atingidas pela greve;
d) pelo Tribunal competente pnru julgar o dissídio, rx officlo, mediante
Port:1ria de seu Presidente.
Art. 81' O ajuizumcnto de açào de dissidio colctivo, cm caso de greve,
m1s hipóteses dns alíneas u, h c c do artigo anterior, será feito através de pc·
tição c:scrita, cm tantus vins quantas sc:jam as partes contrárias, com u des·
criciio minuciosa dos ratos determinantes da greve, as pretensões dos grevis·
tas c a SL'Iuçtio apresentada a título conciliatório.
Parúgraro único. A petição inicial da a~fio de dissidio colctivo, cm
caso de greve, na hipótese de ujuizamcnto pelo sindicato, rederaçfio ou con·
redcraçUo da categoria prolissionul, deverá ser instrufdu com os seguintes
documc;ntos:
a) comprovantes da publicação do edital de convocação para a us·
scmblí::iu gemi que deliberou a respeito da greve;
h) lista dos associados do sindicato, quites com a tesouraria;
c) lista dos as.~ociados quites com a tesouraria presentes à assembléia
geral;
d) reprodução autenticada da ata da assembléia geral que houver deliberado a respeito da deflagração da greve;
e) cópia da notificação escrita remetida ao empregador, concedendo·
lhe o prazo de 5 (cinco} dias para as negociações diretas;
f) reprodução autenticada do recibo comprobatório da entrega du noti·
ficaçfio a que se refere a alfnea anterior.
Art. 99 A ação de dissídio colctivo cm caso de greve serã processada,
no que couber, de conformidade com o disposto no Titulo X. Capitulo IV,
da Consolidação das Leis do Trabalho, c gozurã de prcrerência sobre todos
os demais processos de competência da Justiça do Trabalho.
Art. 10 Quando instaurada ex officlo, na forma da al!nea d do artigo
79, a audiência de conciliação será aberta com o exame da proposta de acor~
do, naquele ato apresentada à consideração das partes por iniciativa do juiz.
Art. II. O nllo comparecimento de quaisquer das partes, nos casos
previstos nas aHneas b c d do artigo 79, nfio impedirá o prosseguimento da
instrução e o julgamento do processo.
Art. 12. Não havendo acordo, no caso de instauração ex ameio da
ação de dissídio coletivo ou de ter sido ela requerida pelo órgão do Ministério Público que runciona junto à Justiça do Trabalho, serã aberto prazo de
24 (vinte e quatro) horas para contcstnção, sucessivamente aos grevistas c às
empresas, prosseguindo-se na rormn do disposto no artigo 864 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13. O juiz zelará para que a açilo de diss!dio coletivo em caso de
greve seja instruída c julgada no prazo de lO (dez) dias, contados do seu ajuizamento, rc:ssnlvadu u hipótese de diligêncius indispensáveis.
Art. 14, Prorerida u sentença normativa, a greve deve cessar de imediato.
§ J9 A inrração ao disposto neste artigo terá como conscqllêncius:
a) ilegalidade da greve;
b) nUa se admitirá recurso interposto pelo sindicato dos grevistas contra a decisão normativa;
c) intt:rvcnção no sindicato, por dccis5o judicial e pelo prnzo máximo
de 6 (seis) meses.
§ 21' Para os fins da ulíneuc, deste artigo,o Ministério Público, dentro
de 48 (quarenta e oito) horas, reprcscnturá ao Juiz Federal, que tomará us
providências consideradas necessárias e decidirá no prazo de lO (dez) dias
contudos do recebimento da represcntuçilo.
§ 39 O recurso contra a decisão do Juiz Federal cm nenhum caso terá
crcito suspensivo.
§ 4• Profcridu u dccisuo pelo Juiz Federal, o Ministro do Tmbalho
suspenderá os direitos sindicais c destituirá todos os titulares de seus órgãos
&ldministrativos, praticando os dcmnis utos decorrentes du intervenção.
§ 5Y O Ministro do Trabalho lixará, expressamente, o prazo de suspcnsiio dos direitos sindicais, até o limite de 12 (doze) meses.
§ 69 A suspensão de direitos sindicais será revogável, a critério do Ministro do Trubulho.
Art. 15. Estulei entrurá em vigor nu data de sua publicação, rcvogn·
dus as disposições em contrMio, especialmente us da Lei nY 4.330, de 1~' de junho de 1974.
Justlflcuçuo
O presente Projeto de Lei, rerormulundo o que apresentamos ao Senado
cm abril deste uno, constitui tcntutivn v{ilida pura cquucionur corretumcnte
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os connitos que emergem com grundc intensidade, nestn rusc de transição
polfticu, dentro do quadro socinl brasileiro.
A ubcrtura sindical deve acompanhur pari pa.uu e cm alguns casos até
preceder- :1 n:rorma politic:1 cm curso no Pnls, visando ll impluntuçào do
regime dc:mocr{ltico, após inlprcscindlvcl rase revolucionârin cm que vigcrum
leis de c:xceçiio, jú revogadas pela Rerorma Constitucional uprovadn em
197R.
1\ greve surgiu nos tl!mpus ntuuis como um rato puramente econômico.
Realmente, cm seus primórdios, este é o traço que a define. No entanto, com
o cvolvcr dos anos c o recrudescimento dos surtos parcdistus, roi a greve
alç;mdo-sc i1 categoria de um rato social em virtude da cxtruordinúria guma
de interesses que aretava. Na primeira fase, ela é um raro essencialmente cconômico, mero elemento de luta da classe opcrâria, sem qualquer conscqUênciu di reta no campo do direito, Na scgundít, pela profundidade e intensidade
com que a reta os interesses da sociedade, apresenta-se iniludivelmente como
r:uo político-econômico. Finalmc:nte, a longa e árdua luta dus classes obreirus coroou-se de êxito com a elevação dn greve à categoria de direito, reconhecido c proclamado cnraticamcntc na legislação dos povos cultos c livres.
Daí em diante a greve: aparece com ato juri'dico (Aloysio du C. Chaves, "Direito de Greve:" - Imprensa Universitária - Belém - 1963).
Normalmente, acrescenta Paulo Garcia ("Direito de Greve", cd. Trabalhistas SfA., Rio, 1961, pág. 14)- e muitas legislações assim o exigem-" o
sindicato é o órgão declarador e dirctor da Greve. Ao assim proceder, o sindicato maniresta uma vontade, que tcrf1 rorça bastante para criar, modificar,
manter ou extinguir direitos. l!, pois, um ato jurfdico unilateral".
Mas o rato de ser hoje a greve um ato jurídico implica, necessariamente,
como proressa o eminente Murio de La Cucva ("Dcrecho Mexicano dei Trabajo", vai. 29, pág. 801), na "suu regulamentação, pois para que a ordem te~
gal de um Estado raça produzir a um ato de vontade ercitosjurídicos desejados, é necessário que o ato rcuna os requisitos de rundo e de forma previstos
em lei".
Mas para chegar-se a essa conquista um longo caminho foi percorrido.
O grande Hauriou considera o direito de greve um desratccimcnto do regime
estatal. ''A greve, afirma ele, é um procedimento de violência, que causa ao
monopólio estatal o mesmo prejuízo que o direito de legítima defesa"
("Principes de Droit Public", 6• ed., púg. 417).
Outros há que, sem preconizar a completa regulamentação do direito de
greve, como Paul Pie, entendem que esse direito é um corolário lógico, c,
portanto, legítimo, do principio de liberdade do trabulho, só não sendo admissível quando as leis dn revolução restituíram às partes, teoricamente ao
menos, sua completa independência.
Josserand deu ao problemu enquadramento preciso •• A tese do direito
absoluto tem contuUo com partidários desejosos de ruzer do direito de greve
um direito sagrado, um super-direito: paru eles a greve levaria cm si mesmo
sua própria JustincaçUo, suu pró pia legitimidade c, salvo manobras que a co·
loquem sob a lei penal, ach<tria no terreno do direito civil uma escalo de impunidade. Essa tese tem rracassado nu doutrinu como nu jurisprudência; é
anti·sociul c singularmente perigosa, desconhece esta verd<tdc inqurstionó.vcl: que o direito de coalizão roi institufdo pelo legisludor cm atenção a um
fim determinado: n salvaguardu dos interesses rrolissionais. Tem sido comprcendidu desse modo, como arma profissional; dita arma não poderia ser
posta senüo ao serviço da profissão; se ela é utilizadn como fins extrn~
prolissionuis. converte-se em um perigo pura aqueles que n usnm" ("l!volutions et actualités"- Conrcrcnciais, Paris, 1936, púgs. 99 a 100}.
No mundo contemporâneo, nu legislação dos países civilizados, a greve
tem oscilado entre dois palas: o direito e o delito. E escreve a propósito JeanPierre BouCre, de quem recolho aquele pensamento: "La gri:ve a été fort souvent considéree commc J'exercice d'um droit nature!; mais cc point de vue
doit echapper IIU juriste qui s'en tient UUX législutions positives; ii Jui raut
dane détcrmincr à queiJes conditions ii existe véritublcment un droit de greve, pour ensuitc cn définir l'ubus ct dire, par conséqUent, duns qucllcs circonstunces, lu ccssution du truvail n'étant plus légitimc, ii convient que ccs
conditions nc soicnt plus réunics. Une telle attitudc, ccpendant, n'impliquc
pas lu méconnaissancc d'une l~gitimité diiTérentc l'csprit dcs grévistes" ("Lc
Droit de Gréve", Libruiric Sircy, Paris, 1958).
O puncwm prurm.f dcssu delicndu qUestão, nos pulses de regime demo·
crf1tico, reside precisamente em estnbe1ecer, utruvés de mecanismos u.dequudos c prudcntcs,ns condições puru o cxcrcfcio desse direito, de mnneiru rcspons{lvcl c pucfficn.
A greve é um direito, é certo, mus tumbém nilo se configura como urna
obrigação n ser impo.~tu por minorias ocnsionuis il maioriu dos trubnlhudorcs
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da c:ttegoria, antes ou após denagrado o movimento paredista, mcdiuntc
processos de intimidação de qualquer natureza.
Estes os princfpios uxiais que nortearam a elaboração do presente Proje·
to de Lei, que se procura explicitar, sob outros aspectos, nesta Justificação.
Contruriamente à Constiluição de 1946, que reconhecia o direito de gre·
ve, subordinando o seu exerdcio ao regulamento da lei (nrt. 158), a atunl
Carta Magna assegura aos trabalhadores esse mesmo direito (art. 165. XX),
tout court. proibindo apenas que ele seja exercido nos serviços públicos c ati·
vidadcs essenci.1is, definidas em lei (nrt. 162),
Esse tratamento constitucional connita com a Lei n9 4.330, de )9 de ju·
nho de 1964, uma vez que o exercício do direito de greve foi ali previsto, su·
bordinado a procedimentos que restringem e até mesmo cerceiam o uso dcs·
sa prerrogativa assegurada pela Constituição aos trabalhadores.
Daí a necessidade de se estabelecer uma nova abordagem para o assunto, que garanta o exercício do direito de greve sem as limitações atuais, mas
proporcionando, por outro lado, segurança à ordem social.
O mecanismo ideal para isso parece residir na previsão legislativa de
uma matéria tratada pela Carta Magna c até agora.esquccida pelo legisla·
dor, qual seja a espccincaçiio das hispóteses em que as decisões normativas
da Justiça do Trabalho poderão estabelecer "normas c condições de traba·
lho" (art. 142, § I•, da Constituição da República).
Complementando essa especificação, urge simplificar o procedimento
dos processos de dissídio coletivo nos casos de greve, inclusive atenuando a
excessiva c rígida intervenção das assembléias sindicais para que seja instaurado o competente dissídio colctivo cm caso de suspensão coletiva de traba·
lho.
Utilizando tentativas anteriormente ensaiadas pelo Projeto do Código
do Trabalho, de 1951, pelo Projeto de Código Processual do Trabalho, de
1952, c pelo antcprojeto de Código de Processo do Trabalho, de 1963, este da
lavra do eminente jurista, professor e magistrado trabalhista, Ministro Mol.art Victor Russomano, e ainda com subsídio proporcionados pela experiên·
cia c pela jurisprudência mais recente dos Tribunais do Trabalho, o presente
projeto pretende, justamente, enriquecer a legislaciio trabalhista com as técnicas indispensáveis para o seu uso comedido, mas sem restrições que conni·
tem com o tc~tto constitucional.
As hipóteses previstas no artigo I~' do projeto, reguladoras do poder
normativo da Justiça do Trabalho, passam a constituir, também, as circustâncias que poderão levar à greve. Esta, só poderá ser deflagrada por determinação da dirctoria da entidade sindical representativa da categoria perti·
nentc. Finalmente, a mesma diretoria fica obrigada a notincar, por escrito, o
empregador, das reivindicações da classe e dos motivos do dissfdio,
concedendo-lhe o prazo de cinco (5) dias para negociações dirctas, findo o
qual, não havendo conciliação entre as partes, poderão os empregados aban·
donM pacificamente o trabtllho.
O e~crcicio do direito de greve fica, assim, sujeito a um mínimo de con·
dições. Enfatiza-se a negociação direta entre empregados c empregadores,
dispensando a intermediação de terceiros, antes que se instale, se necessário,
a fase judiciária c eliminam-se os formalismos desnecessários para a de na.
· gração do movimento grevista. A diretoria da entidade sindical trabalhadora
é que ficará encarregada de emitir a ordem de suspensão do trabalho, mas é
lógico que, se os empregadores não estiverem de acordo com a atitude da di·
reteria, não lhe darão apoio, fadando ao insucesso a srcve que for artificial·
mente provocada.
O artigo 29 do Projeto tenta nexibilizar, por outro lado, a competência
du Justiça do Trabalho com relação à concessão de reajustes salariais, prevendo que eles possam ultrapassar u taxa legal, desde que o excesso não seja
repus.•mdo pelus empresas para o preço dos produtos ou serviços.
O citado artigo inclui nu área de sua aplicação as convenções c os acor·
dos coletivos de trubalho, que, no Direito Comparado, são os principais instrumentos de solução dos conflitos coletivos e, no Brasil, estão ganhando im·
portti.ncia CjUC nüo possufam.
Os dois purâgrufos desse urtigo procuram estabelecer sanções- de or·
dem econômicu c de ordem penal- para os empregadores que infrigirem a
"cláusula do não-repasse", A simples proibição de repasse, como vem se fu/cndo nu práticu sindicnl bmsileiru, torna-se, às vezes, inócua. Despida de
snnçoio, trnnsformu-se numu Jrx /mpt•rft•cta. A sanção valoriza o preceito.
Os rencxos que suH infrnçiio pode provocar no processo innucionário
justilica que as penalidades rmpostns não se limitem 11 restrições de ordem
processuul e cconômicu, nlcançnndo-se, tnrnhém, à e~fcru da sanção crimi·
na I.
A partir do urtigo 3~. c depois de lcrnbmr as únicus limituções impostas
ao direito de gn:ve pdn Carta Magna- proibindo qUI: ele seju exercido nos
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serviços públicos e atividudes assenciais, definidas em lei- passa o Projeto a
prever o procedimento que deverá ser observado pura deflagrar greve, com
autorização dos interessados, cm Assembléia Geral; o meio formal de fazer
chegar uo conhecimento do empregador os motivos da insatisfação da classe
trabalhadora e as bases por esta apresentadas à conciliação.
O Projeto pretende que os connitos coletivos de trabalho, manifestados
através de greve, passem a ser solucionados exclusivamente pelo Poder Judi·
ciário, intervindo o Pode Executivo apenas através do órgão local do Ministério Público junto à Justiça do Trabalho, para instaurar açào de dissfdio coletivo, quando isso se fizer necessário.
As hipóteses previstas no artigo 19 do projeto, reguladoras do poder
normativo da Justiça do Trabalho, constituem, também, as circunstâncias
que poderão levar à greve.
Inspirando-nos na experiência do antcprojcto da Consolidação das Leis
do Trabalho, publicado pelo Governo no Dlírlo Onclal de 2 de maio do cor·
rente ano, para cá trasladamos algumas de suas normas, adaptando-as ao
espirita do projeto, quando isso se fez necessário.
Assim ocorreu, a título exemplificativo, com o conceito de greve, com a
restrição de participação nos empregados ou estabelecimentos por ela ai·
cunçados, com a possibilidade de sua deflagração por federações ou confede·
rações na incxisténcia de sindicato representante da categoria profissional.
O exercício do dircto de greve ficou sujeito a um mínimo de condições:
autorização por decisão de assembléia geral do sindicato que representar a
categoria profissional, escrutínio secreto, quorum qualificado, convocação,
prazo para negociações diretas e previsão da instrumentalização oficial da
conciliação, no caso de ter sido ela celebrada.
A partir do artigo 79, depois de disciplinar o exercfcio do direito de gre·
vc, passa o Projeto a prever o procedimento que deverá ser observado pela
Justiça do Trabalho para solucionar greve iminente ou já dcnagrada.
O dissídio coletivo pode ser instaurado pelos seguintes órgãos ou enti·
dades:
a) sindicatos representativos das categorias profissionais ou econômi·
cus interessadas no conflito e, na inexistência de sindicato organizado na lo·
calidude, pela Federação respectiva ou, na falta desta, pela Confederação;
b) pelo órgão local do Ministério Público junto à Justiça do Trabalho;
c) por qualquer das empresas atingidas pela greve;
d) pelo Tribunal competente para julgar o dissfdio, ex offlcio, median·
te portaria de seu Presidente.
Pura cada caso se previu o procedimento especifico correspondente, estabelecendo prn.zos exíguos para a solução do conflito c estabelecendo a
obrigatoriedade da realização de assembléias gerais para o ajuizamento do
dissídio coletivo.
Sujeitando-se os motivos da greve à apreciação de Órgãos do Poder Judiciário, uma vez proferida a sentença normativa pelo Tribunal, a greve deve
cessar de imediato. Persistindo a suspensão do trabalho, só então a greve se·
rá considerada ilegal c, nesse caso, como pena, não se receberá recurso in·
terposto pelo sindicato grevista contra a decisão proferida pelo Órgão JUdi·
ciário, completando-se a sanção com as medidas de intervenção ~revistas no
urtigo 14, g J9, letra C, c parágrafos 29 a 69 do citado artigo.
Usa-se essa intervenção como meio de assegurar o cumprimento da nor·
ma do urtigo 14, caput. Essa é a sanção mais grave que se pode impor contra
um sindicato e tal sanção é perfeitamente cabfvel quando este se recusa a
cumprir decisão judicial trabalhista.
A intervenção, fica condicionada a representação do Ministério Público
e ao julgamento do Poder Judiciário, Afasta-se, assim, a competência do Ministro da Trabalho. A este, porém, cabe praticar os atas relativos à intcr·
vençilo c à suspcnsiio dos direitos dos dirigentes sindicais.
Por outro lado, limita·se a intervenção ao prazo máximo de 6 (seis) me·
ses, tempo considerado suficiente pura que se normalíze a vida da entidade
sindical.
Estabelece-se que a intervenção no sindicato gera a destituição de todos
os seus dirigentes,
Mus, simultunenmente, (a) limita-se o prazo de suspensüo dos direitos
sindicuis do trnbnlhor, que niio podr:rú ser superior a 12 (doze) meses,
revogando-se o direito atuul, que udmitc 11 sançilo ad pt•rprtuam rei memorie,
c (b) facult:t-se uo Ministro do Trubalho revogar, u qualquer tempo, a pena·
lidnde impostu.
Passarão, assim, os conflitos coletivos de trubulho, manifestndos através
de greve, u ser solucionados, no Brusil, cxclusivumentc pelo Poder Judi·
ciCtrio, intervindo o Poder Ex.ccutivo apcnns pelo Órgiio locul do Ministério
Público junto à Justiça do Truhulho, paru instuurar o dissfdio, quando isso
se fitcr ncccss{trio.
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O desempenho du competência normutivu da Justiça do Trabalho assumiria, dessa muncira, o realce que as Constituições sempre lhe quiseram atri·
hui r, desde 1946, usscgumndo-lhe, realmente, meios de estabelecer normas e
condições de lrubulho que funcionem instrumento de harmonia entre cmprc.
gados c empregadores.
A vida econômica moderna, inteiramente marcada pela divcrsilicaçiio,
exige normas cspccfncas pura relações cspecfficas de trubalho, em que se
considerem as utividades e profissões envolvidas, os locais ou regiões subjacentes c a mutabilidade das circunstâncias histúricas, tudo illsu dentro de um
clima de celeridade que diminua, no máximo, os conflitos naturais que se estabelecem entre o capital e o trabalho. E quem está em condições de atender
com 'presteza essas exigências 6 o Poder Judiciário. Por isso, nunca é demais
repetir o que muito tlpropriudamente escreveu o eminente Ministro Mozar
Victor Russomano na sua importante obra DIREITO SINDICAL PR!NCIPIOS GERAIS, à página 256, da to edição: "existe correlação cs·
trcita entre a competência da Justiça do Trabalho para dirimir todos os conflitos coletivos e a ampliação da possibilidade de greve. Quanto menor for
aquela competência, maior há de ser a margem legal para o apelo às formas
violentas c diretas de solução dos conflitos coletivos".
O que este projeto pretende 6 exatamente isso: compatibilizar a competência da Justiça do Trabalho com a sua destinação constitucional, a fim de
diminuir ao máximo as formas violentas e diretas de solução dos conflitos
colctivos.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1979. - Aloyslo Chaves.

LEGISLA ÇÀ O CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 162. Não será permitida greve nos serviços públicos e ntividades
essenciais, definidas cm lei.
LEI N• 4.330- DE t• DE JUNHO DE !964
Re~ula

o direito de ~reve, na forma do art. 158, da Constituição

Federal.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - O projeto do nobre Senador
Aloysio Chaves será publicado c encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.
O SR. PRESIDENTE {Jorge Kalumc) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Dirceu Cardoso.

O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE ii REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI·
cADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE {Jorge Kalumc) - Sobre a mesa, projeto de lei
que será lido pelo Sr. J9-Secrctário.
E lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• Z50, DE 1979
Determina que os empregado!! de estacõe!l do Interior farão jus a
rcmuneraciio correspondente ao re~lme de uprontldio", pelas horas
que excederem às da jornada normal de lrahalho.
O Congresso Nacional decreta:
Ari. I• O urt. 243 du Consolidação das Leis do Trabalho, nprovndu
pelo Decreto-lei 09 5.452, de 19 de maio de 1943, passa a vigorar com a se·
guinte rcduciio:
"'Art. 243. Os emprcgudos de estações do interior, cujo ser·
viço for de natureza intermitente ou de pouca intensidade, furão jus
a remunerução correspondente ao regime de >~prontidão", pclus
horus que excederem às du jornudu normul de trabalho."
Art. 29 E:.tu lei entrarú em vigor nu data de sua publicação, revogadas
us disposições cm contrário.

Jusllncação
Um:1 das principais normas de proteçào ao trabalho contidas na CLT é,
sem dúvida, aquelu do urt. 411 que "salvo disposiçiio especial expressamente
consignada", considcru como de efetivo exercício o período em que o empregado esteja à disposição do empregador aguardando ou executando ordens.
Sobre a importância c o alcance do preceito, vale transcrever os seguintes pronunciamentos dos renomados juristas:
Amaro Barreto, Juiz do TRT da t• Região:
"Outro importante priucfpio de tutela geral do trabalho, pelas
conseqüências que acarreta, é o de se considerar como de serviço
efetivo o tempo em que o empregado fica à disposição do emprega·
dor, ou executando, ou aguardando ordens.
Assim, não só o tempo em que o empregado trabalha, senão
tamb6m o cm que espera ordens do empregador, siio considerados
de serviço crctivo.
Tempo em que o empregado aguarda ordens do empregador é
aquele cm que, por não haver serviço na empresa, espera-se que haja" {Tutela Geral do Trabalho, vol. 2, pógs. 36/37).
Arnaldo Sussckind, ex-Ministro do Trabalho c do TST c um
dos autores da Consolidação:
"Tempo de serviço. Não é necessário que o empregado esteja,
efctivamente, prestando serviços ao seu empregador, para que o
respectivo período seja considerado como tempo de serviço cfetivo.
t desnecessário sublinhar a importáncia do conceito de tempo
de serviço, pois quase todos os direitos do empregado e, portanto,
obrigações do empregador, nascem ou crescem em função dele. O
direito ao salário, às fl:rias anuais, à indenizaçiio por despedida in·
justa, à estabilidade no emprego, são apenas alguns exemplos que
apontam a sua relevância. Outrossim, a fluência da jornada de trabalho e portanto, a caracterização do trabalho extraordinário, se
subordinam ao conceito legal de tempo de serviço, computando-se
como de trabalho efetivo o período em que o empregado estiver à
disposição do empregador, ainda que aguardando ordens.
Estendo no conceito de tempo de serviço consubstanciado no
art. 49, ora em exame, 6 que o Egrégio Tribunal Superior do Traba·
lho vem decidindo que a interrupção do serviço por motivo de chuva ou de estrago de máquina não isenta o empregador do pagamento dos respectivos salários, ainda quando estes forem horistas:
"Sempre que o empregado comparece para trabalhar c o deixa de
razer por conveniência do empregador, ou por qualquer outro motivo alheio à sua vontade, isto é, desde que o motivo impeditivo não
decorra de culpa sua, lhe 6 devido o salário do tempo não trabalhado, Não constitui rorça maior, que exima o devedor, a ca(da de
chuva nem o estrago de máquinas. Tais fatos constituem ônus, risco do empregador que não podem ser transferidos para o empregado, Assim sendo, devem ser computados em favor do empregado as
horas não trabalhadas pelo Recorrente, que representam diferença
de salários nos dias em que ficava parado, aguardando ordens de
serviço" {Ac. da t• T, no Proc. n• 3.235·53; Delfim Moreira Jr.
Rei.; DJ de 11·3·55).
Cube ao empregador os ricos do negócio, devendo pagar uo
empregado os salários dos dias em que não houve trabalho devido
no mau tempo. Alega a Recorrente que sendo horista o Recorrido
só teria direito às horas cfetivamente trabalhadas c nesse sentido
citu decisões, salientando, ainda, a rorçn maior. Como bem salienta
o V. acórdão: "quando o empregado contrata seus serviços, se
obriga o empregador a lhe dar trabalho. Se este não puder ser realizado, nos dias de chuva, nenhuma culpa cabe ao empregado, devendo o empregador remunerar o empregado que fica, embora parudo, à sua disposição". {Ac. da 3• T., no Rcc. Rev. 982·57; Tostes
Multa. Rei.; DJ de 30·8·57)" {Comentários à CLT, vol.l, págs. 138
e 140).
Ni\o obstante o acerto do legislador na aprovação do uludido preceito
- pois, í: de justiça que o empregado mantido à disposição do empregador
tcnhu direito às vantagens decorrentes dessa situuçUo - casos há cm que,
por rorca da ressulvu expressa nu lei, outros critérios silo udotudos.
Entre os utingidos pclus exccções, encontrnm-se os rcrroviúrios de cs·
tucõcs do interior, cuja jornudu de trabalho é pruticumentc indeterminadu,
cm face do disposto no urt. 243 du CLT, i11 v1•rhls:
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"Art. 243. P:1r:1 os empregados de estações do interior, cujo
for de natureza intermitente ou de poucu intensidude, não
se aplicam os preceitos ger<lis sobre duração do trabalho, sendolhes, entretanto, assegurado o repouso contínuo de dez horas, no
mínimo, entre dois períodos de trabalho e descnnso semanal."
.~crviço

Assim os aludidos trubalhadores, embora compelidos a não se afastar
do local de trabalho, c impedidos, portanto, de exercer outra atividadc que
lhes possa proporcionar ganhos adicionais, nada recebem pelo excedente à
jornada normal de M horus diúrias.
Comentando o dispositivo cm tela, c criticando mesmo a esdrúxulu si·
tuução por ele criudu, afirma Arnaldo Sussekind:
..Tratundo-sc de estações do interior, onde o serviço for de na·
turezn intermitente ou de pouca intensidade, os respectivos empregndos não se beneficiarão das normas pertinentes à duração do trabalho; mas a lei prescreve que, entre duas jornadas de trabalho, seja
observado o intervalo mínimo de dez horas consecutivas e se lhes
assegure o repouso semanal, jú agora remunerado. Destarte, não se
aplicam a tais empregados os preceitos que limitam a jornada nor·
mal do trabalho e regulam o serviço conceituado como extraordinário. Só por via oblfqua a lei estabelece uma restrição quanto ao
tempo em que esses empregados podem pr.rmanecer, diariamente, à
disposição da empresa, ao estipular o intervalo compulsório de dez
horas entre duas jornadas de trabalho'\
terminando por reconhecer que a razão está com Russomano (Comentários
à CLT, vai. 11 pág. 110).
São ainda do Mestre Victor Russomano os seguintes argumentos apoia·
dos por Sussekind:
"O princípio específico do trabalho ferroviário é o de que se
considera tempo cfetivo de serviço o prazo em que o empregado
fica à disposição do emrregador, isto é, aguardando ou executando
ordens (art. 238, combinado com o art. 49),
O art. 243, porém, resolveu excluir dessa norma e, bem assim,
de todos os princípios gerais sobre duração do trabalho, os empre·
gadm que estejam sediados cm estações ferroviaias do interior,
onde o serviço seja de pouca intensidade ou intermitente.
Na verd:tde, o serviço desenvolvido nessas condições é suave.
Se se tornar excessivo, automaticamente, cscnpará o trabalhador
das restrições do artigo, porque não será intermitente a sua ati vida·
de, nem a estação será de pouco movimento.
A medida, no entanto, nos parece rigorosa demais. Seria mais
razoável que se fizesse com essa numerosa classe ferroviária, que
aceita a vida precária do nosso interior, o que se fez, por exemplo,
com o vigia (art. 62, alínea b).
A lei, todavia, só lhe concede um repouso diário de dez horas
consecutivas, no mínimo, entre duas jornadas de trabalho, e o re·
pouso semanal, esquecendo que, mesmo nos serviços intermitentes
ou de pouca intensidade, a atenção do trabalhador está sempre vai·
tada pura u tarefa que lhe foi confiada, de sentinela para qualquer
eventualidade, o que também C: trabalho e, como tal, merece remu·
ncração condigna" (Mozart Victor Russomnno, Comentários à
CLT. vai. 2, púgs. 435/436, nossos os destaques).
Truta-se, pois, de uma situucão que, se por um Indo, encontra justifica ti·
va nu ncccssidude da redução dos custos opt!racionais das estradas de ferro,
por outro, prejudicu físicn c economicamente os ferroviários do interior.
lmpunlm-sc, destartc, a ndoçilo de um novo critério, capaz de atender
ruzouvclmcntc n um bus ns partes, portanto, mantida a ntual redução do art.
243 du CLT, obrigatória será n suuuplicuçilo, conforme têm proclamado os
Tribunuis Regionais do Truhulho c o próprio STF, através da Súmula nll61,
assim redigid:1:
"61) Aos ferroviários que trabulhnm em "estaçilo do inte·
rior", ussim clussilicudu por autoridude competente, nilo silo devi·
das homs extrus (CL T, urt. 243)."
Acreditumos que 11 solução oru propostu concilie os interesses das ferro·
vius c de seus empregados do interior, no tocuntc 1\ duruçi\o do trabalho c à
rcmunerução dus horus cxtrus.
O projeto reconduz os citudos ferrovi{lrios à jornudu normul de 8 horus.
Ao mesmo tempo, considera como de "prontidão" us horus cm que o trnbn·
lhallur permanecer i1 disposiçiio da empresu, além du jornudu normal.

A figum da "prontidão" está devidamente explicada no~ 39 do art. 244
du CLT, como sendo o regime cm que o empregudo fica nus dependências du
cstruda aguardundo ordens. Ora, o empregado das cstuçõcs do interior per·
manecc no recinto de trubalho- porqunnto a própria residéncia dificilmente se cncontru distante da estação c quase sempre i: de propriedade da ferroviu- não upenas aguurdundo ordens mas pronto para cumprir suas tarefas,
sendo :1ssim inteiramente cabfvcl considerá-lo de "prontidão" pelas horas
excedentes às da jornnda normal.
Finalmente, determina o art. 243 da CLT, com a nova redução propos·
la, que as horas de "prontidão" tenham a remuneração prevista para esse
tipo de serviço, ou seja, 2/3 do salário-hora normal, conforme prevê o§ 39 do
art. 244 du mesma CLT.
A remuneração das horns de "prontidão" compensará a permanência à
disposição da ferrovia pura execução dos serviços intermitentes ou de pouca
intensidade, característicos d;~s estações do interior. Em contrapartida, are·
dução de mais de I/3 do ónus com o pagamento de horas extraordinárias
uos multicitados trabalhadores (normalmente a hora extra é paga com acréscimo sobre o salário-hora) tornará a nova obrigação perfeitamente suportá·
vel pelas ferrovius.
Confiamos, pois, nu aprovação do projeto, que faz justiça aos ferro·
viários do interior, reconhecendo, como Russomano, que: "mesmo nos ser·
viços intermitentes ou de pouca intensidade, a atenção do trabalhador está
sempre voltada para a tarefa que lhe foi confiada, de sentinela para qualquer
eventualidade, o que também é trabalho c, como tal, merece remuneração
condigna"'. (Op. et loc. cil)
Sala das Sessões, 24 de agosto de 1979. - Franco Montoro.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e
de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O projeto lido será publicado
e rt:metído às comissões competentes,
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretário.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 303, DE 1979

Requeiro, nos termos do art. 367 do Regimento Interno do Senado
Federal, o desarquivamentO do Projeto de Lei do Senado nll355j78, que "a·
crcsccnta dispositivo à Consotidação das Lei do Trabalho".
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1979. - Orestes Quércla.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - O requerimento lido será
publicado e incluído em Ordem do Dia nos termos regimentais.
Sobre a mesa, requerimento~ que scriiu lidos pelo Sr. 19-Secretário.

São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 304, DE 1979

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição,
nos Anais do Senado Federal, da palestra proferida pelo Ministro da Edu·
cação c Cultura, Professor Doutor Eduardo Portcln, para os estagiários dn
Escola Superior de Guerra, no Rio de Janeiro, no dia 16 de julho do corrente
ano.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1979. - Lourlval Baptista.
REQUERIMENTO N• 305, DE 1979

Senhor Presidente,
Nos termos do artig,o233 do Regimento Interno, requeiro a trunscriçilo,
nos Anuis do Senado Fcdernl, du Ordem do Dia, do Senhor Ministro do
Exército, Genl!rul de Exército Walter Pires de Carvalho e Albuquerque, lida
no último dia 25, nu solenidade: rculiznda no Quartel Gcnernl do Exército, no
Setor Militur Urbano, em comcmorução ao "Dia do Soldado".
Sala das Sessões, 27 de agosto di! 1979, - Lourlvo1 Buptlstu.
O SR. I'RESIOENTI\ (Jorge Knlumc)- De acordo com o nrl. 233.!
111, do Regimento Interno, os requerimentos scri\o publicados c submetidos
:10 exume du Comisstm Diretora.
Sobre a mesu, comunicaç-ão que scrú lidu pelo Sr. I~'·Secreti'1rio,
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E a seguinte• a redaçào final aprm•ada

E lida a .'iegulrllt'

Bruslliu, 24 de agosto de 1979
OFICIO NO 197/79
Senhor Presidcnte,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o nome do Senhor Depu·
tado Honorato Viannu para integrar, como efetivo, cm substituição ao Se·
nhor Deputado Thcódulo Albuquerque, a Comissuo Mista que deverá emitir
parecer sobre o Projeto de Lei Orçamentária na presente Sessão Legislativa,
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• protestos de elevado
apreço c consideração.- Dcputodo Neloon Marchezan, Lrder da ARENA.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kulumc)- Será feita a substituição soli·

citada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kulume)- Está findu a hora do Expe·
diente.
Passa-se à

Reduçuo final do Projeto de Lei do Senado n• 46, de 1974, que
dá nova reduçuo ü letra b do Inciso 11 do artl~o ~·da Lei n• ~.890, de
H de junho de 1973.
O Congresso Nacional decreta:

Art. I• A letra b do inciso 11 do urtigo 5• da Lei n• 5.890, de 8 de junho
de 1973, passa a vigorar com a seguinte redução:
"Art. 51l
1-

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

11b) sobre a segunda aplicar-sc-á um coeficiente igual a tantos
1/5 (um quinto) quantos forem os grupos de 12 (doze) contri·
buiçõcs acima de 10 {dez) salários mínimos, respeitando, cm cada
caso, o limite múximo de 80% (oilentu por cento) do valor du parcela."
Art. 21l Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kulume)- llem 3:

ORDEM DO DIA
Item I:
Discussão, cm turno único, da Redução Final (oferecida pela
comissão de redução cm seu Parecer n~' 443, de 1979) do Projeto de
Decreto Legislativo n• 9, de 1979 (n• 8/79, na Cãmara dos Depu·
tados), que aprova o texto do acordo sobre imunidades, isenções c
privilégios do Fundo Financeiro para o desenvolvimento da Bacia
do Prata no território dos países membros, aprovado na IX Reunião de Chunccleres dos países da Buda do Pratu, a 9 de dezembro
de 1977.
Em discussão a redução final. (Pouso.)
Não havendo quem queira discuti-ln, declnro-a encerrada.
Enrerradu a discussão, a redução final é dada como aprovada nos ter·
mos do art. 359, do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
E a seguinte a redação final aprovada
Redução final do Projeto de Decreto Leglslatho n• 9, de 1979, (n•
08/79, na Câmnrn dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
inciso I da Constituição, c eu,
, Presidente do Senado Fe·
dera!, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO N•

, DE 1979

Aprova o texto do Acordo sobre Imunidades, Isenções e Prlvllédo Fundo Flnnnoelro para o Desenvolvlmenlo da Bacia do Prata
no Território dos Paíse5 Membros, aprovado na IX Reunlilo de Chan·
celeres doa Poises da Bacia do Prata, a 9 de dezembro de 1977.
~los

O Co ngrcsso Nucional decreta:
Art. Jll l: aprovado o texto do Acordo sobr.c Imunidadcs,,Isençõcs c
Privil~gios do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento. da Bnc1a do Prata
no Território dos Países Membros, aprovado na IX Rcuntilo de Chanceleres
dos Puiscs du Bacia do Prutu, a 9 de dezembro de 1977.
Art. 21l Estc Decreto Legislativo entra cm vigor na data de sua publicaçüo.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kulume) - Item 2:
Discussão, cm turno único, da Redução Final {oferecida pela
comissão de redução cm seu Parecer n• 401, de 1979), do Projeto
de Lei do Senado n• 46, de 1974, do Scnudor José Lindoso, que dá
nova redução à letra h do inciso 11 do art. 5• da Lei n• 5.890, de 8
de junho de 1973.
Em discussão a redução final, (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palnvrn, declaro encerrada a
lliscussilo. Enccrrullu estu, a rcduçilo linul ~ considcrudu dcfinitivumentc
uprovudn, nos termos do urt. 359 do Regimento Interno.
A matériu vui 1) Ci1maru dos Deputados,

Discussão, cm turno único, da Redução Final (oferecida pela
Comissão de Redução cm seu Parecer n•447, de 1979), do Projeto
de Lei do Senado n• 60, do Senador Orestes Quérciu, que dú nova
redução uo url. 450 do Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943
(Consolidação das Leis do Trabalho).
Em discussão a redução final. (Pausa.)
Não havendo ·quem queira fazer uso da palavra, declaro-a encerrada.
Encerrada u discussão, a rcdação final é dada como aprovada, de ncordo com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.

E a seguinte a redação final aprovada
Rednçào final do Projeto de Lei do Senado n• 60, de 1976, que
dá no•a redaçào ao art. 4SO do Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de
1943 (Consolldnção das Leis do Trabalho),
O Congresso Nacional decreta:

Art. I• Dê·sc oo ortigo 450 do Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de
1943, a scguinte redação:
"Art. 450. Ao empregado chamado a ocupar, cm comissão,
interinamente ou cm substituição eventual ou tcmporllria, cargo di·
verso do que exercer na empresa serão garantidas a contagem do
tempo naquele serviço, bem como volta ao cargo anterior, além da
rcmuncracüo corrcspondentc ao cargo exercido nas condições acima."
Art. 2~' Esta Lei Cntru cm vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições cm contrúrio.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - llem 4:
Discussão, cm turno único, da Redução Final (oferecida pela
Comissão de Redução cm seu Pureccr n• 446, de 1979), do Projeto
de Lei do Senado n• 166, de 1977, do Senador Otto Lehmann, que
dispõe sobre o tombamento da sede da Fazenda Santa Mônica, cm
Valença, Estado do Rio de Janeiro, untigu propriedade do Burilo
de Ururaf, onde Duque de Caxias morou nu velhice, c viria a fulecer, c dá outras providencias.
Em discussão a redaçüo final.
Tem u pnlnvru o nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI·
CADO POSTERIORMENTE.

o SR. PRESIDENTE (Jorge Kulumc)- Continua cm discussão u rc·
dução linul. (Puusu.)
Nilo huvcndo muis quem quciru discuti-ln, declaro cnccrrQda u discussão,
Encerrudu esta, u rcduçào finul é considerudu dcfinitivnmcntc uprovudu,
nos termos do urt. 359 do Regimento Interno.
1\ mntériu vni 1'1 Cilmura dos Deputados.
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E a seguinte a redaçiio final aprovada
Rednção final do Projeto de Lei do Senado n9 166, de 1m, que
dlsJJÕc sohrc o lomhumenlo da sede da Fazenda Santa Mônica, cm
Valença, Eslado do Rio de Janeiro, aniiJ:D propriedade do Darão de
tJrurar, onde Duque de Caxias morou na velhice, e viria a falecer, c
dú outras provldênclns.

O Congresso Nacionnl decreta:
Art. JY A sede da Fazenda Santa Mônica, em Valença, Esta·
do do Rio de Janeiro, antiga propriedade do Barão de Ururaí, onde
veio a falecer o Duque de Caxias, será tombada pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
Art. 2"' No praza de 120 (cento e vinte) dias, contados da
apravução desta Lei, o Poder Executivo praticarâ as atas necessários à desapropriação do imóvel de que trata esta Lei, a fim de
que o mesmo seja entregue ao Ministério do Exército.
Art. 39 O prédio-sede da Fazenda Santa Mônica, depois de
restaurado, será considerado prolongamento administrativo do
Paço Ducal, reunindo a massa de elementos documentais c biblio·
gráficos que o Paço, pelas suas dimensões, não possa custodiar.
Art. 4"' E&ta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5"' Revogam-se a." disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc)- Estú esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Ainda há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Agenar Maria.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No meu último pronunciamento nesta Casa, cu me referi ao problema
dos baixos salários e à inflaç;io galopante que asfixiava o assalariado brasilei·
ro, Naquela oportunidade, com relação à policia do meu Estado, eu dizia
que o soldado da Policia do Rio Grande do Norte, percebendo um mil, cento
c vinte c cinco cruzeiros de salário, não tinha condições de manter dentro de
si próprio nenhuma mativaçüo que o levasse u servir bem ao Estado e à coletividade. Fiz ver, naquela oportunidade, que se o salário continuasse a cair
daquela manciru, haveríamos dc chegar a um tempo, que não cstâlongc, se·
melhante ao dos feudos, onde os senhores de dinheiro contratavam a sua
['lrópria polícia.
Através daquele discurso de sexta-feira passada, fui procurado por ai·
guns lixeiros de Brasília. !'!a classe, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que trata
da limpeza. da higiene da Capitul da República. É uma classe sofrida e que
precisa de apoio. Um deles deixou comigo o seu contracheque; a lixeira da
Capital dn República, o lixeiro encarregado da limpeza, da higiene dessa cidade maravilhosa, percebe a importância insignificante de dois mil, seteccn·
tos e quarr:nta cruzeiros.
Eu perguntei no servidor: ••o que o senhor faz com essa ínfima importância?" Ele me rospondeu o seguinte: "Senudor, cu moro na Ceilãndia, te·
nho 6 !ilhas, eu r: a mulher; pago de barraca um mil e quinhentos cruzeiros
por mi:s".
E cu pr:rguntd: "Se o senhor tem mulher e 6 filhos. c ganha dois mil, se·
Lcccntos c quarenta cruzeiros, por m~s. pagando de barraco um mil c qui·
nhcnto~ cruzeiros por mês, como o senhor consegue viver? Ele me resondcu
da seguinte maneira: "A minha mulher é: costureira, e apesar de doente,
ajuda-me tJUando t~o:m condições de saúde: r: fazemos da seguinte maneira:
pam passarmos o mês, compmmos 30 quilos de arroz, 5 quilos de feijão, 5
quilos de macarrão. B latas de óleo paru misturar c 3 quilos de café. Diarin·
mente, compramllS 6 pães".
Eu perguntei:" Mas, se são 8 pessoas, por que 6 piles?- "Os 6 pães são
p:~m os meninos; cu e a mulher tomamos o cnfé puro",
Sr. Prcsidcntt:, Srs. Senadores, ultimamente tenho observada que muita
gr:ntc di:t que hú infiltração ncstus greves, e que uma grande parte delas é for·
j:td:~; siio grcvr:s com fundo ideológico. Mas a que eu quero dizer, com a mi·
nha prescnç:1 na lurdc de hoje nu tribuna, é que as greves não são fomenta·
dus, motivadas, de munciru ncnhumn, por ideologias; o que está fazendo
com que o homr:m entre cm grr:ve c pcrcn o interesse pelo labor é realmente
esse tiro de salário que ntcnta contra a scgurunçu da Nuçilo c transforma o
homem qur: trubulhn, o opr:rftrio, o lutador num elemento sem crença, sem lc
c sem c:spcrança,
~ import:lntc q uc o Scnudo se volte parn este assunto com n objr:tividude, com u oportunidudc que ele merece, que ele exige.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, não tem sentido que um homem encarre·
gado da limpeza de Brasllia perceba a fnfima importância do CrS 2.740,00
por mês, conforme verifiquei cm um contracheque. Não sei quem passa
mais fome neste Pafs, se ele lixeiro que percccbc CrS 2.740,00 por mês ou o
cidadão que está sem trabalhar, que cstâ parado. A impressão que tenho é a
de que há difr:rença; é que enquanto esse lixeiro passa dificuldades traba·
lhando, o outro está sofrendo dificuldade sem trabalhar.
Este é o primeiro aspecto deste pronunciamento na tarde de hoje.
Para admiração minha, recebo da poUeia de Brasflia uma publicação,
onde se lê que a corporação policiul da Capilal da República está perdendo
os seus mt:lhores elementos. Pagando mal, não pode, realmente, continuar a
manter cm seus quadros homens que têm capacidade c competência, para ai·
cançar remuneração condigna em outro sctor de atividadc.
Outro aspecto, Sr. Presidentes e Srs. Senadores, é sobre o problema das
doenças ocupucionais. Porque o duro, o dramático não é só o baixo salário,
o delicado não são somente as distorções sociais deste País. As distorções
magoam-nas, afrontam-nos, Já disse desta tribuna que um diretor da TE·
LEBRÃS ganha em um ano o que um operário da minha terra só consegue
após trabalhar 80 anos. Esta é uma distorção profunda; distorção que, in·
contestavelmente, transtorna, cria animosidade, um ranço, um resíduo, que
pode, realmente, prejudicar socialmente o País no dia de amanhã.
O problema das doenças ocupacionais, Sr. Presidente c Srs. Senadores,
é de extrema gravidade.
As doenças pulmonares ocupacionais são, cm geral, doenças irreversí·
vds, embora de lenta evolução. Como os trabalhadores brasileiros começam
a vender sua força de trabalho muito cedo, essas doenças se tornam cviden·
tes entre 30 a 45 anos, cm plena idade produtiva.
A politica admissional das empresas, voltada para a escolha dos mais
aptas, recusa sistematicamente os portadores de pneumopatias ocupacio·
nais. Elt:s são, na prática, invalidados socialmente, sem contudo, na maioria
dos casos, receber qualquer beneficio da Previdência Social.
Essas doenças têm, assim, um elevado custo social, seja pela rr:a\ dimi·
nuição dn capacidade de trabalho e de vida dos seus portadores, seja por sua
marginalização do processo produtivo:
I - Silicose: Pneumaconiose produzida pela inalação de pó de pedra
ou de areia.
Pncumoconiose- Estado mórbida resultante da infiltração do pulmão
pdas poeiras inaladas.
2 - Asbeslosc: A aspiração das fibras ou pó de asbesto ou amianto, do
mesmo modo que a silicose, leva à fibrose pulmonar. A aspiração das fibras
de asbesto, além da asbestose, provoca câncer pulmonar e rncsotclioma de
pleura, doença de caráter maligno.
3 - Blssinose: ~ uma doença pulmonar causada pela aspiração de
poeiras de algodão, linho, cânhamo e sisai. A doença, no infcio se caracteriza
por uma sensação de ,.apr:rto" do tórax c febre no primeiro dia do trabalha
semanal. Essas sensações acabam por se tornar permanentes com o deCorrer
dos anos, aparecendo tosse com escarro e "respiração curta". Esta falta de ar
vai piorando, e o quadro da doença em nada se distingue de uma bronquite
crônica uvançadu ou de cnfisema pulmonar.
.
A Lei n• 6.367 de 19-10.76 e seu regulamento acentuam drasticamente o
caráter restritivo das anteriores, excluindo a reposição da maior parte dos
casos dr: acidentes e doenças ou pacionais c reduzindo o valor dos beneficias.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é importante que as leis que regem
matéria de tamanhu signincação evoluam para ajudar o homem que trabalha
e produz, c não o que vem acontecendo. As leis são verdadeiros retrocessos,
numu legisluçii.o que, em vez de condicionar princípios de direito, os tira,
criando, é lógico, a revolta no seio da massa operâria.
l! dr: meu hábito sempre trazer à tribuna documentação. Não quero que
os meus discursos sejam po\êmicos. O que desejo com os meus discursos é lc·
vur, através de uma cdticn construtiva, o meu alerta ao Governo, para que
acorde para a realidade de nossos dias. Volto a dizer, Sr. Presidente, Srs. Se·
nadares, o problema do Brasil não é ideológico. O problema do Brasil é de
distorçüo social profunda. O Governo precisa ir de encontro às filosofias que
determinaram essas distorções, a começar pela filosofia financeira que se im·
pôs neste Puis; e se impôs de uma tal maneira que eu volto, mais uma vez, a
dizer que quem tem dinheiro no Brasil cstâ dobrando a fortuna a cada ano;
mus quem não o tem e dispõe de qualquer estrutura, comercial, rural ou in·
dustrial c cnrcct: de captar dinheiro fora, precisa lutar para obter dinheiro
ulhcio, c estlt correndo o risco dr:, trabalhando, perder o que tem, porque u
rcntnbilidade do trabalho, u rentubilidudc da produçilo, é muito inferior 1l.
rentabilidade finnnceim. l! importante que o Governo se volte pura este
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E, mnis udiantc, a lei diz:
princípio d~ que não é possível que enquanto o dinheiro tem direito 11 tudo, o
trabalho c n produção não tenham direito a nada.
"Afastou-seu viabilidade de cerca de: 90% dus demund<~s ncidcnO problema das doenças ocupucionais que tiram do operário o seu dit{tri:ts por doenças ocupucionuis"- 90%!- "puru a incapacitada pelo
reito é uma maneira de resguardar o interesse linunceiro dos donos de cm·
cabimento do auxílio suplemcntur, hipótese cm que: a vitima, cmboru inpresa, que têm o direito de fazer tudo: ao passo que no operário, amordaça·
cupucituda, pode continuar ;1 exercer a suu utividude habitual, com
do nos seus direitos, nas suus uspiruçàcs, nenhum direito assiste.
maior esforço pcrmunentc,"
Acaba rum, nestes 15 anos de cxccçilo, com o direito de greve, com o diO
regu\amt:nto criou e.Jtigi:ncius absurdas, deixando inúmeras lesões sem
rcito sugrudo da greve. O arrocho salarial tirou do homem o poder aquisiti·
vo; o poder aquisitivo das massas assalariadas brasileiras está resumido n nn· qualquer protcção. Assim, por exemplo:
du. Então, é importante que o Governo acorde para esta rculidade, fazendo
"0 portador de lcsilo na coluna vertebral só recebe o uuxflio
por onde voltar a dar o direito ao operário, n~o só no que toca a um salário
suplementar de 20% se apresentar a redução cm grau máximo dos
digno, que: possa oferecer a ele poder aquisitivo, de ele trabalhando poder vimovimentos du circulação cervical ou lombo-sacra ... "
vcr as suas custas.
Ora, quem sofre de tal redução cm grau máximo está morto. Em grau
Tenho dito muitas vezes dcsta tribuna que o que dignifica o trabalho, o
que motiva o trabalhador é ele poder dizer: "Sou pobre mas vivo as minhas máximo diz que na grande maioria dos casos está totalmente inválido;
" ... nilo podendo exercer a atividadc habitual c nenhuma qual·
custas. Sou pobre, mas trabalho, e trabalhando cu vivo as minhas custas".
quer outra."
Mas, meu Deus, quem é que pode, hoje, neste Pa(s, vivendo de sa16rio, dizer
isso? Quem, nesse grande Brasil, pode hoje, com esse salârio miserável, se
O beneficio menor, portanto, desapareceu.
sentir motivado, alegre c poder dizer "cu sou pobre, mas trabalho c vivo as
Então, que legislação é estu, que tipo de Governo l: este, que baixa uma
minhas custas?" Ninguém. E por isso a massa assalariada está perdendo, Sr. lei que é um retrocesso aos direitos daqueles desgraçados que, trabalhando c
Presidente, Srs. Senadores, a cada ano que passa o interesse pelo labor, a ganhando uma miséria, sem poder aquisitivo, ainda têm simplesmente :1
cada ano que passa o interesse pelo trabalho. E na proporção cm que o ho· obrigação de, adoecendo, nilo ter direito a nada.
mcm pobre perde o interesse pelo trabalho, ele que precisa trabalhar; na proE u lei vai mais longe, Sr. Presidente, Srs. Senadores, dizendo:
porção em que o homem pobre perde o interesse pelo labor, etc que precisa
"Tornou-se imprnticdvcl, confundindo-se, na prática, com outrabalhar, ele vai perder a seguir o próprio sentimento de pudor. Porque é ló·
tro benefício, por invalidez tatu!."
gico; se ele precisa trabalhar para viver, c por conta de um salârio (nfimo c
miserável ele perde o interesse pelo labor e deixa de trabalhar, ele também
Quanto às doenças profissionais, o enquadramento do auxflio suple·
vai perder o interesse de andar direito, ele vai perder o interesse de cumprir menta r também revela situações absurdas, como a do exportador de silicose,
os seus compromissos. Porque o homem só pode cumprir os seus compro· asbestose, por exemplo, considerados como apios a continuarem exercendo
missas na proporção cm que pode corresponder àqueles compromissos.
a mesma função agressiva, quer dizer, função agressiva, é o cidadão doente,
~um caso de estudo sociológico profundo, c o Governo precisa acordar trabalhando no mesmo serviço, continuar apto para trabalhar, c o que se vê?
para esta realidade, porque o caso é de magna importância c pode levar-nos Com 15 anos de serviço, ele cstâ incapaz, sem ter realmente seus direitos asa uma situação irrcversfvcl.
segurados.
~ o que digo desta tribuna: quero lutar contra qualquer elemento, conNo tocante ao auxílio-acidente, ficou reduzido ao percentual de 40, ao
tra qualquer tipo de pessoa, mas não quero lutar contra ninguém que tenha contrário da Lei n• 5.316/67, que estabeleceu inclusive, de 30 a 60, conforme
perdido a esperança niio quero lutar contra ninguém que tenha perdido a fé. a possibilidade de exercer a mesma profissfto, igual ou inferior.
Posso afirmar, Sr. Presidente e Srs. Senadores: este operário que, gaPara que a Casa tenha uma idéia, para que o Senado possa, realmente,
nhando o que ganha, não pode manter mais a sua famflia c perdeu j6 a força sentir o quanto essa lei é maléfica aos interesses dos milhões de trabalhado·
mor:11 dentro da sua própria casa, ele cstã perdendo o interesse pelo traba· rcs brasileiros, cm 1965, o n6m!:ro de feitos propostos pelas 19, 2•, 3• c 4• Vnlho. Na proporção cm que esse homem perde o interesse pelo trabalho, ele ras foram de 21.853 casos. Em 66, 23.296. De 1965 para 1975, nesses lO anos,
perde a força na sua casa, c estamos perdendo o homem para a sociedade c o número de operários triplicou, no Brasil, c a demanda acabou, porque cm
para o trabalho.
geral quem tem direito, infelizmente, n~o l: operário,
~preciso que se compreenda:- antigamente, cinqUenta anos passados,
Está aqui o gránco para que o Senado tome conhecimento:
a alimentação não era problema, moradia não era problema. Mas, hoj~. o
aluguel é uma coisa monstruosa. Uma casa, em BrasOia, cm qualquer parte REGISTRO DE FEITOS NOS CARTÓRIOS DO 1•, l•, 3• E
deste Pa(s, é um absurdo. E o pior, o mais grave, é que o mau exemplo nasce 4• OFICIOS PRIVATIVOS DE ACIDENTES DO TRABALHO
do próprio Governo. A prestação da casa própria, Sr. Presidente c Srs. Sena· NA CAPITAL DE SÃO PAULO (18)
dores, cresce muito mais do que o aluguel. O homem de baixa renda nca sem
Ndmero de Feitos Propostos por Varu
saber o que fazer, se aluguel encarece, se a casa própria encarece. Setenta por
Ano
I•
4•
Totais
J•
z•
cento do salário é absorvido pelo aluguel ou pela prestação.
E a alimentação? A alimentação é uma coisa absurda. O arroz subiu
1965
6.174
6.025
4.713
4.941
21.853
109%, nesses Oltimos 12 meses. A carne passou de 100%. O café, de que so1966
5.972
5.442
5.371
23.296
6.511
mos os maiores produtores do mundo, subiu mais de 100%. preciso que se
1967
4.335
4.201
4.197
17.117
4.304
compreenda, pelo amor de Deus. Vai haver greve porque cst6. havendo fome,
1968
4.289
4.176
4.162
16.836
4.209
e a barriga vazia não tem pátria. A barriga vazia fala mais alto do que tudo.
1969
3.204
3.065
3.198
3.226
12.693
Ora, pelo amor de Deus, Sr. Presidente c Srs. Senadores, é um problema agu6.298
1970
1.577
1.517
1.681
1.523
do, sl:rio, porque esse homem cst6 perdendo o amor pelo labor, c nós esta·
1971
1.839
1.814
1.809
8.192
2.730
mos transformando por incúria, por comodismo, por elitismo, por desumn·
1972
1.876
1.939
1.838
7.518
1.865
nidndc, por ambição, por egofsmo, o operário brasileiro num marginal. 1::
1973
1.312
1.269
1.273
1.281
5.135
grave!
1974
1.226
1.187
4.7K3
1.183
1.187
Vou ler o Decreto-lei n• 6.367, de 19 de outubro de 1976.
1.623
1975
1.633
1.580
1.578
6.414
Diz o seguinte:
"Acentua drasticamente o carátcr restritivo das anteriores, exFoi baixando até: 1614. Baixou por quê? Porque na realidade desaparc·
cluindo a reposição da maior parte dos casos de acidentes c
ceu o direito, atravb desta lei draconiana, a 6.367, que absorveu o direito
doenças ocupucionais e reduzindo o valor dos bcncflcios."
Reduzindo o valor dos beneficias c excluindo quase todos. Doenças re- desse operário.
sultantes dus condições de trabalho, como bronquite, varizes, hérnius, es·
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte?
pondilopatiu, reumatismos etc., deixaram de ter um paro lcgul. Deixmum de
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com muito prazer, nobre
ter um puro legal, através da Lei n• 6.367, de 19 de outubro de 1976. Mus, por
Scnudor José Lins.
que deixaram, pelo amor de Deus, de ter amparo legal? Por quê? Pana defcn·
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador Agcnor Maria, es·
der o intcres.'ie do empresário, em detrimento de milhões de brasileiros que
gunhum umu miséria c aindu precisum de adoecer, sem ter direito u nudu. tou t:starrccido com as declarações que V. Ext truz u este plcnflrio, Nilo te·
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nho dudos puru comentar o nssunto que V. Ex• ventila, mus supondo que o
que V. Ex• cstú lendo é um comentlirio à lei c n~o a lei.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- (lu lei propriumentc ditu,
Senador. talei n~' 6.367, de 19 de outubro de 1976, c seu regulamento, E.'itâ
tudo aqui, depois pussarci às mãos de V. Ex•, com o maior prazer.
O Sr. José Llns (A RENA- CE)- Eu terei o maior prazer cm receber.
O SR. AGENOR MARIA (MDD- RN)- Muito obrigudo, Senador!
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- O que eu c<trnnho, sõo afirmações
de tamanha gravidade, quando sabemos que u legislação brasileira de pro·
teção ao trabalho é uma das mais avançadas do mundo ...
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Foi!
O Sr. José Llns (ARENA - CE) - ... e, ainda ultimamente, tem sido
melhorada. As estatfsticas publicadas ultimamente vêm mostrando que os
acidentes de trabalho e doenças nele contrafdas têm caído substancialmente.
Desse modo não comentarei o discurso de V, Ex•, mas terei o maior prazer
cm trazer outras inrormaçõcs complementares a este Plenário, para que um
assunto de tamanha importância possa ser esclarecido convenientemente.
Muito obrigado a V. Ex•
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Fico muito grato a V. Ex•,
nobre Senador José Lins. Será com o maior prazer que passarei, depois, às
mãos de V. Ex•, o trabalho, a lei.
Eu fulci sobre o problema do lixeiro. O lixeiro que percebe CrS 2. 700,00,
aqui cm Brasília, cstú morrendo de fome. O Imposto sobre Serviços, aqui cm
Brasllia, elevou-se de 150 milhões cm 1977 para 210 milhões, ou, mais exala·
mente, para CrS 210.307.806,00, até IBgora, cm 31 de julho de 1979. Os im·
postos sobem, o povo contribui com os impostos, mas os homens que traba·
!hum ganham mal. ~ preciso que se compreenda- o comerciante, o indus·
trial, o agricultor, o profissional liberal paga imposto para ter segurança,
para ter tranqUilidade, paga imposto para ter a sua cidade limpa, mas se esse
desgraçado ganha CrS 2.700,00 por mês- c nós reconhecemos que esse é
um salãrio de fome- ele não pode nos dar urna cidade limpa. Se nós esta·
mos pagando os impostos, para onde cstã sendo desviado o dinheiro desses
impostos? Aonde está a nossa tranqUilidade, aonde está a nossa segurançapelo amor de Deus?
Na semana passada, no Rio de Janeiro, um casal desceu para o traba·
lho, ficou cm casa a empregada c uma menina de nove anos. Os bandidos subiram. tocurnm a campainha, a empregada saiu. amordaçaram a empregada
e a criança, trancaram-nas. Um desceu c chamou o porteiro, amordaçaram o
porteiro c desceram com tudo o que havia de valor. Rio, Silo Paulo, Recife c
Brasflia estilo ficando dessa maneira, estamos perdendo a nossa tranqUilidade. Mas, por que é que estamos perdendo a nossa tranqUilidade? P(lrque a
policio é mal paga. E pergunto: por que o policial é mal pago, se ele enfrenta
a cada dia o criminoso, se ete·enfrcnta a cada dia o bandido? Pois bem, a
polícia do Distrito Federal niio recebe nada por risco de vida. Recebi, hoje,
da policia, esse documento que diz o seguinte:
"Mas não só são os agentes, os soldados, cabos c sargentos
que reivindicam aumento cm seus vencimentos. Os delegados de
carreira também alegam ganhar uma miséria. Para se ter uma idéia,
só no ano passado, um dos delegados mais conceituados da Secrc·
tariu de Segurança Pública, Bacharel Antônio Furtuna, atuolmcntc
na TELEBRÁS, pediu a exoneração do seu cargo, em carActer irrc·
vogável. O mesmo aconteceu com mais outros três delegados, sem
ralar cm alguns cscrivãos que, após concluir curso superior, tnm·
bém deixaram a policia porque alegavam ganhar mal."
Sr. Presidente c Srs. Senadores, os impostos estão triplicando; nilo estão
duplicando, nÜ(l, estão triplicando. Porque os impostos são cobrados ad va/orem. A innaçilo estA ai, a 60,70%. Na proporção que sobe a utilidade, nu·
tomaticumehtc, sobe a arrecadação. E é de se perguntar: se sobe a arrcca·
dação, porque é: mal paga a poUcin, que é encarregada da nossa segurança?
Por que i: mnl pago o lixeiro, que é o encarregado da limpeza da cidade? Di·
nhciro existe, porque nós pagamos impostos, impostos imobili6rios.
Lembro-me que subiu os impostos imobilillrios, de 1975 para 1978, cm mais
de 300%, mas o problcmu é que mciu dúziu cstã ficando com 70% do dinheiro
c dcixundo 30% pura o resto,
No Brasil de hoje, posso afirmar, 5% du população utiva fica com 38%
du Rendu Nucionul, enquanto que 50% lica com 15% Isto é comunismo pu·
ro, isto é corrupçilo. E este é o cuminho muis ubcrto, mais claro puro se chc·
gur bs dimensões sociais. 1! preciso que uquclcs que estilo ganhando tanto,
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um pouco menos paru que aqueles que cstUo morrendo de romc,
possam comer um pouco mais, O que peço da tribuna é isto, Se o Governo
der isto, tenho certeza de que não sô desaparecerão as greves, mas o nosso
homem continuará pacifista como pacifista sempre foi.
Mus, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se continuar isto que está uf, cu não
sei pura onde seremos arrastados, porque o que mais cresceu neste Pafs, nes·
tes últimos dez unos, roi a prostituição, a prostituição que é fruto da miséria.
A prostituição brasileira i:: rruto da miséria. A pobreza digna, a pobreza
consciente, a pobreza cm que o homem pode trabalhar c viver às custas desse
trabalho i: honrosa. Mas a pobrc•a ucubou, estão transformando a pobreza
em miséria, c a miséria é a porta da prostituição,
Para que u Cusa tenha uma idéia, o Rio Grande do Norte, o meu pobre
e pequenino Estado, somos lá os maiores produtores de sal marinho doBrasil, nós somos os únicos produtores de tungstênio deste Pafs, nós somos o se·
gundo produtor de cêra de carnuúba. Pois bem, para que o Senado possa ter
uma idéia do Rio Grande do Norte, cm 1977, a nossa rorça de trabalho era
de 500 mil pessoas; 500 mil pessoas constitularn a força de trabalho do Rio
Grande do Norte. Dessas 500 mil pessoas, 32 mil pessoas roram obrigadas,
por ganharem acima de 2.200,00 por mês, a prestar declaração de imposto de
renda. Dessas, 14.000 nada tiveram que pagar; 16.000 tiveram os seus impostos devolvidos. Sabem quantas pessoas pagaram o imposto de renda no Rio
Grande do Norte? Pouco mais de 3 mil pessoas, ou seja, 0,6% pagaram imposto de renda. Por quê? Porque o sal cstâ nas mãos das multinacionais,
como o tungsténio: o algodão está nas milos do comerciante que monopoliza
o produto e também é um trwt internacional.
Pelo amor de Dcu:s, Sr. Presidente, Srs. Senadores, isso precisa acabar!
Mas como é que isso pode acabar, se a filosofia atual dA direito a quem tem o
dinheiro e nega tudo a quem tem o trabalho c a profissão? Para que a Casa
tenha urna idéia, a população urbana, cm 1950,. no Rio Grande do Norte
era de 115 mil pessoas. Em 1970, essa população cresceu para 335 mil. A po·
pulaçi!o rural, que era de 750 mil pessoas, elevou-se apenas para 950 mil. O
povo cstll fugindo do campo para a cidade. Por que o povo estA fugindo do
campo para a cidade? Porque no campo nilo tem nada, As estradas do município têm como encarregado o prefeito que não tem um ccntav(l, lu escolas municipais, da zona rural, o responsãvcl ~o prefeito que não tem um ccn·
tavo. Então, o agricultor foge do campo para a cidade, buscando saOdc,
buscando perspectivas melhores para os seus filhos, atrav~ de educaçilo etc.
Então, o que está acontecendo? Esse homem sai do campo para a cidade,
não tem uma profissão. Nilo tendo uma profissão é um homem que deixou
de produzir, no campo, para ser um marginal em potencial lâ no asfalto.
Sim, o agricultor despreparado que sai do campo para a cidade, c fica na pcrireria das grandes urbes é, não resta a menor dúvida, um marginal cm potencial.
Tenho uma outra cstatfstica que é mais dolorosa ainda: o setor pri·
mArio, no Rio Grande do Norte, cm 1950, tinha220 mil pessoas, no sctor secundãrio, 14 mil P,CSsoas, no se to r terciário, 60 mil pessoas. Em 1970, o. sctor
primário não aumentou nem cm 10%, roi para 240; o setor secundário aumentou 400%, foi para 45 mil; c, o sctor terciário mais do que duplicou, foi
de 60 mil para 125, ou seja, o sctor terciário, o sctor de serviços, é o que em·
prega e que dã uma renda ao Estado de 45%. Este sctor de serviço é o Exérci·
to, é a Marinha, é a Acronãutica, e o funcionário público federal, estadual c
municipal, é a p(llfcia constitufda de 7 mil elementos. Enfim, esse sctor terciário, que nilo produz. consome, é o que mais produz no Rio Grande do
Nortc. AI temos o Estado, onde a Agricultura cresceu 1,1% e a população
cresceu, apenas, 0,5%, demonstrando êxodo rural pela estagnação do sctor
primó.rio, numa demonstração da marginalização cm que ficou, até hoje, a
classe rural brasileira. Silo documentos que precisam ser estudados com profundidade, c com fé patriótica.
Digo ao Senado, cheguei aqui cm 1975- e vou i-epctir- apresentei alguns projetas: o primeiro deles foi o da Profissionalização da Juventude Rural, porque vivemos num mundo onde o homem precisa participar da tccno·
logia. mas o homem brasileiro, o nosso rur(cola, o nosso campesino não por·
ticipa, ele continua IA, jogado na sarjeta de sua própria infelicidade sem sa·
bcr·nadu. Este projeto tinha como objetivo profissionalizar o juventude rural, através do serviço militar, porque sempre entendi que nilo podemos ter
uma agricultura desenvolvida sem o homem cvolufdo. O homem é o começo,
é o alavanca de tudo.
Esse projeto encontra-se parado no ENFA por falto de verbas. Eu dizia
ao Ministro do Exército untcriormentc: Sr. Ministro, antigamente o jovem
do campo ni'l.o queria servir ao Exército, hoje, ele roge para servir, pois rccc·
bc, durnntc o uno, roupas, calçado, banho de chuveiro; aprende toda a mo·
d11lidudc de esporte. sabe o que é uma metralhadora, uma granada. Quando
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ele termina de servir, o Exército ganha o reservista, u Pátria ganhou um re·
servista, a lavoura, cm seral, perde um trabalhador, porque ele niio quer vol·
tar para aquela miséria; e comumentc o asfalto ganha um marginal em po·
tcncial porque são homens sem profissão, c sabem o que é uma metralhadora, .e sabem o que é urna grunadn.
Este projeto está parado, por falta de verbas.
Ht\ outro projeto: Projeto de Legislação Diferenciada, porque se oBrasil é um Pafs com cinco regiões díspares: o Norte, o Nordeste, o Sul, Sudeste
c o Centro-Oeste, nós não podemos ser submetidos a uma só legislação, para
igualar cinco coisas completamente dircrcntes, tfto di(ercntes que quando o
Governo fixa um salário, ele o raz verticalmente, de cima para baixo. O sa·
lário, hoje, de São Paulo é dois mil duzentos c setenta c oito cruzeiros, e o sn·
!ária do Rio Grande do Norte é mil seiscentos c quarenta c quatro. Mas, esse
mesmo Governo que fixou este salãrio, quando fixou a taxa rodoviária igualou as regiões, pois a taxa rodoviAria que eles pagam cm São Paulo~ a mesma que nós pagamos no Rio Grande do Norte. O que nós pagamos, cm ter·
mos de obrigação, é a mesma coisa do Sul c do Sudeste. Por que cntilo que
nós somos dirercntcs, na hora do direito, c nos igualam na hora da abri. gação? Da( este projeto, não di(ercnciando por Estado, mas, pelo menos, por
1
região. Niio se deu, até hoje, a mínima confiança a este projeto, enfim, nós
continuamos indo atrás deste Pais nos efeitos, as causas não importam, as
causas uparcccm, c nós estamos proibidos de chegar até lá.
Vou mais longe, Sr. Presidente, Srs. Senadores, aqui no Rio Grande do
Norte a população que trabalha, por incr!vcl que pareça, cstâ diminuindo. A
cada ano que passa, é um número menor de pessoas para trabalhar para um
número maior.
Pelo amor de Deus! Aonde nós vamos chegar, aonde vamos parar, se a
cada ano que se passa, o número de pessoas que trabalha c produz diminui e
o número de pessoas que consome c não produz, aumenta? um problema
grave que precisa ser olhado com patriotismo.
Estamos perdendo tempo neste Pa(s, há não sei quanto tempo. Estamos
perdendo tempo cm saber se vai ou não ter partidoj se vai haver pluripartidarismo ou não, se vai haver voto distrital ou não; se vão ou não abrir. E o povo, o "povão", que nilo sabe ideologicamente o que é isto estâ desprcparado.
Sim, o nosso povo é desprcparado. Dcsprcparado porque niio tem oportunidade nem de comer! Como vai ter oportunidade de conhecer alguma coisa1
Lát na minha região, cu mando os meus livros- não tenho rádio, não
possuo rádio, nem jornal, mando editar os meus livros com os meus pronun·
ciamentos c os mando. Em cada dez a quem pergunto: "receberam os li·
vros"? Eles respondem que sim. Pergunto se estão lendo, e eles dizem que
não, que não sabem ler, mas que o livro é muito 1 bon~to. Em cada dez, oito
nilo sabem ler. E não podem saber, meu Deus, como c que podem saber ler,
homens que moram a 30,40 km da cidade! Como é que podem saber ler, ho·
mens que não podem se alimentar! Como podem saber ler homens que de·
pendem, para aprender, do município, endividado, sacrificado e, na maioria
das vezes, ad~inistrado por prcreitos que só sabem escrever o nome?
Essa, a realidade deste Pais. Uma rcalidnde que dói c que maltrata. Por·
que o nosso problema é muito delicado.
Att: ontem quem nos segurava? Quem era que representava o respaldo
da sociedade brasileira? Na minha concepção é a ramflia, é a religião, Mas, a
famnia brasileira; onde anda a fam!lia brasileira? Como anda a famma brasileira, esta ramflia assalariada que representa 70% do povo? Como anda ela,
se o dono da casa nilo manda mais em nada? Porque, Sr. Presidente, Srs. Se·
nadares, a independência de qualquer cidadão se mede pelo dinheiro que
tem no bolso. Se o dono da casa pode dar a manutenção do lar, se o dono da
casa pode manter a famUia, ele manda, ele dirige. Mas, se o dono da casa nilo
pode manter a ramUia, ele não vai mandar, nem vai dirigir nodal Infclizmen·
te, esta é a realidade latente. Sim; não é patente, é latente. 56 niio sente quem
não quer sentir. Só não vê quem nilo quer ver. E o que está acontecendo com
.:sta famnia cm quem o dono da casa não manda mais? Elo. está se deteria·
rando. Por quê? Porque é um corpo sem cabeça.
E: necessário que se acorde para esta realidade que é muito mais profun·
au, que é muno mn1s séria <lo que a própria religiilo. E muito mais séria do
que a própria ideologia é a famrtia. O pai, a mile querem para o filho aquilo
que é melhor. Mas um filho que tem um pai que não lhe pode d•r nada é um
filho que termina rcnes•ndo o pai. Um• filha que tem um pai que não pode
mitigar • sua fome é uma filha que termina renegando o seu próprio pai.
isto que está acontecendo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a nossa
fumrlin, com a fnm(Jin deste Pa(s, com a família ussalnriudu deste Pa(s,
Aqui está o contrU-chcquc do lixeiro - não é conversa fiada - é o
contra-cheque do lixeiro, do homem que conseguiu ser empregado para lim-
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p:~r n cidade de Bras(lin. Pois bem, dessa famflia, as mocinhas quando tiverem 13 unos, irão prevaricar porque o pai nilo poderá dar-lhe um vestido.
Educar-se? Como irão se educar, se o pai não pôde dar-lhe o alimento, como
poderá dar-lhes os meios para elas chegarem até à escola? Como é que pode,
essa família, deteriorando-se, ser um suporte amanhã?
E a religião? Fazer religião com a barriga cheia é muito bom; mas fazer
religião com a barriga vazia ni\o é rácil. Nos dias atu ais é dificllimo, daf, cntiio, vem o problema: a fumflia está se deteriorando pela miséria do salário
de fome. E a religião está caindo, está cambalenado, pela ralta de estabilidade na sociedade.

O Sr. E"líslo Vieira (MDB- SC)- Senador, V, Ex• me dá licença
para um aparte?
O SR. ACENO R MARIA (MDB- RN)- Com o maior prazer, nobre
Senador Evclásio Vieira.
O Sr. E.."•lo Vieira (MDB- SC)- A pol!tica salarial c as condições
sociais, sempre as mais sérias, dos assalariados neste País, estão a merecer
considerações sérias c objetivas de V. Ex• c, por isso, a merecer a nossa mais
profunda escuta c participação, também, a partir de agora. V. Ex• tem razões
de sobra, ao afirmar que a atividadc cconômica precisa retomar ao seu verdadeiro leito, ser um meio cm favor do desenvolvimento, da promoção dos
que trabalham, dos que exercem essa atividadc, Mas de todos. E veja V. Ex•,
hú pouco escutávamos pela palavra do Senador Aloysio Chaves, num belo
pronunciamento, dados estatísticos, cm relação às greves em 1963 c atual·
mente. Até 1964, o Governo João Goulart roi campeão cm greves. Agora, o
Governo atual, cm cinco meses, jâ empolgou esse t(tulo, nada brilhante, do
Governo João Goulart. E o pior é que as greves, atualmcntc, no Brasil, não
são fabricadas, não são organizadas, surgem espontaneamente, o que é mais
sério c mais grave, porque essas greves, surgindo a cada dia, neste Pa(s, cm tQoo
dos os pontos, porque na verdade não hã uma pol!tica salarial justa. Os que
trabalham, os que produzem não participam desta riqueza.!: por isso, Senador Agenor Maria, c V, Ex• há pouco (cz considerações cm vários pontos im·
portantes, é por isso que as filas do INPS aumentam diariamente. E por que
aumentam? Porque a maioria dos seus assegurados vive subnutrida. Por que
vive subnutrida? Porque ganha mal, sem condições de adquirir alimentação
suficiente para a sua subsistência. Hâ necessidade urgente de realizar uma
política salarial justa para todos os brasileiros, porque senão iremos porca..
minhas que nào desejamos, não queremos, mas que vamos ter que aceitar.
O SR. ACENO R MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado, nobre Se·
nadar Evclâsio Vieira. O que me preocupa é que o homem pode perder o pai,
a mãe, a saúde, o dinheiro, o emprego, tudo, mas se perder a vergonha,
acabou-se. Nosso homem está perdendo esse sentimento de pudor. Ele per·
dcndo esse sentimento de pudor, vamo!i contar com quem? O trabalhar é do·
loroso, é sério; derramar o suor a cada dia para conseguir um simples alimento, é preciso muita dignidade. Trabalhar sol a sol, para com o valor da..
qucle trabalho conseguir só o alimento, é preciso muito sentimento de pudor e de vergonha. Esse honicm perdendo o pudor c a vergonha nilo vai po..
der mais trabalhar. Ele não trabalhando, quem irâ trabalhar por nós? Por·
que existem duas classes, os que trabalham produzindo e os que trabalham
sem produzir. A classe que trabalha produzindo é aquela que produz o ali·
menta, o pão de cada dia. Deus disse, está na B(blia, o homem há de canse·
~uir o seu alimento através do suor derramado. Veja a tecnologia está ai,
descobriu tudo pode-se dizer; o homem vai à lua, mas não descobre o meio
de produzir o caroço de feijão. Ele vai ter que cavar a terra, vai ter que suar,
puru. com o seu trabulho colher aquele desgraçado caroço de feijão que pare·
ce não ser tanta coisa, mas que é tanta coisa que o homem ainda não apren·
deu a frizcr cientificamente,
O Sr. José Llns (ARENA - CE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ACENOR MARIA (MDB- RN)- O homem continua indo
buscar na terra, através de ingentes sacriflcios do seu esforço próprio, esse
alimento que é dele c de todos. Esse homem estll parando de trabalhar. Por quê?
~arque ~t!L marginalizado. Os operários das fábricas - disse nu sexta·
feira próxima passada, a Souza Cruz ganhou, nesses últimos dois anos, o
equivalente a 135% do seu capital Uquido, ou seja, a Souza Cruz aumentou
seu capitallfquido cm 135%. A nossa PETROBRÁS, que é noss•, ganhou no
•no passado 28 bilhões c 800 milhões de cruzeiros; este ano, no pri)11ciro se·
mestre, mais de 8 bilhões de cruzeiros. E o nosso operârio está nessa si·
tuuçiio,
Em 1970, no Brnsil, cerca de 12,2% de mão·de-obr• industrial jll era fe·
minina. Em Suo Paulo a percentagem atingia 14,9%, pelo IBGE, c 23,8%
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pelo Departamento Nacionul de Milo-de-Obra. Na indústria têxtil, cm seus
sctorcs não qualificados, a mão-de-obra da mulher constituiu 52%. Em rc·
laçào ao trabalho do menor, sabe-se que na indastria têxtil, ccrdmicB e ou·
tras, particularmente nas áreas não metropolitanas, era largamente usado.
Vejam bem, u ex. posição do menor à poeira compromctc·lhc o dcscnvol·
vimcnto dos pulmões c, conseqUentemente, todo o organismo. No caso da
mulher, prejudica a gravidez c o próprio feto, o próprio feto! Nilo existe se·
gurança. Em 1913 apareceu a primeira lei de amparo ao trabalhador, que foi
a conquista da jornada das oito horas de trabalho, naquela época acompanhada da rcgulamcntac;üo do trabalho do menor c da mulher. Depois veio
até 1944. Infelizmente no pcrlodo revolucionário, dessa lei de 1976, que passarei às mõds do Senador José Lins, houve um retrocesso completo para
aqueles que trabalham.
O homem está af, jogado à sua própria sorte, c o arrocho salarial criou
infelizmente essa situação atual. Uma situação quase irrcvcrs(vc1.
Eu confesso, não me sinto tranqUilo no Rio de Janeiro, não me sinto
tranqUilo cm Siio Paulo. E por que é que cu nilo me sinto tranqUilo? Porque
sei o que é passar com um salário desgraçado como esse: porque jâ disse
aqui, cu, Agcnor Maria, jâ botei água na rua. Eu sei o que é amanhecer no
dia da feira sem ter dinheiro para fazer a feira. Eu sei, Sr. Presidente c Srs.
Senadores, o que é ver os filhos com fome sem poder alimcntâ·los: cujA pas·
sei por essa situação.
O Sr. Jooé Llns (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um aparte?
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O Sr. José Llns (ARENA -CE) -Não tenho, nobre Senador, a menor
intenção de exasperar V. Ex• Estou apenas querendo contribuir para um debate que, afinal de contas, é fundamental para o Pafs. Sem querer prolongar
esta intervenção, que, vejo, não agrada a V. Ex•, observo apenas que o Pafs,
nobre Senador, est6, sofrendo tremendas mudanças cm suas estruturas sociais c cconômicas. Nilo podemos descrer da famOia brasileira. O pai de
famma, que hoje não tem condições de cuidar da sua casa, conforme V. Ex•
diz, vê-se nessa contingência, porque não se preparou, porque não teve opor·
tunidade de estudar. Ele cst6, na verdade, sendo ultrapassado pelos filhos.
Agora surge uma nova gcraçilo, esta sim, mais preparada para o Pais novo
que está surgindo. Ela está fazendo um grande esforço c não decepcionará a
famflia brasileira; ela está se instruindo melhor. V, Ex• sabe que aumentou
de muito o número de nossas universidades, c o número de estudantes das
nossas escolas, cm todos os graus. Se temos problemas, nobre Senador - c
cu os reconheço na sua gravidade -jamais podemos deixar perder a esperança c descrer da confiança que este País c a mocidade do Brasil merecem.
Muito obrigado.
OSR.AGENORMARIA (MDB- RN)-ScnadorJoséLins, V. Ex• é
homem de uma sensibilidade maquiavética fora do comum. Sabe por que
digo maquiavélica1 Porque V. Ex• quer me jogar contra o pai de famnia ...
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nilo é essa a minha intenção, nobre
Senador.

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - E por passar por essa si·
tuação, cu sei que esse lixeiro que ganha Cr$ 2.700,00 tem os filhos passando
fome. E cu pergunto agora ao Líder do Governo, que me pede mais um
aparte: 1: justo que um homem que trabalha ganhe CrS 2.700,00 c passe fo·
mc1
Com muito prazer ouço o nobre Senador José Lins.

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Eu disse aqui o seguinte;
disse c repito para a posteridade: o dono de uma casa, trabalhador assalariado ou seja ele lâ quem for, na hora cm que lhe faltarem condições de manter
a famflia, ele começa a perder a força cm sua própria casa.

O Sr. Jooé Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador Agcnor Maria, é
muito dificil deixar de nos comover com descrição que V, Ex• faz da situação do País, sobretudo no que toca às classes menos favorecidas. Realmente temos problemas tão s~rios na nossa estrutura, que seria impossfvcl
deixarmos de reconhecer que temos uma missão tremenda a cumprir cm beneficio da ju~tiça sociaL Não seria portanto cu, nem ninguém cm sã consciência, que defenderia um ponto de vista contrário, isto é, de que as coisas vila
bem, c que nada temos a fazer para melhorar. Mas cu gostaria de tecer algumas considerações a respeito do pronunciamento de V. Ex•, que julgo por
demais pessimista ...
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Nilo pode ser pessimista,
Senador José Lins, pelo amor de Deus! Estou mostrando a V. Ex• quanto o
homem ganha, o desgraçado ganha só essa importância. Aqui nilo há pessimismo não, Senador José Lins. Essa é a realidade,

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- E com esse tipo de salário,
um homem nilo tem condições de manter a famfiia c ni!o tendo condições de
manter a famflia, ele não tem condições de dominá-la, de dirigi-la. Isto foi o
que cu disse.

O Sr. Jooé Llns (ARENA- CE)- Permite V. Exf'!
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Entilo nilo chame este
contra-cheque de pessimismo.
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Permite V. Ex• que ou continue?
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Desde que seja rápido,
porque n Presidência está chamando a atenção que meu temp-o cstâ tcrmi·
nando.
O Sr, Jooé Lln• (ARENA- CE)- Se V. Ex• nilo pode me conceder o
aparte, cu o dispenso.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- O aparte cu concedo. Nilo
posso é permitir um discurso paralelo.
O Sr, Jooé Lln• (ARENA- CE)- Quando V. Ex• citou números relu·
tivos à economia do Rio Grande do Norte, sugeriu que eles deveriam merecer melhor atcnçilo.
V~ Ex• tem razão, o número de trabalhadores na Agricultura de seu Estado nilo crcsceu1mas o mlmcro de trabalhadores na Indústria foi multiplicado
por três. O número de trabalhadores nos Serviços também foi multiplicado
por três. Ora esse é um dos indicias mais favor6veis c expressivos de que houve nu estrutura cconômica mudunçns para melhor, isso é, houve progresso
no seu Estudo, nesse último uno. V. Ex• nilo pode negar, nobre Senador, que
tlnhumos apenas ...
O SR. AGENOR MARIA (M DB - RN)- Se miséria é progresso, o
Rio Grande do Norte tulvez seja -o Estudo mais progressista deste Pais. Se
misérin é progresso!

O Sr. José LIIB (ARENA- CE)- Nilo foi minha intenção negar esta
verdade, nobre Senador. Sinceramente.

O Sr. Jooé Rlcho (MDB- PR)- Permite um apurtc, nobre Senador
Agcnor Maria?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com o maior prazer, Sena·
dor José Richa.
O Sr. Jooé Rlcha (MDB- PR)- Para cumprimentá-lo, Senador Age·
nor Maria. Também não queira que o último aparte ao seu discurso ficasse
constando como do Senador José Lins, por uma razão, Porque V. Ex• faz
um brilhante discurso c corri um realismo impressionante,
O Sr. Jooé Llns (ARENA - CE) - E cu estou de acordo.
O Sr. Jooé Rlcho (MDB -PR) -Apenas aqueles como nós que real·
mente percorrem o interior deste Pais, cada qual cm seu rcspcc!ivo Estado, podem testemunhar tal situação com tanto realismo c com tanta sensibilidade
politica c humana, como V. Ex• cstâ fazendo. Ao contrário, o que o nobre
Vicc-Lidcr do Governo faz é dar um depoimento aqui sem realidade alguma.
O depoimento dele é que tem muito c exclusivamente otimismo. I! completamente irreal dizer que a atual geração, sobretudo de trabalhadores, cstâ sendo sacrificada, mas que as novas gerações estão se qualificando, estão se preparando c vão ter um futuro melhor. O que S. Ex• di• é totalmente irreal. O
meu Estado, que há quinze unos atrás podia orgulhar-se de estar entre os três
Estados do Brasil cuja populaçilo tinha a maior renda per caplta, que estava
entre os três de maior rendo per caplta do Brasil, hoje, apesar de o Poran6 ser
um Estado rico, que produzir6 este ano 25% do total agrfcola do Brasil, a
renda pu cap/ta da nossa população está abaixo da média brasileira. Sabe
por quê? Porque, além do sacrincio que esse modelo económico cstâimpondo, u otunl geração está comprometendo as futuras gerações, porque 16 no
Parnnd, não é umu nem duas, hd milhares de famOias cujos chefes não tendo
condições, com o que ele ganha, de prover o sustento do seu lar, estão tirando filhos da escola, colocando--os muito mais cedo no trabalho, para poder
aumentar a renda familiar. E o retrato do Pais é este exatamcnte, nua c crua~
mente, como V. Ex.t está pintando. O mais curioso é que os argumentos dos
que sustentam politicamente o Governo têm variado na sua tónica. Agorujá
se diz, como acubumos de ouvir do Senador José Lins, que silo as novas ge·
mções u serem bcneficiadus. Mas quando a OposiçUo vem falando isso há
muitos anos, de que esse modelo cconômico estava descapitalizando o povo,
cstuvu levando o povo a uma misériu cada vez maior, diziu-se: não, mas é o
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Pais que está descapitalizado; primeiro precisamos ca.pitali.zar o Pafs ~ara
depois distribuir as rendas. Este é o quadro; O povo ~01 sücr1ficado. A~tlgu
mentc se dizia que o Brasil ia bem c o povo lU mül; hoJe todo mundo vu1 mui,
o Brasil c o povo, Quando chegamo.~ a uma situação como Ll atual, onde. u
divid11 extern11 cs{á cm mais de 50 bilhões de dólares, a exportação do Bms1l,
em 1979 alcança 12 bilhões de dólares, üpro:dmndamcntc, c o Pafs vai importar rr:ais de 16 bilhões de dólüres, jú não é müis problema de econom.ista,
é um problema de pura c simples Matemática. Quem ganha 12, gasta ma1s de
16 e deve 50 não pode estar o:m boa situação. Por isto, longe de comparti·
lhur do oti~ismo do Senador José Lins, prefiro ficar com o reulismo de
v, Ex•, nobre Senador Agcnor Maria. O Brasil vai mal, o povo pior ainda c
as futuras gerações não têm perspectiva alguina.
O Sr. José Llns (ARENA - CE)- Nobre Senador José Richa, são
apenas os dados do Senador Agenor Maria.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Lamento informar ao nobre
orador, o ilustre Senador Agenor Maria, que o tempo de V. Ex• jâ está esgotado.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Obrigado, Sr. Presidente.
Nobre Senador José Richa, V. Ex•, um homem do Paranâ, concordür
comigo é uma demonstração de que o problema é nacionül; é uma demons·
tração de que a Nação, toda a Nação, sofre. Posso afirmar que o rico brasi·
leiro que não se ligou às multinacionais, que não estâ no mercado financeiro,
descapitalizou-se: ele tem patrimônio, mas não tem dinheiro. Estâ na porta
do banco, implorando o dinheiro emprestado, a qualquer preço.
Esta é a situação do rico brasileiro que não se ligou às multinacionais ou
ao mercado financeiro.
A situação da classe média é horrivel. Oitenta por cento da classe média
está asfixiada. A casa é do BNH, desse monstro que está ar, que cobra, entre
correção c juros, 53% ao ano. Eu nunca ouvi falar, na minha vida, de um governo sâdico por tanto dinheiro, que pudesse impor tamanha obrigação tributária. Esse é o juro cobrado pelo Governo, pela casa própria. No ano passado, foram t 6% de juros e 37% de corrcçiio monetária, o que somou 53%.
Ninguém da classe média teve aumento de 53%, mas o Governo cobra cncar·
gos de 53% sobre a casa própria.
Então, paru a classe média brasileira, 80% da casa própria é do Governo, pagando-se esses juros cscorchantes; 80% estão nas financeiras comprando carros, também com juros superiores a 53%.
Esta é 11 realidade deste País. O rico, descapitalizado; a classe média, as·
fixiada; c o assalariado, morrendo de fome. A situação social é esta.
E a situação pública? Como andam os municfpios deste Pals? No meu
município de São Vicente, onde nasci c me crci, há 30 anos matavam-se 15
bois; a população cresceu, estão matando um e está sobründo carne, O mu·
nicípio empobreceu. E o Estado do Rio Grande do Nortc nilo pode pagar à
sua polícia. Sabe, Senador José Richa, quanto ganha um soldado da policia
do Rio Grande do Norte? Cr$ 1.125.00. Isso não é pessimismo; nilo, esta é a
realidade; trago para a tribuna a realidade. O município, pobre; o Estado,
endividado; c o Brasil, como anda? Como anda este país magnifico?
Este pais magnifico precisa desvalorizar a sua moeda o cada lO dias,
para poder exportar alguma coisa. E como anda este pais magnifico com o
arrocho salarial? Como anda ele? Anda com o seu risco de juros de dinheiro
aumentando. E a independência nossa? E a independência do Brasil, como
anda ela, se a indepcndência de qualquer pais se mede pelos seus compromis·
sos, pelo seu endividamento c se o endividamento externo do Brasil aumentou, nestes últimos S anos, astronomicamcntc?
E como anda a nossa produção? O algodilo, perdemos para n China,
perdemos para n lndi11. O nosso açúcnr é um produto nobre, mas a beterraba, hoje, tem condições de produzir açúcar cm melhores condições. Para exportarmos o nosso açúcar precisamos vender caro aqui c exportar bem bara·
to. Senador José Richa, estamos exportando açúcar a 3 cruzeiros o quilo, c
estamos consumindo a muis de 7.
E o café? Por que é que o cu fé subiu tanto, se nós somos os maiores produtores de café do mundo? Puru o nosso homem nilo poder tomar café.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc)- Pediria a V. Ex• que nuo con·
cedesse mais apartes, pois o tempo de V, Ex• jli cst6 esgotado.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Vou concluir.
Entilo, veja bem o seguinte: somos os maiores produtores de café do
mundo r: niio podemos tomar cu fé. Pelo amor de Deus, se nilo podemos to·
mur u rubiúccu, o nosso café tradicional, c uinda continunmos u ser o muior
nrodutor de cufé do mundo, enti\o o que é que nós podemos neste Puis?

Diante desse elenco de rculidades, veril o meu amigo e colegn José Lins
di1.cr que cu sou pessimistu. Pelo amor de Deus, Aqui nilo vai nenhum11 dose
de pessimismo; aqui é um ulcrta, um alerta maior para que o Governo sinto
que com estu cortin11 de fumaça ideológica, de partido ou não purtido, de lei
Falcão ou não, de voto distrital ou não, o povo está enojado disso. O povo
quer é trabalhar c encher 11 b11rriga; o regime, pouco importa, porque acima
do regime está a fome que estú possuindo os corações daqueles que, trabalhando, nüo têm o direito de viver às suas custas. Esta é a gfllndc realidade,
Eu não sou, Sr. Presidente, de trazer fofocns rara n tribuna. Trago a
realidade, a realidade de um homem como este, um homem que me procurou
na minh11 casa c disse: "Senador, cu sou funcionário da prefeitura c recebo
dois mil, setecentos c quarenta cruzeiros. Estou morrendo de fome. Tenho
seis nlhos c moro cm um barraco na Ccilândia, pelo qual pago CrS 1.500,00''.
Esta é a realidade, Não é dramatizar, é dizer: então façam alguma coisü,
porque a fome não tem frontcirü, c esta fome das crianças c deste homem da
Ccilündia palpita nos seus corações c as palpitações podem encontrar arrimo, no estilo daqueles que trazem esperanças falsas; c ai, sim, podemos ser
levados a uma guerra fratricida, que deve ser evitada,
Desde que :.qui cheguei que cu digo, Sr. Presidente: nós precisamos evitar a explosão social. Mas, qual é o caminho para evitarmos a explosão social? Prender, matar, torturar, negar? Nilo! dar o direito a quem tem. E
qual é o direito? proporcionar a quem trabalha o elementar direito de, trabalhando, poder viver às suas custas, às custas do seu labor.

e

e

Concluo, Sr. Presidente, agradecendo a Deus, na Sua bem·nventurança,
ter-me dado a oportunidade de fazer este pronunciamento sem sentir nada
no coração c saindo daqui sem morrer. Agradeço a Deus, ainda, pedindo
para Ele clarear o sentimento daqueles que, sendo responsáveis pelo Pafs,
não estão cuidado do Pais como um todo.
Peço a Deus, na Sua benevolência c na Sua bem-avcnturança, que ilumi·
nc a consciência daqueles que ainda podem- pois ainda é tempo- fazer alguma coisa pelo Brasil. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Con<edo a palavra ao nobre
Senador Leite Chaves,
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Declino da palavra, Sr. Presi·
dente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Murilo Badaró. (Puusu.)
S. Ex• desiste da palavra.
Concedo a palavra no nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (ARENA -SE. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O fato de, no quadro da administração federal, o sctor da saúde só se ter
tornado autônomo no infciç da década de 50, há pouco mais de 25 anos, re·
vela que u ação do Poder Público, no Brasil, no campo da protcção c defesa
da saúde pública, foi o resultado de longo esforço que, para alcançar seus
efeitos, teve que vencer indiferenças, incompreensões, preconceitos c, acima
de tudo, fnlt11 de conhecimento.
Ess11s considerações, cu as faço, cm razão da lucidez, confiança c firmeza com que o Senhor Ministro da Saúde, Mârio de Castro Lima, respondeu
às questões que constaram da entrevista que o Jornal O Globo divulgou na
cdiçüo do dia 4 último.
Apresentando com realismo c coragem o quadro da saúde do povo brasileiro, Sua Excelência soube situar 11 tarefa que lhe foi atribuída pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, General João Baptista Figuci·
redo. Vale destacar, igualmente, a precisão com que o Ministro da Saúd,.
apontou as prioridades de sua P11sta, c intenção de realizar seu trabalho cm
perfeita harmonia com as demais Pastas, especialmente u du Previdência So·
~iul.

Devo, ainda, nestes comentários, assinalar a oportunidade das colo·
cuções do Senhor Ministro sobre os problemas da nutrição c da produção de
medic11mcntos cm nosso P11fs.
Sr. Presidente:
Pelu importúnciu que empresto à entrevista que estou rcgistruqdo, soli·
cito considcrur seu texto, purtc intcgrunte deste meu pronunciumento, Estou
certo que o Ministro Múrio de Custro Limu inicia umu novn ct11p11 nu turcfu
que lhe foi conliud11 pelo Excelentíssimo Senhor Presidente du República,
Gcnerul Joiio Daptistn Figueiredo, (Muito beml)

A~:oslo
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOUR/VAL
IIAPTISTA EM SEU DISCURSO:
O Globo, Silbado, 4·8· 79

Ministro Castro Lima

BRASIL ESTÁ MELHOR DE
SAÚDE, APESAR DE
TODAS AS DIFICULDADES
Diminuição acentuada da incidência de malária, resultados palpáveis
do programa especial de combate à esquistossomose, detecção precoce de
praticumente todos os casos de hanseníase existentes no País- esses são ai·
guns dos fatos apontados nesta entrevista pelo Ministro da Saúde, Mãrio de
Castro Lima, para explicar sua opinião de que a saúde no Brasil melhorou
consideravelmente nos últimos anos,

•••
- Mini.uro, como anda a saúde no Brasil?
-A saúde no Brasil certamente está melhor do que já esteve, embora os
seus problemas não sejam de solução fácil a médio prazo, Os problemas não
são apenas do Brasil c de outros países cm desenvolvimento, mas de todo o
mundo, com peculiaridades em cada país, cm cada região, Nós temos no
Brasil uinda uma farta messe de endemias que infelicitam nosso povo, como
"' doença de Chagas, a malária, a csquistossomose c ainda outras condições
ligadas à insuficiência de alimentação, de nutrição, de higiene c de falta de
saneamento. ~ preciso considerar que os países desenvolvidos têm suas peculiaridades de saúde, que não são muito iguais às nossas, evidentemente, incidindo cm outras analogias. f: o caso das doenças degenerativas, das

doenças da poluição ambiental e das doenças profissionais, que certamente
neles são mais freqUentes, Indiscutivelmente, se nós compararmos a situação
sanitária do Brasil com décadas atrás, num país que só vem se afirmando nacionalmente neste século e principalmente de 15 anos para cá, veremos, por
exemplo, que a malária sofreu uma acentuada diminuição na sua incidCncia
t•rn termos nacionais. Hoje, 99 por cento dos casos de malária ocorrem na região amazõnica e, mesmo nesta, em pelo menos 25 por cento da área a trans~
missão é considerada interrompida. A equistossomose, no curso do programa especial de seu combate, que data de trCs anos, jâ tem reduzidas as suas
taxas de incidência e de prevalência em muitos Estados do Nordeste. A
doença de Chagas í: um problema que depende do desenvolvimento da pesquisa clínica, da pesquisa científica como um todo, da possibilidade de se alc.~nçar uma medicação realmente eficaz, suficentemcnte tolerável, além da
possibilidade de que um programa de habitações se possa difundir por toda a
área rural. Isto para focalizar três problemas. Mas se nós compararmos com
décadas anteriores, veremos que outros problemas, que eram comuns até nas
principais capitais, hoje já não existem. h o caso da febre amarela c da peste,
que se resume a raras incidências em alguns Estados do Nordeste. A própria
u.:berculosc ainda é muito incidente, mas já tem certamente hoje uma melhora da situação. O mesmo acontece com a hanscnfase e é preciso que se saiba
colocur bem as conclusões dos dados estatísticos. Certamente hoje se aponta
um número maior de doentes de hanscn!asc porque a cobertura das ações de
saúde permite descobri~los mais precocemente e não que os casos sejam mais
freqUentes. Ai estão alguns exemplos. ~claro que o estado de saúde do País
deixu aindu a desejar- e eu acredito que deixará sempre- porque por mais
q~\! se multipliquem us nções de saúde as necessidades das populações se tornarão co1d:t vez maiores.
-

Quai.~·

são a.ç prioridades do Ministério?

-As prioridudes estão definidas na nossa contribuição ao III PND. 1:: a
intcrrdação com os outros Ministérios da área social, principalmente o da
Pr ~vidência; a manutenção e incremento das campanhas contra as endcmias
rurais; a manutenção c desenvolvimento dos programas de alimentação e nu·
triçiio; idem cm relação ao programa de interiorização de ações de saúde c
suneamento; o estímulo c u ~ustcntuçilo dos programas de pesquisa cientHicu; 11 p:~rticipação nu formação de recursos humanos: a extensão du cobertura de :tçõcs de suúde; u implementação ou atualizações da poUticu nacional
de imunizações; c munutençllo das uções de vigilância sanitária. Estas e o de·
scnvolvimcnto du informó.tica silo us tu;õcs prioritó.rias, sempre dirigidas com
muior intensidade pura us populações muis carentes.
-

tlimlr~

mlt• a aflrmatil'a dt! que o Brasil é um grande hospital?

- Eslll i! umu imugem literllria, de modo que cu não sei seu pergunta é
fcitu uo minLstro ou n um orador.
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-O Brasil tem pontoJ vulneráveis em termos de vacinas ou medlcamelllos
euencla/,ç que precl.çam ser Importados?
-Com certeza que sim. Evidentemente que a nossa situação de vacinas
já é melhor do que foi, mas o Brasil não é auto~sulicientc. Produzimos vaci·
nus de ultfssima qualidade c cm alguns casos somos auto-suficientes, como é
o caso da amarflicu (que é considerada a melhor do mundo} e de outros tipos
de vacina, como difteria, tétano, salmonelose, meningite e sarampo. Ainda
não podemos produzir todas as vacinas em quantidades suficientes, mas estamos próximos. Quunto ., medicamentos, a produção genuinamente nacional é muilo pequena e esta é uma luta bastante dispendiosa, bastante dificil,
pela muhiplicidadc de interesses que a cercam. Está todavia, nas intenções
do Governo, c nas minhas principalmente, estimular no possível a indústria
farmacêutica nacional, principalmente a de medicamentos essenciais, cntcn~
didos dessa forma aqueles capitulados pela Organização Mundial de Saúde
como sendo os imprescindíveis à utilização na maioria dos problemas de
saúde .
- Qual a sua posição sobre o problema dos cientistas demitidos de Man·
guinhas?

- t a mesma que tive ao tomar posse, Disse eu naquela oportunidade
que fazia. a defesa da ação livre do pesquisador. Nas primeiras entrevistas eu
disse que veria com muito prazer o retorno de cientistas que, por esta ou
aquela razão, foram afastados de seus lugares no curso do processo revolucionário. Naquela época dizia eu que isto estava condicionado a uma apreciação global de situações, de prohlemas de diversas origens, pelo Governo
como um todo. E sua Excelência, o Presidente da Rcpúblíca, na mesma linha
de pensamento, enviou ao Congresso a mensagem de anistia. SubseqUentemente a isto, certamente os cientistas que desejarem voltar terão as suas intenções avaliadas pelo Conselho Técnico·Cientifico da fundação Osvaldo
Cruz, c aqueles que se puderem adaptar às linhas programáticas atuais, certamente serão recebidos. Se depender de mim, voltarão todos. Agora, cu sou
apenas o Ministro. ConseqUentemente, cu não imporei decisões, cu apenas
terei o prazer de avalizar as decisões que resultem nC'I retorno desses senhores
ao trabalho que vinham fazendo. O que não cabe à Fundação Osvaldo Cruz,
nem ao Ministério, é ir tomá-los pelas mãos, mas recebé-los de braços abertos.
- O Ministério da Saúde, juntamente com o da Agricultura, hlstorica·
menu são os Ministérios com menor verba no Brasil. A agricultura agora está
recebendo recursos maciços. E a saúde?
-Tenho a esperança de chegar à situação cm que está o Ministério da
Agricultura.
- Isto quer di:er que a saúde não é prioritária?
- Isto é uma conclusão sua. Estou apenas a dizer que a esperança do
Ministério da Saúde é dispor de eficientes recursos para atender às necessidades. Evidenten1ente, as suas verbas têm sido sempre precárias, mas é da

parte do Presidente da República melhorâ-las no passivei. De qualquer maneira, serão sempre insuncientes, mesmo que toda a receita da Nação fosse
colocada à disposição.
- Qual é a dotação de 1979 pora o Ministério da Saúde?

- Em despesas de custeio, com os cortes havidos, ela lica cm torno de
CrS 4 bilhões, Devo acrescentar que, além desta dotação, recursos extra·
orçamentários são alocados no Ministério da Saúde para atender 11 programus especiais.
-Se houves_çe hoje um surto de meningile, o que se faria: a população seria alertada ou se repetiria a orientação anterior.'
- Que atitude cu tomaria se voei: tivesse agora um enfarte do miocár·
dia? Eu procuraria mobilizar recursos pura acudi.Jo, esta seria a resposta que
cu lhe daria perante nüo só o surto de meningite, como cm qualquer outra situação emergencial. Nós teríamos um potencial de mobilização de recursos,
repetindo até comportamentos anteriores, mas certamente agora mais prcvc~
nidos do que há algum tempo. Mus não há nenhum risco atual de que possa
acontecer um surto de meningite.
- E o problema dos médicos residentes?
- A resid~nciu médica é um estAgio cm nível de pós-gruduaçiio que foi
deturpado nus suas intenções iniciais. Muitas instituições, nüo me rcliro u
instituições aliciais nem 11 muitus dus particulares, mas várias apenas se vale·
rum de médicos jovens paru trunsformó.-Jos cm mi1o-de·obru burutu, sem ne-
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nhumu cnractcr(stica de residência. Residência, no meu entender, deve co·
mcçar por áreas gerais antes de passar à especialização. Ela deve ser feita
apenas por organizações idôncas, com supervisão obrigatória c nilo com
atuaçilo autônoma, porque resulta de o residente ficar órfão de pai c milc,
sendo-lhe delegadas atividadcs apenas para suprir a inexistência de outros
médicos. Por isso a residência deve ser rcita com boas condições de sclcçilo c
de avaliação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Nada mais havendo que tra·
tar, vou encerrar a sessão, designando para a próxima a scsuinte.

ORDEM DO DIA
-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 258, del979,do Senador
Franco Montoro, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado n• 176,
de 1979, de sua autoria, que dispõe sobre amparo ao trabalhador desempregado, garantindo-lhe o direito ao auxOio-doença e à aposentadoria por inva·
lidez.

-zVotação, cm turno único, do Requerimento n' 259, de 1979, do Sena·
dor Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Se·
nado n• 33, de 1978, de sua autoria, que revoga o § J• do artiso 67 da Lei
n• 5.682, de 21 de julho de 1971, que regula a organização, o funcionamento
e a extinção dos partidos polfticos.
-l-

A~~:oato de

1979

du conferéncia proferida pelo Governador do Distrito Federal, Coronel Ai·
mé Alcibfadcs Silveira Lnmsion, na Escola Superior de Guerra.

-7Votuçào, cm turno único, do Requerimento nt 280, de 1979, do Senhor
Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição nos Anais do Senado
Federal, do discurso proferido pelo Presidente da República, João Bapti•ta
Figueiredo, durante a audiência que concedeu a prcrcitos municipais, cm 16
de agosto de 1979.

-8Diocussilo, cm turno suplcmantar, do sub1titutivo do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n• 85, de 1978 (n• 2.913/76, na Ca•a de origem) que modifica a rcdação do art. 306 do Código de Proccuo Civil, tendo
PARECER, sob n• 424, de 1979, da Comislão:
- de Rotloçio, oferecendo a rcdação do vencido:
-9Diocussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 8, de 1978
(n• 2.329/76, na Casa de origem), que introduz alterações na Lei dos Registres Públicos, quanto às escrituras c partilhas, lavradas ou homologada• na
vigência do Decreto n• 4.857, de 9 de novembro de 1939, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 435, de 1979, da Comissão:
- de Constltulçio e Justiça.
-10-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 260, de 1979, do Sena·
dor Dirceu Cardoso, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 37, de 1978, de autoria do Senador Otto Lehmann, que "acrescenta
parágrafo 4• ao artigo 687 do Código de Processo Civil (Lei n• 5.869, de li
de janeiro de 1973)."

Diocussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n• JS, de
1979, do Senador Paulo Brossard, que revoga o artigo 528 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de
1943, tendo
PARECER, 10b n• 399, de 1979, da Comislão:
- de Rotloçio, oferecendo a rcdaçào do vencido:

-4-

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - EstA encerrada a ses•ão.

Votação, em turno único, do Requerimento n• 261, de 1979, do Sena·
dor Dirceu Cardoso, solicitando o dcsarquivamento do Projeto de Lei do Se·
nado n• 165, dcl978, de autoria do Senador Otto Lehmann; que dãnova re·
dação ao artigo 19 da Lei n• 6.515, de 26 de dezembro de 1977 (Lei do Di·
vótcio).

-5Votação, cm turno único, do Requerimento n' 263, de 1979, do Sena·
dor Orestes Quércia, solicitando o dcsarquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 36, de 1978, de sua autoria, que dá nova redação ao artigo 224 do
Dccrcto·lei n• 5.452, de I• de maio de 1943 (Consolidação da• Lei• do Tra·
bulho).

-6Votação, cm turno único, do Requerimento n• 267, de 1979, do Sena·
dor Murilo Badaró, •olicitando atraniCrição nos Anal• do Senado Federal,

(Lewznla·st a sessão às /6 horas e 55 mlnuros.)
INSTITUTO DE PREVIDf:NCJA DOS CONGRESSISTAS
Porecer do Conselho DeHberotl•o
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressista•,
nos termos da compcténcia estabelecida pelo art. IS, item d. da Lei n• 4.284,
de 20 de novembro de 1963, tendo procedido ao exame do Balancete Patri·
monial c o Demonstrativo da Receita e Despesa re[erenlel ao pcrlodo de
1•·6-79 a 3()..6-79 é de parecer que os mesmos" encontram certo• c cm boa.
ordem, satisfazendo assim as c"igências legais.
BrasOia, 30 de julho de 1979. - Deputado Beato Goncol•cs Filho, Prcsi·
dente- Senador hondro Cunha Limo, Tesoureiro- Deputado Furlltdo Leite, Tesoureiro - Deputado Aldo Faauacles, Conselheiro - Deputado
Moarfdo F-, Conselheiro - Deputado Dorfo Tnorn, Conselheiro.
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INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS CONGRESSISTAS
Parocer do Consolho Deliberativo
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas,
nos termos da Competência estabelecida pelo art. IS, item d, da Lei n• 4.284,
de 20 de novembro de 1963, tendo procedido ao exame do Balancete Patri·
monial c o Demonstrativo da Receita e Despesa, referentes ao pcrfodo de
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19• 7·79 a 31-7·79, é de parecer que os mesmos se encontram certos c em boa
ordem, satisfazendo assim as exigências legais.
Brasília, 31 de julho de 1979.- Deputado Beoto Gonçal•es Filho, Prcsi·
dente- Senador handro Cunha Lima, Tesoureiro- Deputado Aldo FaRundes, Conselheiro - Deputado Mauricio Fruet, Conselheiro - Deputado
Dario Ta•ares, Consclh~iro - Deputado Furtado Leite, Tesoureiro.
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INSTITVTO DE PREVIDENCIA DOS CONGRESSISfAS
Ata da ROWIIIo Onllúrll, realizada em
aaosto de 1!179

I~

de

Ãs dczcssctc horas do dia quatorze de asosto de mil novcocntos c sclcn·
la c nove, prcscnlcs os &Cnhorcs Con&Cihciros Senador lvandro Cunha Lima
c Deputados Dario Tavares, Mauricio Fruct, Aldo Fasunda o Furtado Lei·
te, sob a presidência do Senhor Deputado Bento Gonçalvca Filho, rcuniu·BC
o Con&Ciho Deliberativo do Instituto de Providencia dos Consressistua fim
de tratar de assuntos diversos. Uda e aprovada a ata da reunilo anterior, sio
diSiribu!dos pelo Senhor Presidente os BCSuintcs pi'OCCIIos: de c:onccaaio de
pcnsilo a Ãnsclo Jost Varela c a Helena Wolf de Mcilo Brasa ao Deputado
Dario Tavares; a mlia Vale de Arruda c a Hilda Hackbart Atias ao Senador
lvandro Cunha Uma; a Jovita Fernandes de Freitas c aoa beneficiArias do
ex-Senador Joilo Basco de C. Lima ao Deputado Mauricio Fruct; a Nadyr c
Elcnir Gonclla e a Nice Ferreira Lima, ao Deputado Aldo Faaundes, tendo
sido relatados com pareceres favorâvcis c aprovados por unanimidade. Prosscsuindo, o senhor Presidente distribui vinte c trb proceuoa de intqrali·
zaçào do per!odo de carência cm que aio rcqucrenlcs os &Cnhores ex·
parlamentares: Aurtlio Roslindo Campos, Eduardo Galil, Expedito Zanottl,
Francisco Bilac Moreira Pinto, Francisco Humberto Bczma, Frederico Jost
Ribciro'Brandio,Gcnervino Evangelista Fonacca, ltal!vio Coelho, Ivan Cot·
ta· Barbosa, Jarbas de Andrade VIIBConceloa, Joio Cl!maco de Almeida, Joa·
quim Nuncs Rocha, Jorge Luiz Moura, Joat Gomcs do Amaral, Milton
Slcinbruch Lomocinscky, Odcmir Furlon, Osvaldo Buakcl, OtAvio Ccccato,
Paulo Nunca Lcol, Thcoboldo Vasconcelos Barbosa, Ullaacs Bezerra Potl·

suar, Valdomiro Alvcs Gonçalves c Yuunori Kuniso, ao Deputado Aldo
Fasundes que os relata favoravclmcntc &Cndo todos aprovados. A scsuir silo
distribu!dos os BCSUinlcs processos: de pasamcnto de pcc41io a Maria Elmozina de Castro Lima c outros ao Senador Nelson Carneiro; do alteração de
carálcr da pcnsilo de Romeu de Campos Versai ao Deputado Dario Tavares,
que o coloca cm dilisência, de acordo com os demais prcscnlcs; de restabelecimento de pensilo a Francisco Jost Ferreira Studart ao Senador lvandro
Cunha Lima; de lnlcgralizaçilo de carência dos ex-parlamentares Murilo
l.cilo Pura!so c Ruy de Oliveira Pcdroza ao Deputado Aldo Fasundcs que os
relatou favoravclmcnlc c de conccaailo de auxllio·funcral a Nico Ferreira
Lima ao Deputado Dario Tavares, ficando este olltimo cm dllismcia a fim de
que a requerente apresente uma declaração de que cuslcou as despcsu cm
sua lotalidadc com recunos próprios. O Prcsidcnlc coloca cm discussão a
proposta para a criaçilo de uma carteira de cmp~tlmo simples para funcionArias du duas Casas do Consrcsso, riilo associados ao IPC, 1\ auscrido
pelo Deputado Dario Tavares um documento hAbll que partiria dos funcionârios solicitando sua implantação, para dar orlscm aos trabalhai. A pro·
poata t aprovada ficando estabelecido que os juros dcvcrilo &Cr revertidos cm
favor do Fundo Aasistcncial, Em seguida t discutido c votado projeto do resolução que versa sqbre a estrutura administrativa do IPC e oa valores do pró
labo,., tendo sido aprovado, por unanimidade, noa termos do parecer do rc·
lalor - Deputado Furtado Leito. O Conselho aprovou ainda, os Balanceies
referentes aos perlodos do t•-6-79c' 30.6'79 c de I•·7·79a 31·7·79. Nada mais
havendo a tratar, às dczc:novc horas b encerrada a reuniDo. E. para constar,
cu Nelson Santo Cruz Quirino, SecretArio, lavrei a presente Ata, que, depois
de lida oaprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.- Deputado Beato
GoncaiYes Filho, Presidente.
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MESA

LIDIIANÇA DA AIINA I DA MAIOIIA
Líder
JÕrbas Ponarinho

Pre1ktente

~• ..Secretário

Luit Viana (ARENA- BA)

LouriYol Bapti1t0 (ARENA - SE)

Vlce-Lidere•
Aloysio Cha~•
JoM Lins
Aderbol Juremo
Lornanto JUnior
MoacyrDollo
Murilo Badoioó
Saldanha O.n:i

1 •·Yice-Prelldente
Nilo Coelho (ARENA - PE)
4•-Secretárlo

LIDIIANÇA DO MDII DA MINOIIA

Ga1t6o Ml.lller (ARENA- MT)
Uder
Paulo Blos.ard

Oinorte Mariz (ARENA- RN)

Vlce·Lidere•
Henrique SontiUo
Humberto Lucena
Marca1 Freire
Mauro Btne'lides
Orntes Ouercio
Pedro Simon
Roberto Soturnino

1•-Secretário
Al ...ondre Costa (ARENA -MA)

Suplente• de Secretários
Jorge Kolume (ARENA -

2•-Secretárlo

Benedito Canela1 (ARENA -

Gabriel Herme1 (ARENA- PA)

COMISSOES

Diretor1 Antllnia Carlo1 de ,Nogueira
Local1 Al'exo 11- Terreo
Telefones1 223·6244 e 225·8.50.5- Romoi1 193 n 2.57

~) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES

Chefe, C6ndido Hippertt
· Local1 Anexo 11.- Terreo''
Telefone, 22.5·8.50.5- Rarnois301 e 313

COMISSAO DE AGRICULTURA -(CA)
(7• membrot)

Titulor11
1. Mendn Canal•

2. Jo" Lin1
3. Eun,lc• Mlchlles
4. Vicente Vuola
I. EYondro Corr•iro
2. Agenor Mario
3, Moura BtneYid11

1.
2.
3.
4.

Po1101 P6r1q
Benedito Canelai
Pedro Pedrosllan
Jose Lins

1. EY~Iosio Vieira
2. Leite Cho\111
3. Jo1e Richo

MDB
1, Agtnor Maria
2. Amoral Peixoto

Aul1tente 1 S6nlo Andrade Peixoto - Ramal 307
Reuni6es 1 Quortos·feirat, Cn I0100 horo1
Loco1 1 Solo "Ruy 8arbo•a"- Anexo 11- Romoisó21 • 7\6

COMISSAO OE ASSUNTOS REGIONAIS -ICAR)
(7 membros)

MOB
1. Marcos Freire
2. Humberto Lucena

COMISSAO DE CONSTITUIÇÁO EJUSTIÇA- (CCJ)
(1.5 membro1)
COMPOSIÇAO

Prftldente1 Henrique de Lo Rocque
1•·VIc.. Prelldent•, Aloyslo Cha\'11
2•·Vlc•Prelldtnlll Hugo Ramas
Supltnt11
ARENA
\, Lenolr Vorgo1
1. Hentlqu• de Lo Rocque
2. João Calmon
2. HeiYidio Nunll
3. Almlr Pinta
3. Ja .. Sorney
4. Milton Cabral
4. Aloy•io Chaves
.5. Bernardino Viana
S. Aderbol Juremo
6. Arnon de Mello
6. Murilo &adoro
7, Moacyr Oollo
8. Amoral Furlon.
9, Raimundo Parente
MDB
1. Cunha Limo
I, Hugo Ramos
2. Tonc,.do Nev11
2. Leite ChoYII
3. Dirceu Cordo1o
3. Lo1oro Barbo1o
4, Nel1on Carneiro
.5. Paulo Brouord
6. Franco Montara

COMPOSIÇAO

Prelldente1 Jenl F,.ire
Vic.. Pre1idente1 L010rO 6arbo10
Titulares

1. J11ie F,.ire
2. JoM·Sornl)l
3. Pos10s P6rta
4, Saldanha Der1i
.5. Affon10 Comargo
6. Murilo Bodoro
7. Btnedito Ferreiro
1. Itamar Franco
2. L010ra Borb01a
3. Adalberto Seno
4. Mouro Benevides

A.ulstente 1 Mario Helena 8ueno BrondOa- Ramal 305
Reuni6es 1 Quortos·felral, C1110100horos
Locoh Solo "Ciovi1 S.YIIocquo" - Anua 11 - Ramal 623

Suplent11
ARENA
1. Jolt Guiomard
2. Tor10 Outro
3. Bendito Conelo1
4. Moacyr Dolla

MDB
1. Htnrique Sontillo
2. Roberto Soturnino
3. GiiYon Rocha

Anistentt1 Ronoldo Pacheco de Oli~ira - Romol306
Reuni6t11 Quintcn·ftiras, às 10100 hora•
Locol1 Sala ''Ruy 8arba1o"- Anexa 11- Ramal• 62\ e 716

Titulor11

COMPOSIÇOO

Presldentll Mendes Canale
Vlce•Pr..idente, Agenor Maria

COMISSAO DO DISTRITO FEDERAL -(CDF)
(11 membros)

Svp1enlll
ARENA
1, Raimundo Parente
2. Alberto SiiYo
3. Almir Pinto

• AnisMnte, Cario• Guilherme FoniiCo- Aamoló76
Reuni6011 Terços• feirai, às 10100 horas
Locol1 Sala "Ciovi• Btvilocqua" - Anexo 11 - Ramal 623

Presidente, EYelallo Vieira
Vic"P,.sidente, Leite Cho'lls
Supltnt..
ARENA
1, Jutohy M9golh611
2. AHon10 Comargo
3. Jo6o Colmon

Mn

Postal Pôrto (ARENA - SE)

COMPOSIÇAO

Titulor11

AC)

COMISSAO OE ECONOMIA -(CE)
(11 membro1)
COMPO.SIÇAO

P,.lldente, Uamor franco
Vice·Pre•idente1 Roberto Saturnino
Titulares
\,
2.
3.
4.
.5.

Arnon de Mello
Bernardino Viana
Jose Lins
J11M Freire
Milton Cabral
6, Benedito Canelas
7. lub Covolc:ante
I. Roberto Saturnino
2. Itamar Franco
3. Marcos Freire
-4, Pedro Simon

Suplentes
ARENA
1, HeMdio Nunes
2. Alberto SiiYa
3. Benedito Ferreiro
4, Vicente Vuola

MOB
I, Jo11 Rlcho
2. Ort~let Outr<io
3. Tancredo Ne'lll

...

ww-;··..,.
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Auii!on!o1 Daniel Roi1 do Souza- Ramal 67S
RttuniOe\1 Ouar!ai•loirai, às 10J30 horas
Lacoh Sala "Ruy Barbosa"- Anexa 11- Ramais 621o716

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO ECULTURA -(CEC)
(9 membros)

1, Franco Montara
2. Humberto Lucena
3. Joi1on Barreto

MDB
1. Nelson Carnoiro
'2. Marcos Freire

Aui1tonto1 Daniel Rei1 do Souza- Ramal 67S
Reunià1111 Quintas• feiras, 01 IIJOO horas
local1 Solo "ClovÍl Bevilacqua"- Aneko 11- Homal6'23

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

1. Adalberto Sono
2. Evolo1io Vieira
3. Franca Montara

Anistente1 Sónio Andrade Peixoto- Ramal 307
Reuni6e11 Ouintas•feiras, os \0100 horo1
Local! Sala "Clovis Bovilacqua" - Anuo 11 - Romol623

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF)
( 17 membros)

COMPOSIÇÃO

1. lui: Cavalcante
2. Milton Cabral
3. Alberto Silva
4. Arnon do Mollo
1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco
3. Henrique Santillo

Suplenllll
ARENA
1. Alfonso Camorgo
2. Joóo Colman
3. Jutahy Magalh6e1
MDB
1. Gilvon Rocha
2, Roberto Saturnino

Auiltonto1 Ronaldo Pacheco de Oliveira- Romol306
Reunille11 Quartas•fairas, os 11.00 horas
Local! Anexo "B"- Sala ao lodo do Gab, do Sr. Senador
João Basco - Ramal 484

COMPOSIÇÃO

Presidente1 Cunho limo
Vice·Prosidente1 Toncredo Nev11
Titulares
1.
2.
3:
.C.
S.
6,

7.
8.
9.
10.

Raimundo Parente
Arnan de Mello
lomanto JUnior
Affon10 Camorga
Vicente Vuolo
Alberto Silvo
Amoral Furlan
Jorge Kalumo
Jutahy Magalh6os
Mondes Canal•

1. Cunha Uma
2 Tancredo Neves
3. Roberto Saturnlno

••5.

Amoral Peixoto
Pedro Simon
6. Mauro Benevid11
7. Teolllnlo Vilela

Suplent11
ARENA
1. Saldanha Dln:l
2. Henrique de La Rocquo
3. Jeué Freire
.C, Jolé Sarney
S. Milton Cabral
6. Jo .. Guiomard

COMISSÃO DE REDAÇÀO -(CR)
(S membros)

Paulo Brouord
Marcos Freire
Lozoro Barboza
Jo11 Richa

1. Tarso Outro
2. Saldanha Der:i
3. Mond111 Cano lo

1. lonoirVorgas
2. Helvidio Nunes
3. Jeue Freire
o4. Moocyr Dalla
S. Henrique de La Rocque
6, Alaysia Chav••

Lamento J unior
Almir Pinta
Alborto Silvo
Jo111 Guiomard

1. Gilvon Rocha
2. Henrique Santillo
3, Jaison Barreto

MDB
1. Jo111 Richo
2. Adalberto Ser.a

Auistonte: Carlos Guilherme Fon111Ca- Ramal 676
Reuni0111 Quintas· feiras, os 10J30 horas
Locol1 Sala "Ruy Barbosa"- Ane•o 11- Ramail621o716

COMISSÀO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)
(7 mombro1)

Suplent111
ARENA
1. Joào Colmon
2. Murilo Badara
3. Jo111 Sarney
MDB
1. Hugo Ramal

Pre1idente1 Jorge Kolume
Vice-Pr11idente• Mauro Benevid11
Titularas
1. Jorge Kolume

2. Adalberto Seno

2. Lui: Cavalcante
3. Murilo Bodoro

Auistont111 Mario Thare:o Mogolhãe1 Malta - Ramal 134
RouniOeir Quinlos·foirol, os12J00 horas
Locol1 Sala "Clovis Bevilocquo"- Anexo 11- Ramol623

4. Benedito Ferreira

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE)
(15 membros)
COMPOSIÇÃO

1. Mouro Benevidu
2. Agenor Maria
Hugo Romo1

Titulare•

2. Bernardino VIana
3. ~aldanha Dan i
4. Lomonto Juni,or

s.

Mendes Car.olo
6. Adarbol Juremo
7. AlmlrPínto
a. Lonoir Vergas
9. Jo111 Sarnoy

Suplentes
ARENA
1. Aloysio Chov11
2. Pedro Pedro11ian
3. Henrique de Lo Rocque
4, Ja~t Guiomord
5. Luíz Cavalcante

6.

Suplentes
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Amoral Furlan
3. Jo111 Guiomard
MDB
1. Cunho Lima
2. Jai1on Barreto

Ani1tente1 Carlos Guilherme Fon1oco - Ramal676
Rouni6n Quartal·foíras, Os 9J30 hora1
local1 Sala "Ruy Barbosa"- Anuo 11- Ramoi1 621e716

Pro1idonte1 Tono Outra
I'·Vice•Pre•idontol Saldanha Derzi
2'-Vico·Prlllidontol Lomanto Junior

1. Torso Outro
Suplente!
ARENA
1. Jutahy Magalhll11
'2. Raimundo Parente
3. Eunice Michi1111
-4, Benedilo Canelas

1,
2.
3,
4.

Suplen111
ARENA
I. Saldanha Deni
2. Jorgo Koluma
3. Bonodito Canelas

COMPOSIÇÃO

Titulare~

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS)
(9 membros)

Tilulorn

Titulares

Presidont111 Dirceu Cardoso
Vice·Pr111idente1 Adalberto Sano

Anisttnte1 Cario• Guilherme Fon11ca - Ramal 676
ReunU1aS1 Quintas·feiras, Cn9130 horas
Local1 Solo "Clovis 8ovilocqua"- Anexa 11- Ramal 623

COMPOSIÇÃO
Pr11idenle1 Helvidio Nunes
Vica·PrelldenlciJ lenoir Vorgos

Pre~idonto1 Gilvan Racho
Vice·Pr111idonto1 Henrique Santillo

COMPOSIÇÃO

1. Dirceu Cordo1o
MDB
1.
2.
3,
.C,

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS)
(7 membro•)

Pro1idenlo1 Arn~n de Mello
Vico·Pr111idonto1 Alberto Silvo
Titular111

MDB
1. Marcas Freire
2. Gilvon Rocha

MDB
I. MorCOi Freire
2. Mauro Benevid11
3. Leito Chov111

COMISSAO DE MINAS E ENERGIA- (CME)
(7 membros)

Suplente1
ARENA
1. Jose Uns
2. Arnon de Mella
3. Jorge Kolume
o4, Pedro Podranian

1. JaOo Calman
2. Tona Outra
3. Jutahy Magalh6111
o4. Aloy1io Cha.vos
S. Aderbal Juremo
Eunic11 Michil111

1. Paulo Bro11ard
2. Nelson Carneiro
3. Itamar Franco
4. Jo111 Rkha
S. Amoral Pei•oto
6. Tancredo Nov111

Aui1tente1 COndido Hipperll- Ramais 301·313
Rauni6et1 OuartOI·feirca, ca 11100 horas
Local1 Sala "Ruy Barbo1a''- Ano•o 11- Ramois621e716

Pr111idonto1 Jaoa Calman
Vice•Pr11idente1 Jutahy Magalhães
Titularei

Agosto de 1979

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL-{CSPC)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO

Pre1identoJ Evondro Carroira
Vico•Prelldentol Humberto Lucena
Títulor111
1.
2.
3.
4.

Suplent11
ARfNA
Raimundo Parente
1. Affon1o Camargo
Henrique da Lo Rocque
2. Pedro Podronion
IM!rnordina Viana
3. Aderbol Juremo
Alberto Silvo

Ago~lo
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MDB
I. Evandro Carreira

2. Humberto Lucer~a
3. Lazaro Barbaza

S) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E DE tNOUERITO

Suplente~

Titulare~

I. Ore5le5 Ouercia
2. Evela5io Vieira

AHENA

Auislente: Sonio Andrade Peil!oto- Ramal 307
Reuniões: Ouintos·feiros, as 9:30 horas
locolt Solo "Ruy Borboio"- Anuo 11- Romoit 621 e 716

1. Benedito Ferreiro
2. Vicente Vuola
3. Pedro Pedronion
4, Alfon~o Comargo

I. Panal Pórto
2. Lamento Junior
3. Alberto Silva

MOB
I Evandro Carreiro
2. Lozaro Borboto
Orestes Que reio

COMISSÀO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS -(CT)
(7 membrot)

1. leite Chav115
2. Agenor Maria

COMPOSICÀO

Auistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306
Reuniões: Terçot'·feiros, o~ 10:00hora'
Local: Sola "Ruy Borbota" - Anelo li - Ramoil 621e 716

Prelldenle: Benedito Ferreiro
Vice·Prelidenle: Vicente Vuolo

Comiuóel Temperaria i
Chefe: Ruth de Souza Ca1tro
Local: AnlllCO 11- Terreo
Telefone·. 225·950.5- Romol303
I) Comiuões Tempororiat poro Projetei do Congreno No·
Clonai
2) Comiuoes Tempororial poro Aprecioçoo de Vetos
3) Comiuõcs Especiais e de lnquerito, 1
4) Comiuão Milta do Projeto de lei Orçamentaria (orl. 90
do Regimento Comum).
Aui~lontlli de Comiuões: Haraldo Pereira hrnandu - Ro·
..,ol 674; Alfeu de Oliveira- Romo1674; Cleide Maria B. F.
Cruz- Romol598; Mauro topei de Sa- RamoiJIO; Leito
leivas Ferro Cotta- Ramol314,

SERVIÇO DE COHISSÕES •ER.'IIINENTES
HOI\!.RIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕEó PEil:-IANENTES DO SENADO FEDERAL
i'MlA O MIO CC 1979

I!O!lA,S

TERÇA
c.T.

10;00

SIILIIS
RUY D/1RnOSI\
Rrunais-621 c 716

1\SSISTE:NTE

IIORI\5

RONALDO

QUINTA
C.F.

QUA~TA

C.S.N.

c.c.J.
10:00
C.A.

CL6VIS

BEVIL~CQUA

GUILHERi'IE

C.S.P.C.

'SALAS

ASSISTENTE

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

GUILHERME

CL6VIS BEVI!.ACQUA
Ramal - 623

MIIRIA
HELENA

RUY BARBOSA

SONI/1

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

01\NIEL

C.R.E.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

CÀNDIDO

C.H.E.

ANEXO
Ramal

C.E.

11:00

-

•n•
484

RUY BIIRDOSII
Ramais-62~

Rarnais-621 e 716

10:30

GUilHERME

Ramal - 6:!3

RJ.mal - 623

09;30

CL6VIS DCVIL!.CQUA

1\SS I STE!!TE

09;30
C.II.R.

HORAS

S1\LJ\S

RONALDO

SONIA
e 716

C.E.C

CLOVIS BEVI!.ACOUA
Ram<>l - 623

SONIA

c.o.F.

RUY BMDOSII
Ramais-621 e 716

RONhLDO

10;30

c.s.

RUY DIIRBOSII
Ramais-621 e 716

GUILIIERHE

ll:OO

C.L.S.

CL6VIS DEVI!.ACQUA
Ramal - 623

DANIEL

12;00

C.R.

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

liA RIA
THEREZA

10;00

"REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção li
ANO XXXIV- N• 100

QUARTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 1979

BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 171, parágrafo único, da Constituição, e eu, Luiz Viana,l're·
sidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 39, DE 1979

Autoriza o Poder Executivo a alienar à empresa Agropeeuária Santa Úrsula Ltda., lotes no Distrito Agropecuário da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, para a implantação de projetos devidamente aprovados, em área de 15.000 hectares.
Art. I• É o Poder Executivo autorizado a alienar à empresa Agropcçuária Santa Úrsula Ltda. área de 15.000 hectares no
Distrito Agropecuârio da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, para a implantação do projeto apro·
vado por seu Conselho de Administração, nos termos da Resolução n• 107, de 1977, destinado à formação de 2.000 hectares de
seringal de cultivo, 1.500 hectares de açaizal visando a industrialização do palmito, 75 hectares de fruticultura e 75 hectares de
culturas alimentares.
Art. 2' A área referida no artigo anterior será alienada mediante promessa de compra e venda, com cláusula resolutiva
que condicione a lavratura da Escritura de Compra c Venda da área ao fiel cumprimento do cronograma fisico-financeiro da
execução do projeto.
Parágrafo único. A cláusula rcsolutiva poderá ocorrer, ainda, se a empresa não iniciar a implantação do projeto dentro do
prazo de um ano, contado a partir da data da Escritura de Promessa de Compra c Venda, Od se houver paralisação das ativida·
desde implantação do projeto, ficando a SUFRAMA com o direito de ser reintegrada nu posse da úreu e com livre disposição da
mesma.
Art. 3• Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publicação.
Scnádo Federal, 28 de agosto de 1979. - Senador Lui: Viana, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, c eu, Luiz Viana, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 40, DE 1979

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a realizar operação de empréstimo externo no valor de
USS 53,000,000.00 (cinqUenta e três milhões de dólares) para ser aplicado em Programas Prioritários do Esta·
do.
·
Art. I• É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado a realizar, com a garantia da República Federativa do
Brasil, uma operação de empréstimo externo cm moeda, no valor de USS 53,000,000.00 (cinqüenta e três milhões de dólares) ou
o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financeiro a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda
e do Banco Central do Brasil, para ser aplicado cm Programas Prioritários do Estado.
Art. 2• A operação de empréstimo rcalizar·sc·á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Fedcrul, à taxa de juros, dcs·
pesas operacionais, acréscimos, prazos c demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil pura registro de emprêstimos
da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais exigências dos órgilos encarregados du execução da politica econôm ico·
r.nuncciru do Governo Federal c, ainda, o disposto na Lei Estadual n• 7.268, de 27 de junho de 1979, publicada no Diário Ofi·
da/ do Estudo do Rio Grande do Sul do dia 27 de junho de 1979.
Art. 3• Esta Resolução entra cm vigor nu data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de agosto de 1979. - Senador L11i: Viana, Presidente.
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--·--·-------I - ATA DA 137• SESS,\0, EM 2H DE AGOSTO llE 1979

1.1- ABERTURA
1.2- EXrEDIENH

SHNAJJOR JHSSt: FUI:'! RE- Considcrnçõcs suhrc a nova lei que
se anunr:i;.1, referente a emissão c an uso d~: cheques. Apelo;\ Prcsidi.:ncia c
:ws UJcrc.~ do Scrwdo, no sentido Un ultimação do Pmjcto de Lei do Se-

nadn n'' IIH/77. que disptic sobre

1.2.1 - Mt.onsuJ:cm do Senhor

Prcsldent~

d11 Hepúhllca

Suhmc•ft•m/o à dt'liht•racào do Sem1do o uguime pro}t•to:
-Projeto d~: Lei dn Senado nq 251/79-DF, que :1crcsccnt:1 nível :1 cscal:r de vencimentos dos c:trgus cm comissão integrantes do Grupo·
Direção c Asscssommento Superiorcs, prevista no art. I~ da Lei n9 6.002,
Uc 19 tle tlczcmbro tlc 1973, cria ~.:urgos cm comissão no Trihunul de Con·
tas do Distrito Federal, c dá l)U\ras providências,

:1

matéria.

SENADOR ADI::R/JAL JUREMA- 30~' :~nivcrsúrh1 de fundação do
ln!'ltitutu Joaquim Nabucu de Pcsquisils Sochlis.
1.3 -ORDEM DO DIA

- Rt:(jUCrimcnto nY .25'dj79, de: :autori:1 do Sr. Senador Franco Monloro. solicitítndo :t rctin1d:t do Projeto de Lei do Semtdu nl' 176/79, de sua
autori:t, LJUe dis~Lic sobre amparo :to truhalhador desempregado,
garuntindo-lhc o c.Jircitu :10 :IUxilio-docnça c l1 arost:ntadoria por invuJi.
1.2.2 - Ofícios dn Sr. 1'~-Sccrchírlo dn Cümur11 dns Ilcputudos
tlct.. Apru"ndo.
- Rt:qucrimt:nto n1' 259/79, dt: autoria do Sr. Sen:1dor Orestes Quér·
Hncmninlwmlo ú rt'l'i.wio do St•nada awúgmfo.\· dcJJ segllilll~'.\' pt(!it•to.l':
cia,
solidl:lndo
tl dc:sarquivamc:nto do Projeto de Lei do Senado nY 33, de
. -Projeto de Lei Ua C.immu n~> 58/79 (nO? 3.171/76, na 'ca~a de ori·
IIJ7R.
de
sua
autoria,
que revoga o§ )'i! do art. 67 da Lei n9 5.682, de 21 de
gem), llue acrcscc:nta parágmfo (mico ao art. 30 da Lei nQ 6.015, de Jl de
de1.c:mhro de 1973. que dispõe sobre os Registros Públicos, c d;i outr:IS julho de: 197/, que regulou a org:mização, o funcionamento c a t::<tinçào
dos partido.~ político.~. Apro"udo.
pmvidências.

-Projeto de Lei da Cftmara n• 59/79 (n' 3.191/76, na Casa de ori·
gcm), que :;~Itera a rcdaçào dn alínea "b", do inciso 11 do urt. 275 da Lei nQ
5.H69, de li dejunc:iro de 1973 -Código de Processo Civil, com as modi·
lic:u;ões introduzid:1s pela Lei nv 5,925, de 19 de outubro de 1973.
1.2.3 - Parecer
Rej(•rt'llft• à .l't'Kllillft' mméria:

- Projt:to de Lei do SenaUo u~> 159/76-Complcnlentur, que introduz
modificações na Lci Complt:mentu n9 26, de li de setembro de 1975. (Re·
daçiio do vencido para o turno suplementar.)
1.2... -

C'mnunlcu-;iiu d:1

Prc~idêncla

-Prazo pant ofcrc:cimcnto de emendas ao Projeto de Lei do St:nado
.251/79-DF, lido no Expediente,

- Requt:rimcnto n1' 260/79, de autoria do Sr. Scn<tdor Dirceu Cardo·
so, solicitando o dc:surquivumento do Projeto de Lei do St:nado nY 37, de
l97H, do Sr. Scn11dor Otto Lehmann, que "ucrcscentu § 49 ao art. 687 do
Código dt: Processo Civil (Lei n>~ 5.869, de II de janeiro de 1973)", Apro·
vndfl. após usar d:t p<tlavr<t no cncarninhamc:nto de sua votação o Sr. Sen:t·
dor Dirceu Cardo~o.
- Rt:qucrimc:nto n~ 261/79, de autoria do Sr. Sc:natlor Dirceu Cardo·
so, ~olicitamlo o dcsarquiv:uncnto do Projeto de Lei do Senado nY 165, de
197S, do Sr. Sen<tdor Otto Lc:hmann, qut: d{i novu rcd:t~ào ao art. 19 da
Lei nY 6.5/5, de .26 de dezembro de 1977 (lei do Divórcio), Aprovado, após
usar da pal:!Vr:t no c:ncuminhamento de sua vot:wfio o Sr. Senador Dirct:u
Cardo~o.

-Requerimento n'' 26Jj79, de autoria do Sr. Senudor Orestes Quércia, solicitando o des:trquivamento do Projeto cit: Lei do Senado nY 36, de
1.2.5 - Rl'llucrinh.•ntu~
197H, de: .~u:t autoria, que dü nova rt:d:l~fio uo art. 224 do Dc:creto-lei nY
-- N~> 306/79, d~ transcriçito, nos Anais do Senado Fcdc:ral, do dis- 5.452, de I'' di! maio de: 1943 (Consolidação das Lt:is do Trabalho). Apro·
curso de saudação ao Sr. Ministro do Exército, em nome da Murinha e v:tdu.
AeronCiuticu, proferido ~~do Ministro du Marinha, pela passagem do "Dia
- Requerimt:tlto nY 267 j79, de nutoria do Sr. Senador Murilo Bada·
Jo Soldudo'', c: do :tgradecimento pronunciado pelo Ministro do Exército, ró, ~0licit:1ndo u transcrição nos Anais do Sc:n:tdo Fcdcr:tl, da conferência
Gencr:~l-dc·Exército' Walter Pires de Carv>tlho c Albuquerque.
pwferid:1 pt:lo Gov..:rnudor do Distrito Ft:deral, Coronel Aimê Alciblades
- NYs 307 c 308/79, de desarquivamento de projetas de lc:i do Senil· Lamaison, na Escola Superior de Guc:rra. Aprovado,
t.lo que espccilicum.
- Requerimc:nto n~> 280/79, de autoria do Sr. Senador Lourival Bap·
tista, solicitando a tr:mscriçào nos Anais do Senado Federal, do discurso
1.2.(, - l.citurn de projetos
proferido pclo Presidente da República, Joilo Figueirc:do,, durante a au·
- Projeto de Lei do Senado n~' 252/79, de autoriu do Sr. Senador diénciu qut: concedeu u Pri:feitos Municipais, em 16 de agosto de 1979.
Nc:lson Carneiro, que dispõt: sobrt: a apos~:ntadoria ~:spc:ciul para os opc· Aprovado.
r:tdorcs de tr<tnsft:rência c cstoc:tgcm de petróleo t: derivados.
- Substitutivo do St:n:tdo ao Projc:to de Lei da C:lmara n° 85, de
-Projeto t.lc Lei do Senado n'il 253/79, dc autoria do Sr. Senador 1978 (n' 2.931/76, na Ca>a de origem), que modifica a redução do art. 306
Fr:mco Montara, yut: regula n transferência de empregado regido pclu do Clldigo dt: Proce.1so Civil. Aprovado, cm turno suplementar. À Citmura
dos Deputados.
CLT.
- Proj,to do Lei da Citnmra n' 8/7H (n• 2.329/76, nu Ca.<a de ori·
- l'rojcto de Lei do Senado n'~ .254/79, de autoria do Sr. Senador
gcm),
que introduz :tltt:rações nu Lci dos Registras Públicos, quunto tts es·
Orestes Quérciu, que: w.:rescentu dispo!titivos à Lei n9 6.620, de 17 de de·
tc:mhm de J97H, quc dclinc os crimes contra ii Scguranca Nacionul e estu- critllnts c purtilhas, I:IVr:td:t~ ou homolog:td:ts na vigênci:t do Decreto n9
4,857, de 9 uc novembro uc 1939. Aprovado, Ã sanção.
hclcce u sistcm{ttic:t para o seu proct:sso c julgumt:nto.
-Projeto dt: Lei do Senado n~> 35j79, de autoria do Sr. Senador Pnu·
1.2.7- C'mnunicnciín da I.ldcrnnça da AltENA na Cümnra dos Depu·
lo Brussurd, tJUC revoga o art. 528 du Consolidação das Leis do Trnbulho,
tmlns
aprovnda pelo Decreto-lei nY 5.452, de 111 de mnio de 1943. Aprovado, cm
sc:guntlo turno. A Cãmar:t dos Deputados.
- De suhstituiçào de membros em Comissão Mista.
Jll'

1.2,8 - Comunlcnçiio d11

Prc.~ldêncla

-Convocação de scssi\o e;.:.traordinúria u realizar·se hoje, às 18 ho·
r:ts c JO minutos, com Ordem do Diu que: dt:signa.
I .2,9 -

nlscursos do Expcdlcnlc

SI:'N.·I DOR JOSE R/C//A -A polltic;, de confisco cambial do cufó

1.4 - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
Sf.N,IDOR MURILO BADARO- Reformulação purtidltrin.
SENADOR M.OYS/0 Cfi AVES- Dados que hubilitam o Estudo
do f>;tr{l, como melhor opção paru a impluntuçi\o do projt:to de alumínio
du ,\LCOA- ALCOMINAS, tendo cm vistu pronunciumcnto do Sentador Murcos Freire cm defesa de sua insto.1laçUo na cidudc do Recife.

fatur e~timul:ultc uo contrubnndo do produto. AdoçUo, por pnrtc do
SfiNADOR llt'/INARIJINO VIANA- Considcruçilcs sohrc u dlvi·
(Inverno Fcdernl. de providêncins energéticas no sentido de combater
du plthlicu brasileira.
iiLfiiCl;l C(llllr:lVCilÇiiO,
cunHJ
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SENADOR NEI.SON CARNEIRO- Preconizando providências do gionul do Imposto de Renda de Macdó, no Estado deAlagoas,c: o Sr. Joa·
Governo Federal que objetivem erradicar as causas determinantes da su· quim Antônio de C:1stro. Discus~iio ndlnda para rc:examc da Comissão de
Constituição c Justiça, nos termos do Requerimento n9 310/79.
bulimcntuçào infantil.
-Projeto de Resoluçuo n• 4/79, do Sr, Murilo Badaró, que altera a
SENti DOR !.OUR!Vt!L BAPTISTA- Disposiçuo do Ministro da
n:dação
do art. 164, §§ I9 e 29, item 2, do Regimento Interno do Senado
Educação c Cultura cm adequar o ensino e a educação à rt:alidadc econô·
FederaL Aprol'ndo com emenda. À Comissão de Redução.
mica do País.
-Projeto de Resolução n9 5SJ79, que autoriza a Prefeitura Munici·
SENADOR FRt!NCO MONTO/lO- Tópicos cxtraldos de artigo
pai de Santa Rosa (RS), a elevar cm Cr$ 7.769.576,60 (sete milhões. sete·
da s~.:çào cconõmica do jornal República, recentemente lançado nu cidade
centos e sessenta c nove mil, quinhentos e setenta e seis cruzeiros c sessenta
de São Paulo, a respeito da exportaçüo do soju em detrimento da pro·
centavos) o montante de sua dívida consolidada interna. Aprol'ado. após
duçào de feijão destinada ao consumo interno.
usar da palavra cm sua discussüo o Sr. Senador Dirceu Cardoso. À Co1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES· missão de Redução.
SÃO. ENCERRAMENTO

2.4- MAT~RIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO DIA

2 - ATA DA 138• SESSÃO, EM 28 DE AGOSTO DE 1979
2.1 -ABERTURA

2.2- EXPEDIENTE
:!.2.1 - Requerimento
- N• 309/79, de urgência, para o Projeto de Lei da Câmara n• 40/79
(n' I.124/79, nu Casa de origem), que introduz alterações na Lei n• 5.969,
de li de ezembro de 1973, que institui o Programa de Garantia da Atividadc Agropecuária - PROAGRO.

-Projeto de Lei da Câmara nq 40/79, em regime de urgência, nos ter·
mos do Requerimento n9 309/79, lido no Expediente. Apro,-ado, após pa·
rcceres das comissões competentes. Ã sanção.
- Reduçuo final do Projeto de Resoluçuo n• 55/79, constante da Or·
dcm do Dia da presente sessüo. Aprol'ada, nos termos do Requerimento nv
J 11/79. À promulguçuo.
2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES·
SÃO, ENCERRAMENTO.
3 - ATAS DE COMJSSOES

2.3 -ORDEM DO DIA

4 - MESA DIRETORA
-Projeto de Decreto Legislativo n• 5/67 (n• 287/66, na Câmara dos
Deputados), que manti:m ato do Tribunal de Contas da Uniüo denega·
tório de registro do contrato de locação celebrado entre a Delegacia Rc·

5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES.

ATA DA 137• SESSÃO, EM 28 DE AGOSTO DE 1979
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura
PRESIDtNCIA DOS SRS. GABRIEL HERMES E JORGE KALUME
ÁS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. centa nível à escala de vencimentos dos cargos em comissão integrantes do
Grupo·Direçào c Assessoramento Superiores, prevista no art. tv da Lei n9
SENADORES:
6.002, de 19 de dezembro de 1973, cria cargos cm comissão no Tribunal de
Adalberto Sena- Jorge Kalumc- Raimundo Parente- Aloysio Cha·
Contas do Distrito Federal, e dá outras providências".
ves- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Henrique de La RocqueBrasil ia, 27 de agosto de 1979.- João 8. de Figueiredo.
Adalberto Silva- Bernardino Viana- Almir Pinto- José Lins- Dinarte
Mariz- Jessé Freire- Aderbal Jurema- L:iJrival Baptista- Passos Por- EM N• 01/79-P
to- Jutahy Magalhães- Luiz Viana- Moacyr Dalla- Nelson Carneiro
Brasília - DF, 8 de junho de 1979.
- Murilo Badaró- Henrique Suntillo- Lázaro Barboza- Vicente Vuolo
-Mendes Canale- Saldanha Dcrzi- Alfonso Camargo -José Richa Leite Chaves - Evelásio Vieira.
Excclentissimc Senhor Presidente da República
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - A lista de presença acusa o
Na conformidade do disposto no art. 57, II, da Constituição Federal, te·
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro nho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo
aberta a sessão.
projeto de lei que acrescenta nível à escala de vencimentos dos cargos em coO Sr. J9.Sccretário procederá à leitura do Expediente.
missão integrantes do Grupo-Direção e Asscssoramento Superiores, prevista
no art. lq da Lei nq 6.002, de 19 de dezembro de 1973, atribui novos vencimen·
E lido o seguinre
tos uo cargo de Procurador e cria cargos em comissão no Tribunal de Contas
do Distrito Federal.
EXPEDIENTE
2. A escala de vencimentos dos cargos em comissão integrantes do
Grupo-Dircção c Asscssoramento Superiores foi fixada para este Tribunal
MENSAGEM
pela Lei n9 6.002, de 19 de dezembro de 1973, estabelecendo os níveis de I
Do Senhor Presidente da República submetendo à delibera~ào do Senado (um) a 3 (três), No âmbito do Distrito Federal, a Lei n• 5.933, dc.9 de no·
vembro de 1973, também fixou cm 3 (três) os níveis dos cargos em comissão
projeto de lei:
integrantes desse Grupo. Já nu esfera federal, porém, o Grupo tinha um nível
MENSAGEM N• 138, DE 1979
a mais, o nível4 (quatro), conforme Lei n• 5.843, de 6 de dezembro de 1972.
(N• 264/79, na origem)
3. Em 1976, através do Decreto-lei n9 1.445, de 13 de fevereiro, o Poder
Executivo ucrescentou os níveis 5 (cinco) e 6 (seis) à esc;ilu de vencimentos :.m·
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
teriormcntc lixudu pela Lei n"' 5.843, de 1972.
·
Nos termos do art. 51, combinado com o urt. 41, item V, da Consti·
4. Nesse mesmo ano, o Tribunal de Contas da Uniilo, que também não
tuição, tenho u honru de submeter à elevudu deliberuçilo de Vossas Excclí:n- possuiu o nfve14 (quatro) pura os seus cargos em comissilo, obteve a inclusão
cia~. &~companh:u.hltlt: Exposiçi1o de Motivos do Senhor Conselheiro Presidente desse nível nu sua csculu de vencimentos, viu do Decreto-lei n"' 1.474, de 5 de
do Triburml de Contus do Distrito Federul, o unexo projeto de lei que "m:rcs- agosto de 1976.
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5. O Distrito Federal, por seu turno, ucrcsccntou o nivt:l DAS-4 à esC<I·
!:1 do Grupo-Dircçào c Assessoramento Superiores, Código DAS-100, con·
forme Decrcto-ld nY 1.486, de ]9 de novembro de 1976. Como conseqiJência,

o Governador do Distrito Federal baixou o Decreto n11 3.434, de 8 de no·
vembro de 1976, reclassificando para o nível4 (quatro} todos os cargos cm
comissão anteriormente posicionados no nível 3 (três).
6. Por outro lado, o Tribunal de Contas, dentro da estrutura adrninh·
trativa do Distrito Federal, conquanto pelos vencimentos de seus Membros
corresponda a uma Secretaria de Estudo (art. 144, §49, da CF, c.c. o art. 5"', V,
dt~ Lei ""' 5.538/68), a ela ê: hicr<~rquicamcnte mui:, elevado em face de sua~
atribuições de fisculizaçilo da Administrnçilo Dircta (Gabinete do Governa·
dor c Secretarias) c da Administraçilo lndireta (Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, Autarquias c Fundações), cm termos de auditoria fi.
nanccira c orçamentária, tomadas de contas de ordenadores de despesas, concessões de aposentadorias, reformas c pensões, inclusive exame das contas do
Governador, circunstância que justifica o nfvcl DAS-4 nu sua organizuçilo in·
terna (art. 42, V, da CF, cfc o art. 28 da Lei n• 5.538/68).
7. Como conseqUência dircta do acréscimo de um nível na escala de
vencimentos dos cargos cm comissão, o Tribunal nccessitarâ rever a atual po·
siÇ'lo desses cargos, analisando-os quanto às peculiaridades, complexidade,
subordinação hierárquica c outros fatores, visando determinar quais os que
passarão a integrar o novo nível. Quanto nos demais, dentro do mesmo cri·
tério, quais deverão ser as suas reais posições dentro da estrutura administra·
tiva da Corte. Enfim, com a autorização legal inserida no§ 29 do art. Jv do
projeto, o Tribunal adquirirá a competência necessária a uma completa revisilo da matéria.
8, Os cargos cm comissilo de Assessor, de que cuida o arl. 2• do projeto
de lei cm tela, destinam-se ao atendimento dos Gabinetes dos 3 (três) Audito·
rcs (Conselheiros-Substitutos), aos quais é deferida legalmente a competência
permanente c exclusiva entre outras atribuições, de relatar os processos de to·
madas de contas (art. 13 da Lei n• 5.538/68). Cabe-lhes, ainda, relatar quais·
quer tipos de processos, quando no cicrcício do cargo de Conselheiros, de
quem são substitutos legais(§ 19 do art. 13, citado), o que exige conhecimentos especializados de quem venha a assessorá-los, daí justificando-se devam
contar eles com assessores classificados no Grupo-Direção c Asscssoramento
Superiores,
9. No tocante aos vencimentos dos Procuradores, membros do Ministério Público junto a esta Corte, a Constituição cm vigor prescreve, no urt. 98,
que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo c do Poder Judiciário
nào poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo para cargos de
atribuições iguais ou assemelhadas c, no parágrafo único, diz que, respeitado
o disposto no artigo, é vedada a vinculação ou equiparação de qualquer natu·
reza para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público.
10. Pretende com isso, a Carta Constitucional, evitar distorções como a
que vem ocorrendo com rclaçilo aos Procuradores desta Casa, Esta preocupação, aliás, ressalta ainda de vários dispositivos da Scção VIII do Título I,
destinada aos Funcionários Públicos, sobretudo do§ I"' do art. 108, assim vazado:

'

I

!.

A~n!iln dl· .'171J

----------------------------------~
II - compllrecer às sessões do Tribunal c intervir nos preces·
sos de tomada de contas e de concessões de aposentadorius, reformas, pensões c cm outros referidos no Regimento Interno;
III- opinar, verbalmente ou por escrito, por deliberação do
Tribunal, Urequisição de qualquer dos seus membros, a seu próprio
requerimento ou por distribuição do Presidente, cm todos os nssur ·
tos sujeitos U decisão do Tribunal;
IV-- requerer, perante o Tribunal, as medidas referidus no art,
38 desta Lei,"
14. Em decorrência do último inciso do artigo, compete-lhe, ainda:
requerer a prisilo administrativa de responsáveis em alcance, quando
cabível;
h) requerer a fixação, à revelia, do débito dos responsáveis faltosos,
c) requerer o levantamento dos seqUestros oriundos de decisão do Tri·
bunal (art. 18, IV, cfc o art. 38);
d) recorrer das decisões do Tribunal, nos casos previstos cm lei (arts. 43 e
44);
e) promover junto à Procuradoria-Geral do GDF a cobrança executiva
de débitos (art. 48, lll).
I 5. Todas essas atribuições do Procurador-Geral são compartidas, diuturnamcnte, com os três Procuradores, que também o representam quando
dele recebem a necessária delegação.
16. Atualmcntc, assim se apresenta o quadro de retribuição desses dois
cargos (Decreto-lei n• 1.667/79):
a)

Procurador-Geral: CrS 42.670,00 + 35% = CrS 57.604,00
Procurador:
Cr$ 26.116,00 + 20% = CrS 31.339,00
17. No Ministério Público local, por força do art. 3• da Lei n• 4,1 58, de
24 de novembro de 1962, combinado com os arts. 21,22 e 23 da Lei n• 3.434,
de 20 de julho del958, é idêntica a posição hierárquica e funcional dos Procuradores da Justiça, atunlmcntc denominados Subprocuradores, do: ~arte que
se justifica cabalmente o padrão de vencimentos ora proposto para os Procu·
radares junto a esta Corte.
I8, Finalmente, conforme prevê o projeto, as despesas decorrentes cor·
rerilo à conta dos recursos orçamentários próprios deste Tribunal.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência a expres~
são de meu profundo respeito. - José Parslfal Barroso, Presidente,
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 251, DE 1979-DF
Acrescenta nínl à escala de vencimentos dos cargos em comlssi,
integrantes do Grupo-Direçio e Assessoramento Superiores, preYista
no art. I• da Lei n• 6.00Z, de 19 de dezembro de 1973, cria cargos em
comissão no Tribunal de Contas do Distrito Federal e dá outras provi·
dêndas.
O Senado Federal decreta:

Art. (v Fica acrescida do Nível 4 a escala de vencimentos do Grupo·
"Aplicam-se, no que couber, aos funcionários do Poder Legis- Dircçilo e Asscssoramento Superiores, Código DAS-100, do Quudro de Pcs·
lativo e do Poder Judiciário da Uniilo c dos Estados, c aos das Cá· soai dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal, pre·
muras Municipais, os sistemas de Classificação c níveis de venci- vista no art. I• dn Lei n• 6.002, de 19 de dezembro de 1973.
mentos dos cargos do serviço civil do respectivo Poder Executivo."
§ I"' O vencimento e respectiva representação mensal, correspondentes
II. À luz do preceito básico do art. 98, que manda retribuir de modo ao nível a que se refere este artigo, silo os lixados no Anexo II do Decreto-lei
idêntico os cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, a forma de sanar, n• 1.665,9 de 13 de fevereiro de 1979.
§ 2 A reestruturação do Grupo de que truta este artigo e a classifiprovisoriamente que seja, a aviltuntc situação salarial dos Procuradores é
buscar, no Ministério Público local, o cargo de atribuições idênticas às suas, cação, na respectiva escala de níveis, dos cargos que o integram, far-se-ão por
ncatundo-sc, assim, o critério gcrnl que preside atualmente a fixuçilo dos ven- ato regulamentar do Tribunal.
Art. 2Q SDo criados, no Grupo-Direção c Asscssoramento SupcrhJ~o:.~,
cimentos dos Conselheiros do Tribunal, dos Auditores c do Procurador·
Geral: o da simetria de funções c competências com os Membros do Poder Código TCDF·DAS·IOO, do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares oc
Tribunal de Contas do Distrito Federal, 3 (três) cargos em comissão de AssesJudiciário local c de seu Ministério Público.
sor, cuja classilicuçilo, na respectiva escala de níveis, far-se·á nu formu previs·
12. A Lei Orgânica deste Tribunal - Lei n• 5.538/68 - dispõe:
ta no § 2' do urtigo anterior.
PurC1grafo único, Os curgos criudos por este artigo deslinum-se u uten"Art. 21. Compete aos Procuradores auxiliar o ProcuradorGeral cm suas funções c substituí-lo nus licenças, faltas c impedi· der às exigências de funcionamento dos Gabinetes dos Auditores do Tribunal
de Contas do Distrito Fedem!,
mentes, na ordem estubelecida no Regimento Interno."
Art. 39 Ao cargo de Procurador junto uo Tribunal de Contas do Dis13. Assim ..... ~A legalmente definida a competência do Procurador- trito Fcdcrul é atribuído o vencimento de CrS 30.139,00 (trintu mil, cento c
Geral:
trintu e nove cruzeiros) e u reprcscntaçllo mensal de 30% (trintu ~or cento)
desse vencimento.
"Art. 19. Compete uo Procurudor-Gcrul:
Art. 4Y As despesas decorrentes da aplicação desta Lei seri\o atendidas
I - promover a defesa dos interesses da Administruçilo c du à contu dos recursos orçument~rios próprios do Tribunul de Contus do DisFuzcnda Pública;
trito Fcderul.

-,I
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Art. 511 Estu Lc::i entrará cm vigor na duta de sua publicação, rcvogudas moliinc:~da pelas Leis nYs 6.140, de 2H de novembro de 1974 c 6.216, de 30 de
as disposições cm contrário.
junho de 1?75:

LEGISI.,lÇ,JO CITADA
LEI N• 6.002, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1973
Fixa os valores de vencimentos dos cargos do Grupo·Dircçiio c
Asscssorumcnto Superiores do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxl·
llurcs do Trihunul de Contas do Distrito Federal c dá outras providências.
O Presidente da República faço saber que o Senado Federal decreta e cu

sanciono a seguinte Lei:
Art. 111 Aos nfveis de classificação dos cargos de provimento em com is·
são integrantes do Grupo·Direção c Assessoramcnto Superiores, do Quadro
de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Fede·
ral, Código TCDF-DAS·IOO, estruturado nos termos da Lei n• 5.645, de 10
de dezembro de 1970, correspondem, de acordo com os arts. 311 c 61' da Lei
Complementar n9 lO, de 6 de maio de 1971, os seguintes vencimentos:

"Art. 30.
J>arúgrafo único. Pura os fins deste artigo, será consiUcrulia
pessoa pobre o funcionário público, trabalh:1dor a~salariado ou
uposcntado qu~: perccb~:r uti: dois salários mfnimos regionais. com·
provuda u r~:muneração atravCs da Carteira Prolissionu1, do contrach~:quc ou li~: atest~do da repartição pagadora."
Art. 2"' Esta Lei entrarú cm vigor na data de sua publicação.
Art. 3"' Revogam-se as disposições cm contrário.

UG/SLAÇÃO CITADA
LEI N• 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre os Registras Públicos, e d' outras provldêndasj
com as modificações da Lei n• 6.216, de 30 de junho de 1975.

TITULO II
Do Registro CI•ll de Pessoas Naturais
Nível

Vencimento Mensal

CAPITULO I

Cr$

Disposições Gerols

TCDF·DAS·3
TCDF-DAS-2
TCDF·DAS·I

7.100,00
6.600,00
6.100,00

Art. 30. Das pessoas comprovadamentc pobres, à vista de atestado da
autoridade competente.::, não será cobrado emolumento pelo registro civil c
respectiva certidão.

ANEXO II

CAPITULO III

(Art. I•, parágrafo único, do Decreto-lei n• 1.665, de 13 de fevereiro de
1979),
Escala de retribuição dos cargos em comissão, funções de confiança e funções de dlreção e assistência intermediárias, incluídos no
plano de cla.,lllcaçio de cargos de que trata a Lei n' 5.920, de 19 do
setembro de 1973.
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b) de arrendamento c parceria rurais."

Art. 29 Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições cm contrário.

OFI CIOS
Do Sr. I'·St•crt.>tário tia Ciimara dos Deplllado.ç,
tio Sc•nmlo tllllâKftlfo,ç tlo.r .H'gllilllt'S projl!to.r:

Altera a rodaçio da alinea b do Inciso 11 do art. 275 da Lei n•
5.869, de 11 de janeiro de 1973- Códl&o de Processo Cl•ll, com IS
modificações Introduzidas pela Lei n• 5.925, de I• de outubro de 1973.

Art. I• A aHnca b do inciso 11 do ort. 275 da Lei n• 5.86~. de II de ia·
nciro de 1973- Código de Processo Civil, modificada pela Lei n• 5,925, de I•
l de outubro de 1973, passa a vigorar com a seguinte redução:

no~<~~l 1:-r;r.u ro~: I

]1/.J-::
I' /.1 ~

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 59, DE 1979
(N• 3.191/76, na Casa de origem)

O Congresso Nacional decreta:

3.7,',1,,00

:IT\'11 1:r1110
l!ld .. J

(À Comissão de Constitui('ào e Ju.\·tiça.J

I

111 ,no
3. 1ro I ,OU

IJ/.J- 3
Jto'd • 7
[l/11-l
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Das Penalidades
Art. 46. As dcchuações de nascimento feitas após o decurso do prazo
legal somente serão registradas mediante despacho do juiz competente do lu·
gar da residência do interessado c recolhimento de multa correspondente a
l/lO do salário mínimo da região.
§ 111 Será dispensado o despacho do juiz, se o registrando tiver menos
de doze anos de idade.
§ 2• Será dispensada de pagamento de multa a parte pobre (urt. 30).

t•ncamit~hando

à rt'l'i.l'tio

PROJF.TO DE LEI DA CÂMARA N• 58, DE 1979
(n• 3.171/76, no Cosa do origem)
Acrescenta parágrafo único ao art. 30 da Lei n9 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, que "dl!ipÕc sobre os Rcgistros Públicos e, dú outras provldCndus",
O Cungrc!iso Nuciona1lic~.:retu:

Art. Jl' Ficu ucrcscir.Jo Uo seguinte purágrufo único o urt. 30 du Lei nY
tdl 15, de J i de dc1crnhro lic 1973, que liispõe sobre os Registras Públicos,

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N. 0 5.860, DE 11 DE JANEffiO DE 1073
Institui o Códlco de Processo Civil jli. com as emendas
da Lei n, 0 5.925, de 1.0 -10-73,

O Presidente da República
Fnço snber que o Congresso No.clonnl dccrctn e eu snnclono n

seguln te Lei:

LIVRO I
D\l Processo de Conhecimento

..................................................................
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TITULO VII
Do Processo e do Procedimento

CAPITULO IV
Do Uso ou da Posse Temporário da. Terra.
SEÇAO I
CAPITULO II
Das Nonnaa Gerais
Art. 92. A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em
Do Procedimento Ordinário
virtude de contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proArt. 274. O procedimento ordinário reger-se-i\ segundo llB. dlsprietário e os que nela. exercem aUvJdndc agrícola ou pccuãrta,
posl_ções dos Livros I e II deste Código.
sob forma de nrrtmdnmcnto rural, de parceria agrícola, agroCAPITULO III
Industrial e extratlva, nos termos desta lei.
Do Procedimento Sumariaslmo
§ 1.0 O proprJctárta ga.rnntlrá. no arrc.ndatúr1o ou parceiro
o uso e gozo do imóvel arrendado ou cedido cm parceria.
Art. 275. Observar-se-á o procedimento sumarlsslmo:
r - nas ca.usn.s, cuJo vlllor não exceder vinte (20) vezes o
§ 2.0 Os preços de arrendamento e de parceria fixados em
contrato ... Vetado ... serãp reajustado perlocUcamente, de acordo
malar salário mlnlmo vigente no Pais;
com os lndlces aprovados pelo Conselho Nacional de Economia. Nos
n - nas causas, qual9uer que seja o valor:
casos cm que ocorra exploração de produtos com preço otlclalmentc
a) que versem sobre a posse ou dom1n1o de coisas móveis e de fixado, a. relação entre os preços reajustados e os lnlclals não
pode ultrapassar a relação entre o novo preço fixado para os
semoventes;
produtos e o respectivo preço na época do contrato, obedecidas as
b) de arrendamento rural e de parceria agricola;
normas do Regulamento desta lei.
§ 3, 0 No caso de alienação do imóvel arrendado, o arrendatário terá preferência para adquiri-lo em Igualdade de condições,
devendo o· proprietário dar-lhe conhecimento de venda, a tim de
que possa exercitar o direito de perempção dentro de trinta dias,
LEGISUÇilO PERTINENTE
a contar da notificação judicial ou 'comprovadamentc etetuada,
mediante recibo.
LEI N.O 4 .947, DE 6 DE ABRIL DE 1966
§ 4.0 O arrendatário a quem não se notificar a venda poderá,
depositando
preço, haver para si o Imóvel arrendado, sP. o reque,Fixa normas de Direito Arrárlo, dispõe sobre o sistema rer nO prazoo de
seJs meses, a contar da transcrição do ato de
de organização e funcionamento do Jnslltnto BrasUelro de aUennção
no Registro de Imóveis,
Reforma Agrária, e dá. outras providências.

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

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

§ 5.0 A aUenação ou a Imposição de õnus real ao Imóvel não
Interrompe a vigência dos contratos de arrendamento ou de parceria, ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do
CAPITULO III
alienante.
Dos Contratos Arrárlos
I 6.0 O lnadlmplemcnto das obrigações llBSumldas por qualArt. 13. os contratos agrários regulam-se pelos principias quer das partes darã lugar, facultativamente, à rescisão do congerais qc.e regem os contratos de Direito comum, no que concerne trato de arrendamento ou de p~rcerla, observado o disposto em lei.
ao acordo de vontade e ao objeto, observados os seguintes preceitos
I 7.0 Qualquer simulação ou fraude do proprietário nos conde Direito Agrário:
tratos de arrendamento ou de parceria, em que o preço seja satlsI - arts. 92, 93 e 94 da Lei n.o 4. 504, de 30 de novembro de 1964, ~eito em produtos agrícolas. dará ao arrendatário ou ao parceiro
quanto ao uso ou posse temporária da terra;
o direito de pagar pelas taxas mínimas vigorantes na região para
II - arts. 95 e 96 da mesma Lei, no tocante ao arrendamento cada tipo de cont~ato.
§ 8. 0 Para prova dos contratos previstos neste artigo, será
rural e à parceria agrlcola, pecuária, agrolndustrlal e extratlva;
a produção de testemunhas. A ausência de cqptrato não
III - obrigatoriedade de cláusulas lrrevogávels, estabelecidas permitida
poderá elidir a aplicação dos princípios estabelecidos neste Capipelo mRA, que visem à conservação de recursos naturais;
tulo e· nas normas regulamentares.
IV - proibição de renúncia, por parte do arrendatário ou do
~ 9. 0 Para solução dos casos omissos na presente lei, prevaparceiro não-proprietário, de direitos ou vantagens estabelecidas
lecerá o disposto no Código Civil.
em leis ou regulamentos;
• • o o. o o. o o. o o o • o o o. o o • o o o o. o. o o. o o o o • • o o o o o o o o o o. o o o o • o o o o o o o o o o. o

Art. 93. Ao proprietário é vedado exigir do arrendatário ou do
parceiro:
I - prestação de se~iço gratuito:
II - exclusividade da venda da colheita;
III - obrigatoriedade do beneficiamento da produção em seu
estabelecimento;
IV- obrlgt>.toriedade da aqulslção.de gêneros e utilidades em
seus armazéns ou barracões;
V - aceitação de pagamento cm "ordens", "vales'', "borós",
ou outras !armas regionais substltutlvas da moeda.
Parágrafo único. Ao proprietário que houver financiado o
arrendatário ou parceiro, por lnexlstêncla de financiamento dlreto,
será facultado exigir a venda da colheita até o limite do financiamento concedido, observadas os niveis de preços do mercado local.
Art. 94. ~ vedado contrato de arrenda.mcnto ou parceria na
exploração de terras de propriedade pública, ressalvado o disposto
no parágrafo único deste artigo,
Parâ.grafo único. Excepcionalmente, poderão ser arrendados
ou dadas cm parceria terras de propriedade púbUca quando:
a) razões de ser;urnnçn naclonnl o determinarem;
b) á.rens de núcleos de colanlznçõ.o pioneira, na sua rase de
lmplnntaçb.o, forem orgnnlzndns para fins de demonstração:
LEI N.O 4. 504, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964
c) Corem motivo de po&'e pacifica e a justo titulo, reconhecida
Dispõe sobre o Estatuto dn Terra, e dai outras provJ· pelo Poder Público, antes da vigência desta lei.
dênclas.
SEÇAO II
Do Arrendamento ltuml
Art. os. Quanto no arrendamento rural, obscrvnr-se-ão os
TITULO III
seguintes principias:
Da l'olítlcn ele Desenvolvimento Iturnl
I - as prazos ele arrendamento terminarão sempre depois du
, .•. , .. , . , , , , .•. , . , ........................................... · .• • ultimndn n colheita, lncluslvc n de phmtns rorrnç:clras tcrnporúrlns

V - proteção social e económica aos arrendatários cultivadores
dlretos e pessoais.
f t.o O disposto neste artigo apllcar-se-á. a. todos os contratos
pertinentes ao Direito Agrário e lntormará a regulamentação do
Capitulo IV do Titulo III da Lei ri.O 4.504, de 30 de novembro
de 1964.
I 2.0 Os órgãos oficiais de assistência técnica e credltlcla
darão prioridade aos contratos agrários que obedecerem ao disposto
neste artigo,
Art. !4. Fica o mRA autorizado a permitir, a titulo, precário,
nas áreas pioneiras do Pais, a utilização de terras públicas sob
qualquer das farmllB de uso temporário prevlstllB na Lei n.O 4. 50.f,
de 30 de novembro de 1964, e a promover sua progressiva adaptação
/UI normas estabelecidas na referida Lei.
Art. 15. O Inciso III do art. 95 da Lei n.o 4.504, de 30 de
novembro de 1964, passa a ter a seguinte redação:
"III- O arrendatário, para Iniciar qualquer cultura cujos
frutos não possam ser recolhidos . antes de terminado o
prazo de arrendamento, deverá. ajustar, previamente, com
o locador, a fonna. de pagamento do uso da. terra por esse
prazo excedente."

.................................................................
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r.ultlvúvels. No cano ele retardamento da colheita por motivo de
ron;n. maior, considerar~!ic~üo esse:,; prazos prorrogados nas mc:;mas
eondlc;ôL·s, ate sua ultimaçiio;
II - presume~sc feito, no prazo mínimo de tres ano!-i, o arren~
d~tmtmlo p0r tempo indeterminado, observado. a regra do item
anterior;
III - o o.rrcndat:írlo, para lnlclnr qualquer cultura cujas
frutos não poiisam :;er recolhidos antes de terminado o prazo de
arrendamento, dcVC'ró. ajustar, previamente, com o locador, a forma
(lC pngnmr.nto elo n:-;o dr1 terra por cs!-ic prazr excedente;
IV- cm ig:unldndo de condição~ com estranhos, o arrcndn.tó.rlo
terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o propric·
tório, nté fieis mesc!i antes do vr.nclmcnt.o do contrato, fnzer~Ihc a
cumpetcnle notificação das propostas existentes. Nito se vcrltlco.ndo
a notltlcação, o contrato considcrn~se automaticamente renovado,
desde que o lor.atário, nos trinta dias seguintes, não manifeste sua
dcslstêncln. ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de Titulas c Do~
cumcntos;
V - os direitos assegurados no inciso anterior não prevalecerão se, no prazo de seis meses antes do vencimento do contrato,
o proprietário, por via de notificação, declarar sua Intenção de
retomar o imóvel para explorá-lo dlretamcnte ou através de des~
cendcnte seu;
·
VI - sem expresso consentimento do proprietário é vedado o
subarrendamento;
VII - poderá ser acertada, entre proprietário de arrendatário,
cláusula que permita a substituição de área arrendada por outro.
equivalente no mesmo !móvel rural, desde qu~ rcspeltadao 05 condições de arrendamento e os direitos do arrendatário;
VIII - o arrendatário, ao termo do contrato, tem direito à
lndenlzação das benteltorias necessárias e úteis. Ser:í. indenizado
das benfeltorias voluptu:\rlas, quando autorizadas pelo locador do
solo. Enquanto o arrendatário não seja Indenizado das benfeltorlas
necessárias e úteis, poderá permanecer no Imóvel, no uso e gozo
das vantagens por ele oterecldas, nos termos do contrato de arren~
damento c nas disposições do inciso I;
IX - constando do contrato de arrendamento animais de cria,
de corte ou de trabalho, cuja forma de restituição não tenha sido
expressamente regulada, o arrcndat:\rio é obrigado, lindo ou rescindido o contrato, a restitui-los em tcual número, esp~cle e valor;
X - o arrendatário não responderá por qualquer deterioração
ou prejulzo a que não tiver dado causa;
XI - na regulamentação desta lei, serão complementadas as
seguintes condições que, obrigatoriamente, constarão dos contratos
de arrendamento:
a) limites dos preços de aluguel e formas de pagamento em
dinheiro ou no seu equlvaltntc em produtos colhidos:
b) prazas mínimos de locação c limites de vigência para os
vários tipos de ntividades agrícolas;
c) bases para as renovações convencionadas;
d) forma de extensão ou resclsfi.o;
e) direito e torma de indenlzação ajustadas quanto às bcn~
feitorias realizadas:
XII - o preço do arrendamento, sob qualquer forma de pagamento, não poderá ser superior a quinze por cento·do valor crt.dns~
trnl do imôvel, Incluídas as bcnfeltorias que entrarem na campa~
slçiia do contrato, snlvo se o arrendamento for parcial e recn.lr
apenas cm glcbas seleclonndas para fins de cxplarn~üo Intensiva
de alta rentabllldadc, caso em que o preço poderá. ir até o Umlte de
trinta por cento.
XITI - a todo aquele que ocupar, sob qualquer rorma de nrrcn~
damcnto, por mnls de cinco anos, um .lmovcl rural desapropriado
em áreas prlorltá.rins de Reforma Agrarla, é assegurado o direito
preterencinl de acesso à. terra.
SEÇAO III
Da Parceria A&Tárln, Pecuária,
Agroindustrinl e Extrntiva
Art. fi6. Na parceria agrícola, pecuária, ngrolndustrln.l c extrntlvn, obscrvnr~sc-üo os seguintes prlnclplos:
I - o prazo dos contratos de parceria, desde que não canven~
clonados peln.s partes, será, no mlnlmo de três anos, asscgurndo no
parceiro o direito à conclusilo da colllcita pendente, obscrvnda a
norma constante do inciso I, do nrt. 05;
II - expirado o prazo, :-;c o proprietário núo quiser explorar
dlretnmentc n terra por conta própria. o }Jnrcclro cm l~ualdade de
eondlçócs com estranhos, terú preferência para firmar novo con~
trato de pnrccrln;
III - ns dcspt':-;a.·; com o tratamento c crinç-iLo dos !mimais,
ni"to havendo acordo em ennlriLrlo, corrl'r;w por c:ont.a dn pafl'_('lro
t.rntadar c erlndor:

"'.
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IV - o proprietário nsse~urará no parceiro que residir· nc,
hnóvcl rural, c pnrn atender no uso exclusivo da tamilla dcstt',
casa de moradia h!pll:nicn r área ·suficiente para. horta c criação
de anlmnls de pequena porte:
V - no regulamento dC'sta lr.J, serão complementadas, con~
forme o cnso, ns seguintes condições, que constarão, obrir,atorla~
mente, rJos contrn.t:.c•s de parct~rla agrícola, pccu:irln, a~rolndustrlal
on extrativn:
a) quotn-llmlte do propr!ct:ir!0 nn partlclpnçfio dos trutas, se~
gundu a naturC'zn dn atlvldade a~ropccuiria c fac~lidadcs crere~
c!dns :1.0 parceiro;
h) prazos mínimos de duração c os limites dt:: vig6ncia segundo
os vtu·Jos tipos de atlvldndc agrária;
c> bases para as renovações convencionadn.s;
d) formas de e:xtlnr;ão ou r~::scisão;
e) direitos c obrigações quanto à.s indenizações por benteltorias
levantadas com consentimento do proprietário e nos danos substanciais causados pelo parceiro, por práticas predatórias na área
de exploração ou nas benteltoria::;, nos equipamentos, terrarncntas
e implementas agricolns a ele cedidos;
ll direito e oportunidade de dispor sobre os frutos repartidos;
VI - na participação dos frutos da parceria, a .quota do
proprietária não poderá ser superior a:
a) dez por cento, quando concorrer apenas com a terra nua;
bl vinte por cento, quando concorrer com a terra preparado. e
moradia;
c) trinta por cento, caso concorra com a conjunto básico de
bente1tar1as, constituído especialmente de casa de moradia, cal·
pões, banheiro para gado, cercas, valas oU cur.rals, contorme a caso:
d) cinqüerita por cento, caso concorra com n terra preparada
e o conjunto básico de benfeltorias enumeradas na alínea c c mais
o tomecimento de máquinas e Implementas agrícolas, para atep.der
aos tratos culturais, bem como as sementes e animais de traçao e,
no caso de parceria pecuária, com animais de cria em proporção
superior a clnqüenta por cento do número total de cabeças objeto
da parceria;
e) setenta e cinco por cento, nas zonas de pecuária ultra..
extensiva em que forem os animais de crta em proporção superior
a vinte e cinco par cento do rebanha e onde se adotem a menção do
leite e a comissão mlnlma de cinco por cento por animal vendido;
fl o proprietário poderá sempre cobrar do parceiro, pPlo seu
preço de custo, a valor de tertlllzantcs e insetlcidas fornecidos no
percentual que corresponder à participação deste, em qualquer das
modalidades previstas nas allneas anteriores;
g) nos casos não previstos nas allneas anteriores, a quota
adicional do proprietário será fi:xada com base em percentagem
má:xlma de dez por cento do valor das benfeltorias ou dos bens
postos à disposição do parceiro;
VII - apllcam~se iL parceria agricola, pecuária, agrop:cut,r_ln,
agroindustrlo.l ou cxtrr..ttva, ns normas pertinentes no a•renutL·
menta rural, no que couber, bem coma ns regras do contmto de
scctcdude, no que não estiver rer::-ulado pela presente lei.
Pnrúgrn!o único. Os contratos que prevejam o pagamento ~o
trabalhador, parte cm dinheim C' parte percentual nn _lnvom·n cultlvada, ou f,!aclo tratado. süo consldt!rados simples locaçao ~e servl~os,
rc{.:"Uladn pela leglsla~ão trabalhista. ::cmpre Cllle a dire~ao d~s _traballlos seja ele inteira c cxcl!l!ilva re;.;prmsnbllldadc do proprJetario,
loco.târio elo srrvlço a quem cabe toda o risco, assegurando-fie ao
locador, pelo menos, a pt:>rccpçofw do salário mínimo ao cõmputo
das duns parcelas.
SEÇ!I..O IV
Dos Ocupantes de 'ferras Públicas Federais
1\rt. 07. Quanto aos JC\r,itlmos poss\!ldorcs de terra:; devolutas
federais, observar-se·á o seguinte:
I -· o Instituto Brnsileiro de Reforma i~grária promoverá a
discriminação das áreas ocupadas por posseiros, Para a progrcs.slva
rcgulartznçr..o de suas condi~õcs de uso c posse da terra. providenciando, nos casos c condições prl'vlstos nesta lcl, a emissão dos
titulas de domínio:
II - todo o trabalhador ngricola que, O. data dn presente !PI.
tiver ocupado por um nno, terras devolutas, terâ prctcrêncln para
adquirir um iate dn dimensão do módulo de propriedade rural,
que for estabelecido para. a reg!flo. obedecidas as prescrições da lei.
Art.. DB. Todo nqlwlc que, nüo sl.'ndo proprietário rural nem
urbano, ocupar por dez n11os lnlntL'rruptos, sem oposiçúo nem
t'C'conlu'cimcnto de dominlo ulhclO, tomando-c pr~dut!vo, }Jor s•:u
trabalho, c. tendo nPlc sua morada, trecho de terra com ftrcn
caracterizada c.;omo 1111flclentn para, por seu cultivo dlrcto pelo
Jnvraclor e stm família, ~:-trnntlr~lhcs a subslstêncln, o pro~-tre~sn
:ooclal ~~ reonúmkn, nn.'i dimen.~:ip-; t"lxac\as por esta le!. p:1ra o
móduln c\1• prn]H'il'c\ndt•, ac\qulr~r~lh!.'Rú o dominio, nwdlantt• :wnft'll\:1 i!l•c·bra\tlrla dl'''iclamenlL.' tr:\llS<'r!ta.
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Art. DD. A trnnsterlmcln do dominlo no posseiro de terras devo~
lutas federais C'fetlvnr~sc~á no competente processo ndmlnlstrntivo
de lcgltlmnção de posse, cujos atas e termos obedecerão its normas
do reguln.mento da prcsen te lei,

Art. 100. O titulo de domínio expedido pelo Instituto Brasileiro
de Reforma Agrária será, dentro do prazo que o regulamento estabelecer, transcrito no competente Registro Geral de Imóveis.
Art. 101. As taxns devidas pelo Iegltimante de posse em
terras devolutos federais, constarão de tabela n ser pcrlodtcamente
expedida pelo Instituto Brasileiro de Reforma Ag-rária, atendendose à. nnclanldade dn posse, bem como às dtversiflcnções das regiões
cm que se verltlcnr a respectiva dlscr.lmlnnçiio.
Art. 102. 03 direitos d.os legítimos possuidores de terrnJ devolutas federais estão condlr.lonndos no Implementa dos requisitos
absolutamente indispensáveis da cultura cfetivn c da morada

habituai.
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DECRETO N,0 59. 566, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1966
Regulamenta as Seções I, II e III do Capitulo IV do
Titulo III da Lei n. 0 4.504, de 30 de novembro de 1964,
Estatuto do Terra, o Capitulo lii da Lei n. 0 4.947, de 6 de
abril de 1066, e dá outras providências.
CAPITULO I
Princípios e Definições

Art. 1.0 O arrendamento c a parceria são contratos agrários
que a lei reconhece, para o !1m de pos~e:: uu uso temporário da terra,

entre o proprietário, quem detenha a posse ou tenha a livre admi-

nistração de um imóvel rural, e aquele que nela exerça qualquer
atlv!dadc ar.ricola, pecuãria. agrolndustrin.l. extratlva ou mista

<art. 92 da Lei n. 0 4.504. de 30 úe novembro de 1964- Estatuto
da Terra- e art. 13 da Lei n. 0 4.947, de 6 de abril de 1966).

1979

Implementas, com o objetlvo de ser exercida ntlvldndc de transformação de produto agrícola, pecuário ou !lorcstal;
IV - cxtrntlvn:, quando o objeto da cessiio for uso de Imóvel
rural, de parte ou partes do mesmo, c ou nnimnl.s de qualquer

espécie com o objetlvo de ser exercida atlvldade extratlva de

produto agrícola, animal ou !lorestnl;
V - mista, quando o objcto da cessão abranger mais de uma
das modalidades de parceria definidas nos incisos anteriores.
Art. 6.0 Ocorrendo entre as mesmas partes c num mesmo imóvel rural avenças de arrendamento c de parceria, serão celebrados
contratos distintos. cada qual rcgendo-se pelas normas cspccU'lcns

estabelecldns no Estatuto da Terra, na Lei n. 0 4. 947/66 e neste
Regulamento.

Parágrafo único. Reger-se-ão pelas normas do presente Regulamento, os direitas e obrigações dos ntuais rneelros, terceiros,
quartlstas, percentlstas ou de qualquer outro ttpo de parceirooutorgado, cujo contrato estipule, no todo ou em parte, a partilha
em !rutos, produtos ou no seu equivalente em dinheiro.
Art. 7.0 Para os eleitos deste Regulamento entende-se por

exploração dlreta, aquela em que o benetlclârlo da exploração

assume riscos do empreendimento, custeando despesas necessárias.
1 1.0 Denomina-se Cultivador Dlreto aquele que exerce atlvl-

dade de exploração na torma deste artigo,
1 2.0 Os arrendatários serão sempre admitidos como cultivadores dlretos.

········································.····· ·····················
..................................................................
CONST!TUIÇAO DA REPOBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Emenda Constitucional n.0 1, de 17 de outubro de 19690

································ ···································
TITULO II
Da Declaração de Direitos

Art. 2,0 Todos os contratos agrários reger-se-õ.o pelas normas

do presente Regulamento. as quais serão de obrigatória aplicação
cm todo o território nacional e irrenuncláveis os drcltos e vanta-

gens nelas Instituídos rart. 13, Inciso IV, da Lei n.O 4 .947/66).
Parágrafo único. Qualquer estipulação contratual que contrarie as normas estabelecidas neste urtigo, será nula de pleno direito
e de nenhum efeito.
Art. 3.0 Arr'endamento rural é o contrato agrário pelo qual
uma ·pessoa se obriga a ceder O. outra, por tempo determinado ou
não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou nfio, outros bens, benfeltorlas e ou facilidades, com o

objetlvo de nele ser exercida atlvldade de exploração agrícola,
pecuária, agrolndustrlal, extrntlva ou mista. medlr.nte certa retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais da Lei.
§ 1.0 Subarrendamento é o cantrn.tci pelo qual o Arrendatário

transfere a outrem, no todo ou cm parte, os direitos e obrigações do
seu contrato de arr-cnd::t.menta.
§ 2.0 Chama-se Arrendador o qt1e cede o Imóvel rural ou o
aluga; e Arrendatário a pessoa ou conjunto famlllar, representado
pelo seu chefe, que o recebe ou o toma por o.Iuguel.
§ 3. 0 O Arrendatário outorgante de subarrendamento seró.,
para todos os efeitos, classlflcado como Arrendador.
Art. 4.0 Parceria rural é o contratO agrário pelo qual uma
pessoa ,!:C obriga a ceder O. outro., por tempo determinado ou não,
o uso espcclflco de Imóvel rural, de parte ou partes do mesmo,
incluindo, ou não, benfeltorins, outros bens e ou facilidades, com

o objetlvo de nele ser exercida atlvldade de exploração agrícola,
agroindustrlal, extrnttva vegeto.! ou mist::t.; e ou lhe entrega animais para cria, recria, tnvcrnagem, engorda ou extração de maté-

rias-primas de origem animal, mediante partilha de riscos do caso
fortuito e da força maior do empreendimento rural, e dos frutos,
produtos ou lucros hãvldos nas proporções que estipularem, obser-

vados os limites percentuais da lei (art. 96, VI, do Estatuto do.
Terra).
Pnrágruto único. Para os tlns deste Regulamento denomina-

se parceiro-outorgante, o cedente, proprietário ou nüo, que entrega
os bens; c parceiro-outorgado, a. pessoa ou o conjunto famllar,
representado pelo seu Chefe, que os recebe para os fins próprios

dWJ modalidades de parceria definidas no art. 5.0
Art. s.o Dá-se a parceria:
t - agr!cola, quando o objeto da cessão !or o uso de Imóvel

rural, de parte ou partes do mesmo, com o objetivo de nele ser

exercida a ntlvldnde de produção vegetal;
II - pecuária, quando o objeto da cessão torem animais para
crtn, recria, lnVcrnagcrn ou engorda;
III - ngrolndustrial, quando o objcto da cessão !ar o uso de
Imóvel rura.l, de parte ou partes do mesmo, c ou mnqutnnrta c

I

l. ~
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CAPITULO IV
Dos Direitos e Garantias Individuais
Art. 153. A Constituição asse~urn aos brâsllelros ,e aos estrangeiros residentes no Pais a lnvlolabllldade dos direitos concernentes
à vida. à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
§ 1.0 Todos são Iguais perante a lei, sem distinção de sexo,
raça, trabalho, credo religioso e convicções politicas. Será punido

pela lei o preconceito de raça.

..................................................................
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(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Agricultura.}

PARECER
PARECER N• 481, DE 1979
Da Comissão de Redaçiio
Redaçiio do vencido para o turno suplementar do Prujcto de Lei

do Senado n• !59, de !976-Complemenlar.
Relator: Senador Mendeo Canale
A Comissão uprcllenta u redaçào do vencido paru o turno suplement:~r
do Projeto de Lei do Senado n~' 159, de 1976oComplementar, que introduz
modificuçõcs na Lei Complementar n~' 26, de li de setembro de 1975.
Sala dus Comissões, 27 de agosto de 1979.- Dirceu Cardoso, Presidente
Mendes Canale, Relator - Murllo Badaró.

ANEXO AO PARECER N• 481, DE 1979
Redaçilo do vencido para o turno suplementar do Projeto de Lei
do Senado n~> 159, de 1976-Complementar, que altera o§ )\I do are. 411

da Lel Complementar n• %6, de 11 de setembro de 1975.
O Congresso Nucionui decreta:
Art. I~' O § iii do urtigo 4' du Lei Complementur nll 26, de li de se·
lembro de 1975, passa 11 vigorar com u seguinte redaçUo:

"Art. 411 •••• , ••• , • , • , • , •••• , •••••••••••••••••.••.••.
Ocorrendo casamento, aposcntudoria, tmnsfcrênci:~ rw·
u reservn rcmuncrudu, rcformu ou invulidt:l., construção ou iL
siçiiu de morulliu própria do titulur du conta inllividual, poderú.de
receber o respectivo suldo, o quul, no caso de morte, ~erí1 pugo a
seus dependentes, de ucordo com u lc!lisluc;iin lia PrcvidênciH Social
§ iii

'
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c com a lcgi~laçào csptciticu de scrvidllre.s civis c militotre~ ou, m1
l'alt:l Ua~JUclcs, aos MH:cssorcs do titul:tr, nos termos da lei civil."
Art. :!1' Est:1 Lei entra cm vigor na data de suu puhlicaçi'10.
Art. J~> Revognm·sc as di~rosiçõcs cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Do Expediente lido consta o
Projeto de Lei do Senado n' 251/79·DF, que será despachado às Comissões
de Constituição c Justiça, do Distrito Federal e de Finanças, devendo receber
emt:ndas, perante a primeira comissão, durante cinco sessões ordinárias, no!i
termos do disposto no art. 141, II, "b", do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Sobre a mesa, requerimento
que será lido pdo Sr. 19-Sccretário.
E lido o segulnre
REQUERIMENTO No 306, DE 1979
Senhor Prt:sidentc,
Nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição,
nos Anais do Senado Federal, do discurso de saudação ao Senhor Ministro
do Exército, em nome da Marinha c Aeronáutica, proferido pelo Ministro da
Marinha, Almirante Maximiano Eduardo da Silva Fonseca, pela passagem
do "Dia do Soldado", no dia 25 de agosto, no Quartel General do Exército,
no Sctor Militar Urbano, c o agradecimento pronunciado pelo Ministro do
Exército, General de Exército Walter Pires de Carvalho c Albuquerque.
Sala das Sessões, 28 de agosto de 1979. - Lourlval Baptista.

Se tomurmm como exemplo apenas um terminal marftimo, o de Madre
de Deus (TEM ADRE), veremos como trabalham os operadores, dirctamente
armalcnamJo, executando carregamentos c transferi:ncias de substancial to·
nclagcm de produtos químicos de alto teor tóxico, como paruxileno, o meta·
nol c o próprio óleo cru, dcstinudos uo pólo petroquímica de C:.1maçari.
•
As cumctcrísticus peculiares do ambiente de trabalho do operador, cuja
:.1tividadc se realila cm turno de oito horas, durante o dia ou à noite, exposto
à intempérie c, sobretudo, sujelto à inalação de gases letais, como o butano c
o propano, envolvem um terrfvcl risco pura a !iia(lde e partt a própria vida.
Nos parques de gús liquefeito, então, o operador passa todo o seu pt:rio·
do de tmbalho lidando com dezenas de esferas e ampolas com capacidade
nunca inferior a setenta toneladas, sempre com o perigo a rondar sobre sua
cabeça.
Muitos desses trabalhadores já pereceram cm serviço. Outros, ainda vivos, padecem de sérios males n:t coluna vertebral, no sistema respiratório, no
sistema cúrdio-vascular, na audição, na visão, etc., tudo cm conseqUência de
sua atividadc profissional.
Daí, satisfeitos os rcquisit'os fixados pdo artigo 99 da Lei n9 5.890/73, eis
que ficou comprovado que a atividadc profissional dos operadores de transfcri:ncia e cstocagem de petróleo e derivados é: extremamente penosa, insalubre
e perigosa, estarmos propondo que a esses profissionais seja assegurada apo·
sentadoria especial, aos vinte e cinco anos de serviço.
Sala das Sessões, 28 de agosto de 1979. - Nei!IOn Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 5.890, DE 6 DE JUNHO DE 1973

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- De acordo com o art. 233, §
i', do Regimento Interno, o requerimento será publicado c submetido ao exa·
me da Comissão Dirctora.
Art. 9Y A aposentadoria especial scrâ concedida ao segurado que, can·
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. J9.Sccrctãrio.
tunda no mfnimo 5 (cinco) anos de contribuição, tenha trabalhado durante 15
São lidos os seguintes
(quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte c cinco) anos pelo menos, conforme a ati vida·
de profissional, cm serviços que, para esse efeito, forem considerados peno·
REQUERIMENTO No 3117, DE 1979
sos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.
Requeiro, nos termos do art. 367 do Regimento Interno do Senado Fc·
§ i' A aposentadoria especial consistirá numa renda mensal calculada
dera\, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 354/78, que "Altera na forma do§ 1• do artigo 6•, desta lei, aplicando·sc·lhc ainda o disposto no§
a Rcdação do Art. 474, da Consolidação das Leis do Trabalho".
3o, do artigo 10.
Sala das Sessões, 28 de agosto de 1979.- Orestes Quércla.
§ 29 Rcgcr-sc·á pela respectiva legislação especial a aposentadoria dos
aeronautas e a dos jornalistas profissionais.
REQUERIMENTO N• 3118, DE 1979
Requeiro, nos termos do art. 367 do Regimento Interno do Senado Fe·
dera!, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado no 336/78, que "acres·
cento parágrafo quarto ao artigo 71, da Consolidação das Leis do Trabalho".
Sala das Sessões, 28 de agosto de 1979.- Orestes Quérc!a.

(Às Comissões de Constituição e Ju.rtlça, de Legislação Social, de
Saúde e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO No 253, DE 1979

Regula a transferência de emprqodo resido pela CLT.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Os requerimentos lidos serão
publicados c inclu(dos cm Ordem do Dia nos termos regimentais.
O Congresso Nacional dc:c'reta:
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. )9·Sccrctário.
Art. I' O art. 469 da Consolidação das Leis do Trcbalho, aprovada
São lidos os stgulntes
pelo Decreto-lei n9 5.452, de I' de maio de 1943, passa a vigorar com a se·
guintc rcdaçào:
PROJETO DE LEI DO SENADO No lSl, DE 1979
"Art. 469. Ao empregador é vedado transferir o empregado
"Dispõe sobre a aposentadoria especial para oo openadores de
para localidade diversa da que resultar do contrato de trabalho.
lransferêncla e estocagem de petróleo e derl•ados."
§ Jv Não se considera transferência a que nào acarretar. ne·
cessariamcntc, a mudança de residência do empregado.
O Congresso Nacional decreta:
§ 2• Ainda que não obrigado a mudar de residência, o traba·
Art. 1' E: considerada perigosa, insalubre c penosa a atividadc profis..
lhador fará jus, no caso de alteração do local de trabalho, ao acréssional dos operadores de transferência c cstocagcm de petróleo c derivados,
cimo da despesa de transporte.
pura o fim da cOncessão de aposcnladoria especial, aos vinte c cinco anos de
§ Jv No caso de extinção de cstab.clccimcnto c nüo havendo
serviço, na forma do artigo 9• da Lei no 5.890, de 6 de junho de 1973.
ucordo escrito sobre a transferência, feito com a assistência do rcs·
Art. 2' Esta lei entrará cm vigor na data da sua publicação.
pectivo sindicato, fica assegurado aos empregados nüo estáveis a in·
Art. 3' Revogam-se as disposições cm contrário.
denizaçuo prevista nos arts. 477 c 478 desta Consolidação.
§ 49 As empresas cujas atividadcs impliquem, freqUentemente,
Jusl\ncaçio
no deslocamento dos empregados, dcixarüo expressa tal circunstân·
Para darmos uma definição sintética da utividadc do operador de trans·
ela no instrumento de contrataçilo dos trabalhadores sujeitos a esse
fcrência c cstocagcm de petróleo e derivados, apenas di damos: é o trabalha·
tipo de movimentação."
dor que recebe, armazena c transfere petróleo c seus derivados.
Art. 2v Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação, revogadas
Nu rculidudc, todavia, a complexidade das operações atribuídas a esse
profissionul é de tu I amplitude, que muitas vezes obriga a uma atenção cons- ns disposições cm contrtirio.
tante c prolongadu, privando o trabalhador da satisfação até das suas muis
J ust!Oca~lh>
primárius necessidades fisiológicas.
A
presente
proposiçilo,
visando
reguh·1r a trunsfcri':ncia de empregado re·
Esse, com efeito, é: o profissional que lida dirctumcnte com o petróleo c
seus derivados, sempre exposto u intoxicações c sujeito até mesmo ü morte gido pela CLT, nos foi IIS!lim sugerida:
instunuinen, nu hipótese de qualquer descuido nus opcruçõcs c cantatas assim
"Cumprindo Resolução aprovada pelo Plenário do IX CON·
nocivo~ quunto explosivos,
GRESSO DAS ENTIDADES S!Nr•·• ..•.!S DOS TRABALHA·

. 1- ~' •

.1'}46

Qu~trfu-rrlru

29

1>1,\RIO 1>0 CONGRESSO NACIONAI.(Scç1\n li)

A.:uslode 1979

--------------------------------~

JJORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS
E DE M1\TERIAL ELÉTRICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
reunido nu cidude de Lins, Estndo de Silo Paulo, no pcrfodo de 22 u
26 de janeiro p. passudo, vimos mui respeitosamente lt presença de
V. Ex• parn postulur o seguinte:
A criação de lei no sentido de vcdur de forma expressa c delini·
tiva a transferêncin do empregndo parn lacntidudc diversa daquelu
du contmtaçiío, salvo assentimento decorrente de clí!Usuln contrn·
tll<ll, lic:mda ressalvado que no ata da contratação, seja pcrmitidun
transferência t\s cmprc:sus cujns utividudcs impliquem nccessari.a·
mente no deslocamento da empregado,
Nesta oportunidade, cm nome das trubulhudores metalúrgicos
p:.IUiistus, :.~presentamos a V, Ex• os protestos du muis ulta considc:·
mçiío c apreço, subscrevendo-nas mui
Atenciosamente,
São Poulo, 20 de março de 1979,- Argeu Egydlo dos Sanlos,
Presidente.

cun~t:incia

no próprio instrumento de contratação (CTPS, contudo escrito,
etc.) c, me.~mo assim, tul ressalva só v:1lerl1 para os empregados sujeitos u movimentw;llo. Supem~se, desse modo, o problema du "cláusula impllcitu de
transferência", hoje mesmo utilizadu pelas empresas, restringindo-se, tamhérn, a uplicaçiio da mcdidu aos trabalhadores cujns runçõesjustinquem efetivamentc, :1 movimentuçiia. Não é apenas a nuturez:1 du empresa que eviden·
ciu o cabimento da transferêncin: esta fica muita subordinudn ao tipo de serviço executado pela emprcgudo. Numa empresa de transportes aéreas, por
exemplo, os empregados du infra-estrutura, as ucroviários, distingucm·lic,
p:1ra o efeito acima, dos aeronautas, isto é, dos empregadas adidos !Is aeronaves, aos serviços de vOos.
Esperumos com a aprovação desta proposição eliminar da lei :1 libemli·
dudc nu transferência da pessoal.
S:1la das Sessões, 28 de :1gasto de 1979. - Franco Montoro.
LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N• 5.452, DE 1• DE MAIO DE 1943

Em su:.~ :ltual versiio, a nrt. 469 da CLT estabelece normas sobre u trans·
Art. 469, Ao empregador é vedado transferir o empregada, sem a sua
fcrência c.Jt: trubulhudores.
8:1sicamente, dispositivo cm questão vcdn a remoção para localidade di· anui!nciu, pnru localidade diversn da que resultar do contrato, niio se consideversa da que resultar da contmto de trabalho, sf!m a amu;ncia do c·mpr,•gut/o. rando transferi!ncin a que não ucarrctar necessariamente a mudança da seu
Mais tidiante, contudo, novas possibilidades de movimentação são aber- domicilio.
~ I~' Niio cstiio compreendidos nu proibição deste urtiga: os empregutas, com referência:
dos que exercerem cargos de conlinnça e aqueles cujos, contratos tenham
J) aos ocupantes de cargo de confiança;
2) <lOS empregados cujo contrato contenha, ainda que implicitamente, coma condição, implícita ou explicita, a trnnsferi!nciu.
· ~ 2Y Ê lícit:l u transferênciu quundo ocorrer extinçüo da estabelecimen·
cU1usul:1 de transferência;
to cm que trab:~lhnr o empregado,
3) <lOS Ci.ISOS de extinçUo de estabelecimento; e
4) ati: mesmo, fi simples necessidade de serviço, .l't!m quulqun t•xigénâu
de comprmaçtio.
(,..;,\. Comi.I'Jth'.\' dt: Constiwiçào t' Justiça, dt• L(•gültmio Social t'
Preocupado com a excessivu libcrulidade do artigo em foco, a Ministro M. V.
de Finan('tU.)
Russom:.1no, ao comentar o citado dispositivo, assim se pronuncia:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 254, DE 1979
"Melhor será- isso sim- que o legislador enfrente o proble·
ma e, inc/u.\·irt•, rc•strinja as awaü hipdtt•se.f dt•tramji.•r,~nciu h•gitima.
uAcrescenta disposlllt'os à Lei n9 6.620, de 17 de dezembro de
que· IIII.\' ptm•ct•m t'XCt',\',\'Ú'amt•flle numerosas e, ult!m disso, ace.~siw1978, que define os crimes contra a segurança nacional c estabelece a
11/t'lllt! ampla.(', (Comentários à CLT, 1977, Vol. 11, pág. 680, nosso
sistemática para o seu processo e julgamenlo,"
o destaque),
O Congresso Nacional decreta:
O presente projeto' visa a corrigir a anomalia apontada pelo ilustre MiArt, 19 São acrescentados ao art. 48 da Lei n9 6.620, de 17 de dezembro
nistro do Tribunal Superior da Trabalha,
Em primeiro lugar, a transrcrência para localidade diversa da que resul· de 1978, as scguintcs §§ 19 e 29:
ta r da contmto de trabalho passa a ser vedada, mesmo se• aceira pt•lo emprega"A ri. 48 ................ , .. , ......................... .
do. Os motivos dessa rcstriçiia têm origem na própria condição de inrerioridu·
~
de econômica do empregado, pois este, necessitando manter o emprego, con§
J9
Computar·!Õe·á
o
tempo
cm
que
o
réu esteve banido, para
cordar:i, na maioria das vezes, com u remoção, cujos prcjufzas só mais tarde
efeito de prescrição da pena.
irú sentir crn toda a sua plenitude.
§ 29 O critério cstabclccido na parágrafo anterior aplicu·se
A rcd:u;ão dos parágrafos J9 c 29 é baseada na proposta da Comissão Rc·
'.nmbém
ao caso de cumprimento de pena remanescente."
visam da CLT para os parágraros de idêntica numeração do art. 60, do novo
texto consolidado.
Art. 29 Esta lei entrará cm vigor nu data de sua publicação.
De acordo com o novo§ 19, não haverá transferência- no sentido dado
Art. J9 Revogam-se as disposições cm contrária.
pelo cuput do urt. 469- quando a remoção não acarretar mudunça de rc:si·
Jusuncoçio
d~ncia. A su:.11uituição da referência ao domicl'lio (hoje existente no artigo
reescrito) pela da rc•,\·id;mcia, destina-se a eliminar as disscnçõc~; até hoje man·
A legislação brusileira não contu mais com a figura inaceitável do bani·
tid:.1s sobre a alcance da ressalva que, embora atendendo às normas do direito do.
O banimento é, sem dúvida, medida odiosu que nilo quadra com o espíricivil, nem sempre é campn:endida pelos trabalhadores c as empresas.
O§ 2Y consngra o entendimento formada pelo Egrégio Tribunal Superior to c trudiçõcs do povo brasileiro. Revogando u pena de banimento, o Govcr·
do Tmbulha nu Súmulu n9 29, ln verbls:
no procurou tornar sem efeito us penas uplicadus e possibilitando a volta dos
bunidos ao Pufs.
"Empreguda transferida por ato unilateral do empregador
Apesur disto e tendo em vista que alguns bunidos foram condenudas na
para loct1l mais distunte de sua residência, tem direito a suplemento
sua ausência, persistem no tlmbito do próprio Governo certos comporturncn·
salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte."
tos que insistem cm negnr nilo-só a evidência da desuparecimento da bani·
Atualrncntc, o urt. 469 da CLT considera licita a transferência quundo mentn, coma negur o seu carúter jurrdica de pena e, cm canseqUénciu, reedi·
du extinç1io do estubelecimento, não cabendo ua empregado nem mesmo "in- tu r processos, rcstubclecer tais candennçõcs que, ccrtumente, estão prescritus.
dagar os motivos do fcchumento ou recusar-se a acatar a ordem de mudunçu
O Decreta nY 82.960, de 29 de dezembro de 1978, i: bem um exemplo dis·
o1legando ralÕes de ordem pessoal, por mais respcitltveis que scjum'' (Délia to. Atmvi:s dele tentu o Governo reabilitur 11 eficácia de utos qucjl1 se cxuuri·
Marunhiio, Instituições de Direito do Trnbulho, Vol. I, púg. 449). Quunto uos ram pelu própriauçilo contemporizadu dos detentores do poder. Alil1~, tu I decstúveis, porém, o urt. 49H usscgura, no mesmo cuso, indenizaçiio cm dobro. creto nem sequer deveria ser levudo em considcrnçào, eis qucjú não vigora c,
A rell:.tçiío proposta purn o novo parl1grufo 39 do urt. 469 unilicu as cri· se chegou u vigorar, foi somente por três dias, entre 29 e 31 de dezembro de
tl:rill.~, deterrninundo que, exccto no cuso de ucordo escrito- com uussinutuIIJ78. Isto porque ele fuz referência uo bunimento, umu penu (segundo o texto
ra dtl respectivo sindicuto- admitindo 11 transferência, a extinçiio do cstube· do prôpl'io A.l. nY 13, de 5 de setembro de 1969 -nrt. JY, purl1grufo único,
lccimentn darú, ao empregado nào estl!vel, c.Jireito u indeni:t.uçào simples.
bem cnmo segundo uuntigu redaçi10 do§ li, do urt. 153, du Constituiçi'lol:inalmcnte, pelo novo parl1grufo 4Y, us empresus cujus utividudcs impli· Em. nY I, de 1969}, que j(l niio Jigura nu legisluçiia hrasilciru pur força da
qllt:ill 11u deslnc:unento Uc emprcgudos deverilo ddxur consignudu c~su cir·
Emendu Con.~titucionul nY li, de 1978, ljuc revogou o.~ aios de exccçàu cun-
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tr{.riu~ i1 Con:-.tituit;iio, que re~tahckccun 9 li do an. 153 c que comc~üu a vi·
gorar crn I" de j~mciro de 1979.
Por islll que, inobstantc estar o orJcnmncntu juridico brusileiro formal·
mente alimpado do banimento c de suas Clmscqüi:ncia~ prcjudidui~. ainda hú
a ncccs:-.iU;u.Jt: lh: fa1.er consignar na lei dispositivos e~clarcccdorcll como os
aqui projctados. O que se busca alcançar, atr:1vés dcstc projeto, é 01 situação
de fuvorccitnento aos banidos que devc:ria resultur do siMples rcstabdccimcn·
to do~ 11, do art. 153, du Constituiçito, m:ts que os apont:tdos procedimentos

de rca~~o impedem que uconteçu normalmente.

Sala dus Sessões, 28 de ugoslO de 1979.- Orestes Quérciu.
LEGISLA ç,J O C/T,IOA

LEI No 6.620, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1978
An. 4H. Extingue-se a punibilidade dos crimes previstos nesta
Ld:
11) pela morte do autor;

b) pela prescrição da pena.

..................................................................
(Às Comis.çõe.r de Con.'ilituição e Justiça e de Segurança Nacional.)

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Os projetas lidos serão
publicados c remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19-Secrctário.
t lida a seguinte
Oricio no 202/79
Brasília, 28 de agosto de 1979.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os nomes dos Senhores
Deputados Claudino Salcs c Nosscr Almeida para integrarem, substituindo
os dos Senhores Deputados Antônio Dias c Luiz Rocha, na Comissão Mista
incumbida de estudo c parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9
30, que "modifica os artigos n•s 30, 32, 35, 47, 5 I, 55, 57 e 81 da Constituição
Federal".
Aproveito para renovar os protestos de estima c elevado apreço,
Deputado Neloon Marchezan, Llder da ARENA.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Serão feilas as substituições
:.;o licitadas.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -A Presidência convoca ses·
são extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas c 30 minutos, destinada à
apreciação do Projelo de Decreto Legislativo no 5, de 1967 e dos Projelos de
Resolução nos 4, e 55, de 1979.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Richa.
O SR. JOSt RICHA (MDB- PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) -Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Esta Cusa tem sido testemunha da persistência da nossa luta, de denún·
cia contra uma verdadeira politica confiscatória sobre os meios de produção.
Entretanto. nenhum dos sctorcs produtivos neste País tem sofrido de uma
maneira mais veemente c com conseqUências profundamente danosas sobre a
economia do País do que a cafeicultura, do que o café.
É verdadcirumcntc revoltante que o País, que há tantos anos, há séculos,
dele se vem beneficiando no seu desenvolvimento cconômico desde que o café
tem sido, ao longo destes anos todos, o sustentáculo desta economia. o trate
desta maneira. E as conseqUências desta politica vcsgll, caolha, desastrosa,
com relação ao café, não se faz sentir 11pcnas cm termos cconômicos, mas
tumbém no plano social.
Quando da última geada, no dia 30, c posteriormente no dia31 de maio
de maneira mais forte, houve um prcju(zo muito grande à cafeicultura do Pa·
raná, e muis ainda à cafeicultura dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, li·
vemos a oportunidade, quase imediatamente após a geada, c depois de ter fci·
to um giro pelas áreas produtoras de, nesta tribuna, fazer um relato da cxtcn·
silo dos preju(zos, solicitando, sobretudo, medidas capBZcs de minimizar os
efeitos daquele fenômeno.
E cu me lembro bem de que um dos pontos focalizados com mais ênfase
foi exutamcntc o do confisco cambial. E, naquela ocasião, há cerca de 90 dias,
quando o confisco cambial estava cm torno de 70 dólares cm cada socn de cu·
fé, j6 prcvcnlamosde que, cm conseqUência da geada, os preços internacionais
elcvur·se·iam, e cru preciso que o Governo colocasse um fim à sua ganünciu,

que: vc:m de muitos ~nus, c deixasse que os benefício~ Llu ~~umento do preço·
ouro do café fossem transferidos paru os produtores, como única mam::irt~·de
poder dar, economh:amcntc, um pouco mah. de ~uporte, de capitalização a
•1m M.:tor yuc tc:m currcgado, cm grande percentual, este Puh,
Entrctanto, p01recc-mc que qut.~nto mais se chama u atcnc~o sobre determinados problemas, se queremos, realmente, resolver esse:~ problema:-., tem
sido pior, porqu~.:, quase que em cima daquilo que nós, na ocasião, cnf<.~tidt
v<.~mus, vdo o Governo, e o que faz'! Dentro de uma rolitic<.~ gananciosa, que
.'lt:mprc foi a curactcristicu no sctor do cufi':, vem elevando, paulutina c cons·
l<~nlcmcntc, o confisco cambia[, a ponto de, c:m 90 dias apenas, o confisco
cambial tc:r dobrado: de 70 dólares cm cada saca de café, há 90 dias atrás, ho·
jc:, H vigor01r 01 partir de hoje, de uma resolução baixada ontem pdo IBC, o
confisco cambial já se c:levou para 137 dólares cm cada saca. São, portanto,
mais de: quatro mil cruzeiros,
Qu<.~ndo, naquela ocasião e cm todas as demais oportunidades que: se se·
guiram, nos nossos pronunciamentos nós procurávamos mostrar que essa
política gananciosa, que essa elevação constante do confisco cambial sobre a
cafeiculturu, sobre o café, estava gerando não só no plano cconômico-social
conscqUi:ncias funestas para o Brasil, mas estava, sobretudo, sendo um poderoso estimulo ao contrabando do café .
Não adianta quase nada falar-se nesta Casa, não adianta denunciar, não
adianta levar ao conhecimento das autoridades. Mas por que é que o fazemos
então? Fazemo-lo por um dever patriótico que temos c para nos desincumbir
de uma missão, a missão que o povo nos outorgou de ser aqui o seu porta-voz.
o seu representante. Então, vamos cumprir com a nossa obrigação c há de licar registrado nos An<~is desta Casa todos os nossos pronunciamentos c: a
nossa posição, sobretudo uma posição de repúdio total ao verdadeiro crime
que está se: cometendo contra o Brasil: a contravenção estimulada por esse
exagerado confisco cambial. Se já existia, c sempre existiu, de uns tempos
para cá ela se tornou insuponávcl.
Não há, cm nenhum Estado produtor, uma só pessoa que não saiba que
se: faz c se pratica o contrabando do café de uma maneira descarada.
Chc:guci ainda ontem do meu Estado. E, durante todo o recesso c após o
recesso, os dois fins de semana que se seguiram, procurei correr a região produtora. procurei conversar com todos os sctorcs responsáveis, produtores, comerciantes de cal'é, exportadores. Há um consenso- o de que o contrabando
de café está aumentando todos os dias c a cada dia. Ejã se começa a fazer um
contrabando organizadamcntc, porque, é claro, a impunidade garante a esses
contravcntorcs, cada vez mais, investimento c ousadia, Todo mundo sabe que
isto acontece lá,
O contrabando tem crescido proporcionalmente ao crescimento do con·
lisco cambial. Nestes últimos 90 dias, o crescimento do contrabando é impressionante. E o que é pior: quase todo mundo sabe, inclusive cm dctalhc.o;,
como é que este proccdimcntu se concretiza. Todo mundo sabe que· o Para·
guai tem sido o grande: receptador desse contrabando de·c1tfé.
O próprio jornal O Globo, numa sé:ric extraordinária de reportagens, faz
a denúncia; uma equipe daquele jornal correu todo o interior do Paraná, o in·
terior de São Paulo, o sul do Mato Grosso c, ao fazer a denUncia, cita até um
roteiro do contrabando,
Vou me permitir ler, de uma das reportagens, um pequeno trecho:
''Para seguir com o café contrabandeado, existem várias opções
a partir das regiões produtoras do Paranâ. Os cominhos mais utilizados, contudo, são os seguintes:
Trilha um, considerada "caminho natural": - Londrina, Presidente Epitâcio, (SP), Bataguassu, (MS), Rio Brilhanle (MS), Dou·
rados (MS), Pedro Juan Cabaliero.
·
Trilha Porto Mendes: Londrina, Cascavel (PR), Porto Mendes
(PR), Gualra, Rodovia Ponta Porã, Amamba.
Trilha Mundo Novo:- Dourados (MS) lguatemi (MS), Coro·
nel Sapucaia (MS), Capitan Bado.
Trilha Foz do lguaça: - Londrina (PR), Cascavel (PR), Foz
do lgunçu (PR), Ponte da Amimde, Cidade Presidente Stroessner.
Trilha Para naval:- Paranaval (PR), São José (PR), Nova An·
dradina (MS), lvinhema (MS), Dourados (MS).
A partir de Dourados, local considerado seguro pelos contra·
bandistas, existem vários caminhos. O mais conhecido é a trilha
Aml Moreim: Doumdo~ Caamp6, Camapnluio, Amambay, Pedro
Juan Cabullcro, Entretanto, as possibilidades se multiplicam n partir de Dour<~dos, já que existem in~mcros caminhos pelas fazendas
de trigo c soja du rcgiilo. Umn outra trilha bastante conhecida é a
que parte de Dourados c segue por Itaum, Antônio João c Ponta
Porã."
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Há uma série de reportagens publicadas pelo jornal O Globo, c por ouAqui está, no Boletim do Departamento de Agricultura, do mês de julho,
tros grandes jornais da Imprensa brasileira. Entretanto, providências niio que nos dá conta de que o Paraguai, nestes seis primeiros meses de 79, isto é,
existem. Claro que, como representante do povo, não tenho aqui uma função de janeiro 11 junho, e~tportou, só pura os Estados Unidos, 280,922 sacus de cupolicial.
fé.
Um pufs cuja produção cafceira anual cstti estimada cm 93 mil sacas, exO Sr. AKenor Maria (MDB- RN)- Permite V. Ex• um aparte?
portou, só para os Estados Unidos, nos seis primeiros meses deste ano,
O SR. JOSt RICHA (M DB - PR) - Com prazer.
280.922 sacas! Pura a França exportou 25 mil sacas c ainda constam exporO Sr. AKenor Maria (MDB- RN)- s,nador José Richa, V. Ex• não tuçõcs paraguaias para a Alemanha c Dinamarca. Portanto, é de esturrccer,
tem uma função policial, mas tem patriotismo sulicicnte parn zelar pelo Se o Paraguai não tem essa produção se exporta essas quantidades e se, entre
erário. V. Ex• está cumprindo não só com sua obrigação, mas, num ato de co- os vizinhos do Paraguai, só o Brasil produz café, advinha de onde é que o Pa·
ragem, demonstrando ao Governo o que precisa fazer. Silo gestos como este ruguai está buscando esse café para ser exportado para outros países?
que não só enobrecem o parlamentar, como também o Parlamento,
O Sr. Lcile ChaYes(MDB- PR)- V. Ex• está se referindo apenas à exCongratulo-me com V. Ex• porque V. Ex• está cumprindo, na realidade, com portação regular, aquilo que sai como exportação normal, registrada, consiga sua obrigação c o Governo, tomando conhecimento do que V. Ex• acaba de nada; porque, ao lado disto, há outra - c é um grande volume. Dai haver
dizer, que cumpra com a obrigação dele. Muito obrigado a V, Ex•
fundamento naquelas cstadsticas de que chega a mais de I milhão de sacas o
O ·sR. JOSt RJCHA (MDB - PR)- Agradeço a solidariedade do contrabando de café, Senador José Richa, hti mais um problema. V. Ex• sabe
meu prezado companheiro c colega Senador Agcnor Maria. t realmente uma que havia um contingente do Exército cm Ponta Porã - c, não sei se já foi
solidariedade que muito me honra porque V. Ex• tem sido aqui, também, um dito no discurso de V. Ex•, que, estranhamente, foi retirado, hú menos de I
mês, Eru a maior resistência que havia ao contrabando; foi simplesmente cli·
defensor intransigente da causa nacional.
minado, facilitando, dessa forma, o trânsito dessa mercadoria cm caminhões
O Sr. Leite Cha..s (MDB - PR) - V. Ex• permite um aparte?
que, às vezes, alcançam filas extensas. Seria inelutável qualquer esforço contra o contrabando pela maneira organizada como se encontra, pela tolerância
O SR. JOSt RJCHA (MDB - PR) -Com muito prazer.
que lhe é concedida, pelos grandes interesses envolvidos; por maior que fosse
O Sr. Leite Chom(MDB- PR)- Senador José Rieha. V. Ex•está tra· a repressão, os fndiccs de contrabando poderiam sei reduzidos cm percentual,
zendo ao conhecimento do Senado um assunto da mais alta importância. mns, jamais, eliminados. A única maneira de se eliminar é suprimir-se o conSobre ele cujA tive a oportunidade de dar duas ou três entrevistas c, ao fazer o fisco cambial porque, do contrário, dentro de 2 anos, não teremos mais café.
levantamento do contrabando no País, isto há dois meses atrás, fique cstarre·
O SR. JOSt RICHA (MDB- PR) - Perfeito.
cido com o volume estimado da evasão de café pelo Paraguai. Posso assegurar a V. Ex• que, de acordo com levantamentos que fizemos na época, quase
O Sr. Leile Cho•es (MDB- PR) -Posso assegurar a V. Ex• que é im·
1.500.000 sacas teriam sido contrabandeadas de janeiro até esse tempo. pressionante- e V. Ex• disso tem conhecimento- o abandono de lavouras
Como nós nessa entrevista declaramos, ficamos tão impressionados que não cafcciras por produtores tradicionais. Ontem mesmo, assunto dessa natureza
tivemos dúvidas cm afirmar, de acordo com as informações que tínhamos, era objcto até de nossa conversa em Londrina. Aliás, um dia desses, a Folha
que o crime organizado que visa o contrabando de caf'é ultrapassara, niio só d~ Londrina difundiu o abandono, num mês, de cinco mil lavradores que, ao
em volume financeiro como, também, cm sofisticação, os limites da organi- longo dos anos, se tinham dedicado à cultura do café. Cinco mil deles abanzação de AI Capone, quando imperou a lei seca nos Estados Unidos. E nos donarum, de vez, a sua cultura! Se não se tomar essa providência, a da elimipropusemos até. cm discurso oportuno, a defender hoje a extinção do confisco nação do confisco, para que o preço interno seja melhor para o lavrador nosdo café; mesmo porque o cafeicultor hoje já não trabalha mais para o confis- so c, internacionalmente, ofereça competição racional, então, dentro de dois
co, ele trabalha para o contrabandista. A saca de café é adquirida pelo Govcr· anos, não teremos mais café. Aí o Governo vai incrementar, de repente, pagar
no a dois mil c pouco c vendida a sete mil; hoje está sendo adquirida por 2 mil elevados preços c não se conseguirá porque, para erradicar um cafezal, basta
e vendida por sete mil pelo contrabandista. Quer dizer, o lavrador de caf'é, ho- um dia, mas, pura formá-lo, são necessários quatro anos. Por tudo isto V. Ex•
je, trabulha para o contrabando. O assunto que V. Ex' traz é da mais alta sig- está de parabéns c estâ percutindo, na Casa, um assunto de mais nlta relevânnificação, o crime é organizad(ssimo. Diversas vidas já se ceifaram cm razão cia.
disso. Recentemente houve até o caso de Mandaguari, parece, de um fiscal
O SR. JOSt RJCHA (M DB - PR) - Agradeço o aparte de V. Ex• e
que, ao se opor à passagem de um determinado caminhão, foi assassinado c
colocaram-lhe na boca um cadeado como símbolo de silêncio. Não sei se já sobretudo a informação que· realmente cu ainda não tinha dado, mas que foi
muito oportuna e válida- a de que aquele Batalhão do Exército, de Ponta
foi dito isso no discurso de V, Ex•, eis que nilo assisti a seu inicio.
Porã, foi, sem razão nenhuma, sem nenhuma explicação, desfeito; e a partir
O SR. JOSt RICHA (MDB- PR)- Não, ainda não foi. V. Ex• real- daí, então, o contrabando já ganhou proporções catastróficas.
mente enriquece o meu discurso com a experiência c com os conhecimentos
O Sr. Aaenor Morto (MDB - RN) - Permite-me V. Ex• um aparte,
que V. Ex• tem, como meu colega c representante do mesmo Estado.
nobre Senador'?
Mas, cu dizia que a ousadia dessas verdadeiras quadrilhas organizadas é
O SR. JOSt RICHA (MDB - PR) - Quando eu levantei esse dado
tilo grande, que a própria imprensa tem, diariamente, quase que nos últimos
tempos, noticiado coisas a respeito das violências praticadas, impunemente, sobre o Paraguai, ficou mais ou menos evidente que o Paraguai não tendo
produção, mas apresentando um contingente razoêvcl de exportação, alguma
por essas quadrilhas.
coisa
estava errada. Entretanto, simplesmente por esse dado, ainda não haveAqui, diz o seguinte:
ria condições de comprovar que esse calõ que estA sendo exportado pelo Para·
"Como est6 cm jogo muito dinheiro, os contrabandistas não guai é produto do contrabando do café brasileiro; não teríamos condições.
vacilam cm colocar "fora de circulação" aqueles que, de algum mo- Mas quando se verifica pelos dados cstatfsticos c se compara as exportações
do, "interferem no trabalho". Isso, na verdade, tem um duplo senti· do Brasil, nesses últimos dois anos, c a cxportaçllo do Paraguai, af então, jfl
do: revela a força do contrabandista c atemoriza os que tentam pôr não se tem mais dúvida alguma de que o calõ contrabandeado pelo Paraguai é
de origem brasileira.
fim uo contrabando."
Vejam bem: cu havia dito que, nesses seis primeiros meses deste ano, o
Mas, Sr. Presidente, não tendo uma função policial c, apenas fazendo Paraguai havia exportado, só para o Porto de Nova Iorque, 280.922 sacas. E
uma constatação c denunciando, a partir, inclusive, dessas denúncias que a o Brasil quanto exportou1 Exportou nesse mesmo perlodo 1.016.840 sacos.
própria imprensa nacional tem cuidado, nos últimos tempos, é que nós esta- No mesmo períodO do ano passado o Brasil havia exportado 1.306.470 sacas
mos aqui analisando estes fatos. Mas tfnhamos outros meios, c estes exutu- de café e o Paraguai, 89.000. Somando-se as exportações legais, rcguJu.rcs do
mcntc fomos procurar pura provar o contrabando de café, já que a coisa, Brasil c do Paraguai, veremos que os números quase que batem, rigorosapurecc-me, só pura o Governo não cst6 uindu muito evidente. E de que ma- mente: as 290 mil sacas que nesse mesmo pcrlodo, 78/79, o Brasil deixou de
neira conseguimos provar isto? Através de dudos estatísticos do próprio De- exportar, foi o Paraguai que exportou, em nosso lugar, parn Nova Iorque.
purtamento de Agricultura dos Estados Unidos da América. Estes dudos esE, coincidentemente, o dado da exportação para n França é cxntamcnte
tutlsticos nos dào conta do seguinte: "A produção de cnfé (neste uno de 1979) idêntico, Vejam bem: no ano de 77, durante todo o ano, o Puruguai nllo exdo Puruguai é de cerca de 93 mil sacus",
portou nada para aquele pafs~ o Brasil exportou, em termos pcrccntuuis, 16%
Entretunto, quunto o Puraguui tem cxportudo?
do total importado pela França, O Paraguai, zero. Este uno, 1979, o pcrccn-
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tua! da exportação do Brusil para a França cuiu para 14%, c curiosamt:ntc: a
do Paraguai, que era zero, passou pura 1,2% do mercado francês.
O Sr. Lelle Chu"' (MDB- PR)- Permite V. Ex• um apurte1
O SR. JOS~ RICHA (MDB - PR)- Com muito prazer.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Eu desejava apenas avisar a
V Ex•, nobre Senador José Richa, que o tempo de V. Ex• estâ concluído.
Peço que dê apenas os seus apartes c conclua o seu discurso.
O Sr. Leite Cha••• (MDB- PR)- Senador, cu quero revelar um dado
que, pela primeira vez, ocorreu no Pais. Aqui no Brnsil o dólar sempre foi
vendido na câmbio negro cm razão de sermos um País inflacionário, com a
moeda cm queda permanente, Mesmo depois da introdução do dólar oficial,
continua haver câmbio negro c, sobretudo, n·este últimos três anos; pois creia
V. Ex• que, pela primeira vez, houve uma queda no valor do dólar do câmbio
negro, c pela seguinte razão: o contrabandista que penetra através do Para·
guai precisa de cruzeiro para comprar o café, porque o café é adquirido cm
cruzeiro. Então, vende grandes somas de dólares no câmbio negro. Echegou,
hâ questão de meses atrás, a haver uma queda do dólar na câmbio negro, de
dois a três mil cruzeiros. De sorte que, se hoje o câmbio negro, cm relação ao
dólar oficial, não é mais acentuado, é cxatamente por essa excessiva oferta de
dólar no mercado brasileiro de câmbio negro.
O SR.

JOS~

RICHA (MDB- PR)- Tem toda a razão V. Ex•

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOS~ RICHA (MDB- PR)- Com muito prazer, só peço que
seja breve.
O Sr. A&enor Maria (MDB- RN)- Senador José Richa, acredito que
o assunto que V. Ex• traz hoje à tribuna é de magna importância.
Primeiro, pela evasão de divisas, divisas preciosfssimas que nós estamos
precisando a qualquer prece c a qualquer custo. E, segundo, porque é uma
n:incidi:ncia que não tem sentido continuar. Esta denúncia já foi formulada
no uno passado por V. Ex•, nesta Casa. De forma que apelo para que V. Ex•,
através da Mesa do Senado, desse conhecimento ao Governo do que está scn·
do feito para conter este abuso e para que o Senado Federal tomasse conheci·
menta se, na realidade, o Governo está levando a sério essa denúncia. Muito
obrigado a V. Ex.•, nobre Senador.
O Sr. Orestes Quér<la (M DB - SP)- Permite V. Ex• um rápido apar·
te?
O SR.

JOS~

Quurl~t·felru
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RJCHA (MDB- PR)- Pois não. Ouço o aparte de V,

Ex•
O Sr. Orestes Quércla {M DB- SP)- Apenas para me solidarizar com
V. Ex• e testemunhar, no que tange a Süo Paulo, que, realmente, é algo ex·
traordinariamente enorme a evasão de divisas, cm virtude do contrabando de
café que se faz, através do meu Estado, c isso tudo feito, assim, ao que parece,
até meio abertamente. Pela menos recentemente, hâ questão de duas ou três
semanas, na cidade de Franca -que é c:xatamcnte a região onde eu nasci-,
cu tive conhecimento de que é espantoso esse comércio ilegal do café, naquela
regiüo onde se produz o melhor café, pelo menos em São Paulo. Realmente, o
Governo, com esse confisco, impede que o produtor tenha uma remuneração
à altura c, ao mesmo tempo, possibilita uma acüo criminosa que: prejudica
muito a Nuçilo brasileira. V. Ex• está de parabéns em levantar esta questão.
O SR. JOS~ RICHA (MDB- PR)- Muito obrigado peiu suu contri·
buiçilo, nobre Senador Orestes Quérciu.
Mas, Sr. Presidente c Srs. Senadores, estlt mais do que evidente: a ques·
ti\o do contrabanda existe e, além do que se comcntu à boca pequena, lá, esses dados sobre us exportucões brasileiras c paraguaias hurmonizundo-se des·
tu maneira, fica muis do que evidente que o Paraguai está exportando café
que nào tem e cufé contrubundeudo do Brusil.
O que é mais curioso, nindu, Sr. Presidente, é por onde sui este cufé exportudo pelo Puruguui. Exntamentc pelo Porto de Pnrunuguí1, aqui no Pnru·
nú. Quer dizer, 11 ousudiu é tilo grnndc, que todun exportnçào puruguuin é fei·
ta relo porto brasileiro de Purunuguú. Comenta-se, inclusive, que: aquilo que
os contrubttndisttts não conseguem pussur pur11 o território pur11guuio, simplesmente eles vüo Iii, pegam umu guia c jít suem do P11ranl1 mesmo, ou de
Silo Paulo, ou llo interior de Süo Puulo cj{l v:~i dircto puru o porto de expor·
tnc;iio, com o cmimbo de origem purugu11io.
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O SR. !'RESIDENTE (Gabriel Hermes. Fuz soar a campainba.)
O SR. JOS~ RICHA (MDB- PR)- Jilestou concluindo, Sr. Prosidentc.
Além dos prejuízos indirctos, os prejufzos diretos silo da m<~ior monta.
Sr. Presidente. O café é um produto que tem uma grande valia internacional.
Uma saca de cu fé vale mais de sete mil cruzeiros c, portanto, quando se acrt:·
dita que o montante do contrabando se eleva atualmentc a nfvcis de um mi·
lhii.o e meio de sacas de café, realmente é coisa para este Pais tomar uma pro·
vidência, e urgentemente. Em um milhão c meia sacas de café, admitindo-se
este percentual, só de confisco cambial, que cstú em cento c trinta c sete dó la·
res, o Brasil perde duzentos e cinco mil c quinhentos dólares, além dos outros
prcjufzos pura os Estados c os Municípios produtores de café, que deixam de
recolher o JCM. Dai, então, por um cálculo estimativo nosso, essa importün·
cia seria da ordem de: 6 milhões, 750 mil cruzeiros, além do prejuízo ao comércio legal, ao comércio honesto, que nüo tem condições de compcticii.o
com os contrabandistas porque, evidentemente, estes, lesando o Governo Federal, :ltravés do confisco, lesando os governos de Estados c os Municípios
produtores, atruví:s do !CM, eles tém condições de pagar ao produtor um
prece um pouco melhor do que o comércio tradicional, honesto, estabeleci·
do. Eles, realmente, pagam de 400 a 500 cruzeiros a mais pela saca de cafí:.
Assim estão fuzendo, além de tudo, concorrência desleal ao comércio legal·
mente estabelecido. E afora tudo isto, falta cobertura aos homens decentes e
honestos, os quais cada vez que investiram contra este campo da contravcnçi'io, para deter esta verdadeira sangria aos interesses nacionais, si'io vítimas de violências: funcionários da Receita Federal c da Receita Estudual,
funcioní1rias do próprio IBC c até funcionários da PoUcia Federal. Porque cu
considero todas essas e.oaruturas, na sua maioria, compostas por gente honesta- claro que tem que haver um ou outro, c cu admito que exista coniventes
com a contravenção, claro, tem que haver, porque da contrário nii.o haveria
tanta ousadia por parte desses contra ventares. Entretanto, se a maioria dos
funcionários du Receita Federal, da Receita Estadual, do I BC e da Policia
Federal são honestos, eles estão desanimados, porque nii.o há nenhum tipo de
cobertura. Jü muitos deles foram assassinados, c além deles, há a ousadia des·
tcs contra ventares, que assassinaram elementos que informaram a policia
deste contrabanda que tem sida praticado. Então, é preciso que haja uma providência a nível maior, a nível mais elevado. Ora, se o aparelho repressor, ao
longo desses IS anos foi tão eficiente, eficiente até demais, punindo tanta gen·
te que não tinha nem sequer condições, nem sequer vinculo político algum,
por que esse mesmo aparelho repressor não consegue defender os verdadeiros
interesses nacionais, aqui expressos por esta infâmia que t: o contrabando do
cafí:, lesando desta maneira os interesses nacionais?
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Permite V. Ex• um aparte1
O SR. JOS~ RICHA (M DB - PR)- Pois não.

.

O Sr. Lúzoro Burboz• (M DB- GO)- Senador Josó Richa, só para dizer :1 V. E;lt• que pcrfciçi'io Uo upurclho repressor tem funcionado nos últimos
IS anos, apenas cm benefícios da segurança da estrutura de poder, c não u
serviço dos interesses legítimos do Pais.
O SR. JOS~ RICHA (MDB- PR)- Por isto é que esta tal doutrina
nacional é muito relativa.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, cu concluo agradecendo a tolerância
da Mesa. Entretanto, não poderia concluir sem, mais uma vez, repetindo, so·
licitar provid~ncins ent:rgicas por parte do Governo, porque este assunto é
muito si:rio. E, se não for coibido a tempo, muita gente ainda vai morrer e
continuarão sendo lesados, desta maneira como aqUi foi denunciado, os intc·
rc:sscs nacionais. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo n palavra ao nobre
Senndor Jessé Freire, por cessão do Senador Dirceu Cardoso.
O SR. JF.SSI'. FRF:IRF. PRONUNCIA DISCURSO QUE:, ENTREGUE:,.] REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. !'RESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo u paiuvru ao nobre
Scnndor Adcrbnl Jurem;~, puru uma comunicucão, nos termos do art. 16, VI,
do Regimento Intcrno.
O SR. ADEIWAL .lU REMA (ARENA- PE. Puru umu comunicaçuo.)
- Sr. Jlrcsidcntc, Srs. Senadores:
Ao cmnpletm 30 anos de existênciu, o Instituto Joaquim Nubuco de Pesquisas Sociuis rc~o:ehcu o justo prêmio à sun atuaçào no Nordeste c Norte do
Jlafs, com o envio da Mensagem Presidcnciul nv 62, uo Congrt:sso Nucionul,

i.

'
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propondo a su;a tntnsfornuu;no em uma Funducüo, u nm de poder melhor
atender :10 trnbulho que vem rculiz:mdo e uo desafio do Norte c Nordeste
qu:m to tas suas condições de vida.
Nos idos de 1949, um ainda jovem parlamcntar, mu!.já mestre consug.nt·
do no vasto c:unpo da Sociologia c du Históriu Social, o então Deputado FcUcr.tl Gilberto Frc:yre apresentou um Projeto de Lei criundo o Instituto Joa·
quim N:tbuco de Pesquisas Sociais, com sede no Recife. Daqueles idos de
J9.;l9, tão vividos ma Hist6riu Polftica deste Pais, até hoje o Instituto gilbcrtia·
no tem prcst:ldo it problemíaticu sócio-econômicu do desenvolvimento brasileiro relevantes serviços.
A orientação de um mnis do que autêntico Scholar às atividades do lns·
tituto tem sido responsável pelu reul, objetiva e prática contribuição que essa
c:ntidade vem oferecendo ao País, em especial às regiões Norte c Nordeste, no
estudo dõt vida rural, da economia, nas relações de trabalho das populações
quuse ubandonudas e até então pouco estudadus da região agrária do norte
do Brasil.
No despertar da ficção nordestina, com romances e poemas regionalistas
de um·José Américo de Almeida, uma Racquel de Queiroz, um Amando Fon·
tes. um Graciliano Ramos, um Jorge Amado, um Manuel Bandeira, um Jorge de Lima e tantos outros, surge, dentro daquelas antecipações sociológicas
do mestre Gilberto Frcyre, o seu Manifesto Regionalista de 1926.
Mas, voltemos uo Instituto. Que é o Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, hoje com o seu novo nomej6 aprovado pela Comissão Mista
do Congresso Nacional, sob a presidência do Senador Marcos Freire, no
apoio unânime ao parecer do Deputado Oswaldo Coelho: Fundação Joaquim Nabuco?
Responde o seu criador c orientador, Gilberto Freyre: ... "Segue o Instituto Joaquim Nabuco uma nítida filosofia acerca do que seja a relação entre
Ciênciõts do Homem e a condição humuna, quer considerada ecumenicamen·
te, quer considerada situacionalmente. E o situacional, no caso, vem incluin·
do, desde os começos do Instituto Nabuco, para os seus dirigentes e pescjuisadorc:s, o regional, o ecológico, o nacional."
... ••Trata-se, assim, de uma casa de estudos principalmente científicos do
Hornern situado- concepção, a de Homem situado na trópico, que, tendo
partido de pesquisador do Instituto Nabuco, foi proclumada válida c valiosa
pt:la Sorbonne, em solenidade honrosa para o Brasil, mas sem se alhearem os
pesquisadores desse Instituto brasileiro do valor que, pura o conhecimento do
Homem situado, c do Homem total, representam f1rc:as inacessíveis tiOS números c: às pesquisas apenas objetivus. Daí suas abordagens serem por vezes
humanísticas, artísticas, históricas, filosóficas. Est:l :1 sua oricntnç~o. hoje re·
conhecida nos grandes centros, europeus, americano!>, orientí.IÍS, africano!>, de
cultura, como afirmaç~o de um pensamento origin:tl e criadoramente brusileiro, que se vem apoiando em pesquisas das chamudas objetivas, complelUdas por esses outros estudos ou por essas outras análises de caráter transobjetivo. E sempre pesquisas sobre assuntos amplos, deixando-se o afã matematicamente perfeccionista pelo compreensivo, desde que o perfeccionismo desse
gê!nero só parc:ce possível, quando passivei, cm trabalhos restritamente microssociológicos ou micro-antropológicos ou microssociais."
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Oswuldo Cordeiro de Farias, convidamos o eminente mestre de todos nós
pam inuugurur um curso de Sociologiu Rural paru us professoras primúrins
do interior de Pernambuco.
Outm sugc:stiw do documento vale destacar sobre umu politica de desen·
volvimento, onde se pede u restituição na capucidude de autonomia du SU·
DENE, cm relação ao desenvolvimento nordestino. Fulu-se, também, num··
política de gcmçr1o de emprego, distribuição e elevação de rcndu purll grupos
sociais hoje marginulizados. E se pede retirar a ênfase dos projetas monumcn·
tais, grundiosos, espetaculurcs.
Fin;tlmentc a sugcst~o no campo etlucacional, de uma poli rica nesse sen·
tido, que goswríumos fosse mais desenvolvida. Nu problemática desenvolvimentir-ta, se todos estamos de: acordo que o conceito de desenvolvimento en·
volve um processo de mudança, o instrumento c us ferramentas válidas para
ucionarmos esse processo se encontram, justumente, numa política educacional que fuja da Escola, delimitudu pelas quatro paredes de uma sala de aula, e
se espalhe por todu u comunidade, corno se fosse umu cabeça de cheia do Rio
Paraíba da minhu infância, cobrindo as várzeas e os campos sempre aquecidos pelo sol dos trópicos, {Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
COMPARECEM MAIS OS SRS, SENADORES:

José Guiomard - Evandro Carreira - Alexandre Costa - Helvidio
Nunes - Agenor Maria - Cunha Lima - Humberto Lucena - Milton
Cabrul - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Dirceu Cardoso João Calmon - Amaral Peixoto - Itamar Franco - Tancredo Neves Amar.ll Furlan- Franco Montara- Orestes Quércia- Pedro Pedrossian
- Jaison Barreto - Lenoir Vargas - Pedro Simon -Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Está finda a Hora do Expediente.
Pussa-se fl

ORDEM DO DIA
Item I:
Votação, em turno único, do Requerimento nY 258, de 1979,
do Senador Franco Montara, solicitando a retirada do Projeto de
Lei do Senado nY 176, de 1979, de sua autoria, que dispõe sobre amparo ao trabulhador desempregado, garantindo-lhe o direito ao
auxilio-doença e à aposentadoria por invalidez.
Em votaçrto o requerimento.
Os Srs. Sen:tdores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item %:
Votação, em turno único, do Requerimento nY 259, de 1979.
do Senador Orestes Quérciu, solicitando o desarquivamcnto do Projclo de Lei do Senado nY 33, de 1978, de sua autoria, que revoga o§
3• do art, 67 da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971, que regulou a
orgunização, o funcionamento e a extinção dos partidos políticos .

E condui:

.......... "Ao Nordeste brasileiro, portanto, c ao Norte não poEm votação o requerimento.
deria faltar atividade científica e humanfstica de um Instituto espeOs Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham.
cializado no estudo de problemas tão nacionais- e transnacionais
(Pausa,)
-quando regionais como é o Instituto Nabuco."
Aprovado.
A Fundação Joaquim Nabuco, que tem como Presidente Executivo o
O projeto a que se refere o requerimento que vem de ser aprovado voltaBacharel Fernando de Melo Frcyre, um Conselho composto dos nomes mais rá a tramitar normalmente.
categoriludos no panorama sócio-cultural de Pernambuco, ao completar 30
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 3:
unos de existência, recebeu, de toda a comunidade recifense, as homenagenli
muis significativas, realizando uma semana comemorativa que contou com a
Votação, em turno único, do Requerimento nY 260, de !979,
presença do Governudor do Estado, Professor Marco Muciel, dos Coman-.
do Senador Dirceu Cardoso, solicitando o desarquivarnento do Pro·
dantes Militares, dos Parlamentares estaduais c federais, dos professores, dos
jeto de Lei do Senado n• 37, de 1978, de autoria do Senador Otto
pesqui~adores e dos universitários pernambucanos.
Lchmann, que: "acrescenta § 4Y ao art. 687 do Código de Processo
Ao ussinular para os unais desta Casu esses 30 unos de intenso trabalho
Civil (Lei n• 5,869, de I I de janeiro de 1973)",
de pesquisa e de sugestões aos poderes públicos e Uiniciativa privada, quere·
Em votação,
mm destacar n importãnciu de um documento que foi entregue pelo
Tem
:1 palavra o nobre Senador Dirceu Curdoso.
IJNPS, no dia li de ugosto de 1978, uo Presidente João Figueiredo, entUo
candiduto à l)residênciu du Repúblicu. Sob o tftulo de "Por umu Polflic:1 de
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDD- ES, Para encuminhur a votuçuo.
Desenvolvimento Social pura o Brasil", o Instituto, hoje Fundação, uprcscn- Sem revi.~ào do orudor,) - Sr. Presidente, Srs, Senadores:
tou .~ugestõcs puru umu Polhicu Rurbunu, num conceito contemporimco do
O rt:querimento é de minha uutoriu. Portanto, ninguém uwi~ intcressudo
encontro, du fusito entre a comunidude urbanu eu rurul. Polfticu Urbunu que t.lo que cu cm encuminhur a votuçilo, Eu sei do que se trutu, LUmbém. Nino socit\logo Gilberto Freyrc vem insistindo desde a décudu de 1950- 60, gui:m muis do que cu sube do que se traiu. Tulvcz nem V, Ex•, porque o rc·
quundu como Sccrct(lrio du Educuçào c Culturu do Governo do Murcchul qucrimcnto é de minhu uutoriu.
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Pcdiriu :to Scnudo atcnçiio rmrn o requerimento cm que peço o dcsarqui·
de lei do Senado nY 36, de 1978, de sua autoria, qut: dá nova redução
vamcnto do Projeto de Lei do Senado de auto riu do ilustre Senador Otto Lch·
ao urt. 224 do Decrcto-lt:i n~' 5.452, dt: 111 de maio de 1943 (Consolimann, que pussou por uqui como um meteoro, mas deixou luzes, restos de
duçriO dus leis do Trubulho).
su:t caud<~ luminosu, quando serviu u São Paulo nqui, no Scnudo. tum projeEm votuçào.
to de S. Ex•, Sr. Prcsidcntc, Srs. Senadores, que versa sobre dispensa de cdi·
Os Srs. Sen:1dorcs que o aprovam permaneçam como se uchllm. (Pausa.)
t:d no órgiio ofici:d no caso dos lcilõcsjudiciários. Ele, udvogudo militante cm
Aprovudo,
..
.
Siio Paulo, c nós que somos :tdvogados- ulguns de portu de xadrez, como
O Projeto de Lei do Senado nY 36, de 1978, prosscgum1 cm sua tramicu, mns outros eminentes i1 barra do Excelso Pretória - sabemos que este
tação normul.
edital, nos lugares pequenos, onde nr1o hú úrgrm ufichtl, pode ser dispcns<tdo c
!.leve ser dispensado no caso cm que a causa não tenha valor maior do que dez
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- llem 6:
sal{trios mínimos. E justíssima a prctcnsUo u que visa o projeto de autoria do
Votação, t:m turno único, do Requerimento nll267, de 1979, do
ilustre Scnudor Otto lchmann.
Senador Murilo Badaró, solicitando a transcrição, nos Anais do Se·
Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
nado Fedt:ral, da conferência proferida pelo Governador do DistriO SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Continua cm votação o rc·
to Federal, Coront:l Aimé Alcibiades Silveira Lamaison, na Escola
qucrimento,
Superior dt: Gut:rra.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se acham.
Em
votução.
(Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se enconAprovado.
tram, (Pausa.)
O projeto constante do requerimento aprovado voltará à sua tramitação
Aprovado.
normal.
Será ft:ita a transcrição,
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 4:
E a seguinte a matéria cuja transcrição é .wlicitada
Votação, cm turno único, do Requerimento n11 261, de 1979,
do Senador Dirceu Cardoso, solicitando o desarquivamento do Pro·
PALESTRA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, CEL.
jeto de Lei do Senado n' 165, de 1978, de autoria do Senador Otto AIMf:. ALCIBIADES SILVEIRA LAMAISON, AOS ESTAGIÁRIOS DA
Lehmann, que dá nova redução ao art. 19 dn Lei nv 6.515, de 26 de TURMA DE 1979 DA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA.
dezembro de 1977 (Lei do Divórcio).
I. Introdução
Em votaçUo o requerimento,
E com satisfação que falo aos Estagiários da Escola Superior dt: Guerra,
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso,
pois, bem sei da importância desta Casa na rormaçüo das t:litcs dirigentes dt:
O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB- ES. Para encaminhar a votação.) nosso País, c na rormulação de um sólido Corpo Doutrinário qut: tem dado
-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
suporte a tantas decisõt:s importantt:s que foram, c são tomadas, no Brasil.
Também de autoria do nobre Senador Otto Lehmann, que ilustra hoje os
Tendo assumido, há apenas alguns meses, o Cargo dt: Governador do
a• ·litórios do Tribunal de JusJiça do EsJado de São Paulo c os pretórios dn Distrito Fedt:ral, não podt:rei mostrar rcalizaçõt:s; poderei apenas, apresentar
comarca da capital, é o projeto de que acabo de requerer o desarquivamento, alguns dados sobre esta unidade da Federação, procurando abranger três dos
sobre o divórcio.
quatro campos do Poder Nacional: o Politico, o Económico e o Psicossocial,
Diz ele aqui, no seu projeto, alterando o art. 19:
bem como alinhar algumas idéias que pretendo desenvolver ao longo de mi·
"O conjuge responsável pela separação judicial prestará ao ou- nha udministração.
A abordagem, naturalmt:ntt:, não esgotará o assunto, mas permitirá uma
tro, se dela necessitar, a pensão que o juiz fixar."
visão da conjuntura aqui vivida,
Sr. Presidente, o dispositivo vigente comporta interpretações que levam
St:i que o principal objctivo desta viagem é obter informaçõt:s que pt:rmi·
a disparlltcs. Às vezes, o conjugc responsável pela separação judicial não me·
tam a análise da conjuntura interna, de rarma equilibrada, ainda que aproxirece pagnr :1 pensão àquele que deu causa à açãojudicial, àquele que roi injumada, dos quatro campos em qut: se divide, para fins didátic_os, ci uno e indiri:ldo, no caso de honra; mas, no caso, Sr. Presidente, de insanidade ...
visívt:l Poder Nacional.
O nobre Sen:.1dor Saldanha Derzi, Sr. Presidente, é especialista em medi·
As minhas diretrizes de governo, serão apresentadas de forma suscintu,
cim1 c favorüvel ao divórcio; e t:U votei contra. Portanto, temos posições dife·
pois nüo caberia aqui estt:nder de rorma exaustiva sobrt: as minhas intensõcs;
re11tes. Eu votei contra.
elas st:rvirão apt:nas para nos orientar com relação aquilo que pretendo f:1zer,
Então, Sr. Presidente, aqui há disposição ambfgua.
para mt:lhorar as condições de vida da população do Distrito Federal, a fim
Na justificação do projeto, o art. 19, diz que:
de qut: o mesmo cumpra a sua destinação de centro maior das grandes deci·
"O cônjuge responsável pela separação judicial prestará, sendo sões nacionais.
Cllusu, a pensão ao outro."
2. Situação aluai
Então, explica o que é responsdvel. Se responsávt:l pela separação judi2. I Consideraçikr Gt•rai.ç
ei<.!, for o cônjuge culpado pelu impossibilidade da vida cm comum, teremos
A transferência dll Capital Federal do litoral para o Planalto Central,
4ue o1dmitir, uinda que absurdo, estar o doente mt:ntal obrigado a prestar a
teve por objetivo 11 integração nacional atr01vés da ocllpação dos espaços vapensão ao seu ex-cônjuge.
.
. zios do interior; :1 conquista e o dt:senvolvimento das drens potencialmente riPortanto, Srs. Senadores, nada muis justo que nós voltarmos a dtscuur
cas da Bucia Amazônica; a introdução de uma sólida agricultura na regiJ.o
esse dispositivo qut: sana uma distorção na Ld do Divórcio.
Centro-Oeste t: o desenvolvimt:nto de um sistema de comunicações que interSr. Presidente, espero que a nobrt: Bancada da ARENA, dirigida pelo ligusse todo o País.
meu ilustre eonterrtineo- e quando o meu conterrünco dirige a Bancada da
Problemas anomvam c se tlvolumavam em todos os cumpos do Podt:r
ARENA vejo laços de nlinidade intelectual comigo- preste o. suu solidarit:·
Nucionul, o que veio acelerar ii decisão pma a mudança,
dmle, fazendo voltar à discussão esse projeto que sana distorções da Lei do
Estes objetivos maiotes foram sendo efetivudos de formu gradual, de
Divórcio.
m:ordo com as nect:ssidudes emergentes dt: cudn época, visto qut: a consolio SR.I'RESIIlENn: (Gabriel Hermes)- Em votução o requerimento. dação du capital ocupou, uo longo dos anos, us utcnções prioritárias de seus
dirlgcntt:s,
Os Srs. Senadores que o aprovam permuneçum sentados, (Pausa.)
Bmsilia, inegavelmente, cumpriu o pupel histórico de pólo imlutor do
Aprovado.
A matéria a (jUe se refere o re4uerimento que ucubu de ser aprovudo se- desenvolvimento destu vustn região do nosso Pnfs.
Os sucessivos govt:rnos do Distrito Fcdernl, u pmtir de suu inuuguruçiio,
~uirú <'I sua tramitação nornwl.
dircdonurum suus 11çües nu construção da cidade, visundo uduptfl·la puru me·
O SI!. I'I!ESIDENTE (Gubriel Hermes) - ll<m 5:
lhor receber os órgãos da Administruçào Ft:dcrul, us fortt:s correntt:s migru·
Votação, em turno único, do Requt:rimcnto nY 263, de 1979, do tórias cm busca de serviços c o rf1pido dest:nvolvimcnto do st:tor terciúrio.
Mui to foi fdto.
Senador Ore.~tes Quércia, solicitundo o (.lc.~m4uivumento do Projeto
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t\ cupit:tl cst(t impl:mta<.ltt c consolid:tda.

Isto rws pt:rmitc voltar tts :u~:nções prioritftrias <.lo Governo, cm llircçào it
mclhori:tll:t qualidade de vid:t nas cidades satélites, na continuida<.lc dos tru·
h:tlhus de implantução, e nn melhoriu da infra-estrutura sócio-cconómic:t do
PI uno-Piloto e stms úreus udjaccntes.
P:tr:ilclamcnte, também trutarcmos do desenvolvimento da regiilo cir·
cunvizinhu, que compreende parte dos estudos de Goids, Mi nas Gerais c
llahia.
Entramos, portanto, na reeiiio geoeconômicu de Brasília.
Procurnn:mos, durante este governo, dar o maior upoio uos·programus
que visem o desenvolvimento desta região, visto que acreditumos que muitos
problcmus poderão obter soluções cm dccorrí:ncia du exploracilo de sua po·
tcndulidadc.
Feitas cstns rápidos considerações iniciais,· poderemos abordar, de formu
purticularizada, os campos político, económico e psicossoci<JI, pois, bem sei
<Jue o interesse maior dos Senhores Estagiários do Curso Superior de Guerra,
é conhCccr, com profundidade, a realidade brasileira, nest<J análise da conjun·
tum interna, que atualmcnte empreendem cm viagem de estudos,
Tendo assumido, há quatro meses, o Governo do Distrito Federal, não
terei realizuçõcs u apresentar, mas, como disse untcriormcntc, apenas um
elenco de intenções, que são as minhas dirctrizcs de governo, as quais preten·
do :atingir ao longo do período que exercerei esta função.

Os re•illh:tdos destu medtd:t se mostram positivos, visto que os unseios du
comunida<.le, têm sido melhor transmitidos uos diferentes órgãos du <Jdminislr:tt;ào do GDF, o que permite, por outro ludo, direcionar a nossa nçiio de
Governo de forma mnis coen:ntc:: com a realidudc de cada cidade sutélitc.
Norma/mcnte, a escolha tem recaído sobre lideres naturais, os quais, vi·
vendo diu a dia nu respectivu comunidudc são catalisadores das rcivindi·
caçõcs du popu/;içilo.
Com este processo de escolha, se prestigiam e se fortalecem as lideranças
locais e o!i result:Jdos da açito administrativa se apresentam próximos dos verd:~dciros unseios da população muis carente do Distrito Federal.
2.3- Campo Econõmico
A economia do Distrito Federal é fortemente ligada aos sctorcs da Cons·
trução Civil, Comércio, c, é claro, às Atividades Governamentais.
O esforço de implantação da Capital Federal. a rápida transferência dos
órgi'ios públicos, c a necessidade de criar condições habitacionais, pura a po·
pulacào que para aqui se dirigiu. fez com que a construção civil experimentas·
se notável surto de desenvolvimento.
Pode-se dizer que no inicio de Bmsília, praticamente todas as ati vidades
económicas gravitavam cm torno deste ramo industrial, o qual, ainda, é o ter·
ceiro absorvedor de mào-dc·obra do Distrito Federal, como se depreende no
qundro ubaixo:

2.2 Campo Político
Com a transferência da Capital Federal para o Planalto Central, cm
1960, f<.li criada a Prefeitura do Distrito Federal, sucedida pelo Governo do
Distrito Federal, através du Emenda Constitucional n9 I de outubro de 1969
O Artigo 17 da Constituição Federal, define a organização Politico·
Institucional do Governo do Distrito Federal, que é constituído pelos pode·
rcs Executivo, Legislativo c Judiciário.
'
O Poder Executivo é exercido por um Governador escolhido pelo Presi-.
dente da República, tendo seu nome aprovado pelo Senado Federal, c sendo
empossado pelo Ministro da Justiça,
O Poder Legislativo é exercido pela Comissão do Distrito Federal no Se·
nado, :a qual é constituída pó r I I Senadores, sendo atualmentc 7 da Arena c 4
do MDB.
O Poder Judici(lrio possui respaldo legal do Artigo 89 da Constituição
Felleral e na Lei Complementar n9 35, de 14 de março de 1978, conhecida
como "Ld Orgânica da Magistratura".
Os Magistrados c Desemburgadores, bem como os demais serventuários,
são nomeados pelo Presidente da República, atravt:s do Ministério da Justiça.
Como os Estudos da Federação, o Distrito Fedem! possui, ainda, Tribu·
mtl de Constas próprio.
Pma o cumprimento du sun destinaçiiO constitucional, o Governo do
Di~trito Federal compõe-se dos seguintes órgãos: Secretaria de Adminis·
lr:tçào; Secretaria de Agriculturu e Produção; Secretaria de Educação c Cu!·
tur:t; Sccrcturia de Finanças; Secretaria de Governo; Secretariu de Saúde; Se·
creturia de Segurança Pública; SccrctUria de Serviços Públicos; Secrcturiu de
Serviços Sociais c Secretaria de Viação c Obras.
Além destes organismos da Administração dircta, possui o Governo do
Distrito Federal uma série de empresas, autarquias, fundações c departamentos vincu/udos às Sccreturias c ao Gabinete do Governador.
Destas empresas destacamos, por motivos históricos, a NOV ACAP, pois
foi cst01 u primeira empresa pública criada no Brasil, c, a partir dela,
furmnrnm-se os demais órgãos do GDF, inclusive a própria Prcfeituru.
Atuulmcnte empreendemos importante tarefa no campo da reforma ad·
minbtnttivu, procurando, inicialmente, melhor adaptar os órgãos às atuais
nccessi<.Ja<.lcs do Distrito Federal.
l>cvc·se ussinulnr que, visando u descentralização da uçào do Governo,
c~ is tem as :1dministmcões regionais, utuando como verdadeiras prefeituras de
~·ada unm Jus H(oito) cidudes satélites que circundam Brusfliu.
l~stas udministruções são vinculndus à Secretaria de Governo, que exer·
~.:c, nu Distrito Fcdernl, papel de orgunismo de Coordenaçiio e Planejamcnto,
st:ndtl rcspunsitvel por umu série de utividades nus loculidudes periféricus, tuis
~.:umu, c'ccut;lio de algum~ts obrus, e utividudes nsculizudorus.
1: prctlcup;tç~o do utuul Governo desenvolver o esp[rito comunitC1rio
nestas cidades, puis suas populuções são heterogêncus cm suu cultura, origem
c padrtics de renda.
O primeiro p:t.~so para u atingimento desta meta, foi u escolhu dos udmi·
nlstr;u.h1rcs re!!,itlll\lis, sugeridos pelas rcspcctivu~ comunidades, c nito por im·
l'tlsil,'tics de tmlcm pnlitic:t nu de lJllilllJUcr outra niiiUrcza.

Estrutura Ocupoclonol do Distrito Federal
N9 de Pt•ssoas

Ocupadas

Setorde Atividade

1977

Atividadcs Agrícolas , , ... , ..... , .. , .... , .. , ..... , ... .
Indústria de Transformação ..........
lndústriadcConstruçàoCivil ......................... ,
Outras Atividadcs Industriais ......................... .
Comércio de Mercadorias ....................... , ... , .
Prestação de Serviços e Serviços Auxiliares da
Atividude Económica ...... , .. , .................. , ..
Tmnsporte, Comunicação e Armazenagem ..... , ..... , ..
Serviço Social , , , ......... , .. , , ..................... .
t\dministruçào Pública .... , .
Outros .......... , ......... , .. , ................... , .
00

00

............. ,.

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

8.387
20.012
43.796
5.351
38.712
99.236
17.895
41.387
60,323
24.253

Duda a grande divcrsincução de atividades no selar de prestuçào de ser•
viços, pode-se considerar a indústria de construção civil como, de forma iso·
luda, o primeiro empregador da Capital Federal c principal responsável pclu
nossu utividudc cconômica.
A produção da construção civil de 1972 u 1977, passou de 1.500.000 m'
pura 2.500.000 m: de obras cm andamento, como se pode observar no quadro
seguinte:

Ano

Obras em
Andamemo
(I .000 m1)

1972
1973
1974
1975
1976
1977

1.503,5
2.114,8
2.366,3
1.998,9
2.547,1
2.448,9

Fonte: CODt:PI.AN
Deve-se esperur :1 partir de 1979, redução Uns obras cm :Indumento, c li e·
:-.emprego no sctor, pois, em breve, scrl1 entregue um conjunto habitacional
Clllll 15.400 casm, que ubsorveu, durante a suu Clln.~truçi'to, npwxinwllumcnte
20.000 operúrios.

,.,..

Agosto de 1979
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Pune desta mào-de-obru será ubsorvida na urbani;taçllo deste mesmo
conjunto, um:.1 vez que estamos negociando com o Banco Nacional da Habi·
tuçlio, cmpré~timo da ordem de 500 milhões dt: cruzeiros pura suus obr:ts de
infm-cstrutum urbana.
O problema de absorção de mão-de-obra deverá, no entanto, ser atacado
de formu mais umpla, através da criaç~o de um programa de construção de
casas para funcioní1rios do Governo do Distrito Federal, btmeficiando inicial·
mente, aquc:les de menor poder aquisitivo.
Edificil imagimu o Distrito Federal, um núcleo de prosperidade, de ele·
vada rend:t per capira, de altos índices de escolaridade ou de qualidade de vi·
da, cercudo por uma região pobre.
Este descqui\ibrio, caso persista, poderá acarretar cm futuro próximo,
sérios problemas de natureza politico-social.
Constitui-se, portanto, numa das metas prioritárias de nosso Governo, o
desenvolvimento da Região Gcoeconõmica de Brasrlia.
Para ela, estamos destinando um amplo programa de investimentos, que
resultará, por certo, na absorção de uma considerável parcela da mão-de·
obra ·disponível.
E conhecida, c hoje bastante divulgada, a potencialidade das regiões de
cerradas para o desenvolvimento da agricultura c da pccuãria.
Fala-se até que, no futuro, serão estas regiões, as principais produtoras
de bens primários no Brasil.
Dirigindo-se, a ação governamental para o desenvolvimento desta área,
estaremos criando condiçõeS para o atingimcnto do equilibrio económico c
social, que deverá existir entre o sistema formado pela Capital da República c
a sua região circunvizinha.
A potencialidade da Gcocconômica permite antever o atingimcnto dcs·
te equilfbrio, desde que recursos substanciais sejam carreados para a mesma.
O II Plano Nacional de Desenvolvimento Económico c Social (II PND),
estabeleceu o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados para a Região
Centro-Oeste (POLOCENTRO).
Como parte dos estudos desenvolvidos para a sua execução, foi criado o
Programa Especial da Região Gcocconômica de Brasília (PERGEB), ou
Pólo Brasília, cujas principais linhas de atuação visaram realizações nos cam ..
pos de desenvolvimento social c urbano, da infra-estrutura física c de apoio
aos sctorcs, c que basicamente são:
a) preservar o carátcr politico·administrativo c cultural da Capital do
País;
b) reduzir a taxa de expansão demográfica do Distrito Federal, através
da abertura de oportunidades alternativas de absorção de mão·de·obra mi·
grantc, na Região Geocconômica de Brasflia;
c) evitar a pressão dircta sobre o equipamento urbano instalado cm
Brasília, fortalecendo os subccntros polarizadores da Região Gcoeconômica
de Brasília, através da oferta de serviços à população rcg'ional;
d) valorizar a Região Geocconômica de Brasilia, com vistas à intc·
graçiio de sua economia no processo de desenvolvimento do Pais, c ao seu
abastecimento no que se refere aos gêneros de primeira necessidade, através
do estimulo às atividadcs produtivas agropccuárias, agroindustriais c indus..
triais.
O Programa pretende atingir cerca de 150 municfpios sob a inOuência de
Brasília, de acordo com as seguintes diretrizes de ocupação territorial:
a) escala local: área de contenção, abrangendo o Distrito Federal;
b) escala de transição: ârca de controle, integrada pelos municípios geia·
nos de Planai tina, Padre Bernardo, Alcxãnia, Luziãnia, Cristalina, Formosa,
Cabeceiras, Pirinópolis, Abadiãnia c Corumbâ de Goiás, todos próximos ao
Distrito Federal;
c) escala regional: área de dinamização, formada por 140 municfpios que
compõem us áreas-programa, definidas pela EM n• 04/75-CDE: Eixo
Ccrcs-Andpolis: área de influência das BRs 040-050; área de mineração c
Vale do Parunii, cm Goiás; c Chapadões de Paracatu, cm Minas Gerais.
Uma das preocupações do Programa é a de evitar que Brasflia venha a
assumir o modelo de urbanização das grandes metrópoles brasileiras, com·
prometendo as suas funções de sede do Governo Federal c de indutora do de..
senvolvimento do Centro-Oeste, projctadas com a cidndc.
Nossa administraçilo, numa primeira fase, visará o desenvolvimento da
agro pecuária, dotando a rcgiilo de rodovias vicinais, c ampliando a assistên·
ciu técnicu rural.
Numa fase posterior, scrüo feitos investimentos cm outros sctorcs, como
0 industrilll, o quul terá por base a vocação económica de cadu área dcstu rc·
giiio.
o munidpio de Unaf, cm Minas Gerais, por ex.cmplo, é: o :!:9 maior pro·
dutor de milho llaquclc Estudo.
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A partir da criação de condições adequudal;, poderão ser até implantadas
bases p:~ra o desenvolvimento da indústria de óleo de milho, ruçilo animal,
suinocultura etc.
A mesma idéia orientará outros programas, que respeitarão sempre a ap·
tidào natural da região.
Além do umbicionado c:quilfbrio económico c social a ser atingido entre
o Distrito Federal e sua Região Gt:oeconômica, outros beneficias advirüo
desta açào, pois cstarüo criudas. nestes pólos, condições de desenvolvimento
para a gl!raçào de c:lllJ>rcgos, os quais poderão funciouur como clcmcntu de:
atmção para as correntes migratórias que demandam à Capital Federal, cm
busca de melhores condições de vida.
Por outro lado, estes investimentos gerarão outros beneficias, através da
melhoria das condições de ubastccimcnto do Distrito Federal, já que a produção primária poderá chegar ao mercado, a custos menos elevados que os
atuais, pela diminuição dos custos de transporte, c redução das perdas, face à
ampliação das possibilidades de armazenagem.
O programa de desenvolvimento da Região Gcoeconõmca estã cm per·
feita consonância com as dirctrizcs do Ministério do Interior, c tem o rcspal·
do do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), do Banco
Central c outros órgãos repassadorcs de recursos.
O BNDE, por exemplo, assinou recentemente um convénio com o Governo do Distrito Federal, objctivando o desenvolvimento agropecuârio dcs·
ta região, bem como da infra-estrutura básica necessária ao atingimcnto das
metas preconizadas.
Ainda dentro desta linha de atuaçào, cm breve, o GDF proporá aos Governos de Minas Gerais c Goiás a assinatura de um protocolo de intenções,
no qual os três Governos se proporão a dirigir sullS atenções para os municf·
pios da Gcocconõmica, cabendo ao Governo do Distrito Federal, o papel de
condutor deste processo de desenvolvimento regional,
Estes investimento& criarão novas alternativas para a indústria da construção civil, atualmcntc mais voltada à construção de unidades residenciais,
prédios comerciais c públicos, pois serão criadas amplas po11ibilidadcs para
ela cm outros campos do seus ramos, como os da implantaçio de rodovias c
do saneamento bãsico.
Com relação ao panorama industrial, deve-se destacar que a implan·
tação da Capital, no Planalto Central, não visava desenvolver nela um polo
industrial, posto que poderia desvirtuar a proposição original de criar uma
capital administrativa, que ao mesmo tempo fosse o centro das grandes dcci·
sõcs nacionais, preservando a sua qualidade de vida c a sua população distante do tumulto dos grandes centros.
t decisão do atual Governo manter esta filosofia, não criando condições
para a implantação de um parque industrial de grande ou médio porte,
apoiando apcnus as pequenas empresas, ou aquelas que empreguem alta tcc·
nologia, c possam obter economias de escala sem a necessidade da construção
de grandes plantas.
Caso partisscmos para uma agr011iva polltica de implantação de indús·
trias, estaríamos, al~m de desvirtuar a finalidade maior da Capital, competindo com os atuais c futuros pelos de desenvolvimento· da Região GcoEconômica,
Tal decisão connitaria, inclusive, com a id~ia bâsica de se criar naquela
rcgiilo condições para a absorÇão da mi!o-dc-obra local, c parcela daquela
que se dirige ao Distrito Federal.
O último censo industrial realizado no Distrito Federal, cm 1974, indicou a existência de 457 estabelecimentos industriais dedicados à transformação, sendo os principais ramos os que se seguem:

Ramo

Produlos alimentares . .. . .. .. .. . . . . .. . . .. . .. .. .. . ..
Material de Construção . . . .. • . .. • . . .. . . .. . .. . • .. . ..
Editorial c Gráfico .. .. .. .. .. • .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .
Mobiliário ................................ , . .. . . .
Vestiário c Artcfatos de Tecidos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Número de
Estabelecimentos
159
142
72
35
10

-Fo_n_t_<_:_C_O_D_E=P=L:-A-:-N:------------------De um modo geral, são pequenas empresas, localizadas no Sctor de ln·
dUstriu c Abastecimento de Brasnia, c cm algumas cidadcs-sut~\ites, princi·
palmentc cm Taguatinga.

3954 Qullrlu·fclra :Z9

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçin III

Paru a execução de seus plunos e manutenção du múquina udministrati·
O r(lpido crescimento da população das cidudes satélites, criou umu deva, o GDF conta com o seguinte quudro orçumentftrio:
fasagem entre a demanda e a oferta de serviços públicos, defasagem esta cada
vez mais difícil de ser eliminada, pois o nuxo migratório persiste, vindo prin·
cipnlmcnte
das regiões mais pobres do nordeste brasileiro.
Comparativo da Despesa (milhões de cruzeiros)
Vários silo os fatores de atraçilo: a perspectiva de emprego permantc,
possibilidades de atendimento médico c hospitalar, melhores condições para
hem
1978
1979
educação dos filhos, possibilidade de obtenção de uma casa própria, enfim,
toda uma gama de atraçõcs que Brasflia exerce sobre aqueles, que não enconDespesas Correntes .. , , ... , , , . , , , , ,
4.810
3.153
trando melhores oportunidades cm sua terra, pensam que as acharão aqui.
Despesas de Capital ............. ..
1.557
1.069
Pode-se dizer que têm sido bastante amplas as possibilidades de adquirir
Reserva de Contingência ........ , .
ISO
100
uma moradia, pura a população de baixa renda no Distrito Federal.
6.517
4.322
Total Geral ..................... ..
De 1962 até 1979, a Sociedade Habitacional de Interesse Social (SHIS)
construiu um totnl de 58.024 unidades residenciais.
Fonte: SEG
O ~I pu rente parudoxo í: que este esforço, cm vez de reduzir o "dí:licit" hu·
bitacionul, o aumentou, pois, a cada residência distribufda, o forte efeito de
2.4 - Campo Pslcossoclal
demonstração exercido, faz com que novos migrantes se dirijam à Capital, esO Distrito Federal que foi inicialmente pluncjado pura abrigar 500,000 perundo um dia, também, receber a sua casa, tornando, deste modo, o núme·
(quinhentos mil) habitantes por volta de 1980, possui hoje uma população de ro de candidatos a uma casu popular cada vez maior.
É intenção nossa senão estancar, pelo menos reduzir o ritmo de consmais de I (hum) milhão de habitantes, sendo que aproximadamente 30% resi·
de no Plano Piloto, e 70% nas cidades satélites, como se pode observar no truçüo das casas populares, aplicando, cm contrapartida, cada vez mais, rc·
cursos em urbanização, saneamento, transportes, ampliação da rede escolar c
quadro seguinte:
hospitalar dos conjuntos hubitacionais já implantados.
Distrlbulçilo Espacial do Populaçio do Distrito Federal - 1978
As cidades satélites mais pobres, como a Ceililnciu, por exemplo, apre·
sentam probh:mas sérios cm quase todos os aspectos do campo social.
Sendo a sua população inicial originária da remoção de várias favelas,
Populaçilo
Localidades
c:~rece de espírito comunitário, capaz de fazer com que a população lute pelas
coisas da cidade c se integre à vida local.
1.036.448
Distrito Federal ................................. .
Esta desagregação gera um quadro de violência, de marginalizução so·
264.180
Plano Piloto .................................... .
cial dói crianç<~ e do adolescente, que passa a exigir do Governo uçõcs no sen20.860
Núcleo Bandeirante ...................... , ...... , .
tido de melhorar SWIS condições de vida.
184.576
Taguatinga ..... , ............................... .
Observa-se que o trabalho de assistência soei<~! desenvolvido ao longo
152.294
Gama .......................................... .
dos anos, já começa u dar result<~dos, notando-se o surgimento de algumas li61.965
Sobradinho ..................................... .
demnças locais, preservação do património público e <~ssim por diante.
49.325
Planaltina ...................................... .
21.083
Brazlândia ...................................... .
3. - Plano de Açào Global (1979. 198Z)
123.487
Guará ...... , , ...... , ..... , .......... , .......... .
Ao iniciar o nosso período de Governo, mediante diagnóstico previu130.352
Ccilândia ................................. · .... ..
mente: realizado pelos diferentes selares que compõem a udministruçiio do
Distrito Fedem!, definimos algumas linhas de açilo que substanciam o Plano
Fonte:
CODEPLAN
de Açüo Global.
A açào global que determinamos, <~justada às Diretrizes que o Governo
Populuçilo esta, que cresce à taxa de 6% ao ano.
Federal tem fixado para as diferentes áreas de ntuação governamental, com·
Esta população é constituída, principalmente, por jovens.
prccndc três consider.açõcs búsicas.
Mais du metade dos habitantes do Distrito Federal, possuem menos de
3.1 - A vocarào do Distrito Fedt>ral
10 anos, como se pode observar no quadro abaixo:
A primcina delas, da mais absoluta essencialidade, é li que impõe o dever
da preservação du Capital do nosso País dentro da sua destinação histórica.
Distribuição da Populaça~ do Distrito Federal
Concchidu para !'!cr a·centro administrativo nacional, alcançou, nestes 19
Por Falxu Etária - 1978
uno~ de existência, sua consolidação como centro decisório das grandes questões politico-administrativas do Pais.
Grupos de
Grupos d!..
N'de
N"'dc
Dc~ejuda também como pólo indutor de seu progresso, ;mtes me~ mo de
Idade
Habitantes
Idade
Hublh:mtcs
ah::anç~1r 11 plenitude desse objetivo, tem se constitufdo cm irresistivel pólo de
atraçiio, pura cú :1nuindo milhares de comp:ttriotus de todos os níveis cu\lU·
o-4
170.894
35-39
60.3 I5
r;tis c económicos, cm busca de oportunidades para suu rcalizuçüo profi~,sio·
5-9
150.788
40-44
50.262
na\ ou simplesmente em husca de sobrevivência, tangidos pc\u fu\la de pers10-14
I 10.578
45-49
30.157
pectivas nos locais de onde provém.
IS-19
100.525
50-54
20.105
Essa, aliás, a expressão local de um fenômeno nncionul que preocupa
20-24
100.525
55-59
20.105
sobremodo o Governo da Uniüo em todos os seus níveis e mobilizn os cs·
25-29
90.473
10.052
60-64
forças de seus mais altos escalões em busca de soluções.
30-34
80.420
10.060
65 +
Os nuxos migratórios que hoje pressionam os grandes centros, perse·
guindo ilusoriumcnte melhores condições de vida c, na reulidade, produzindo
grandes contingentes de marginuis do progresso urbano, têm uumcnt:1do, de
A maior parte da população da periferia de Brasília, exerce suas ativida- furmn ularmunte, os fndices de pobreza, desemprego c criminnlidude, mesmo
des no Plano Piloto, visto que poucas cidades sat~litcs possuem alguma con· no Distrito Federal.
dição de fornecer empregos para a suu população.
Conscientes de que niío há condições de ubsorçüo dos contingentes que,
Este fato faz com que aquelas sejnm simples cidades dormitórios.
continuumentc, unucm ao Distrito Federal; conscientes, também, de que é
A maior parte da população das cidades satélites, ê constitufdu por mi· necessilrio deter a pressão que o nuxo migratório exerce sobre seus equipagmntcs que se dirigiram à Capital cm busca de melhores dias,
mentos comunittuios, afetundo u cnciênciu dos serviços prestudo~ cu qunli·
Mui tos viram fru:ilrudos seus sonhos.
dude de vida dos seus morudores, especialmente dns cidudes satélites, recoEm que pese as bo;,ts condições de vida da maior parte da população, cm nhecemos que qunlquer medida nesse sentido, pana ser efetivu, deve ser inte·
relação às condições anteriores existentes no meio de origem, torntHie cndn grndu com medidus unns u cargo do Governo Federnl c dos Estmlos di reludia mnis diflcil suprir às necessidades desta populnçno de baixu renda, no que mente intere~sudos, Vr:l que os gmndes problemus do Distrito Fcderul truns·
diz respeito uo atendimento médico-hospitalar, escolas, transportes, infru· ccndcrn u sua (trcalimftrofe, nilo só no aspecto tcrritoriul, como no polfticoestrutura urbana, lazer c nssim ror diante,
administrntivo.
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Bem sabemos, que a solução de maior profundidade estariu, necessuria·
4.0 Conslusõo
mente, no desenvolvimento de oportunidudes nus regiões coincidentes ou
Finulmente, gostarfamos de recordar que Brasil ia í: um patrimônio na·
próximas das origens dos diversos contingentes que emigram, Sabemos, tam·
cionul de valor inestimável.
hém, que nem sempre ocorrem condições favorávt:is para esse desenvolviÊ considerada, também, cm termos mais amplos, como um dos símbolos
mento nessas regiões, o que sem dúvida utcstu a complexidade do problema c
du nossa época, atestando o quanto pode realizar um povo determinudo a al·
justilica os esforços que vêm sendo expedidos nu formulação de um<~ politica
cançur um objcl!vo válido e que mobilize sua vontade,
adcqu:1da.
Merece ser compreendida, amada e rcspciwda por todos os brasileiros
3.2- O apoio ao Dt·.rem•olvimento da Regiiio Gt•m•cmujmica
estejam ou não aqui labutando.
Temos um compromisso com as gerações vindouras no sentido de
Nada impede, porém, que participando no mesmo c~forço e solucionan- preservú-la nos parâmetros de sua concepção.
do o que está ao seu alcance, tenha o Governo uma segunda consideração bá·
Temos, também, um compromisso histórico com aqueles que a idealiza·
sica para orientar o pl:mcjamento de sua ação, Para isso, torna-se necessário r:1m com genial visão, c com :1queles que a tornaram realidade com extraordium elenco de medidas tendentes a assegurar um padrão de alta qualidade em núrio esforço.
todos os serviços prestados, ao lado das providências pura dotar de infraSim bolo da nossa época, Brasllia extrapolou, como vimos, os limites do
estrutura conveniente à todos os núcleos habitacionais j{• instalados, limitan- esperado, previsto c plancjado, em seus 19 anos de exist~ncia.
do porém, os novos investimentos ao mfnimo, ao essencial para o acabamenO seu idcúrio histórico jú tem registrados momentos de notúvcl grandeza
to das obr:1s programadas c liberando, assim, recursos para a aplic:1ção nas no :imhito nacional, como no internacional.
regiões que envolvem o Distrito Federal c constituem a sua região gcoeconô·
Mas, pum conduzir Brasflia ao desempenho pleno c eficaz do seu papel
mica.
trnnscedcntal de centro politico-administrativo e cultural do Pais, propician·
Nela dcvcrú ser buscado o desenvolvimento de atividadcs tendentes a di· do c:1da vez mais o seu engrandecimento, conclumumos o apoio c ajuda de to·
minuir a pressão sobre seus equipamentos metropolitanos c gemr outras dos,
:íreas de atmção.
Esperamos o concurso e participação de cada brasileiro para, num es·
Buscando-se nas possibilidades de cada recanto dessa região, será dcscn- forço conjugado, ajudar-nos na dcsaliadora tarefa de elevar esta Comunidade
volvidu u atividadc cconômicu que a mesma comportar, dando suporte aos aos merecidos padrões de bcm-estar, progresso e prosperidade a que faz jus.
núcleos populacionais que cm torno dela se constituirão sob condições con·
troladamcnte racionais de vida.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - llcm 7:
A ação deverú propagar-se à semelhança dos circulas cOnc~ntricos das
Votação, cm turno único, do Requerimento nv 280, de 1979, do
ondas sonoras, visando a interiorização do progresso aproveitando todas as
Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição nos
potencialidades existentes na úrea de caráter cconômico c desenvolvendo, paAnais do Senado Federal, do discurso proferido pelo Prcsiden'tc da
r<llclamcntc, os aspectos que se relacionem com a clevaçUo dos padrões eduRepUblica, .João Baptista Figueiredo, durante a audi~ncia que
cncionais do homem intcriorano c ainda da melhoria da sua habitação, saúde
concedeu a Prefeitos Municipais, cm 16 de agosto de 1979.
c alimcntaçilo. O êxito dessa ação estará na depend~ncia da pnrticipaçilo da
Unifio c dos Estados limítrofes, como dissemos, integrados no mesmo esEm votação.
forço.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
3..3 O rendimemo daJ estruturas do Distrito Federal
Aprovado.
A terceira preocupação básica se relaciona com o fato de que, adotadas
Scrú feita a transcrição.
provid~ncias para desviar o nuxo migratório, bem como as correlatas proviE a .reguinre a matéria cuja tranuriçào é solicitada
d~ncias indicadas pura orientar os investimentos na sua área geoeconômica,
deve-se partir, por coerência e conveniência, ao que poderfamos definir como
O G/oho Sexta-feira, 17/8/79
o redimensionamento da Administraçilo do Distrito Federal.
Com efeito, estruturas que responderam às necessidades prctérit:1s,
nwntêm-se ainda hoje, quando os problemas são inteiramente distintos daDISCURSO DO PRESIDENTE JOÃO BAPTISTA FIGUEIREDO:
queles para os quais foram montadas.
As deformuções que a organização administrativa do Distrito Federal
hoje nprcsc:nta, não só afetnm terrivelmente seu orçamento, como constituem
"Ouvi com buslantc utcm;ao as palavras do senhor prefeito c posso di1.cr
motivo para desestimulo profissional.
que de uma maneira geral concordo com todas as sugestões aqui aprcscntaO seu funcionalismo, artificialmente aumentado é talvez por isso mesmo, d:IS, O concordar com as sugestões, entretanto, nilo signilica que cu poss:1,
m:ll remunerado e com o acesso na carreira dificultado.
que eu tenha possibilidades físicas e materiais de sanur todas as diliculdudcs
A falta de motiv:Jção dai resultante afeta o próprio desempenho c cfi. para que essas sugestões de fato se efetivcm. Devo confessar aos senhores que
ciCncia, não sendo raros os que, de diferentes maneirus, procuram fugir às li· nesses quatro meses que estou~ frente da administrução do País, a grande di·
mit:Jçõcs impostas pela ocupação que tiio limitados horizontes oferece.
liculdade que encontrei foi uma só: a falta de reéursos para executar os pro·
Tcr{l portanto, que ser rcorgunizada a administr:1ção, tanto dircta como gramus que tinha cm mente, A fulta de recursos torna-se premente face uos
ini.Jircta, do Distrito Federal.
compromissos <lssumidos pelo Pais, no Exterior c uos quais o Pais não pode
Delinillu a nov:1 estrutura 11través de estudo criterioso, a tmcf:1 que se se· fultur, :1lêm daqueles progmmas bí1sicos que temos por diunte c que niio po·
guiril tcril como meta reduzir, ao longo do tempo, as dcformuçõcs existentes, dcm parar. Sci bem que, todas as sugestões upresentadus,jú foram rcpcnsad:1s
sem a preocupação de rculizCt·las de inopino pam serem evitadus :1s desagra· com o Ministro t\ndrenzzu nas nossas conversas, nos nossos despachos, nas
nossas audiências. Uma entretilnto me preocupu, que ~esse esforço que os
d{weis conseqOencias de caráter social.
Dar-nos-cmos por satisfeito, se ao tí:rmino do nosso governo pudesse- prefeitos estilo fazendo paru construir mais c mais unidades habitacion:ds
mos arncscntm scniio que a conligurnçào ideal pnru os órgtios do Distrito Fe- para seus Municípios, cm particular, nos grundcs centros,
dcr;ll, pelo menos umu hou aproximuçào desse idcul.
"Entendo que é preciso deter, ou diminuir, a migruçào do cumpo p:Hu os
O remlimcnsionamcnto da Administrução, ao Judo da reoricnt:1çUo dos granUes centros. Unw d<IS mnneims de fuzer isto í: propiciar uo homem Uo
invc.~timentos n:1 l1re;1 do Distrito Fcdcr:1l, levar(! à neccssidude de serem de· campo um sai(lrio condigno, uma assistCncia médica condigna, u possihilit..lusenvolvidas m11r:1s ftlntcs de absorção de miio-dc-obra c I.] c prolision:ds qu:.lli- dc de educar seus lilhos perto do seu locul de trabalho e uma hahitat;ão con·
licados.
digna, Dai porque nào vejo muita ruzão purn que u massa Uos purcos recursos
Parte deles poderú ser ahsorvidu por uma controlnlla expansão irH.lm- se é possível dizer mas.m dos parcos recursos, mas a m:1ioria destes n:~o:ursos
trial, c pcl:1s ativilludcs ccontimic:1s ou t.Jc serviços, que serão incremcntadllS csca~sos de que dispomos para o progr:una lmhitacion:d, seja ela diferida
na regii'10 cm torno do Distrito Federal, sendo no entanto t..lc se cspcrur 4uc para os grunJ..:s ccntrns. Devemos tcnlicr para inverter cs~n situ;u.;i'iu, pma
muitos teriio que procurar ocupuçiio adequnda cm outras regiões t..lo P:1is. lJliC pelo menos os scnhon:s prefeitOs no futuro possum raciocinar curn u po·
1: ncccssúrio udmitir·.~e que, uma cidade pl:utejudu c com dcstimu;i'1o es- pul:u;i'w mais cstúvel, jú <[lle os programus que os senhores prefeitos futcm
pecil'ica como é a Capital da Rcpúblka, não estÍI compelida u obrigar u todos nl1o resi~tcrn :1 dois anos, 1!11 o Jlu.,o da migruç~o. Com css:1 rcqucnu rcssulva
que :1 cl;t Jemarul;un cm husca Jc oportunidades.
c ~.:um a ohscrva;;i'1o de que os recurso.~ estão escasso.~. c.~tOLI de acllflio curn ii.~

.
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sugestões dos senhores. E muito fácil parn mim alocar recursos puru construir
mais uma escola, num determinado conjunto habitacional, Mas isso significa
para o senhor prefeito pagar mtais professores, mais administruçüo, mais ma·
nutençào, e tenho certeza de que, à medida cm que essa escolas aumentam, os
senhores prefeitos vão recorrer aos Governos estaduais ou quando não vêm
recorrer dirctamcntc à Uniilo, porque não suportam as despesas. Então é pre·
ciso a gente pensar l.m pouco cm como distribuir esses recursos. Reconheço
que a situação de deficiência habitacional no País é muito grande, mas não
façamos a injustiça de dizer que a Revolução de 64 falhou nesse aspecto, por·
que de 64 para câ nós constru(mC'S nesse Pars mais unidades habitacionais do
que 90 anos de República. E se roais não construrmos não foi porque não quisemos, é porque nilo tivemos recursos. Basta lembrar aos senhores que um
simples aumento no preço de petróleo, este último, a ser conservado durante
um ano, vai dar no País uma despesa a mais de um bilhão c meio de dólares.
Se cu dispusesse agora de 1,5 bilhão de dólares para o programa habitacional,
quantas habitações para a população de baixa renda eu não poderia construir".
"isso é- que devemos ter em conta. As vezes fazemos um esforço grande
para economizar 500 bilhões de cruzeiros num determinado programa c um
simples aumento de petróleo nos leva bilhões de cruzeiros, Eu agradeço apre·
sença dos senhores c a cooperação que estão dando ao meu Governo. Era
esse o diálogo que durante a minha campanha cu falava c insistia, e muita
gente niio acreditava, porque com as sugestões dos senhores cu posso convcr·
sar com os meus ministros e com os órgãos diretamentc repensáveis, c ver o
que é poss!vel fazer dentro da pobreza de recursos de que dispomos. Mas do
que cu quero ter a certeza é que nessas reuniões cu tenha presente as sugestões
dos senhores que sofrem na carne esses problemas e que n'as soluções que vou
adotnr, essas sugestões serão levadas em conta".
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - lltm 8:
Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei ~a Câmara n• 85, de 1978 (n• 2.931/76, na Casa
de origem), que modifica a redaçiio do art. 306 do Código de Pro·
cesso Civil, tendo
PARECER, sob n• 424, de 1979, da Comissão:
- de Red1çio, oferecendo a redação do vencido.
Em discussão o substitutivo do Senado. (Pausa.)
Ná havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado,
nos termos do art. 318 do Regimento Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.

E o seguinte o pro}elo aprovado
Redaçio do nncldo para o turno suplementar do Substltutl•o do
Senado ao Projelo do Lei da Câmara n• IIS, de 1978 (n• 2.931, de
1976, na origem).

' ~.o\1 '· · \o :1:,.. •
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Os Srs. Senadores que o :aprovam queiram permanecer como estão,
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai t\ sanção.

E o Sl!guintc• o projelo aprovado
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 8, DE 197H
(n' 2.329-8{76, na Casa de origem)
Introduz altençO.. no Lei dos Reglstros Públicos, quunto às escrituras e partilhas, lavradas ou homologadas na Ylgêncla do Dtcrelo

n• 4.11S7, do 9 do no,.mbro de 1939.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Inclua-se no art. 176, da Lei n• 6.015, de 31 de dezembro de
1973, com as alterações da• Leis n•s 6.140,dc 28 de novembro de 1974, e
6.216, dc30 de junho de 1975, um§ 2•, passando a§ I• o atua i parágrafo único, com a seguinte redação;

"Art. 176 ............................................ .
§ , ................................................. .
§ 2<' Para a matrícula e registro das escrituras e partilhas, la·

vradas ou homologadas na vigência do Decreto n~' 4.857, de 9 de novembro de 1939, não serão observadas as exigências deste urtigo, devendo tais atas obedecer ao disposto na legislação anterior."
Art.
Art.

2~'
3~'

Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -Item 10:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9
35, de 1979, do Senador Paulo Brossard, que revoga o art. 528 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~'
5.452, de 1• de maio de 1943, tendo
PARECER, sob n• 399, de 1979, da Comissão:
- do Redaçio, oferecendo a rcdaçào do vencido.
Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a
discussão. Encerrada esta, o projeto é dado como definitivamente adotado,
nos termos do art. 315 do Regimento Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.

E o seguinte o pro)tlo aprovado
Rodaçio do ..ncldo para o llflllndo turno realmenlal do Projeto
do Lei do Senado n• 35, do 1979, que '"'"&a o aniso 528 da Consoll·
daçio das Leis do Tnbalho, apro•ada pelo Docrelo-lel n• 5.452, de I•
de maio de 1943,.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I• lO revogado o art, 528 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Dccrcto·lei n• 5.452, de 1• de maio de 1943 c alterada pelo
Decreto-lei n• 3, de 27 de janeiro de 1966.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 29 Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 1• O art, 306 do Código de Processo Civil (Lei n• 5.869, de 11 de
Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrário.
janeiro de 1973, com as alterações posteriores) passa a vigorar com a seguinte
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Esgotada a matéria constan·
redaçào:
te du Ordem do Dia.
"Art. 306. Recebida a cxceção, o processo ficará suspenso
Tem 11 palavra o nobre Senador Murilo Badaró, orador inscrito.
(art. 265, III) até que seja julgada pelo juiz ou Tribunal perante o
O SR. MURILO BADARO PRONUNCIA DISCURSO QUE:
qual for oposta".
ENTREGUE ii REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBUCtiDO
Art. 29 Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação.
POSTERIORMENTE.
Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Com a palavra o nobre Se·
nadar Aloysio Chaves.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Item 9:
OSR. ALOYSIOCHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE,
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara, n~' 8,
ENTREGUE ii REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
de 1978 (n• 2.329/76, na Casa de origem), que introduz alteruções
POSTERIORMENTE.
na Lei dos Registras Públicos, quanto às escrituras c partilhas, la·
vrndas ou homologadas na vigência do Decreto n~' 4.857, de 9 de
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc)- Com a palavra o nobre Sena·
novembro de 1939, tendo
dor Bernardino Viana.
'
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 435, ~c 1979, da Comissão:
O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA- PI. Lê o seguinte discurso.)
- de Constituição e Justiça.
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em discussão o projeto. (Pausa.)
O pronunciumcnto de alguns purlumcntures no Congresso Nucionnl
Nt1o havendo oradores, declaro-a encerrada.
sobre n divida pública brusilciru jf1 está repercutindo nos meios universitários
Em votaçilo.
c de comunicuções como se nilo houvesse mnis snfda honrosn puru o Drusil.
Dê-se ao presente Projeto a seguinte redaçào:
Modifica a redaçio do an. 306 do Código de Processo Cl•ll.

As:usto de 1979
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Segundo esses pregoeiros do pessimismo, estamos às portas da falência.
A sohcrunia nacional está umcaçada. ~ o caos social c económico.
A divida externa brusilei~a cm 31 de dezembro de 1978 subiu n USS 43,5

bilhões, ussim constituida:
(US5 • Milhões)
Setor Público • .. • • .. .. .. • .. .. .. • .. .. .. . .. • .. .. .. • .. . .. • 27.555
- Em moeda ..................................... , . .. 15.349
- Em importações financiadas , , , .. , .. , .. , . , , . , . , , .... , , . 6.310
- Em ünus ............................................. 5.896
Setor Privativo ........................................ , 15.945
-Em moeda ......................................... 14.152
- Em equipamentos industriais . , , , , ... , , , , .. , , ..... , ... , 1.803
O esquema de amortização previsto pelo Banco Central do Brasil, Relatório de 1978, pãg. 182, prevê um comprometimento de USS 5.927 milhões
para o ano de 1979, sendo USS 3.425 milhões da divida pública c USS 2.502
milhões da dívida privada. Aqui no Congresso Nacional anunciou-se que seria de USS lO bilhões.
As exportações previstas para o ano em curso seriam de USS IS bilhões,
e estimam-se as importações de petróleo cm USS 8 bilhões, A se repetir o quadro do ano anterior, as importações de outros produtos c bens subirão cm nú·
meros redondos a USS 9 bilhões.
Traduzindo esses valores em demonstrativo contábil sintético, tcr·sc·ía o
seguinte quadro cm bilhões de cruzeiros:
Haveres:
- Exportações . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .... .. .. .. .. .. .. . 15
- Reservas cambiais cm números redondos . , , .. , , , .......... 12
-Total ................... , .............................. 27
Obrigações:
- Importações de petróleo .................................. 8
- De outros produtos c bens . , .................... , ......... 9
-Total .................................................. 17
Segundo o quadro acima nilo havcrll dtficr financeiro, mas superavit de
USS lO bilhões. E se ocorrer o mesmo fenômeno de 1978, quando a diferença
entre a entrada c salda de capitais foi favorllvcl ao Brasil cm US$ 4.775 mi·
lhõcs, as reservas cambiais poderão ultrapassar o nível daquele ano.
Como se vê, ainda que se utilizando dados hipotéticos c aleatórios, a si·
tuaçào financeira do pais nas suas relações internacionais é, ao contrário do
que se alardeia, até bem alentadora, senão lisonjeira.
O Brasil de hoje é uma nação merecedora de crédito porque paga os seus
compromissos cm dia Donos de seu próprio destino, somos capazes de mu·
dar, em pouco lapso de tempo, panorama sombrio cm quadro complctamcn·
te diverso como se evidencia de nosso passado histórico cm épocas diferentes
c, mais recentemente, cm 1964, quando mostramos o nosso invulgar poder de
recuperação econômica.
O Ministro du Economia da Alemanha Ocidental, Conde Otto Lambs·
dorff, respondendo a uma indagação do Jornal O Globo sobre se o endividamento externo do Brasil, dn ordem de USS 44 bilhões, não assutaria o investidor estrangeiro, afirmou: "Não assusta. Poderia assustar os fornecedores de
equipamentos, Mas este não é o caso. O governo alemão c suas instituições
creditfcias continuam dando alto valor à idoneidade brasileira. A divida bra·
silc:iru é proporcional ao endividamento que igualmente ocorre cm todos os
países do mundo. A influência dos preços do petróleo talvez porque um im·
pacto maior sob esse aspecto".
AI está um depoimento do Ministro da Economia da Alcmanhn, um dos
nossos credores estrungeiros a abrir ao nosso pa[s um crédito amplo que de·
verú ter pasmado a muitos dos pessimistas que por ai andam a destorccr os
fulos.
Outro motivo de assombraçno é u divida federal mobiliária interna que,
cm dezembro de 1978, cru rcprescntudu por 314 bilhões de cruzeiros.
A respeito do assunto, sào oportunas algumas indagações. Ser6. que se
tem notfciu de que o Tesouro Nacional já deixou de resgatar alguma obrigação no vencimento? Alguém tem dúvidas de que esses débitos contrufdos
nos mercudos interno e externo não foram para ser aplicados cm Investimentos de alta reprodutividade?
O Congresso Nucionul deu o seu assentimento para que esses débitos
fossem contrufdos quundo aprovou os orçamentos plurinnuuis, os planos nu·
cionuis de desenvolvimento c os programas especiais.
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gramas ferroviários, construção naval, transporte aéreo e programtl de por·
tos: telefonia urbana, interurbana c internacional: Correios c Teli:grafos,
Cabe ressaltar que, apesar do que se propalu, deu-se prioridade ao sistc·
ma fcrroviúrio, cm investimentos que se elevaram de 12,5 bilhões de cruzeiros
(preços de 1975), no qUinqUênio que se enccrrarã cm dezembro próximo.
Visundo a substituição das importações, utilizaram-se, ainda, recursos
da divida pública, nos sctorcs governamentais c particular, em programas in·
dustriais de siderurgia c metalurgia; material de transportes; mecânica; mate·
riu! clétrico c de comunicações; química; minerais não metú\icos, celulose e
pupcl.
Só nos investimentos cm indústrias básicas, coordenados pelo governo,
incluindo extraçüo mineral, dispendeu-sc cerca de 100 bilhões de cruzeiros, a
preço de 1975, no qUinqUénio 75/79, ainda a findar-se cm dezembro próximo.
Fala-se, também, no descaso governamental pelo setor agropecuário,
mas os investimentos operados no sctor, incluindo os dos governos estaduais,
elevaram-se a 100 bilhões de cruzeiros, no mesmo período, Só o Banco do
Brasil, cm I978, emprestou à agricultura. 172,7 bilhões de cruzeiros, com uma
expansão de 31% sobre o montante concedido cm 1977. À pecuária
destinaram-se empréstimos 54,7 bilhões de cruzeiros, com um incremento de
39,6% sobre I977. Atribui-se a redução do incremento dos empréstimos agrf·
colas, em 1978, à prolongada seca ocorrida no início do ano na região centro·
sul. com perdas de surras que contribuíram para uma menor demanda de fi.
nanciamentos, especialmente os destinados à comercialização.
Sr. Presidente, Srs Senadores
Eoportuno lembrar que é condenável, tanto no sctor público quanto no
setor privado, contrair-se empréstimos para aplicação i:m investimentos não
produtivos ou cm investimentos sociais geradores de despesas de custeio que
impliquem no desequilíbrio orçamentário.
Feita, porém, as eleições das prioridades pelos efeitos reprodutivos que
irão ensejar à economia, é sempre oportuno usar o crédito para implantação
de empreendimentos lucrativos.
Se não houvesse o Pais feito investimentos maciços nos sctorcs agrope·
cuário e industrial, as exportações no ano passado não alcançariam o valor a
que chegaram. Os produtos industrializados figuraram com um percentual de
51,4% das exportações brasileiras, devendo-se o incremento principalmente
ao desempenho dos itens suco de laranja, material de transporte, máquinas c
caldeiras, calçados e produtos siderúrgicos manufaturados.
E cabe aqui registrar o eficiente trabalho desenvolvido pelo Bt:nco do
Brasil S.A., através de suas cinqUentas unidades operativas sediadas no exterior, no sentido de financiar as exportações brasileiras, numa ação conjunta
com a Carteira de Comércio Exterior.
O Sr. Almlr Pinto (ARENA - CE) -V. Ex• permite um aparte?

O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA - PI) - Pois na~, com o
maior prazer.
O Sr. Almlr Pinto (ARENA- CE)- V. Ex•, nesta tarde/noite, dã uma
notícia muito alentadora à Nação brasileira. O povo brasileiro vive impreg·
nado pelas "cassandras" que traçam o panorama político-do Brasil da pior
manciru possível, Não sou economista; V. Ex•, um homem de banco, com·
prcende perfeitamente, pois é estudioso do assunto. Então, vamos partir do
seguinte raciocínio: ninguém empresta dinheiro a quem não possa pagar. Se
o Brasil faz essas operações de empréstimo é porque, na verdade, aqueles que
emprestam têm a certeza de que o País cstã cm condições de liquidar o seu dé·
bito, E uinda mais, V, Ex• rrisou um·ponto muito interessante aí. O pior seria
tomar·se dinheiro c:mprestudo pura pagar dívidas, quando o dinheiro que a
N:.u;ào vem tomando emprestado é para fins produtivos. Isto me recorda,
nobre Senador, que de uma feit:l- eu aindu era estudante de Medicina nu
Unhia- vim ao Rio de Janeiro e conheci o Congresso Nacional, a Câmara
dos Deputados, quando lá estava o Deputado Arthur Costa, se não me engano, o Ministro da Fazenda do Governo de Getúlio Vargas. Naquela ocusilio,
havia uma buncadu muito rortc du Oposição, com Arthur Bernardes, Octávio
Mangabeiru, Scubru Fagundes. Arthur Costa anunciou o seu discurso à Cú·
muru dos Deputudos c o Dr. Bernardes estava a postos, justamente para
upurteur o nobre Deputado Arthur Costa, que era Ministro da Fazenda de
então, Quundo mal começou o Ministrou fazer o seu pronunciamento, o ve·
lho politico mineiro Arthur Bcrnur.dcs apressava-se cm apurtcA-lo c ele falia
que niio ouviu, porque cstuvu uindu no início do seu discurso e não tinha che·
gadtl sequer à parte mais sensfvc:l que ele desejava abordar. Porém, u insistên·
ciu do velho poUtico mineiro foi tiio grande, que Souzn Costa concordou cm
lhe dur o primeiro aparte. Ele, cntl'IO, disse - cu me recordo, estavu·se mur·
É oportuno lcmbrur ulgumus destinações dessas uplicuções: educuçiio, chundo ui por 1935- que se udmirnvu de: c:stur nu tribunn, naquele instante,
sul1de, saneamento c nutriçi\o; cnergiu clétrica, petróleo, curvilo c gils: pro· um Ministro do Governo revolucion{lrio do Brusil, u prc:stur contus de cm·
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préstimos feitos pelo Governo revolucionllrio u puíscs cstmngciros, coisn que
rcvoluçilo nútis havia ccnsurudo no regime anterior, ou, melhor dizendo, no
Governo Arthur Bernardes, Entilo, Souza Costa upcnus deu cstu respostu ao
velho político mineiro: "Eu nilo desejuvu chegur tão depressa ao fim do meu
discurso, porque nu verdade nilo é trunsaçiio ilícitu o pedido de empréstimo.
Euma trans:tçào lícit:t; todo o governo poderá fazê-lo. Agora, no que ucontc·
ccu hit apcn<1s uma diferença muito gr01ndc entre o governo de V. Ex' c o go·
vcrno :ttual, rcvolucionúrio, É que V. Ex• tornava o dinheiro cmprcstudo c
mio pi!g:tvu sequer os juros. Agora, com esse dinheiro emprestado pelo gover·
no revolucionário, estumos pugando juros dos unos tu is c tais", Enttio, mcn·
cionou todos aqueles empréstimos que fez o governo anterior. V. Ex•, :~gom,
cstÍI fazendo quase aquilo que Soul<l Costa fez em 1935, Estú mostmndo que
o Brasil está rclntivamcntc bem, não obstante a crise trcmendu do petróleo, c
com rt: cm Deus nós cheguremos lú.
~~

O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA- PI)- Muito obrig.,do, Sen:tdor Almir Pinto.
O Sr. E"láslo Vieira (MDB- SC)- Pormite V, Ex• um llpllrtc?
O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA -PI)- Poi• nito.
O Sr. E"láslo Vieira (M DB- SC)- Pelo discurso de V. Ex• c pelo
urartc do Senador Almir Pinto, este Brasil t:stit num "mur de ros:ts". V, Ex•
acha que uma divida externa que chegará, este ano, provavelmente, a 52 bi·
lhões de dólares não representa nada'?
O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA- PI)- Nfto hit po.sibilidll·
de de chcgur,
O Sr. Evclásio Vieira {MDB- SC)- Eu ouvi reprcscnt:tntes do Govcr~
no, no ano passado, dizercm que u dívida externa, cm 1978, não chegaria u 43

o próprio Presidente du Rt:públicu, deverá chegur uo~ 50%. V, Ex', com tudo
is~u. :tchu <rue t:stc Brasil é umn murnvilha'! V. Ex' subc que o exterior cstú no~
ccdt:ndo dinheiro porque temos matérias-primas pur:t fornecer a eles, a qtt:tl·
quer preço, uos prt:ços que eles impõem. V, Ex' se esquece de di1cr ~JLic. :ts
nossas cxportuções têm crescido com o crescimento do sacrifício do trah:tlha·
dor bntsilciro, porque V, Ex• subc que quuse tudo que exportumus. dt: produtos cl:tbor:tdos, scmi·cluborudos sUo subsidiudos com os suhsidius liscub c
cconômicos que viio :llé u 64%. E o pobre ulimcnt:tndo um país rico. Di:tntc
disso tudo, V, Ex• :tch:t qut: o Brusil é um mar de rosas'! V, Ex• me surprecn·
de!

O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA- PI)- Muito ohrig.,dn pelo
:tp:trtc de V, Ex• Mas, acho que est:tmos no caminho certo, somos um Par~ em
dt:scnvolvimcnto, com um potencial t:conômico muito srandc c, di:t :t di:t. est:tmos mclhorundo nosso nível de vida. Jú atravessamos crises, como a A r·
gcntinn cstú utravcssundo, onde u inn:tçilo subiu u 120% ao uno.
O Sr. Eveláslo Vieira (M DB- SC)- O Piaul é modelo d"s ho:t> con·
diçõcs de vida do seu povo ...
O SR. BERNADINO VIANA (ARENA -I' I)- No entanto, se tivé»c·
mos, no Brusil, só a RcgiUo Centro-Sul, que cquivuleriu lt popuhu;ito c uo ter·
ritôrio da Argentinu, sem podt:rmos subsidiar as regiões suhdcscnvolvitla~
~-:omo é o Nordeste e o Pi:tuí, o meu Estado, que V. Ex• :tcttba de mcncion:tr,
niio cst<trhtmos nu !iituaçlto que cstumos.
O Sr. Almir Pinto (ARENA- CE)- V. Ex• me concede um apurte'.'

O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA - PI) - Pois nito,

O Sr, Almlr Pinlo (ARENA- CE)- Nu verdade, nüo podemos dizer
que o Br:tsil esteja cm um mar de rosas, porque não h:'t ncnhumn n:tçito no
mundo, nestt: momento, que navegut: em mar de rosas. Eu vi, por CXl'mplu
bilhões d~ dólares, Ultrapassou,
hoje pela manhã, no noticiário das emissoras, u innuçlto tomando grande vul·
O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA- PI)- Mus, deduzu u reserto nn lnglutcrru, na Frunç:~, cm todos os puíses. Nós somos um Puís cm dt:va de I I bilhões ...
scnvolvimcnto, c V. Ex• ~1cabu de mostrar, peremptoriamente, que não é unw
O Sr. Eveláslo Vieira (MDB- SC)- Não estou fulundo em rescrvu situuçào tito degradante como aquelu decantada pelas cussundnts que :tndum
cumbial. V:tmos ii dívidu externa. Nào é o problema da dívida chcgur u 52: o por :~i u imaginar pessimismo pura o Brusíl c miséria pura todos nós.
pior, o muis grave, é que no uno passado o crescimento foi de 35,8%, dcssc en·
O Sr. E"hislo Vieira (MDB- SC)- V, Ex• me concede um :tparte'!
dividamcnto externo, e este ano isto vai se repetir, ou melhor, podemos ter
O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA- PI)- Permita V. Ex• que
nwis. E o que é mais gruve é a divida internOJ, que V. Ex• diz que nào tem sig·
cu continue.
nilic:~çüo ...
Para dur um:t idéi:t desse trabalho bustu citar o fato de que, cm 31 dt: deO SR. BERNARDINO VIANA (ARENA- PI)- Não tem, puru inves· zembro de 197M, us :tgéncias do exterior tinham cm depósitos do púhlico estim::nto reprodutivo,
tmngciro USS 11,6 bilhões Cseus t:mpréstimos subiam :t USS 12 bilhões, Ora,
li bilhões c 600 milhõt:s de dól~tre!i \rto 1/4 da nossu dívida externa, que
O Sr. Evclislo Vieira (MDB- SC)- Não tem, pur:t V, Ex•
tínhamos de depósito de pcssous físicas estrangeiras, c seus empréstimos suO SR, BERNARDINO VIANA (ARENA - PI)- Investimento rc· hinm a 12 bilhões de dólurcs, Isto quer dizer que cstitvamos lin:.tnciunCo a im·
prudutivo! Esse dinhciro que o Governo cstU tomando intcrnumentc, se vu· port:tdort:s estmngciros p~mt comprar produtos brusilciros.
mos cmprcg{t-lo numa hidrelétrica como a dc ltuipu: se o cslllmos empreg:tn·
O lucro líquido obtidO, cm 1978, de USS 81,5 milhões, puru cuju for·
do na monlítgcm de uma siderurgia, esse investimento vui reproduzir dinheimaçim concorrcrum princip:tlmentc :ts ugências de Nova Iorque, G ntnd Cay·
ro, vai ger:tr riqueza. E com essu riqueza, rodemos pagur os compromissos nwn, Londres c P<tmtm(t.
que cst:tmos assumindo, Se tomurmos dinheiro, ou da iniciutiva particul:1r
Niio tt:nho dltvid:ts de que, com o aumento dus {treus dt: cultivo nu ugri·
ou do poder público, p:tr:t empregurmos cm obms suntuos:ts que não sejam
culturu, com o aprovcitumcnto da cupacidndc ociosa de nosso pttrquc inUusarrccadad;ts com impostos, ui os empréstimos nilo vão funcionar f:tvomvcl·
tri:tl, com a cxpansito du produçito c industrializuçào de minérios, com vistas
mente. Mas tomarmos empréstimos, ou mt iniciati•IJt particular ou nu iniciuti·
:to incremento d:ts cxporlltçõcs, c, de outro lado, com u execução do prup.nt·
v:t públicu, p:tru empregnrmos em utividudes rcprodutivns, é um grande ncgó·
ma cm:rgético hr:tsileiro, dentro de breve tempo, cquilibrurcmos nossu hu·
cio. E V. Ex• suhe disso, que vem de um Estudo como o Pmanú, onde a cco- l;tnça de p;tgamcntos.
nomht é dimimica e onde quase todos os cmprcsitrios vivem em função do cré·
Com a disponibilidudc de tcrms ociosus de que di!iopÕc o p;tb, pode·sc
dilO.
p:trtir pura it e:(ccuçiio de progranm da cxpan.~ilo du frontcira ngricola, dc
O Sr, E\'elúslo Vieira (M DB- SC)- V, Ex• me :tsscguru a pu lavra'! V. modo ii suprir de ulimcntos número :tprcciúvcl de pniscs dcn~nmcntc populoEx• me concedeu um upartc c niio me deixou desenvolvê-lo,
MlS c que niio contam mais com úrcns de tcrrus agricultúveis pmu produzir :tli·
rncntos.
O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA- 1'1)- Asseguro •im, com
i\ temeridade de fazcrern·st: grundes guerrus como nu p:tss:tdo, cm virturn ui to pntzer, Desculpe-me,
de do alto poder destruidor das urmas atômicu~. possihilitur(t o crc~dmcntu
O Sr. F:l'elú!do Vlelru (M DB- SC)- Se o Governo tivcsst: um postum cad:t vczm:tior d:t população mundial. E poucos são os pui.~cs, :tlt:uncntc ci\'i·
como V, Ex' cstil u defender, de fazer cmpré.~timo pum ttplic;u;ão, paru inves· lindos c dcscnvolvilln.~. que niio iriio encontrar diliculdadcs nu suprimcntn
timentos cm sctorcs reprodutivos, niio pmu ohrus faruônica.~. concorduria· de alimentos lt~ suas populuçõcs. E :1 tendência i: aumcntllr os seus ~-:usto.'l pcl;t
nws com V. Ex•, Mas V, E.x' niHl pode dcsconht:r as ohr:ts furuónicns que niiu cs,,;asse/ da oferta. E então chcgar{t a oportunidade de países quc cnnt:tm corn
.o1iio rcprudutivas nem u médio pram, l:OillO a Transanwl.ônicu, Rodovia dot p.ntmlc~ t:.l\tcnstJcs tcrriloriais, princip:tlmcntc p:tra lllJUclcs llllej{t c.,pcrintctt·
Madcira. Rodovia Pcrimctral Norte, l'ontc Riu-Nitcrúi, Rollovi:t dos Imi· tam c~túgin av;uJ~o·ado dc desenvolvimento indmtrial cllnw o Brusil.
~r;.tnlcs, c~sc projt:to que cstit ai,- pcn.liio, projeto niiu, cssn coisa que se dcNcs~a f;t.~c du hi.~túriu universal, procuraremu~ ~cr m;ti~ dc~prcndidu~.
~cnvnlvc af de Fcrruvi:t de Aço, um alto investimento que estamm f<tl.cndo, generu~n~ c fraternos do que os países que hoje forrnam :t OPU'. N;io \'Uiltm
que nitll vai <~presentar retorno a médil> prazo- como a cncrgi:tnuclcar, wn- fnrrnar a nrganitaçitn dt~s pafsc~ cxpllft;ulorc.~ llc ;tlimcuto.
tos outn1s projctos faraônh:o.~ sem viahilidadc económica imediata. V. t:.,~
(.luc o~juvcns univcr~itúrio.~ brasileiros ;tlimcntcm a fl: c :t e.,pcra1u.:a IHI~
fala que c~tamo~ hcrn 110 llr:tsil. L! Com uma in11:t~\w que, c~tc otno, ~cgundu dc~tinm dcstc puís qw: scrit lllll:t potêncht em J'uturu prt'lximo, nittl ~li pL'Ia.~ ri·
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quc1.as matcrhus de que dit>põc:, mas, acima de tudo, pela inteligência e c:spíri·
to empreendedor de seus filhos.
A divida pt"iblicu brusilciru é apenas um episódio de nossa história econó·
mica, não é fato que utemorize a nos!ou gente:, (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Lê o seguinte discurso)Sr. Presidente, meus nobres Colegas.
Pesquisas ultimamente realizadas, por equipes multidisciplinares, oriun·
das de diversas universidades, vêm apresentando resultados desalentadores,
no que t:m(:c às condições de vida do povo brasileiro e seus rcncxos no futuro
da nacionalidade.
Há pouco tempo, os nossos meios de comunicação de massa publicaram,
embora com certa timidez, os dados obtidos através de algumas dessas pcs·
quisas, segundo os quais 70% da população infantil cm nosso Pais vivem cm
regime de subalimentação, em conseqUência do baixo nivel de ganho dos seus
progenitores.
No Estado de Pernambuco, os elementos informativos colhidos nessas
investigações científicas ainda foram mais chocantes, pois dão notícia da possibilidade do surgimento, no sertão pernambucano, se persistirem as carên·
cias alimentares, de uma sub-raça constituída, em sua maioria, por pessoas
de diminuta estatura e portadoras de deformações psicossomáticas, que as
tornariam inúteis como elementos capazes de participar do processo de pro·
duçào.
Especialistas em nutrição, em todos os pafses civilizados, demonstram
sua preocupação com os problemas de carência alimentar, tendo cm vista que
os elementos sujeitos a tais deficiências, além de se tornarem presas fáceis de
vfirios tipos de enfermidades, sofrem atrofia cerebral e, por isso mesmo, têm
reduzidas possibilidades de aproveitamento em qualquer tipo de ensino que
lhes seja ministrado.
Pessoas e entidades que se dedicam ao estudo da subnutrição c das conseqUências por ela acarretadas vêm alertando os governos, cm todos os continentes, e, cm particular, no chamado Terceiro Mundo, para que adotem pro·
vidências concretas com vistas a melhorar a dieta da população de tenra ida·
de, justamente a mais afctada pela escassez de alimentação ou pelos danos de·
correntes de uma alimentação inadequada.
A despeito da gmvidadc do problema, não existe cm nosso País um siste·
ma de medidas que objetivem a erradicar as causas determinantes da subali·
mcntação infantil. Como sempre, cm vez de atacarmos as causas do problema
que, como todos sabem, residem nos desperdicios da Administração, no esbanjamento dos dinheiros públicos, cm obras improdutivas c suntuárias, na
desorg;tnização do setor agrfcola, na existência de uma rede de atravessadores
e intermediários e, de modo especial, nn injusta e inqualificável distribuição
de rendas, limitamo-nos u atuar sobre os efeitos, como se com isso conseguis·
scmos eliminar o mal.
Como providência de caroltcr meramente paliativo, montamos um csquc·
ma de di~tribuição de mcrc:nda escolar, para cuja efetivação se constituiu uma
dispendiosa c complexa aparelhagem burocrática, com milhares de servidores
c com uma legião de dirigentes e :tsscssores altamente remunerados.
Alegar-se·:\ que: ames isso do que nada. Concordo em parte com tal ale·
gação, m:1.,, enquanto a questão não for utacadn pela raiz, atrav~s de medidas
critcrios:lmcntc programadas e correta mente executadas, por meio da o; qu:1is
se consiga alterar :1 nnssa anncrônic:1 estrutura produtiva, não obteremos re·
~tu \lados compensadores, capuzes de operar mudanças substanciais no estado
de coism com que: nos defrontamos na atualidade.
Na h:1sc de tudo, de todas essns deformações sociais- repetimos- se
encontram fatores de ordem estrutural, cuja remoção se fuz mister se efetivnmente quisermos vencer o subdesenvolvimento c transfonnar este em mais uma
Nação capuz de ser ouvida nas assembléhts internacionuis. Devemos lutar,
por todos os meios ao nosso alcance, pura que se substitua, o mais urgente·
mente passivei, o mollelo cconômico udotado pelo Sistema que hfi quinze
anos nos impõe sua tutcln, assim como sua filosofia desumana c unti-sociul
segundo n quul ns classes menos favorecidas só podcrilo ter acesso nos bcncfi·
cios da civilização quando o "bolo" se tornar tilo grande que possa ser equitativumcnte dividido entre os integrantes dos diversos ex tratos da sociedade,
As cstntfsticus estiio aí pum comprovur que nas escolas freqUentadas por
lilhos de pcssons pertencentes às cnmadus menos favorecidas du populuçilo
br:~sileiru, o rendimento escolar é inquictuntcmente baixo. Nesses segmentos
da populuçào, poucos siío os que conseguem trunspor as fronteirus do ensino
elementar, motivo por que ainda temos 36% de analfabetos c um número
ig.unl ou equivalente de elementos seminnalfubcto.'i, dudos os seus reduzidos
níveis de escoluridmle.
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A situação é cxtremumentc grave c, nos dias que correm, vem sendo ob·
jeto de ncurados estudos em congressos c seminários, como o recentemente
rcaliz:tdo nesta capital, sob a denominação de ••cons:re!so Brasileiro de Pato·
loJ:la''t no qual especialistas de todo Pnfs e até do ex.tcrior examinaram as
conseqUências da subnutrição sobre o carpo e a mente.
No que tange à criança, uma das conclusões do referido Congresso diz
que: a alimentação escassa e precária responde por anomalias verificadas cm
sua formação psicossomática, tais como "redução do crescimento do cérebro
até 60% do rcso normal, mâ formação das células nervosas, crescimento insuficiente e incapacidade para acompanhar a escolarização normal . , ."
~ preciso, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que os nossos dirigentes se
conscicntizcm de que este C um problema que não mais pode ser adiado,
como imperativo da própria Segurança Nacional. Se permanecer por muitos
anos o quadro vigente, dentro de um futuro próximo, nossas possibilidades,
como Nação, estarão seriamente comprometidas e com seus horizontes dras·
ticamente limitados,
Reconheço que o problema é dos mais intrincados c que, para seu cnca·
minhamento e solução, se torna indispensável a união de todos os brasileiros
e a conjugação de esforços de todos os sctorcs de atividades.
Ao Governo, no entanto, cabe a responsabilidade primordial, pois ê ele
que arrecada impostos, é ele que estabelece todas as normas reguladoras do
funcionamento das organizações cconômicas c sociais, é ele que aplica os recursos fornecidos pela coletividade, é ele que aciona a máquina administrativa, é ele que formula e executa os planos e programas de trabalho, é ele, enfim, sobretudo nos regimes autoritários, como os que nos tem governado, ao
longo de nada menos de quinze anos, que dá em tudo a última palavra.
Que os nossos dirigentes abram seus olhos para essa pungente realidade
e, se isso acontecer, estou certo de que, qualquer tentativa séria de solucionar
o problema, contará com o irrestrito apoio de toda a população deste País,
independentemente de suas posições politicas ou convicções ideológicas, pois
a nossa gente jamais faltou com sua generosa colaboração em todas as ocasiões cm que ela foi solicitada.
Vamos, pois Senhores do Governo. atacarem suas bases, de forma coo r·
denada e com redobrada energia, a subnutrição infantil, para que o Brasil
possa vir a ocupar, corno todos esperamos, um lugar de destaque entre as
nações que, nos próximos vint(: anos, estarão liderando a sociedade humana,
no limiar do século XXI. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) • Concedo a palavra ao nobre
Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Lê o seguinte discur·
so.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores:
O Ministro Eduardo Portela está empenhado na concretização de estudos, j:'t realizados no Ministério da Educação e Cultura, por determinação
sua, visando à implantnçào de um plano de educação rural. Trata-se de um
importrmte dt:~alio, pni~, como salienta a proposta do MEC, "a nmbiéncia
educacional é irremediavelmente urbann e em toda educação rural preponde·
ra o impacto urbanizante, sendo a ad(:quacào dos currículos c programas,
sempre, um problema quase insupc:rávd."
Diz o estudo do /\·1 EC que. se niio se pode fixar o homem no campo,
deve-se buscar, pelo menos, rc:tê·lo ou conduzi-lo para centros urbanos me·
nores, "o que é um fenómeno mais económico e político do que pedagógico".
Por isso, o MEC propõe uma educação rural acoplada ao meio ambiente rural, com aproveitamento de recursos humanos locais c do potencial com uni·
t:irio, uma educação menos legal c formal c mais criativa, com pouca relevância p!lra critérios urbanos de cducaçãn como o Jas.séries, d.t idade, do turno,
dos anos, da aprovação.
Nus periferias urbanas, principalmente das grandes cidades, encontra-se
o outro conting~:ntc da pobreza considerada pelo MEC. ~.sobretudo, nessa
área onde aparece com maior nitidez, pelo contraste, a scletividadc cducacio·
na\ pelos critérios cconômicos, que a educação poderá aparecer, apenas, se
estiver associada a um projeto global de desenvolvimento eccnõmico e pollti·
co. Sulicntu o MEC que, nessa llrea, "o pobre sequer entra no sistema de cnsi·
no. ~. cm parte, ex. pulso pela repetência c pela evasão; dificilmente termina o
segundo grau; nüo chega li universidade c, se conseguir, encontra apenas a
particular, paga c de baixo nrvcl. Esta mesma sc:letividadc aparece nas profcs·
sores de: prim~iro gruu, onde permanecem apenas os que nilo encontraram
coisa mdhor, devido aos buix.os salários. Esses problemas se cristulizam na
escola pública du periferia, onde nào se prepara milo-de·obra c se oferece
umu educação caric;ttuml, segundo diagnostica o próprio MEC.
Propõe o MEC que todos os seus órgãos, ubsolutamc:ntc: todos, se unum
nesse trah:tlho de intcrvcnçi'lll n:t rculidadc, contribuindo puru u novn imugem
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de c:ducuçào búsicn da instituição, "Até mesmo n Universidade deve aderir,
de algum modo, ao projeto de redução da pobreza, que ela, normulmcnte,
apenas estuda," Os educadodores desejam, ainda, o apoio de outros órgUos
para complemt.ntur sua tarefa: a merenda escolar, o acesso u programas de
saúde, de saneamento. etc,
Entende o MEC que a cultura poderá ser dedicada, prioritariamente, à
manifestação da criutividude popular, valorizando as que contribuem, ao
mesmo tempo, para a subsistência de pessoas pobres: ••!: preciso diminuir o
laivo elitista c intelectualista afeto 1\ culturu, jf1 que seria, hoje, de todo im·
possfvcl defender a idéia de que o povo não tem cultura. Ele apcnus não tem
aquela cultura que imaginamos interessante para nós c que, às vezes, não pasSll do cultivo da dependência externa",
·
Também o esporte deverá estar engajado nessa nova imagem do MEC,
através de sua orientação para o esporte de massa, dentro da potencialidade
educativa c criativa do lazer, A idéia dominante do MEC é a de que, embora
o lazer seja uma variável muito secundária para o pobre, devida à prcmência
de seus problemas de sobrevivência, a preocupação com o esporte tem senti·
do social·rclcvantc, na medida cm que se abre o acesso a ele tambf:m para
pessoas destitufdas de condições cconômicas para prAticas formais c sofisticadas.
Sr. Presidente, os problemas bâsicos de nosso Pafs são, desde muito, co·
nhccidos de todos. Dentre eles se destaca o da pobreza c seus poderosos c
múltiplos reOexos na educação. Há muito , educadores e politicas insistem
na necessidade de aprimoramento do sistema educacional brasileiro, visando,
sobretudo, a duas metas básicas: qualidade e adequação do ensino de I• e 2•
graus à realidade brasileira, tanto para que se propicie igualdade de oportuni·
dadcs a todos os brasileiros, como para que educação c ensino se tornem ins·
trumcntos eficazes na luta contra o pobre c cm prol do desenvolvimento. O
problema é agudo, desde muitos anos, especialmente no que diz respeito ao
ensino de I• grau, tão relegado apesar de sua importância fundamental e da
prioridade que lhe é assegurada no texto constitucional, como às camadas
pobres, sobretudo as rurais c circunvizinhas dos grandes centros urbanos.
A preocupação ora revelada pelo Ministro Eduardo Portela é, portanto,
da maior significação, merecendo integral apoio de todos, a fim de que se tor·
nc possfvcl adequar ensino c educação à realidade económica c social doBrasil, enfrentado o maior desafio com que nos deparamos c, simultaneamente,
nos mais decisivo c rctributivo investimento pura o célere desenvolvimento
harmõnico de nosso Pafs. Formulo votos, assim, para que a proposta do
MEC seja aprovada c venha a contar com todo o apoio ncccssârio do Govcr·
no para a concretização de obra que, se executada, mudaria profundamente o
panorama brasileiro. Congratulo-me com o Ministro Eduardo Portela pelos
esforços que vem realizando c que, sem dúvida, frutificarão amplamente, in·
clusivc porque tem o Ministro da Educação contado com o apoio c csUmulo
permanente do eminente Presidente João Baptista Figueiredo. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Franco Montara.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Lê o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
República, "rts pública" ou coisa pública é o nome do novo jornal, que
um grupo de profissionais da imprensa acaba de lançar em São Paulo. De seu
corpo de direção participam Raymundo Faoro, Mino Carta, Cláudio Abra·
mo, Hélio de Almeida, Armando Salcm, Tão Gomes Pinto c outros.

Como amostrn du sericdnde c indcpend~nciu com que é tmtudu u "coisa
públicu" nesse órgão novo de nossu imprensa, queremo~ transcrever os prin·
cipuis tópicos de um urtigo da scçào cconômicu, assinado por Maria Cündidu
Vieint, que foculiza um dos problemas mais objctivos e drumáticos de nossa
economia,
Encher us pu nelas vazias ou exportar. Produzir feijão pura os brusilci·
ros ou cJur prioridade à soja para u cxportução. Entre as duus alternativas
qual é a prioridade que corresponde uo interesse real da população brasileiro,
Unossa "coisu pública"?
Depois de lembrar que "os preços mfnimos pnru u soja mostram que ela
pode continuar invadindo terras que o feijão ocupava", A articulista pergunta: "A prioridude dada pelo governo Figueiredo à agricultura vui mesmo en·
cher as panelas do povo, com grandes safras garantindo o abastecimento e
provocando a estabilização dos preços, isto é, ajudando a combater u in·
nação~"

E segue o artigo com as considerações que merecem ser transcritas c me·
ditadas:
''Mesmo que haja grande aumento nas colheitas, os incentivos à agricuJ.
tura já anunciados pelo Governo não confirmam a preocupação com o mercado interno, c sim com as exportações, correndo-se o risco de novas decepções com a produção de feijão e arroz. Mais uma vez, essas culturas.cstão
ameaçadas pela expansão da soja (c pela cana-de-açúcar, com os usinciros
comprando terras para ampliar suas lavouras, de olho na produção prevista
pela Proálcool).
O principal estimulo dado aos agricultores foi, sem dúvida, a grande ele·
vação dos preços mfnimos para a próxima safra. Os aumentos médios foram
da ordem de 66,3%, quando no ano agrlcola de 78/79 haviam atingido a mê·
dia de 33,5%.
Mas, como sempre, alguns produtores receberam aumentos maiores c
outros menores. O fcijiio c o arroz ganharam os preços de CrS 612,00 c CrS
320,00 por saca, com r.rcscimcnto de 65,8% c 76% sobre o ano anterior, Excelente! Mas a soja foi aumentada em nada menos que 110%, com seu preço
mfnimo passando a CrS 315,00.
Mesmo assim- é o raciocínio que se pode fazer, cm um primeiro mo·
mcnto- o arroz terá o mesmo preço da soja, c o fcijilo valerá quase o dobro:
logo, os produtos destinados às panelas dos brasileiros são mais vantajosos.
Grande engano. 1: preciso ver que num alqueire de terra pode ser produzida
uma quantidade maior de soja do que de feijão ou de arroz. preciso ver,
ainda, quanto se gasta para produzir soja, o arroz c o feijão para saber então
qual o lucro que o produtor terá, por alqueire, com cada produto.
Feitos esses cálculos (ver tabelas), fica claro que a soja foi largamente
privilegiada na fixação dos preços mfnimos deste ano. Ela deixará ao produ·
tor um lucro médio de CrS 4,100,00 por hectare, quase quatro vezes c meia o
ganho com o feijão, de aproximadamente CrS 900,00, c duas vezes c meia o
lucro com o arroz, de CrS 1.700,00 por hectare.
Assim mesmo, dentro da prioridade agrícola estão mantidas as dis·
torções do modelo cconômico dos últimos anos: continuam a ser favorecidas
as culturas destinadas ao mercado externo, com desvantagens para as cultu ..
rcs, c mesmo empresas agrfcolas, enquanto as segundas são exploradas por
concentrar a renda, porque nas primeiras predominam os grandes produtores, c mesmo empresas agrícolas, enquanto as segundas são cxplordas por
centenas de milhares de pequenos produtores."
Parabéns à equipe dos bravos jornalistas que oferecem ao Pafs um
diário, informativo c critico, que vai dircto aos problemas de interesse fundamental do povo brasileiro.

e

SOJA, A MAIS LUCRATIVA
Produtos
Feijüo
Soja
Milho
Arroz•

1979

Produçio
ha (se. 110 Ka)

Pr. mfnlmo
porlloa

CrS
porha

Custo por
IICI

CrS
por ha

Luero
por ho

11
35
41
29

612
315
185
320

7.160
11.025
7.601
9.440

535
197
190
262

6.263
6.913
7.811
7.729

H96
4.111
-209
I. 711

(') Saca de 60 Kg.
Fonte: Prognóstico Agrlcolu de Süo Paulo 79/80.
Eru o que tinha a dizer. (Muito bem I)
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Soçào 11)

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Esgotado o tempo da sessão,
PARECERES, sob n•s 205, 206 c 397, de 1979, das Comissões:
designo paru a scssUo cxtruordináriu das IBhoras c 30 minutos, já convocudu,
- de Constituição e Justiça, fuvorávcl;
- Dlrctorn- ]9 pronunciamento, favorável; 29 pronunciamento (Rccxaa seguinte
mc solicitado cm Plenário), favorável ao Projeto, com emenda que apresenta
ORDEM DO DIA
de n• I·CDIR.
-1-

Discussiio, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 5, de
1967 (n' 287/66, nu Cümara dos Dcputudos), que mantém ato do Tribunal
de Contus da União denega tório de registras do contrato de Locação celebra·
do entre a Delegacia Regional do Imposto de Renda de Maceió, no Estado de
Alagoas c o Senhor Joaquim Antônio de: Castro, tendo
PARECERES, sob n•s 200 c 201, de 1979, das Comissões:
-de Coftllitulçio e Jusliça, pela Constitucionalidade c Juridicidadc; c
- de FIRinças, favorável.

-2Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n' 4, de 1979, do
Senador Murilo Badaró, que altera a redução do art. 164, parágrafos I' c 29,
Item 2, do Regimento Interno do Senado Federal, tendo

-3Discussão, cm turno único, do Projeto de Rcsoluçiio n9 55, de 1979 (a·
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer
n• 455, de 1979), que autoriza a PreFeitura Municipal de Santa Rosa (RS) a
elevar cm CRS 7. 769.576,60 (sete milhões, setecentos c sessenta c nove mil,
quinhentos c setenta c seis cruzeiros c sessenta centavos) o montante de sua
divida consolidadc interna, tendo
PARECER, sob n• 456, de 1979, da Comissão:
- de Constltulçio o Justiça, pela Constitucionalidade c Juridicidudc.

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Estâ encerrada a sessão.

(Levanta-se à sessão, às 18 horas e JO minutos.)

ATA DA 138• SESSÃO, EM 28 DE AGOSTO DE 1979
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRESIDtNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA E GABRIEL HERMES
ÀS 18 HORAS E 3S MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Adalberto Sena- Jorge Kalumc- Jost Guiomard- Eunice Michilcs
- Raimundo Parente - Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Jarbas Passa·
rinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocquc- Alberto Silva- Bcr·
nardino Viana- Hclvldio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Agcnor Ma·
ria- Dinartc Mariz- Jcssé Freire- Cunha Lima- Humberto LucenaMilton Cabral- Adcrbal Jurcma- Arnon de Mcllo- Luiz CavalcanteLourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Luiz Viana Dirceu Cardoso- João Calmon- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Ncl·
son Carneiro - Itamar Franco - Murilo Badaró - Tancrcdo Neves Amaral Furlan- Franco Montoro- Orestes Qutrcia- Henrique Santillo
- Lâzaro Barboza- Vicente Vuolo- Mendes Canulc- Pedro Pedrossian
- Saldanha Dcrzi - AFFonso Camargo - Jost Richa - Leite Chaves Evelásio Vieira- Jaison Barreto- Lcnoir Vargas- Pedro Simon- Tarso
Outra.
O SR. P:lESIDENTE (Gabriel Hermes)- A lista de presença acusa o
comparecimento de 53 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Sccretário.

t lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 309, DE 1979
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alfnca b, do Regimento
Interno para o Projeto de Lei da Câmara n• 40, de 1979,
saiu das Sessões, 28 de agosto de 1979. -Saldanha Denl, pela Lide·
rança da ARENA. - Henrique Santlllo, pela Liderança do MDB.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- O requerimento lido pelo Sr.
J9-Sccrctário será apreciado após a Ordem do Diu., nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Pussa.sc à
ORDEM DO DIA
Item I:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n• 5, de 1967 (n' 287 f66, na Cümaru dos Deputados), que mantém
:1to do Tribunul de Contas du União denega tório de registro do con·
truta de locução celebrado entre a Delegacia Regional do Imposto
de Rendu de Muceió, no Estado de Alugoas c o Senhor Joaquim
Antônio de Custro, tendo
PARECERES, sob n•s 200 c 201, de 1979, dus Comissões:
-de Constltulçlio c Justlçu, pelu constitucionnlidudc c juridici·
dndc: c
- de Fhmnçus, fnvorfl\•el.
Sobre a nu:su, requerimento que

VIIi

ser lido pelo Sr. I9·Sccret{uio.

P. lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 310, DE 1979
Nos termos do art. 310, alfnea "b", do Regimento Interno, requeiro
adiamento da discussão do Projeto de Decreto Legislativo n9 5, de 1967, que
mantém ato do Tribunal de Contas da União dcnegatório de registro do contrato de locação celebrado entre a Delegacia Regional do Imposto de Renda
de Macció, no Estado de Alagoas c o Senhor Joaquim António de Castro, a
fim de que seja encaminhado ao recxamc da Comissão de Constituição c Justiça.

Jusdficaçio
O Projeto visa manter ato do Tribunal de Contas da União, denegatório
de registro de contrato.
A decisão daquele Tribunal foi submetida no Congresso Nacional com
base no§ J9 do urt. 77 da Constituição de 1946, então vigente, que dispunha:
"Art. 77 ......... , .................. , , , . , ........... .
Os contratos que, por qualquer modo, interessarem à rc·
ceita ou à despesa só se reputarão perfeitos depois de registrados
pelo Tribunal de Contas. A recusa do registro suspenderA a execução do contrttto até que se pronuncie o Congresso Nacional.

9 J9

A Constituição de 1967 modificou o procedimento a ser seguido cm tais
casos, determinando em seu urt. 73, §§ 59 c 6~':

"Art. 73 ............................................ .
§ 5• ............................................... ..
b) no caso do não-atendimento, sustar n cxecuçi'io do ato, exceio em relação aos contratos,·
c) nu hipótese de contrato, solicitar ao Congresso Nacional que
dettrmine a medida prevista na a/fnea anterior, ou outras que julgar
necessárias no resguardo dos objetivos legais.
§ 69 O Congre.uo Nacional deliberará sobre a solicitação de que
cogit:l u uHnca c do parAgrafo anterior, no pra:o de trinta dias, findo
o quul, sem pronunciamento do Poder Legislativo, será considerada
insubsistente a impugnação.
A Emenda Constitucional n9 I, de 1969, manteve cm vigor, cm seu
art. 72, us normas da Curta de 1967.
Emboru u ullcruçllo do texto constitucional, o Projeto teve toda a suu
trumitucr1o à luz dus disposicões da Constituição de 1946, nüo se adaptando,
. .
.
portanto, oi Constituici\o utuul.
Estes os rnolivos que nos lcvarum a sollcltur o reexamc da matérw pclu
douw Comissllo de Constituiçi\o c Justiça,
Sulu dus Sessões, 2H de agosto de 1979, Suldunhu Dcrzl
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçuoll)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viu nu)- De ucordo com a dclibcruçuo do
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Puro discutir o projeto. Sem
Plentlrio, a matéria s:1i da Ordem do Diu pura rccxamc da Comissão de Cons· revisão do orador.) - Sr. Presidente c Srs. Senadores:
lituiçlio c Justiçu.
Jndcpcndcnlcmente da minha filiuçilo partidária, daqui pura u frente,
vou tomar u seguinte ulitude: nilo uprovarci nada que diga respeitou ubcrtura
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viunu) - Item 2:
de crédito, a empréstimo, consolidação de dívida, ele.
Sr. Presidente, a arroba de boi atingiu, hoje, CrS 1.200,00. Hill5 dias, Sr.
Discussiio, cm turno único, do Projeto de Resolução nll 4, de
1979, do Senador Murilo Badaró, que alteru u redaçüo do urt. 164, Presidente, o Sr. Senador Saldanha Derzi vendia a CrS 600,00, ~.ojc cstú vcn·
par;lgrufos 111 c 2~', item 2, do Regirucnto Interno do Senado Fedem I, dendo a CrS 1.200,00. Em apenas umn scmunn, Sr. Presidente, o preço
dobrou, c isto uqui í: um incentivo à innuçiio; é mais empréstimo, é mais di·
tendo
PARECERES, sob n•s 205, 206 c 397, de 1979, dus Comissões: nheiro paru os Estados. O Sr. Ministro do Interior derrama dinheiro para lo~
dos os quadrantes, pura todos os selares e ninguém está cuidundo de combutc
- de Constllulçio e Justiça, favorável;
- Dlretora- ]9 Pronunclamenlo, favorável; 29 Pronunclamen.. la lnnução, Combnte é na palnvru, mas cm atas não.
to (reexamc solicitude em plenário), favorável ao projeto, com
De hoje cm diante, votarei contra tudo; não dou mais meu voto nem
emenda que uprescntu de n• i.CDIR.
para consolidução de dfvida de prefeitura, nem empréstimo, nem abertura de
crédito, nem coisa alguma.
Em discussão o projeto c a emenda. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti·los, dcclaro·a encerrada.
O Sr. Saldanha Denl (ARENA- MS)- Permite V, Ex• um aparte?
Em votação o projeto, sem prcju(zo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não.
(Pausa.)
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MS) -·Nobre Senador V, Ex• que é
Aprovado.
um político que percorre todo o interior do seu Estado c do Brasil,
E o seguinte o projeto aprovado
hil de reconhecer o empobrecimento das nossas prefeituras c do Est01do; isso
por um:~ distorção da distribuição dos recursos entre o Estudo c o Município.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 4, DE 1979
Realmente, o Governo está estudando uma fórmula de dar maior recursos
Altera a redaçio do art. 164, paráarafosl•e 2•, Item 2, do Regi- para os Estados c os Municípios. Como podertí uma prefeitura solucionar os
mento Interno do Senado Federal.
problemas angustiantes de abastecimento d'água, de galerias pluviuis, de
conslruçiio de escolas e unidades sanitárias, sem lançar mão de um cmprésti·
O Senado Federal resolve:
mo para fazer obras? V. Ex• vai me desculpar, mas realmente temos que
Art, I• Os parágrafos I• c 2•, do item 11, do art. 164, do Regimento ln- olhar, com lodo o carinho, Ioda solicitação dos Municípios que precisam de
terno do Senado Federal, passam a vigorar com a seguinte redaçào:
recursos c estão por demais empobrecidos, c a forma que têm a juros de longo
11- ........................................................ . prazo c mais barato- porque há juros até a 2% ao ano- pum saneamento
§ 111 Durante a diligência ou a consulta, não se interrompe o prazo da de base, então, é o empréstimo. Acho que V. Ex•, aí poderia reformular essa
Comissão para o exame da matéria.
atitude e olhar os pequenos c pobres Municípios do interior do Brasil. Muito
§ 2• Nilo cumprida a diligência ou não respondida a consulta, a ma- grato a V. Ex•·
t!ria será inclufda cm pauta da Comissão u fim de que dccidu:
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o aparte de V,
a) se dispensa a diligência;
b) se deve ser caracterizado o crime de responsabilidade previsto no Ex•, mas devo dizer que entre os mais municipalistas da Casa cu 11ou um de·
lcs,
art. 13, item 4, da Lei n• 1.079, de 10 de abril de 1950.
Art. 29 Esta resolução entra cm vigor na data de sua publicação.
O Sr. Moaeyr Dallo (ARENA - ES) - Permite V, Ex• um aparte,
nobre Senador?
O SR. PRESIDENTE (Luiz Vianu)- Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pau·
O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB - ES) - Pois não.
sa.)

Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redução.

t

a ~·eguimt- a emenda aprovada

O Sr. Moaeyr Dalla (ARENA- ES)- V. Ex• há de ver, com u excelso
vênia, que esse projeto não vai gerar innação. Isso porque a Prefeitura de
Sunta Rosa- nós fomos Relator na Comissão de Constituição c Justiçapede um empréstimo ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul; não é em·
préstimo inh:rnucional, não vai aumentar a nossa dívida externa. 1:: o que de~
sejava esclarecer a V, Ex• ·

EMENDA N• 1-CDIR
Di:·se ao art. 19 do Projeto, na parte referente ao§ J9 do art. 164, a seguinte redaçiio:
"§ 111 Durante a diligência ou a consulta, não se interrompe·
rá, por mais de JO (trinta) dias, o prazo da Comissilo para o exume
da matéria".

O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB- ES) - Agradeço o aparte de V,
Ex•s, mas devo dizer, então, para concluir: Sr. Presidente, dentre os munici·
palislas da Casa, ninguém o é mais que cu. Sou do interior e vou voltar para o
interior, ulgum dia.
O Sr. Almlr Pinto (ARENA - CE) - Permite V, Ex• um uparte'?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viunu)- Item 3:
Discussilo, cm turno único, do Projeto de Resoluçtio n9 55, de
1979 (apresentado pela ComissUo de Economia como conclusão de
seu Parecer "' 455, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipul de
Suntu Rosu (RS) u elcvur cm CRS 7,769.576,60 (sele milhões, sete·
centos e sessenta c nove mil, quinhentos c setenta c seis cruzeiros e
sessenta centavos} o montante de sua divida consolidada interna,
tendo
PARECER, sob n• 456, de 1979 do Comissão:
-de Conslltulçào e Jusllça, pcl11 constitucionalidude e juridici·
dude.
Em discussi\o o projeto.
O Sr. Dirceu Cordoso (M DB - ES) - Sr.. Presidente, peço u puluvru.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viunu)- Concedo u puluvru uo nobre Se·
nudor Dirceu Curdoso.

O Sr. Almlr Pinto (ARENA- CE)- V. Ex• i: um municipalista tradi·
cionul, o que posso atestar, pois tenho convivido com V. Ex• Apenus, vamos
proteger Santa Rosa, que i: a pudrociru do Municipalismo brusileiro.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- V, Ex• estia me induzindo
votar fuvoruvclmcnte.
Sr. Presidente, nu verdade, estamos vendo o seguinte: se o Governo nüo
tomar uma medidu corajosa de combate li inflação, ela irf1 nos gurroteur. Isso
uqui é um uumcnlo da díviUu do Município, não é paru fazer suneumento, t'1s
vc'les é puru construir umu pruça, um chufuriz, uma obra furuônicu. Acimu
do M unicfpio, temos que combater mesmo é u influçiio, porque senão clugar·
roteurí1 nosso Pufs.

u

Sr. Presidente, depois que o Senhor Presidente du Repúblicu visitou
aquele centro de comércio de Silo Puulo, os preços dispurnrum tunlo que nilo
sei se ele visitou com o fim de conseguir subir ou baixur o preço: uté hoje cs·
lou cm dl1vidu. O que não subiu foi o uísque e o cuviur, todo o resto subiu,
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UIARIO UO CONGI~t:SSO NACIONAl. (Scçi\o IIJ

O Sr. Saldanha Dcrzl (ARENA- MS)- A cchola que custava CrS
voltou n custar CrS 6,00, AI V, Ex• pode vcrincur o rcsull:tdo da
visita Uc Sua Excelência o Senhor Presidente da RcpúblicH.
O SR, DIRCEU CARDOSO (MDU- ES)- Vou ficar com o meu pcn·
samcnto: vou votar contra, N:io aprovo nwis aumento nem paru o meu Esta·
Un. Ni'io votarei fuvoravclmente, porque caso contrí1rio n:io cst:mcmcmos a
inllw;ào,
A innaç:io, Sr. Presidente c Srs. Senadores, vai garrotear este Pais. Além
Uo mais, o Senhor Presidente da República, que tem boa musculatum- jú
verificumm; isso- não conseguirí1 de m:meiru algumu, assim como o Sr. Mi·
nistro Delfim Nctto, sancur a finança nucional.
Sr. Presidente, há seis dias, u arroba do boi- vendia o nosso colega, Se·
n:~dor Saldanha Dcrzi -custava CrS 600,00, c hoje custa CrS 1.200,00. Sr.
Presidente, cm apenas uma semanu dobrou o preço,
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MS)- Está custando Cr$ 1.000,00.
~2.00 o quilo

O SR. DIRCEU CARDOSO(MDB- ES)- Diz V, Ex• que está a Cr$
I .000,00: cu tive informação, pelo telefone, da áreu do meu Estado, hojc dc:

m:mhã, que cm Campos, que é um grande entreposto do Sudcstc do Puis, o
boi atingiu Cr$ 1.200,00, c alguns vendedores estão querendo Cr$ 1.500,00
nor arroba.
Sr. Presidente, isto é uma advertênciu tremenda à Nução. Só quem está
pensando cm outras coisas, mas quem está com o pé no chão está vendo que
estamos caminhando para uma marcha batidu para o sumidouro.
Portunto, Sr. Presidente, voto contra! (Muito bem!)
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4- o PROAGRO tem prcstudo rclcvuntes serviços 110 homem do Cillll·
po, amortecendo-lhe os prejuízos oriundos de choques causados por pcrd:ts

desastrosas:
5- pelo Progmmu, é fixado o limite de cobertur:1 de até oitcnta por cen·
to do linanciumcnto dc custeio ou invc:stimcnto conccdido pela instituição li·
nanceiru. Isso tem sido de extrema valia, mas os pequenos agricultores niio
t~m conscguido superar as dificuldadcs pcrtinentes à parcclu de risco não coberta:
6- por outro ludo,u uusência de cobcrtura paru invcrsões com recursos
próprios é fonte de distorções, tornando-se imprcscindível implantar uma
politicu dc cobcrlUra mais udcquadu c: que represente real incentivo para os
produtores,
Foi cm conseqUência desse punorama que o Governo decidiu apcrfciçoar
o atuHI sistcma, propondo "a umpliação do limite de cobcrtura paru atê I00%
do linanciamcnto de custeio ou investimento, com o concomitante ajuste das
contribuições do produtor'', Com isso, admitem os Ministros signatários da
exposição de motivos, que será adotado melhor critério, que levará cm conta
o perfil empresarial e social elos bcneliciários.
O Projeto mereceu pleno upoio das Comissões e do Plenário da Câmara
dos Deputados, que reconheceram u nexibilidade emprestada ao sistcmu do
PROAG RO, no sentido de torná-lo adequado aos parãmetros de ampuro ao
produtor rural, às necessidades nacionais de incentivo e estímulo ao homem
do campo,
Isto posto, opinamos pela aprovação do presente Projeto de Lei.
Saiu das Comissões, 8 de agosto de 1979. - Evelásio Vieira, presidente
-Pedro Pedrosslan, relator- Alfonso Camargo- Passos Pôrto- José Rlcha.
·
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Solicito ao nobre Senador Jessé
Freire o parecer da Comissão de Economia.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)· Continua cm discussão o projeto.
(Puusu.)
Niio havendo mais oradores, declaro-a encerrada,
Em votação.
Os Srs, Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se encon·
O SR. JESSe FREIRE (ARENA - RN. Para emitir parecer.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
trum. (Puusa.)
Aprovado,
O Projeto de Lei da Câmara n~ 40/79 é de iniciativa do Poder Executivo
c introduz alterações na Lei n~ 5.969/73, que institui o PROAGRO.
A matéria vai à Comissão de Redução.
Pela Legislação vigente, o PROAG RO é custeado pelos recursos proveO SR. PRESIDENTE (Luiz Vianu) • Esgotada a mutória constunte du
Ordem do Diu, passu-sc: à apreciação do Requerimento n~ 309, lido no Expe- nientcs do adicional de até 1% (um por ccnto) ao ano, calculado, juntamente,
com os juros, sobre os empréstimos rurais de custeio e investimento,
diente dc urgi:ncia para o Projcto de Lei da C:lmaru n~ 40, de 1979,
Sc aprovadu a Proposição cm exame, o Programa será custeado pelos reEm votaçiio o rcqucrimento.
cursos provenientcs da participação dos tomadores de créditos ruruis na forOs Srs. Scnadorcs que o aprovum permaneçam sentados. (Pausa)
mil u scr estabclccida pelo Conselho Monetário Nacional.
Aprovado.
Por outro ludo, a cobertura do PROAGRO, correspondendo uté a 80%
Aprovado o requerimento, pussa-se à aprcciaçào da mutéria,
(oitenta por cento) do financiamento dc: custeio c investimento concedido por
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Cãmaru n~ 40, instituição financeira. será clcvado pura 100% (cem por cento), bem como, esde 1979 (n• 1.124(79, na casa de origem), de iniciativa do Senhor tendido à parcela de recursos próprios do produtor, prevista no instrumento
Presidente da República, quc: introduz altemções na Lei n\"1 5.969, dc crédito, segundo critérios u serem uprovudos pc:lo Conselho Monetário
dc li de dezembro de 1973, quc institui o Programa de Garuntia da Nacional.
Atividude Agropccuáriu- PROAGRO, (dependendo de purcccrcs
Na Exposiçüo de Motivos que acompanha o Projeto de Lei em tela, os
das Comissões dc Agricultura, de Economia c de Finanças),
Senhores Ministros de Estado da Agricultura c: da Fazenda ressultam:
Sobre a mesa, parecer da Comissõo de Agricultura que será lido pelo Sr.
"Conquanto estu sistem{atica tenhu se constituído em notávcl
)Y-Sccrctíario.
inccntivo, evidenciou-se no decurso da execução do Programa que,
E lido o Jeguime
se os produtores de maior expressão econômica têm conseguido absorver, não sem considerável esforço, a parcela de iisco não coberta
PARECER N• 482, DE 1979
pclo Programa e, além disso, suportar uma taxa dc: contribuição
Da Comlssio de Aarlcullura, sobre o Projeto de Lei da Câmara
mais realista puru constituir recursos cm favor daqueln, o mesmo
n• 40, de 1979 (n• 1.124-A, de 1979, na orlaem) que "introduz altenão tem acontecido com os pequenos produtores rurais. A liqUiraçio na Lei n• 5.969, de li de dezembro de 1973, que institui o Pro·
dação dus operações linanccirns relutivas às operações dc crédito
grama de Garantia da Atlvldade Agropecuárla - PROAGRO".
destes produtores vcm sendo obstaculizada e, nüo raro, até mcsmo
impedida, pelo fato de necessitarem clc:s de recursos prioritúrios
Relator: Senador Pedro Pedrossian
pura a manutenção de suas famílias. E comum observar-se a prática
Acompanhado dc exposição de motivos dos Ministros du Agricultura e
dc: vendu dc: sc:us bens pelos pequenos produtores pura saldar os
d;a Fuzcndu, vem u cstu Comissilo o Projcto de Lc:i, oriundo do Podc:r Execu·
compromissos remanescentes, sabendo-se dc: casos, inclusive, quc
tivo, introduzindo alteruçõcs nu Lei que criou o Programa de Guruntiu du
inplicarum c:m abandono completo du utividnde rural.
Atividadc Agropccuúriu- PROAGRO.
Outro obstúculo consiste nu uus~ncia dc cobertura puru inverO texto cm exume foi submetido à deliberuçào do Congresso Nucionul,
sões com recursos próprios, exigidns c:m tais operuçõcs de crédito, o
pelo Presidcntc d:1 Rcpúblicu, nos termos do urt. SI du Constituição, c, cm
que lcvn uquelcs produtores, visando obtcr o amparo do Progrumn,
seu :1poio, 11 cxposiçilo dc: motivos ministeriul ussegura o seguinte:
a proporcm créditos acima de suns rc:ais neccssidndes linnnceirus,"
l - hia intcrcssc govcrnamentul no descnvolvimdnto agropccu(Jrio;
A rnedidu cncontru-sc c:m sintonia com u ênfase governamental dudu uo
2 - por isso mesmo, é ncccssMio melhorar u eliciênciil c 11 cficúdu dos
Uiplonws c regulamentos que, de uma ou de outru formu, intluencium 1111th·i· sctor agrícola, como priorit(Jrio cm suu pollticu econômicu.
lladc ruml:
Trm:1-sc, nu verdndc, de umn umpliuçi\o dc gar:mtius dos investimentos
J- a Lei que instituiu o PROAGRO ofercceuuo produtor instrumcn- l'Oill recursos próprios c de terceiros alocudos pclo setor, dc fornw u umpmur
to destinado 1r nmparn-lo nus ocusiõcs cm que possam us !i Uns ntividaUcs ser os produtores nu ocorrêndu de fenômenos imprevisíveis que possam reduncomprometidas por evento.~ alheios il sun vontudc c diligêncin:
d:lr crn pcrdu de suu produçilo.
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cela de recursos rmíprios do produtor, prevista no in~trumcnto de
Em umn economia cuja produção agrícola sempre cresceu, menos pclu
crédito, segundo crilérios a serem aprovudos pelo Conselho Mane·
clevuç;io du produtividade, mus, devido u incorporuçiio de novns tcm.ts, re·
t:'lrio Nncional,"
curso uhund:mtc cm nosso território, é óbvio supor que esse estimulo germi·
nuril positivnrncntc, elcvnndo o plantio, sem necessariamente provocar mo·
Art. 3Y Estu lei entrurá c:m vigor na datn de sua publicuçào.
ditic:1çôcs de muiorcs profundidades na estruturu ugrfcolu.
Art. 4~' Rcvog:1m-se as disposições cm contrário,
Se associmlu a outras medidas, que ucrcdit:lmos deverão vir, o seguro
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viunu)- Sobre a mcsu, redução flnul <lo
dado i.IOS investimentos agrícolas contribuirá efctivumentc pum que n ccono·
miu brnsilcirn se torne uma dus muiores ou, quem sabe, a muior produtor:~ de Projeto de Resolução nY 55, de 1979, aprovado nu Ordem do Dia da presente
hcns agricoh1s, cm um universo cconômico cuju demanda de ulimentos cresce scssfio, c que, nos termos do parágrafo único do art. 355 do Regimento, se
não houver objeção do Plenário, será lida pelo Sr. JY.Sccrctário. (Puu!iu.)
cm progressão geométrica,
Do cx.posto, somos pela uprovuçào do Projeto de Lei sJu Cfimma n~'
E lida a seguime
40/79.
PARECER N• 483, DE 1979
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Tem a palavra o nobre Senador
Da Comissão de Redaçio
Saldanha Dcrzi para proferir o purccer da Comissão de Finunçus.
Redaçio final do Projeto de Resolução n• 55, de 1979.
O SR. SALDANHA DERZI (ARENA - MS. Para emitir parecer)Relalor:
Senador
Dirceu Cardoso
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Senhor Prt:sidente du República, com u Mcnsugem nY 159, de IQ79, c
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução n'~ 55, de
nos termos do art. 51 da Constituição, encaminhou ao exame do Congresso 1979, que autoriza u Prefeitura Municipul de Sunta Ros11 (RS) a elevar cm
Na~.:ional, acompunhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Cr$ 7.769.576,60 (sete milhões, setecentos e sessenta e nove mil, quinhentos e
Estado da Fazenda c da Agricultura. projeto de lei que .. introduz alterações setenta c seis cruzeiros c sessenta centavos) o montante de sua dfvidu consoli·
na L<i n• 5.969, de 11 de dezembro de 1973, que institui o Programa deGa· da<la.
rantiu da Ativid<~de Agropccuária - PROAGRO.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 1979.- Adalberto Sena. Presidente
A altc:r:1çiio legal visu a ampliar a sistemática de estímulos ao produtor
rurul, protegendo-o, de forma mais objctiva, dos eventos desastrosos que - Dirceu Cardoso, Relator- Saldanha Derzi.
ocorrem independentemente de sua vontade.
ANEXO AO PARECER N• 483, DE 1979
De fato, pela Lei n~ 5.969, de 1973, os financiamentos de custeio ficaram
Redação final do Projeto de Resolução n• 55, de 1979.
limitados a 80%, segundo normas a serem fixadas pelo Conselho Monetário
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
Nacional. Essa contenção, contudo, tem causado prejuízos ao pequeno pro·
dutor rural, o qual, não raro, se vê impedido de Hquidar seus compromissos VI, da Constituição, c eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
financeiros, sob pena de sacrificar as reservas prioritárias de manutenção da
própria família.
RESOLUÇÃO N•
, DE 1979
Assim, sensibilizado pelos numerosos apelos das classes produtoras, de
Aulorl•a a Prefeitura Municipal de Santa Rosa, Estado do Rio
purlamentares e de instituições financeiras, o Governo Federal tomou a iniGrande do Sul, a elevar em CrS 7.769.576,60 (sele milhões, setecentos
ciativa de propor u alteração do limite de cobertura pura até 100% do tinan·
e sessenta e no•e mil, quinhentos e setenta e seis cruzeiros e sessenta
ciumento de custeio ou investimento, assegurando, dcssu forma, maior incen·
!=enta•os) o montante de sua dfylda con!OIIdada.
tivo ou estimulo às utividades produtoras rurais.
O projeto, portaflto, ao modificar o inciso I do art. 29 c o art. 49 da Lei n~'
O Senado Federal resolve:
5.969, de 1973, atinge a finÜiidade a que se propõe, na alteração que faz ao
Art.
I• É a Prefeitura Municipal de Santa Rosa, Estado do Rio Grande
JlRQAGRO, servindo <lO desenvolvimento da economia nacional.
do
Sul.
nos
termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, do
Em fact: do exposto, opinumos pela aprovação do presente projeto.
Senado Federal, autorizada u elevar cm CrS 7.769.576,60(sete milhões, sete·
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Os pareceres süo favoráveis.
ccnto"s c sessenta e nove mil, quinhentos e setentn c seis cruzeiros c sessenw
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
centavos) o montante de sua dívida consolidada, u fim de que possa contrutar
Em discussão o projeto. (Pausa.)
um empréstimo de igual valor, junto no Banco do Estado do Rio Grande do
Nào havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Sul S.A., este na qualidade de ugcntc financeiro do Banco Nacional da Hubi·
tuçào (BNH), destinado uo financiamento dos serviços de pavimentação as·
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçum sentados. (Pausa.)
f:llticu da Avenida Expedicionúrio Weber, naquele Municfpio, obcdccidus as
condições :1dmitidas pelo Bunco Central do Brusil no respectivo processo.
Aprovado.
A mutéria vai à sanção.
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor nu data de sua publicação.

E o Jeguime o projeto

apro~·ado

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 40, DE 1979
(n' 1.1%4/79, na Cua de orlaem)
Dr: iniciativa do Senhor Prt•sidenle da República

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A redução finullida vui à publi·
caçào. Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. IY-Sccretúrio.
ft lido • aproYodo o .<egulnte

REQUERIMENTO N• 311, DE 1979
Introduz alierações na Lei n• 5.969, de li de dezembro de 1973,
Nos termos do urt. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
que lnslliul o Proarama de Garantia da All•ldade Agropecaúrla - publicação, pura imediata discussão c votação, da redução finul do Projeto de
PROAGRO,
Resolução n• 55, de 1979.
Sulu das Sessões, 28 de agosto de 1979. - Saldanha Dml.
O" Congresso Nacionul decreta':
Art. I• O inci•o I do art. 2• da Lei n• 5.969, de li de dezembro de 1973.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viu nu)- Aprovudo o requerimento, pussu·
passu a vigorar com u seguinte redução:
se 1i nprcciuçüo da redação final anteriormente lida,
Em discussão. (Puusu)
.. Art. 29 ........••....•.•.••.•...•...•..•.•••.•.••..•
Nüo havendo quem queira discuti-lu, decluro-a encerradu.
I - Pelos recursos provenientes da participação dos tomudorcs
Em votuçiio.
de créditos ruruis, nu forma estabelecida pelo Conselho Monct!lrio
Nncionul.''
Os Srs. Senadores que u uprovam permaneçam sentudos. (Pnusa.)
Aprovudn.
Art. 29 o urt. 4'~ du Lei nY 5.969, de li de dezembro de 1973, passa u vi·
A mutéria vui ii promulguçi\o,
HMUr com a seguinte redução:
"Art. 4Y O Progrumu de Garuntiu du Atividnde Agropecuflria
O SR. PRESIDENTE (Lui:t. Viunn)- Nudu muis huvendo ,juc trutur,
- PI~OAG HO, cobrirf1nté cem por cento do linnnciumcnto de cus· vou cnccrrur a prcscnlc scssiio, designando puru :1 ordinl1riu de amunhi\ use·
teio nu investimento concedido por imtituiçào linunccira, c du par- guintc:
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S.çio li)
ORDEM DO DIA
-I-

Votação, cm turno único, do Requerimento nf,l 264, de 1979, do Senador
Orestes Qu~rcia, solicitando o desarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado
n~' 57, de 1978, de sua uutoria, que modifica a redução de dispositivos da Con·
solidaçào das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto· lei n• 5.452, de I• de
maio de 1943.
-

2 -

Votação, cm turno único, do Requerimento nY 266, de 1979, do Senador
Ort:slcs Quérciu, bolicitando o dcsarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado
n~' 135, de 1978, de sua autoria, que estende o direito ao salúrio-ramília aos
empregados domésticos,
-

3 -

Votação, cm turno único, do Requerimento n9 269, de 1979, do Senador
Orestes Quércia, solicitando o dcsarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n~' 192, de 1978, de sua autoria, que altera dispositivo da Consolidação das
Leis do Trabalho.

-

4 -

Votação, em turno único, do Requerimento n• 270, de 1979, do Senador
Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n• 195, de 1978, de sua autoria, que introduz alteração na Consolidação das
Leis do Trabalho.
- 5 Votação, cm turno único, do Requerimento n9 285, de 1979, do Senhor
Senador Lourivnl Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, da exposição feita pelo Ministro de Estado do Interior, Mãrio Andrcazza, ao lançar o Programa de Erradicação de Favelas, no dia 28 de junho
de 1979, em Brasília.

-

6 -

Discussão, cm turno suplementar, do substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n• 123, de 1978 Cn• 1.230/75, na Casa de origem), que altc·
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ra dispositivos da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código Nacio·
nal de Trânsito, tendo
PARECER, sob n• 448, de 1979, da Comissão
- De Redaçio, oferecendo a redação do vencido.
-

7 -

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 3, de 1977
521/71, na Casa de origem), que cria exigências para o registro civil das
entidades de assistência ao menor, tendo
PARECER, sob n• 434, de 1979, da Comissão
- De Constilulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidadc c,
quanto ao mérito, favorável.
(n~

- 8 Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 19, de
I979, do Senador Humberto Lucena, que fixa novos limites de idade para inscrição cm concurso público ou prova de sclcção cm entidades da administração indircta, c dâ outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 429 c 430, de 1979, das Comissões:
- De Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidadc; c
- De Senlço Público Civil, favorável, com voto vencido, cm separado,
do Senador Bernardino Viana.
- 9 Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 58, de
I979, do Senador Nelson Carneiro, que introduz alteração no Decreto-lei n9
221, de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a protcção c estímulos à pesca, tendo
PARECERES, sob n•s 412 c 413, de 1979, das Comissões:
-De Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc nos
termos do substitutivo que oferece, c
- De Agricultura, favorável ao projeto nos termos do substitutivo da
Comissão de Constituição c Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 55 minuros.)

ATASDECOMISSOES
ATAS DAS COMISSOES
COMISSÃO DE FINANÇAS
IS• REUNIÃO, REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 1979

Relator: Senador Amaral Peixoto
Parecer: Favorãvcl
Conclusão: Aprovação do parecer
Projeto de Lei da Câmara n• 2Sf79- Introduz modificações na Lei
n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia do-Tem·
po de Serviço.
Relator: Senador Jutahy Magalhães
Parecer: Favorâvcl ao Projeto c à Emenda n• I·CLS
Conclusão: Aprovação do parecer
Projeto de Lei da Câmara n• 80/77- Acrescenta parAgrafo ao art. 323
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452,
de I• de maio de 1943.
Relator: Senador Arnon de Mcllo
Parecer: Contrãrio
Conclusão: Aprovação do parecer
Oficio n•99·VP/FPS/79- Do Vicc-Prcsidcntc da Fundação das Pionci·
rus Sociais, encaminhando ao Senado Federal, cópia completa da Tomada de
Contas du Fundação das Pioneiras Sociais referente ao exercício de 1978.
Relator: Senador Jorge Kalumc
Parecer: Pelo arquivumcnto do relatório
Conclusão: Vista ao Senador Affonso Camargo
~ retirada da pauta o Projeto de Resolução n• 43/78.
Esgotada a pauta de trubalhos, encerra-se a reunião, lavrando cu, Carlos
Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente Ato., que, lida c a pro·
vadu, scrlt assinada pelo Senhor Presidente.

Ãs dez horas do dia vinte c três de agosto de mil novecentos c setenta c
nove, na Sala .. Ruy Barbosa", presentes os Senhores Senadores Cunha Lima
-Presidente, Amaral Peixoto, Jorge Kalumc, Pedro Simon, Saldanha Dcrzi,
Mauro Bcncvidcs, Jutahy Magalhães, Lomanto Júnior, Affonso Camargo,
Arnon de Mcllo c Tancrcdo Neves, reúne-se a Comissão de Finanças.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Raimundo Parente, Vicente Vuolo, Alberto Silva, Amaral Furlan, Mendes
Canale, Roberto Sturnino c Tcotõnio Vilela.
Ao constatar a existência de número regimental, o Sr. Presidente declara
abertos os trabalhos, sendo, na oportunidade, lida c aprovada u Ata da. rcu·
nião anterior.
A seguir, são examinadas as seguintes proposições:
Projeto de Resolução n• 51/76- Institui o Museu Histórico do Senado
Federal, c determina outras providências,
Relator: Senador Tancredo Neves
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovaçilo do parecer
Projeto de Lei du Câmara n~' 17/78- Dispõe sobre a profissilo de técni·
co cm prótese dcntúria, c determina outra providências.
Relutar: Scnudor Amaral Peixoto
Parecer: f'avor:'wc:l
Conclusão: Aprovação do pnrecer
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
Projeto de Lei d:t Climuru nY 32/77- Acrcscentu purágrufo ao urtigo 3~
12• REUNIÃO, REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 1979
do Decreto-lei n• 9.~53, de 13 de setembro de 1946, que atribui à Confcdc·
ruçiiu Nm:ionul do Comércio o cncnrgo de criar c organizar o Serviço Social
Às dez horus do dia vinte c três de agosto do ano de mil novecentos c se·
c.Jo Comércio.
tcntu c nove, nu Saiu de Reuniões do Anexo /l, reúne-se a Comissão de Legis·
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laçiio Social, com a presença dos Senhores Senadores Lcnoir V;~rgus PrcsiJentc, Eunice Michiles, Franco Montara, Nelson Cmnciro, Aloysio
Chaves, Hcnri~JliC de La Roque, Humberto Lucena c: Jc.~sé Freire.
Dci.~;am Uc comparecer, por motivo justilic;.ulo, os Senhores Sem1dore,.;
Muacyr Dai la c Helvidio Nunes.
C'unst:ltada ;1 c:dslCncia de quonm1, o Senhor Presidente declara ahcrto!l
os trub;1lhos, sendo dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que i:
dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente concede o paluvru ao Senador Aloysio
Ch:1ves, que rclatu as seguintes proposições:
Projeto de lei da C:imura nQ 34, de 1979, que .. altera n legislação previdendária rclativu ao ex·combutentc", o qual-recebe parecer fnvorúvcl, que i:
;!provado.
Projeto de Lei do Senado nY 26, de 1979, que .. acrescenta parúgrafos ao
art. 517 da Consolidação das Leis do Trabalho", sendo o parecer, pelo
sobrestumento do Projeto, aprovado com voto contrário dos Senhores Sena·
dores Franco Montara c Humberto Lucena.
Projeto de Lei do Senado 271, de 1975, que "dispõe sobre a inscrição dos
funcio.núrios municipais junto no INPS", recebendo parecer pela aprovação
do Projeto, na forma do Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça.
Parecer aprovado.
Prosseguindo, o Senhor Presidente passa n palavra ao Senador Jessé
Freire, que oferece parecer pela rejeição do Projeto de Lei do Senado n~' 45,
de 1979, que "acrescenta c modifica a redaçilo de dispositivos da Lei
n• 5.107, de 13 de setembro de 1966 (Fundo de Garantia do Tempo de Ser·
viço}. Em virtude da concessão de vista ao Senador Humberto Lucena, não
foi submetido à votação.
Dando continuidade, o Senador Jcssé Freire passa, então, a relatar o Pro·
jeto de lei do Senado nQ 66, de 1979, que "acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim de assegurar estabilidade provisória
ao empregado que ajuíza reclamação trabalhista contra o empregador", rccc·
bendo parecer pela rejeição do mesmo, que é aprovado, com voto contrário
dos Senhores Senadores Franco Montara c Humberto Lucena.
logo após, a Presidência passa a palavra ao Senhor Senador Jaison Barreto, que relata o Projeto de Lei da Câmara nQ 29, de 1979, que ''acrescenta
dispositivo ao art. 29 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo
Decreto-lei n' 5.452, de I' de maio de 1943", emitindo parecer por audiência
da Comissão de Constituição c Justiça, Aprovado,
São adiadas, por determinação da Presidência, as seguintes proposições:
I -Projeto de Lei do Senado n• 242, de 1977 Complementar;
2 - Projeto de Lei do Senado n• 33, de 1979;

J- Mensagem n1' H4, de 1979:
4- Projeto llc Lei Un Cúmaw nll 31, ílc 1977:
S- Prujcto de Lei da C[! mura nll J2, de 1'>79:
6- Projeto Jc Lei da C'úmara n~' 77, de J97S;
7- Projeto de Lei da CitnJJra n"' 170, de !974 e
H- Projeto de Lei do Scn:tílo n9 J2, de 1979.
Nada mub havendo a tmtar, encerra-se J rcuni~o. lavrando cu, Lcila
lcivo1s Ferro Costa, Assi.~lcnte d:~ C.:unis~.iio, u presente Al:l, que, lida c apro·
v:ula, ser1'1 assinnd11 pcln Senhor Presidente.

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS

S• REUNIÃO, REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 1979.
Âs dez horas do dia vinte e oito de ogosto de mil novecentos c setenta e
nove, na Sala "Clóvis Bevilácqua", presentes os Senhores Senadores Mendes
Canale, Presidente, Almir Pinto, Vicente Vuolo, Alberto Silvos c José Lins,
reúne-se a Comissão de Assuntos Regionais.
Deixam de comparecer por motivo justificado, os Senhores Senadores
Evandro Carreira, Agcnor Maria, Mouro Bencvidcs c a Senhora Senadora
Eunice Michiles.
Ao constatar a existência de número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, sendo, na oportunidade, lida e aprovada a ata da
reunião anterior.
Em seguida, é apreciado o projeto de Lei da Câmara n' 37/79, que "au·
toriza o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas- DNOCS, Au·
tarquia vinculada ao Ministério do Interior, a doar o imóvel que menciona,
situado no Municfpio de Sobral, Estado do Ccarâ.
Após submetido à discussão c colocado em votação, é aprovado o pare·
ccr favorável, apresentado pelo Relator, Senador Almir Pinto.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu, Carlos
Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida c apro·
vada, serú assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
(•) Atas da I• c 2• reuniões, realizadas, respectivamente, cm 5-4-78 e
3-S-78.
(•) Serão publicadas cm Suplemento à presente edição.
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MESA

LIDERANÇA DA ARINA I DA MAIORIA

Líder
Jorbo1 Pauorinha

Vln·Lid•r•a
Luiz Viana (ARENA- BA)

Aloy1io Chave1
J0111 Linl
Aderbol Juremo
lomonto Junior
Moocyr Oolto
Murilo Bodoro
Saldanha Cerzi

LouriYol Bop1i1to {ARENA- SE)

Nilo Coelho (ARENA- PE)

LIDERANÇA DO MDI I DA MINORIA

2•· Vlce-Pre1ldente

Gastóo MUller (ARENA- MT)

Lid•r
Paulo Brouard

Di norte Mariz {ARENA- RN)

Vlce·Lider••

1 •·S•crelárlo

Henrique Sontillo
Humberto Lucena
MorCOI Freire
Mauro BeneYides
Ores tu Ouercio
Pedro Simon
Roberto Saturnino

Suplentea de S•cretlirlo•
Ate~ondre

Costa (ARENA- MA)
Jorge ICalume (ARENA -

2•·S•cretárlo
Gabriel

Herme~

Panas Pórta (ARENA - SE)

(ARENA- PA)

COMISSOES

Diretor: AntOnio Carlos de Nogue·lra
Local: AriiXO 11- Terreo
Telelonn, 223·6244 e225·8505- Ramais 193e 2.57

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
Chefe, C6ndido Hippertl
local: Ane~o 11 - Terreo
Telefone1 225·850.5 - Ramais 301 e 313

Titulares

Auistente1 Carlo1 Guilherme Fon1eco- Romol676
Reunioe~1 Ter~OI•feiros, 01 10:00 horo1
Local: Solo "CioYil BeYilocquo"- Ane•a 11- Romol623

I. EYela1io Vieira

2. LeiteChaYel
3. Ja1e Richa

MOB
1. Agenor Mario
2. Amoral Peixoto

Aui1tante, Sonio Andrade Pei•oto- Romol307
Raunia.,,, Quarlol·feiral, 01 10,00 horo1
Local, Sola "Ru)' Borba1a"- Ane•o 11- Romais621 e 716

COMISSÀO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)
(7 memlHOI)

COMISSAO OE CONSTITUIÇÀO EJUSTIÇA- (CCJ)
(15 membros)
COMPOSIÇÀO

Pr~1id1nte1

Henrique de lo Rocque
1•·Vic1·Pr11id1nte, Al<.)'lio Chovei
2'·Vice•Prt~idente, Hugo Ramal

Pre1idente1 Jeue Freire
Vice·Pre1idente: Lozoro Barbozo
Suplente~

Titularei
1. Jeue Freire
2. Jo1e Sarney
3. Pouo1 POrta
4. Saldanha Cerzi
Aflon1o Comorgo
6. Murilo Bodoro
7. Benedito Ferreiro

Suplente1
ARENA
I. lenoir Vargo1
I. Henrique de la Rocque
2. JaCo Colmon
2. HeiYidio Nuneli
3. Almir Pinto
3. Jo11e Sarne)'
o4, Mihon Cabral
4. AIO)'IiO ChoYel
.5. Bernardino Viana
5. Aderbal Juremo
ó. Arnon de Mello
6. Murilo Sedara
7. MOOC)'t Oollo
B. Amoral Furlan
9 Raimundo Parente
MOB
I. Hugo Roma1
1. Cunho Limo
2. Leite Chovei
2. Toncredo NeYel
3. Lazoro Borbozo
3. Dirceu Cardo1o
4. Nel1on Carneiro
Paulo Brouord
6. Franco Montara

1. !tomar Franco

2. Lozoro BorboJa
3. Adalberto Sena
Mouro BeneYidlll

..

ARENA
1, Jolil Guiomard
2. Tor1o Outro
3. Bendito Con11o1
o4, MOOC)'t Oollo

'·

Aniilen!e, Modo Heleno Bueno BrondOo- Romol305
ReuniOe11 Ouarlol·feiroli, 01 IO,OQhorol
local, Sala "CiaYil Bevilocq'uo" -Anuo 11- Romol623

MOB
1. Henrique Santillo,
2. Roberto Saturnino
3. Gilvon :\acho

Auistente 1 Ronaldo Pacheco de CJii..,eira'- Ramal 306
ReuniOe11 Quintol·feirol, 01 10,00 horo1
Local, Sola "Ruy 8arb010"- Ane•o 11- Ramoi1621 e 716

Titulares

COMPOSIÇÀO

Pre1'1dente, Mend111 Canele
Vice·Prelidente, Agenor Mario

COMPOSIÇAO

'·

Pr11idenle1 EYelosio Vieira
Vice·Prnidente1 Leite ChoYel

I. Pauo1 POrto
2. Benedito Canelai
3. Pedro Pedrouion
4. J01e lin1

MOB
1. Marcos Freire
2, Humberto Lucena

I. EYondro Carreira
2. Agenor Mario
3. Mauro BeneYide1

COMPOSIÇÀO

Suplenlel
ARENA
1, Jutahy Mogolhóel
2. Affon1o Comorgo
3. Joào Calmon

COMISSÀO 00 DISTRITO FEDERAL- (COF)
(11 membros)

Suplantei
ARENA
I. Raimundo Parente
2. Alberto SiiYa
3. Almir Pinto

I. Mendes Conote
2. Jose Lin1
3. Eunice Michilltl
4. Vicente Vualo

COMISSAO OE AGRICULTURA- (CA)
(7 membros)

Titularei

AC)

Benedito Canela' (ARENA - MT)

COMISSÃO OE ECONOMIA - (CE)
(11 membra1)
COMPOSIÇÀO

Pre1idente1 Jtomor Franco
Více•Prcuidente' Roberto Soturnino
Titularei
I. Arnon de Metia
2. Bernardino Viana
3. Jo1eliM
4. Jeue Freire
5. Milton Cabral
6. Benedito Canelai
7. Luir CoYolconte
I. Roberto Saturnlno
2. Itamar Franco

3. Mortal Frehe
4. Pedro Sin1on

Suplente!
ARENA
I. Helvldio Nun11
2. Alberto SiiYo
3. Benedito Ferreira
Vicente Vuolo

..

MOB
I. Jo11 Rlcha
2. Ore1t11 Quercio
3. Toncredo NeYII
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;

Auist~nte: Daniel Reis de Souza- Ramoló7.5
Reuni6115: Quorto•·leiral, os 10130 hora1
Local: Solo "Ruy Borboto"- Anua U- Ramais 621e 716

i

'·'

COMISSÀO CE EOUCAÇÀO ECULTURA- (CE C)
(9 mumbros)

A~;o!lto

MOB

MPB

1 Franco Mor.toro
2. Humberto Lucena
3. Joi1on Barreto

1 Nel1on Carneiro
2. Morco1 Freire

Aui1tenter Daniel Aai1 cHI Sou1a - Ramal67.5
Reuniões, Quintos·leirat, os 11100 hora'
local: Solo "Ciovili Bovilocqua"- Ane•o U- Roma1623

de 1979

1. Paulo Brouard
2. Nel1on Carneiro
3. Itamar Franco
Jo1o Richo
5 Amoral Pei•oto
6. foncreda Nev11

1. Marcai Freire
2. Mouro Benevidu
3. Leile Chovei

'·

Auilhmlc" Condido Hipptrrll -- Ramoi1 301·313
Quortal.feirot, 01 11100 horas
Local: Sala "Ruy Borboto"- AI'IDliO 11- Ramais ó21a 716

COMPOSIÇÀO

RavnióiUI

Pre1id~nte1 Joáa Calmon
Vice•Presidenle: Jutohy Magolhôn

Suplente~

Titularn
1.
2.
3.
"·
.5.
6

COMISSAO DE MINAS E ENERGIA- (CME)
(7 membro1)
COMPOSIÇAO

ARENA
1. Jose Lins
2. Arnon de Mollo
3. Jorge Kolume
4, Pedro Podrouion

Joao Colmon
Torso Outro
Jutohy Mogolhóet
Aloysio Chave1
Adirbol Juremo
Eunice Michiles

COMISSAO OE SAÚDE- (CS)

1, Adalberto Sono
2. Evolosio Vieira
3. Franco Montara

1. Marcot Freire
2. Gilvan Racho

Auistento1 Sónia Andrade Pei•oto - Ramal 307
Revnióll\1 Quintot·foiral, à1 10100 horas
Locah Sala "Ciovit Bevilocqua"- Ano11o 11- Ramal 623

membro1)

COMPOSIÇAO

Titulor11
MOB

(7

Presidente1 Arnon de MeUo
Vice·Pre1idonle1 Ãlborta Silvo

1. Lui: Cavalcante
2. Milton Cabral
3. Alberto Silva
4. Arnon de Mello
1. Dirceu Cordo1o
2. Itamar Franco
3. Henrique Santillo

Suplent11
ARENA
1. Affon1o Comorgo
2, Ja6o Colmon
3, Jutahy Mogolhóet
MOB
I. Gii'IOn Rocha
2. Roberto Soturnino

Pre1idonter Gilvan Racho
Vice·Pr1iidonte1 Henrique SontiJio
TitYiorot

Suplentll
ARENA
1. Saldanha Oerzi
2. Jorge Kolume
3. Benedito Caneln1

1. Lamento Junior
2. Almir Pinto
3. Alberto Silvo
4. Jose Guiamord

MOS
COMISSAO OE FINANÇAS - (CF)

(17 membros)

AUi1tente1 Ronoldo Pacheco de Oliveira- Romol306
Reunióe1r Quartot·feiros, às 11100 horat
Lacal1 Aneao "8"- Sola ao lodo do Gob, do Sr. Se~odar
Joóo Basco- Romal484

COMPOSIÇÁO

Prelidento1 Cunho Lima
Vico·Pruidente1 Toncredo Nev11
Suplentes
ARENA
1, Saldanha Oerzi
2. Htnrique de La Rocque
3. Jeué Freire
4. JaM Sarney
5. Milton Cabral
6, JoM Guiamord

1,
2.
3.
4.
5.
6.
1.
8.

Raimundo Pa,.nte
Arnon de Mello
Lomanta Júnior
Affan.a Comarga
Vicente Vuala
Alberto Silvo
Amaral Furlan
Jorge ICalume
9. Jutahy Magolhllu
10. Mtnd11 Canal•

COMISSÀO OE REOAÇÀO- (CR)

1. Gilvan Racho
2. Henrique SontiUo
3. Joison Barreto

1, Jose Richo
2. Adalberto Seno

Aniltanlo: Carlos Guilherme Fonteco- Romol676
Rounión Ouintos·feirot, 01 101JO horo1
Locol1 Sola "Ruy 8arbo1o"- Anexo 11- Ramoi1o 621 e 716

(.5 membrol)
COMPOSIÇAO
COMISSÀO OE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)

Pretidento: Dirceu Cordo1o
Vice·Pretidontet Adalberto Seno

(7 membros)
COMPOSIÇ~O

Titulares
1. Tono Outro
2. Saldanha Oerzi
3. Mondo1 Canele

Suplente•
ARENA
1. João Calmon
2, Murilo Badoro
3, Jo.e Sorney

Prttidente1 Jorge Kalume
Vlce·Pre•idente1 Mouro Benevidel
Suplente•
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Amaral Furlan
3. Ja.. Gulomord

MDB

1. Dirceu Cordeio

1. Hugo ROmo1o

2. Adalberto Sena
MOB

1. Cunho Uma
I, Paulo Brouord
2. Toncreda Nem
2. Marco• Freire
3. Roberto Saturnlno
3. Lazaro Barbazo
4, Jalé Richa
•· Amoral Pel11ato
5. Pedro Simon
6. Mauro Benevide•
7. Teot6nlo Vilela
AUitlente1 Carlos Guilherme Fonteca - Ramal 676
Reuniôu Quintat•leiras, ôt 9130 hora1
Locol1 Sala "Ciovi1 Bevilocquo" - Aneao 11 -Ramal 643

AUi1tenter Maria Therezo Magolhilel MaMo - Ramal 13•
Rtuniôet: Quinta1·feira1, Cu 12t00 hora•
Lacolt Sola "Ciovia Bevilacquo" - Ane•o 11 - Ramal 623

COMISSAO OE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE)

(15 membro!)
COMPOSIÇ~O

Pre1idente1 Tnrso Outro
1•·Vice·Prelidente• Saldanha Cerzi
2•·Vice·Pretldenlel Lamento Jt.inior

COMISSAO OE LEGISLAÇAO SOCIAL- (CLS)

(9 membrot)

1.
2.
3.
4.

Jorge Kalume
Luiz Covolcontt
Murilo &odora
S.nedito Ferrtiro

MOB

1. Mouro Benevide1
2. Agenor Maria
3. Hugo Rama1

1. Cunho limo
2. Joi.an Barreto

A11itfente1 Corlo1 Guilherme Fon~eco - Romol676
Reuni0.11 Qyortal·feirot, à1 9t30 hora•
Locol1 Solo "Ruy Borbota"- Ane•o 11- Romail621 e 716

COMISSAO OE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC)

(7 membro•)

COMPOSIÇAO

Pretidente1 HeMdlo Nuno1
Vice·Pretidente1 Leno!r Vorgot
Titularas
1.
2.
3.
<4.
5,
6.

Lenolr Vorga1
Helvidio Nune1
Jeue Freire
Moocyr OaUa
Henrique de La Rocque
Aloy1io Chovet

Suplente1
ARENA
1, Jutohy Mogolhoea
2. Raimundo Parente
3. Eunice Mlchlln
<4. Benedito Canelai

Titularei
1,
2.
3.
4.
.5.
6.
7,
B.
9,

Tarso Outra
Bernardino Viana
<.aldonho Derzi
lamenta Junior
Mendet Canelo
Aderbal Juremo
Almlr Pinto
lenoir Vargo1
JOIO Sarney

Suplente•
ARENA
1, Aloy•ia Chavttl
2. Pedro Pedroulon
3. Henrique de Lo Rocque
<6, Jatt Gulomard
5. Lulr Covolcant•
6.

COMPOSIÇ~O

Prttidente1 E~ondra Carreira
Vice·Pre•idenlel Humberto Lucena
Titularei
1. Raimundo Parente
2. Henriquo dela Rocquo

3. Bernardino VIana
4. Alberto Silvo

1. Alfon1o Comorgo
2, Pedro Pedroulan
3, Aderbal Juremo

A~u~.:lode

1.
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MOS
1. Ore•te• Ouercio
2. EveloliQ, Vieira

e. . andro Carreiro

2. Humberto Lucena
:3. Lotara Bcllbozo

S) SERVtc;O DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
EOE INQU~RITO

Suplent11

Titulare•

ARENA

Anilfonte1 Sónio Andrade Pei)lafo- Romlll307
Reunióu: Ouinto•·feirol, os 91:JO hora!
Locol 1 Sala "Ruy borboso"- Anuo 11- Ramais 621 e716

1.
2.
3.
4.

1. Panos Pórto
2. Lamento Junior
3. Alberto SiiYo

Benedito Ferreiro
Vicente Vuola
Pedro Pedrauion
AlfonKI Camargo

ComiuOI\ Tempororios
Chefe: Ruth de Souza Cattra
Local: Ane•o 11- Terreo
Telefone: 22.5·8505- Ramol303
1) ComÍUÔe5 Tempororios poro Projeto! do C:ongreuo No·
cional
2) Comiuoe5 Tempororio1 poro Apreciação de Ve!Cii
3) Comi110e5 Especiail e delnquerito, e
ol} CominOo Mi1to do Projeto de lei Orçamentaria (ar!.
do Regimento Comum),

MOS

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇ'OES
E OBRAS PUBLICAS -(CT)
(7 membro•)

1. EYandra Carreiro
2. Lozoro Borbo•a
:3. 0111~1111 Quercio

1. Leite Choves
2. AgenorMorio

COMPOSICÀO

Ani1Tente: Ranoldo Pacheco de OliYeiro- Ramal 306
Reunióelo: TerçOI•feiral, 01 10:00 horo1
local: Solo "Ruy Barbo1a"- Ane•o 11- Ramoi1621 e716

Pre11dente1 &enedito Ferreira
Vice•Pre1idente: Vicente Vuolo

SERVIÇO OE

CO~IISSÕCS

Au1stentl\ de ComiuDI\1 Horoldo Pereira Fernandli - Ra·
..,al674; Alfeu de OliYeira- lfomol 074; Cleide Mario S. F.
Cruz- Rama1.598; Mauro Lopel de Sa- Ramal310; Leilo
LeiYos Ferro Co1to - Ramal 314,

DCil'IANENTES

HOnf.RIO DAS REUNIÕES DAS COM!SSÕE5 PE!Co!'ANENTES DO SENADO FEDERAL
rMU~

IIO!li'..S

TERÇA
c.T.
C.A.R.

09:30

RU~

QUA~TA

C.S.N.

c.c.J.
10:00
C.A.

D/1ROOSA

CLOVIS D"V!Lf.CQUA
Ramal - 623

s

GUILHERME

CLOVIS BEVILACQUA MARIA
HELENA
Ramal - 623

DANIEL

C.R.E.

RUY BARBOSA
Ramais-621 o 7l6

CÂNDIDO

C.M.E.

ANEXO
Ramal

ll:OO

-

•o•
484

CLOVIS OCVI~~CQU,\

Ramal - 623

ASSISTE::TE
GU!l~EIIME

C.S.P.C.

RUY Ili\RDOSA
Rrunais-G2' e 7l6

SONIA

C.E.C

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

SON!A

c.o.r.

RUY Bl,RDOSA
Ra.rnais-621 e 7l6

RONhLOO

10:30

c.s.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 7l6

GUILIIERHE

ll:OO

C.L.S.

CLOVIS BCVILACQUA
Ramal - 623

DANIEL

12:00

C.R.

CLOVIS BEVILf.CQUA
Ramal - 623

10:00

SONIA

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 7l6

C.E.

S 1\ L li. S

09:30

RUY BARBOSA
Ramais-621 c 7l6

'"

QUINTA
C.P.

GUILHERHE
ASSISTENTE

RUY BARBOSA

IIORAS

RONALDO

ALAS

Ramais-621 e

10:30

ASSIST~NTE

Rtunais-621 c 7l6

10:00

P.ORAS

S/\LAS

O ;.NO DC 1!:179

RONALOO

~lAR IA
THEREZA

,,. ;,,•
,'-~~~\'\\1\1
.'~,!:·'1 ·~'!~ll~~·~,Y.'fl-if.:~ '•Xfl.\WJt::
··~···1,, .. , j_'_,/r;., ... , 'li.,. ' ·-.• '·. "'···

í'

:'''I!!!!
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção li
QUINTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 1979

ANO XXXIV - N• 101

BRAS[LIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.44, inciso l,da Constituição, c eu, Luiz Viana, Presi·
dente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 54, DE 1979
Aprova o texto do Acordo sobre Imunidades, Isenções e Privilégios do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata no Território dos Poises Membros, aprovado na IX Reunlio de Chanceleres dos Países
da Bacia do Prata, a 9 de dezembro de 1977.
Art. 1• f. ~provado o texto do Acordo sobre imunidades, Isenções e Privilégi?s do Fundo Financeiro para <i Dese~
volvimento da Bacia do Prata no Território dos Países Membros, aprovado na IX Reumi!o de Chanceleres dos Países da Bacta
do Prata, a 9 de dezembro de 1977.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra cm vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de agosto de 1979. - Senador Luiz Viana, Presidente.

ACORDO SOBRE IMUNIDADES, 1SENÇ0ES E PRIVILtGIOS
DO FUNDO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO
DA BACIA DO PRATA NO TERRITÓRIO
DOS PAISES MEMBROS.
CAPITULO I
Dcnnlçaa

j) a expressão "Secretaria Executiva" significa o órgilo operativo do

Fundo;
k) a expressão "arquivos do Fu~do" compreende: corrcspondencin, ma..
nuscritos, fotogranas, filmes, gravações sonoras c todos os documentos de

qualquer natureza de propriedade do Fundo que este tenha cm seu poder.
CAPITULO 11
O Fuado

Artigo I

Artigo 2

Para os efeitos deste Acordo:
a) a expressão "Fundo" significa o Fundo Financeiro para o Dcscnvol·
vimento da Bacia do Prata;
b) a expressão "Palses Membros" significa os Palses Membros do Tra·
tado da Bacia do Prata;

O Fundo c seus bens, cm qUalquer lugar cm que se encontrem c quem os

tenha cm seu poder, gozam de imunidodt dt juri.rdiçào, cxceto na medida cm
que o Fundo, cm algum caso panicular, tenha renunciado expressamente a

ela. Por~m, a renúncia de imunidade não pode estender·sc a forma alguma de

execução.
O Fundo, atravts da Dirctoria Executiva, adotarA as medidas adequadas
o Governo c os Governos dos Pa(scs Mcmbrosj
para a solução de 1itfgios decorrentes de contratos ou outros atas de direito
d) a expressão "Autoridades Competentes" sisnifica as autoridades dos privado nos quais seja parte.
c) as expressões "Governo" c "Governos" significam, respectivamente,

Palscs Membros, de conformidade com. as Leis dos mesmos;

e) a expressão "Bens" compreende os imóveis, móveis, direitos, fundos
cm qualquer moeda, ouro, divisas, haveres (receitas), publicnçõcs c tudo
aquilo que constitui o património do Fundo;
O a expressão "Administradores do Fundo" significa os Governadores
c Di retores Executivos a que se refere o Capitulo VIl do Convênio Constituti·
vo do Fundo c seus assessores:
a:) a expressão "FuncionArias do Fundo" significa o Secretário Executivo, os membros do pessoal t~cnico administrativo c os assessores contratados
do Fundo;
h) u expressão "Funcionários dos órgãos internacionais nsscssorcsu sig·
nificn os representantes dos órgãos internacionais que prestam nsscssoramcnto técnico no Fundo.
I) a expressão "Sede do Fundo" significa os locais ocupudos pelo Fun·
do;

'

Artigo

A sede do Fundo

j

~

invioldvcl. Os bens do Fundo, cm qualquer lugar
onde se encontrem c quem quer que os tenha cm seu poder, estilo isentos de
registro, requisição, confiscação, expropriação c de qualquer outra forma de
intervenção, seja por via de açilo executiva, administrativa, judicial ou legista..
tiva.
Artigo 4
Os arquivos do Fundo sfto invioldvcis cm qualquer lugar que se encon ..
trem.
Artigo 5
O Fundo pode ter cm seu poder recursos cm qualquer moeda, c divisas
correntes, bem como l!tulos, açõcs, valores c bónus c transferi· los livremente
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de um pais purn outro e de um lugar para outro no território de qunlquer pais gciros Cde tmJo st:rviço !lildOnlll, sr10 CXtcnsiV:.\S l\0 Cônjuge, filhm, ~oltcirtl~ C
lilhos menores de idade.
c convertê-los cm outrns moedas,
No cxcrcfcio dos direitos que lhe silo outorgados cm virtude deste Arti·
ArtiKo 10
go, o Fundo nào poderá ser submetido u fiscaliznçõt:s, regulamentos, mora·
As
inwnid:~dc~
de
jurisdição
rctos ;~tos c expressões, :1 que se refere o
tórias c outras medidas similmes por parte dos Governos, Porém, o Fundo
prestarli devida atcnçilo u toda solicitaçilo que formular o Governo de um itcmn) do artigo tJ, continuarilo depois que os Allministrndorcs do Fundo tcPaís membro, nn medida em que estime possível atendê-la sem detrimento de nh:un terminado sua missão,
seus próprios interesses.
ArtiKO Jl
Artigo 6

O Fundo c seus bens estão bentos no território dos Países membros:
a) de todo imposto direto; c
b) de direitos de alriindega, proibições c restrições à importação e exportação, relativos nos artigos importados ou exportados pelo Ffundo para seu
uso oficinl. Os artigos importados sob estUs isenções nilo serão vendidos no
país no qual tenham sido introduzidos, se nilo conforme as condições estabelecidas pelo Governo respectivo.
,
O Fundo, cm princípio, não reclamará a isenção de impostos no consumo, à venda e de outros indirctos. Porém, os Países membros adotarào, sempre que lhes seja possível, as disposições administrativas pertinentes para a
isenção ou reembolso da quantia correspondente a tais impostos, quando o
Fundo efctuar, para seu uso oficial, compras importantes em cujo preço este·
ja incorporado o imposto,
O Fundo nilo reclamará isenção alguma de tarifas e taxas que constituam remuneraçil,o por serviços de utilidade pública.
Artigo 7
O Fundo goza no território de cada um dos Pafscs Membros, para suas
comunicações oficiais, de facilidades não menos favoráveis do que aquelas
outorgadas pelo Governo a qualquer outro órgão internacional cin matéria
de prioridades, contribuições, tarifas e impostos sobre correspondência, cabogramas, telegramas, radiogramas, telefotografias, telefones c outras comunicuções, bem como de tarifas de imprensa c rádio,
Nenhuma censura será aplicada à correspondência c outras comuncações oficiais do Fundo.
O Fundo tem direito de usar códigos e de expedir e receber su"a correspondência, seja pelos correios ou malas, os quais gozam das mesmas imunidades c privilégios que os concedidos aos correios e malas diplomáticas.
As disposições deste artigo não podem ser interpretadas como proibiti·
vas para a adoçilo de medidas apropriadas de segurança que serão determinadas mediante acordo entre um Pais Membro c o Fundo.
Artigo 8

Os privilégios, imunidades e franquias, a que se refere este Capítulo, sno
concdtos cxclusivumente déstinudos ao cumprimento das finalidades prÓ·
pri:1s do Fundo.

CAPITULO Ili
Admlnlslradotes do Fundo

Artigo 9

Os Administrudorcs do Fundo, enquanto exerçam suas funções e duranh: a viagem de idu aos lugmcs onde descmpcnharilo sua missão, bem como no
seu regresso, go:r.um dos privilégios e imunidades seguintes:
a) lmunid:~de dejuriscliçào,u respeito dos ates executados c das expressões cmitid:~s no desempenho de suus funções, sejum estus omis ou escritus,
contra detenção ou prisão pessoal, contru embargo de sua bagagem pessoal c
contm todo procedimento judicial;
b) Direito de usur códigos c receber e expedir documentos c correspondência p~r mensageiros ou em malus lacrudas;
c) Isenção das restrições de imigração e registro de estrangeiros e de
todo serviço de c:tritter nacional;
d) Iguais imunidades e frunquius que us ucordudus aos cnviudos diplonHiticos, a rc.~pcito de suas b:.1gugcns pessoais e dos utcnsflios e matcriuis de
tmhalhu destinndos no uso oficiul:c
c) AlJUclcs outros privilégios, imunidudcs e fucilidudes de que gozam os
cnvi:~dos lliplom{lticos, cxccto no que se refere H iscnçiío de impostos sobre n
venda cu consumo ou llircitos de ulf:.lndegu sobre mcrcudorius importadus
~tuc n~lll sejoun as indicadus no item precedente,
As imunidudt:s contra detcnçiío ou prisiío pt:ssoul, contru cm burgo de
bagagem pcss,1ut c as isc.:nçõcs da~ restrições de imigrnçi'lo c registro de cstrun-

o~ privil~gios c imunidades são outorgados aos Administrullorcs do
Funt.lo cm salv:.~gumda de sua independência no exercício de suas funções cm
rclm;ào uo mesmo. Por conseguinte, cmla País membro deve renunciar aos
privilégios c imunidades conferidos a um ou mais Administrudorcs nos casos
cm que o gozo dos mesmos, conforme seu próprio critério, diliculte o ilndamcnto da justiç<.~ c desde que essa renúncia não prejudique os fins pura os
quais for:.1m outorgados.

Artigo 12

As disposições dos artigos 9 e 10 ntio obrigum a nenhum Pu is membro •1
conceder quaisquer dos privilégios c imunidades neles referidos a nenhum dos
seus nacionais, nem a qualquer pessoa que o representnr no Fundo,
CAPITULO IV
Funcionários do Fundo
Artigo 13
O Secretário Executivo ou aqtn:le que exerça suas funções e os altos funcionários do Fundo, que sejam qualificados como tais pela Diretoria Executivu, go:tum dt~s mesmas imunidades c privilégios assinalados no artigo 9, nas
condições estabelecidas no Artigo 10.
Artigo 14

Os demais funcionários do Fundo gozum das imunidades c privilégios
assinalados nos itens a, b, c e d do artigo 9.
Além disso, estilo isentos nos Países membros de qualquer tipo de impos·
tos sobre os s:tlários e emolumentos que recebem do Fundo e gozam das mesmas franquit~s que as concedidas aos representantes de Governos estrangeiros
cm missão oficial, no que se refere a regulamentaçãO> sobre divisas estrangeiras.
Artigo 15

Os Funcionários do Fundo que por sua missão ou contrato devam residir num Pais membro, por um perfodo superior a um ano, terão a faculdade
de importar seus móveis e objetos de uso pessoal, para sua primeira instalaçiío, livre de direitos c outros gravamcs, de acordo com as leis e regulamentos pertinentes do respectivo Pais.
Artigo 16

Os privilégios e imunidudes são outorgados aos funcionários do Fundo
exclusivamente no interesse deste, Por conseguinte, a Dirctoria Executiva
deve renunciar a tais privilégios e imunidades nos casos cm que, a jui:to dureferida Diretoria, o exercício dos mesmos dificulte o andamento du justiça c
desde que essa renúncia não prejudique os interesses do Fundo.
A Dirctoriu Executiva ndoturú us medidas adcquudas pnm u solução dos
litígios nos quuis esteja implicado um funcioni1rio do Fundo, que cm ruziio do
~e!J cargo goz:t de imunidudc,
ti rtigo 17

As disposições dos urtigas 13 c 14 niio obrigum os Governos u conceder
nos seus nucionuis que sejam funcionilrios do Fundo os privilégios c imunid:~
des neles referidos, cxccto nos cnso.~ seguintes:
a) imunid:1dc com respeito ao processo judiciul rclntivo u pulavrus orais
ou escritas c :1 tollos os utos executados no desempenho de suus funções:
b) inviol:.1hilillude de seus papéis e documentos rclucionados com o Fun·

uo:
c) iscnçiio de impostos sobre suU1rios c emolumentos percebidos do
Fundo,

CAPITULO V
l;unclonürlos dos ór~:iios lnlcrnuclonuls Assessores
tfrtfgo 18
o.~ funciunúrios dos órgi\os intcrnucionuis assessores, cnquunto estiverem no e:'icrclcio de funçiiu relucionudu.~ com o Fundo, gozam de'iguultrutamento que o cstuhclceimcnto nos urtigas 14 c 15.
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Apt:sar disso, um Pais membro que: considerar que qualquer pessoa abu·
sou i.Jc algum privilégio ou imunidade que lhe foi conferido por este Acordo,
A sc:dc e os arquivos das Representações dos órgUos intern;.tcionab asses· pode requerer que abandone seu território.
sorcs são inviol~veis.
Artigo 22

..t rli~o Jfj

Toda divergência nu interpretação ou aplicação deste Acordo será sub·
metida ao procedimento de solução que de comum a~ordo C:stabc:leçam as
Partes interessadas.
O Fundo outorgar ii aos seus funcionários, c aos funcionários dos órgãos
Artigo 23
internacionais assessores, um documento que acredite sua qualidade e cspeci·
Este Acordo entrurú cm vigor, para cada um dos Países Membros, desde
nque a natureza de sua missão.
a data na qual for depositado o respectivo instrumento de adesão nu Secreta·
Este documento sc:::tt suncicnte para que seu titular goze no território dos ria Ext:cutiva, a qual comunicará aos mesmos a data do depósito de cada ins·
Países membros dos pliviiCgios c imunidades que outorga este Acordo.
trumento de adesão.
Artigo 24
CAPITULO VI

Disposições Gerais

Este Acordo permanecerá cm vigor para cada Pars Membro, enquanto
formar parte do Fundo.
Se qualquer País membro considerar que houve abuso de um privilégio
Artigo 25
ou imunidade concedido por este Acordo, realizará consultas com o Estado
que corresponder ou com o Fundo, segundo proceda, a fim de determinar se
A Assembléia de Governadores fica autorizada a propor aos Países
o referido abuso ocorreu c, nesse caso, evitar sua repetição.
Membros acordos adicionais ou modificações ao presente instrumento.
Arrigo 21

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
- N• 313/79, de desarquivamento de projeto de lei do Senado que
especilica.
1.1 -ABERTURA
- Nv 314/79, de autoria do Sr. Senador Lcnoir Vargas, solicitando o
sobreslamento do estudo do Projeto de Lei do Senado n9 26f79, a fim de
1.2 - EXPEDIENTE
aguardar o antcprojcto de atualiz<~.cão da Consolidação das Leis do Tra·
1.1.1 - Oficio do Sr. 1•-Secretárlo da Câmara dos Deputados
bulho.
Cumuflicando a aprnvaçào da seguint~ matéria:
- N• 315/79, de transcrição, nos Anais do Senado Federal, da pales-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 103/78 (n' tra proft:rida pelo Ministro dos Transportes para os estagiários da Escola
43Mf75, na Casa de origem), que regulamenta as profissões de Biólogo e de Supcrior de Guerra .
.Biomêdico, cria o Conselho Federal c os Conselhos Regionais de Biologia
1.2.6 - Comunlcaçio da Presidência
c Biomedicina, e dá outras providências, salvo as expressões que meneio·
- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 ho·
na. (Projeto enviado à sanção cm 28-8-79.)
ras c JO minutos, com Ordem do Dia que designa.
1.2.2 - Comunicação da Presidência
I -ATA DA 139• SESSÃO, EM Z9 DE AGOSTO DE 1979

- Referente ao tempo destinado aos oradores do E.,pc:dic:nte da pre·
st:ntc sessão, dt:dicado a homenagc::ur a memória do ex-Governador c ex·
Senador Pedro Ludovico Teixeira.
Oradores
SENADOR HENRIQUE SANTILLO. em nome do MDB.
SENADOR ADERBAL JVREMA, em nome da ARENA.
FALA DA PRESJDÉNCIA -Associativa, em nome da Mesa.

1.2.3- DlscurS<J do Expediente (An. 16, do Regimento Interno)

1.3 - ORDEM DO DIA

- Requerimento nv 264{79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quêr·
cia, solicitando o desarquiva:ncnto do Projeto de Lei do Senado nv 57, de
1978, de sua autoria, que modific::1 a redução de dispositivos da Consoli·
dação dus Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei no 5.452, de Jo' de
m;lio de \943. Aprovado.
- Requerimento n9 266f79, de autoria do Sr. Senador Orestes Qui::r·
cia, solicitando o desarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado nVI35, de
1978, de sua autoria, que estende o direito uo sulãrio-fumilia aos emprega.
dos domésticos. Aprovado.

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Acolhimento, pela direção da
-Requerimento nv 269{79, de autoria do Sr. Senador 'o restes Quér·
PORTOBRÃS, das reivindicações do Sindicato dos Marrtimos c Fluviais
cia, solicitiindo o desurquivamento do Projeto de lei do Senado nv 192, de
do Estado do Espirita Santo.
1978, de sua autoria, que altt:ra dispositivo da Consolidação das leis do
1.2.4 - Leitura de projetas
Trubalho. Aprovado,
- Requerimento n9 270/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quér·
- Projeto de Lei do Senado nv 255,179, de autoria do Sr. St:nudor
Franco Montara, que, "para efeito de aposcntudoria por tt:mpo de ser.oiço, cia, solicitando o desarquivamcnto do Projelo de Lei do Senado nv 195, de
considt:ra data do dcsligamCnto do emprego e da decretação da falência. 1978, de su11 autoria, que introduz ulter;.tção na Consolidação das Leis do
t:xtinçào da t:mpresa ou ajuizamt:nto de reclamação na Justiça do Traba· Trabalho. Aprovado.
-Requerimento nv 285J79, de uutoria do Sr. Senudor lourival Bap·
lho".
- Projeto de Lei do Senado nv 256/79, de: autoria do Sr. Senador tista, solicitando a transcriçt!o, nos Anais do Senado Federal, da exposição
Orcstt:s Quí:rciu, que "modifica c revoga dispositivos da Consolidação das feita pelo Ministro de Estado do Interior, Mário Andreuzza, ao lunçar o
Progruma de Ern1dicuçào de Favelas, no dia 28 de junho de 1979, cm
Leis do Trabalho".
- Projeto de Lei do Senado nv 257/79, de autoria do Sr. Senador Brasília. Aprovado.
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Cflmaru nv 5.108/78
Nelson Carneiro, que "'ubre ensejo 11 segunda revisão criminal dos conde·
(n" 1.2JOf75, na Casa de origem). que ultera dispositivos da lei n9 5.10K,
nados por crimes políticos, de qualquer nature;r.a".
de 21 de 'iCtcmbro de 1966- Código Nacionul de: Tritnsito. Aprovado, cm
1.2.5 - Requcrlmcnros
turno suplcmentm. A C:irnam dos Deputados.
- N~" Jl "lj79, de autorill do Sr. Senador 1-lenriqUt: de Ln Rocqllc, so·
-Projeto dt: Lt:i da Cúmara nY Jj77 (nY 521/71, na Casa de origem),
lidtando tcnlwm tramiwçào cm conjuntn os Projetas de Lei do Scn:1do qut: cria c.xigéndus pam o registro civil das cntidai.Jcs de assistência uo me·
n''' 12X, 153, 15'>, 252 c JJ0/7X, 50 c 152/79.
nor. Aprovado. A sanção.

·-
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- Prnjcto Je Lei do Senado n~' 19/79, d~: autoriu Ju Sr. Senador
llumherlll Lw.:ena, que fixa novos limites Je idudt: rara in~criç~u cm Cl111·
l'Urso pt'lhlico ou rrov;t de sclt:!;ão t:m entiJo1de:; du aJministruçà1) ind i reta,
c dú outras rrovidências. Aprovado, cm rnmciro turno.
-l)n1jeto de Lei do Senudo n~> 5'6/79, de autorin Uo Sr. ScnaUur Nelson Carneiro, que introduz ulteração no Dccrt:to-lci nl' 221, Jc 2S Jc fevereiro de 1967, que Ubpl1c sobre a protcçiio e e.~tímulos t1 pesca. Aprm·ndo,
cm primeiro turno, nos termos do substitutivo da Comisst10 de: Consti·
tuiçiio c Justiça. À Comissão de Redaçiio. ·
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

1.5- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA

- Ti:rminn dn prato par;l apn.:scntuç;io de
R~!'inlw;~o n~

emenda~ ;1o

Prujetn de

5Jj79.

1.1• -DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES·
SÃO. ENCERRAMENTO.
l - ATA DA 1411• SESSÃO, EM 29 DE AGOSTO DE 1979
2.1 -ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2. J - Parecer

Referente à seguinte matéria:
- Projt:I'J de Lei do Senado nll 239/79, que c;mccla penus impostas
ao ex· Presidente Jusct:lino Kubitschek de Oliveira, determina u devolução
SENADOR EVF.LÃSIO VIEIRA - Processo inflacionúrio brasilei·
das condecorações nacionais que lhe foram retiradas, bem como a sua
ro.
reinclusào nos quadros das respectivas ordens dos quais tenha sido excluí·
SENADOR ALO YS!O CHAVES, como Líder- Nota explicativa do.
de médicos residentes e internos da Universidade de Brasfliu, pltiteundo
2.3 - ORDEM DO DIA
condições favoráveis no aprendilado e desenvolvimento de pcsquisus nu
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobrt: a Mensagem n?
totulidade das especialidades médicas.
122/79 (n' 220/79, nu origem), pela qual o Senhor Presidente da Repúbli·
SENADOR JAISON BARRETO, como Líder- Solução à questão
c~1 submete à delibenu;lo do Senado n escolha do Sr. Fernando Ramos de
do hospital-escola para médicos residentes c internos dn UnB.
Alencar, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomuta, pura
SENADOR MURILO BADARO- Aspectos da localização do pri· exercer a função de Embaixador do Brasil na Sufça (Confederação Helvémeiro grande laminador de tiras a quente, no Estudo de Minas Gerais. tica). Apreclaçio em oessio secreta.
SENADOR ADERBAL JUREM A- Registro du constituiç11o, em
Recife, da ALUNE- Alumínio do Nordeste S.A.

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Reivindicando, para o Estado
2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRóXIMA SES·
do Espírito Santo, a localização da usina laminadora de aço quente, obje· SÃO. ENCERRAMENTO.
to do discurso pronunciado pelo orador que o antecedeu na tribuna.
3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR
SENADOR NELSON CARNEIRO- Complementação de obra de
Do Sr. Senador ~urilo Budaró, proferido na sessão de 28·8·79.
n:tificuçào do rio ltabapoana, no municfpio de Barra do Itnbapoana-RJ.
- Do Sr. Senador Aloysio Chaves, proferido na sessão de 28-8· 79.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Criação do Fundo Nacional
- Do Sr. Senador JessE: Freire, proferido na sessão de 28 .. 8-79.
du Habitação.
4- ATO DA COMISSÃO DIRETORA
SENADOR JESSE FREIRE- Considerações relativas à implan·
- N• 30, de 1979. {Rcpuhllcaçiio.)
t:tçào do Projeto de Irrigação do Baixo .. Açu, na região do Vale do AçuRN.
5- ATAS DE COMISSOES

I

I

l

SENADOR AGENOR MARIA -Expediente do Prefeito de Novu
Friburgo-RJ, encaminhado ao Senhor Prt:sidente da República, no quul
S. Ex• t:xpõe u situação daquele município em conseqUências das t:nchen·
tes de fevereiro do corrt:nte ano.

6- MESA DIRETORA
7 - LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
8 :- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

L.----------ATA DA 139• SESSÃO, EM 29 DE AGOSTO DE 1979
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura
PRESIDENCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, GABRIEL HERMES, LOURIVAL BAPTISTA E JORGE KALUME
ÀS 14 HORAS E ]0 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTE OS SRS.
SENADORES:

Adalberto Sena -Jorge Kalume - José Guiomard - Raimundo Pa·
rente- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Henri·
que de La Rocque- Alberto Silva- Bernardino Viana -José Lins- Agenor Maria- Dinarte Mariz- Jessé Freire- Milton Cabral- Aderbal lurema- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôr·
to- Jutahy Magalhnes- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- Moncyr Dalla
-Nelson Carneiro- Murilo Badaró- Tuncredo Neves- Franco Monto·
ro - Orestes Qu~rcin - Henrique Santillo - Lázaro Barboza - Vicente
Vuolo- Mendes Cnnale- Saldanha Derzi- Affonso Cumargo- José Ri·
cha - Leite Chaves - Evelásio Vieira - Juison Barreto - Lenoir Vursus.

E lido o segulnr.

EXPEDIENTE
OFICIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS
N• 418/79, de 28 do corrente, comunicando a uprovaçilo do Substituti·
vo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 103, de 1978 (n• 438/75, nu
Casa de origem), que regulamenta as profissões de Biólogo c de Biomédico,
cria o Conselho Federal c oJJ Conselhos Regionais de Biologia c Biomcdicina,
e dá outras providências, salvo as expressões .. ,, análises clinicolnboratoriais, análises bromatológicas, assinando os respectivos laudos ... ",
constuntes do inciso I, urt. 5', que foram rejeitadas. (Projeto enviado à sunçilo
em 2H·8-79.)

O SR. PI!ESIDENTE (Luiz Viunu)- O Expediente lido vui à publiO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença ucusu o com- cuçào.
purecimento de 40 Srs. Senadores. Huvendo número regimental, decluro
O SR. !'RESIDENTE (Luiz Viunu)- O tempo destinudo uos oradores
aberta u sessilo:
do Expediente da presente scssilo será dedicado, conforme deliberuçào unte·
O Sr. 19-Secretário procederá à leitura do Expediente.
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rior do Plenário, a homenagear a memória do ex·Governador c ex·Senador ra1.:io p:tra esta injustiç<J foi o fato de ser ele um homem muito 'querido pek
Pedro Ludovico Teixeira.
poVo goiano. MUi to ohrig:~do.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (M DB- GO)- Como goiano, nobre
~oncedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo que falará pelo
Movimento Democrático Brasileiro.
Scn;tdor Adalberto Scnll, cm nome de Goi{ts, agradeço a opinião emitidu por
V. Ex• nesta tarde, <~cercu do m:dor vulto de sua história, que roi, sem dúvida
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO. Como Lldor, Lê o se·
alguma, Pedro Ludovico Tcxciru.
guintc discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Dele se pode dizer o que disse de si mesmo um outro ilustre goiano, tamNu espiral da evolução humana a buscar o infinito, há vidas que ultra·
passam as burrciras do determinismo pela capacidade superior de ver o mun· · bém notâvcl estadista, Senador Leopoldo de Bulhõcs:
do sob :1 óticu, não de ilusória sucessi'io de f:1tos m:lgicos, mas d:t conscii';nci:l
"Acaso será o meu nascimento no sertão o que fez de mim um
renexivu do próprio homem, pela percepção intclectiva do sentido profu'ndo
poHtico? Cedo lá vi que a terra é grande c a gente pouca e o governo
da totalidade. No dizer do grande sábio franc~s Teilha~d de Chardin, isso é
dillcil de um tilo vasto domínio sem cultores, Acendeu-se o desejo
possível aos capazes de verem o Homem dentro da Humanidade, a Humani·
de aprender para ensinar quais as ncccasidadcs do País c quais os
d:tde indissociável da vida c a vida dentro do Universo, são intelig~ncius que
meios de os satisfazer. Nesta empresa tenho lidado com sucesso
conduzem l1s aspirações humanas.
vário, mas sempre com ardor sereno de quem vê a "Terra antes dos
Assim foi Pedro Ludovico Teixeira, Sr. Presidente nlho de Dr. João Td·
homens do presente, a terra para os homens do futuro."
xeira Alves c D. Josefina Ludovico de Almeidu, nuscido na cidade de Goiús
No
Senado
Federal, sua atividade parlamentar sempre primou pela sere·
cm 23 de setembro de 1891, formado cm Medicina cm 1915, pela Faculdade
do Rio de Janeiro c que o Bra.ril de 1930 foi cncontrur nas trinchcir:1s da lutu nidade se seus pronunciamentos, elaborados com o talento de sua cultura hu·
rcvolucion:lriu, ao lado da Aliança Liberal, comandando 70 homens em ar· manfstica c sua apurada sensibilidade, exercitada no trato permanente com os
homens humildes do sertão. Por isso mesmo, toda sua atuação poHtico·
mas na cid:1dc de Rio Verde, onde havia iniciado sua carreira política.
Antes, durante 7 longos unos, no interior de Goi:1s, encontrou coragem parlamentar guardou absoluta coerência com os postulados dcmoc,rãticos, os
p<irtl opor·se ao cruel regime de então, enfrentando as extremas adversidades mesmos que orientaram suas profícuas atividades de administrador público
da época, que ele mesmo classilicou como uma das oligarquias mais violenws por quase duas décadas.
A preocupação com a integração das massas humanas marginalizadas ao
do Bmsil. F~·lo com o desassombro dos idcalistus românticos, cujos corpos
cansados abrigam espíritos que ascendem as ultitudes das sombras capazes de processo de desenvolvimento nacional e a luta pelas liberdades públicas c individuais marcaram definitivamente sua vida pública, quer como parlamen·
transformarcm.sc cm realidade pela ação humana.
De médico humanitário, de jornalista desassombrado, de político coe· tar, quer como Governador de Goiás.
Administrador de largo descortino, com o privilégio da visão global dos
rente idealista fez-se lidcr inconteste da Revolução de 1930 cm Goiâs, larga
porção de terras no coração do Brasil então vivendo o drama da intraqUilida· fenômenos poUtico-sociais, Pedro Ludovico despertou Goiás do sono lctãrgi·
de c do medo gerados pela viol~ncia, pelo marasmo e profundas contradições co c deu inicio à sua integração ao processo de transformações económicas·,
sociais c polfticas que a revolução de 1930 propiciou ao Pafs.
sociais.
Nesta época, com escassos recursos, terras extensas isoladas do litoral
Vitoriosa a Revolução, sua vida transformou-se em verdadeir<J epopeia,
escrevendo·St: com letras indel~veis na História deste País como um hino de brasileiro, sem meios de comunicação, sem estradas, no Estado, a violência
era a rotina c a estagnação económica só se assemelhava à voracidade de relibertação dos humilhados c ofendidos.
Nesta última metade do século, sua história roi a história dc Goiás. duzida oligarquia rural latifundiária c exploradora, mantida no poder pelo
Membro da junta governativa em 1930,lnterventor Estadual, logo em segui- fogo das carabinas. Além disso, sua Capital, isolada pelas serras, geograficada, Governador Constituciorm\ eleito cm 1935, Interventor mais uma vez em mente impedida de transformar-se em centro moderno de polarização descn1937 atê 1945, novamente Governador eleito para o quatriõnio 1951/54, Pe· volvimcntista, representava um obstáculo muito sério aos elevados propósidro Ludovico Teixeira, dunmte todo o tempo, conservou, entre tuntas outras, tos do estadista que acordava.
duas qualidades marcantes de sua personulidadc da envergadura de grundc cs·
Seu sonho era o de construir uma cidade moderna que representasse o
t:tdista: a coragem de correr os riscos do progresso, da abertura de novos ca· marco inicial do Goiãs do futuro, jâ que a antiga Capital estava pessimamen·
minhas c novos rumos, de enfrentar desafios sem tibiezas 1: indecisões pela te situada, devido às desfavoráveis condições topográficas, geológicas c clicondução dcmocrútica do· aparelho político·Administrativo do Estado c sua máticas e deploráveis condições urbanas, permanecendo na inércia por longo
tempo. Objcti~o c realizador, usando recursos do próprio Estado, deu inicio à
profunda lwne.widadt• pe.uoa/, de arraigada rctidão dC carátcr.
Elegendo-se Sen;.1dor em 1947, 1955 e 1962, orgulhu-se cstu Casa de ter empreitada, c, a 24 de outubro de 1933, fez-se o lançamento da pedra funda.
podido contur com um de se!Js mais ilustres pares ruzcndo do exercício do mcntul de Goiânia.
mandato detive um compromisso pernmncntc com as causas verdadeiramen·
"Filho da cidade de Goiâs", disse Pedro Ludovico, nesse dia,
te popui<Jres, mantendo uma postura de dignidade c de coerência com os
"onde passei os dias bucólicos de minha infüncia, época em que a
princípios de humanista que sempre nortearam suu vida.
alma se enche de misticos sentimentalismos, de que u idade madura
nilo se pode exonerar completamente, malgrado o assalto da dúviO Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- V. Ex• me permite um aparte'!
da, .a frieza do raciocínio c a lógica da análise, é natural que se torO SR, HENRIQUESANTILLO (MDB- GO)- Com muito pmcr,
nasse preciso calcar essa poderosa impressão, de que ninguém escanobre Senador Adalberto Sena.
pa. Fi-lo não sem magoar o coração, que pranteava. As vozes da razllo c da diretriz que me tracei no exercício do me1,1 cargo, vendo
O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- Pedro Ludovico foi duqueles Setllo-somente o bem público e os imperativos da coletividade me fizenudorcs a quem, aqui encontrei, ao iniciur-sc o meu mundato em 1963. Dele
ram forte, ante u fúria dos que viram os seus interesses contraria·
guar<Jo não só u rccordaçiio de uma convivênciu <Jmistosa, como a impressão,
dos."
que uinda dum, de uma dus mais nobres presenças que se destnc<~rum neste
Plenário. Presença que se impunhu não só pela condição de um prestigioso
O Sr. Lulz Cn•alcnnte (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um aparto?
político, de um administrador cm~rito, mus tumhém pclu corrcção de suas
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Pois nilo, nobre Seatitudes, cm fucc dos m:ontecimcntos, pc\n scnsiblid:~dc que demonstmvu,
aqui, cm r:tce das questões 'Jue nós discuttamos, fossem elas politicas ou ver· nador.
sasscm sobre problcmns sociuis, inclusive p:~rticulurmcntc os de Mcdicin;:1.
O Sr. Lulz CO'alcnnte (ARENA - AL)- Meu nobre colega, vem dos
Outro truço de sua pcrsonuliLiu<Jc que licnu nas minhus rcminisc~nci<ts foi o a\bores da República, se nil.o mesmo anterior u isso, o sonho dos brasileiros
seu c:tr:hcr lirmc, aqucluuparcntc impcrturbabiliLiudc com que ele cncm;tvu de interiorizar a Capital do nosso Pais. Depois de muitos c muitos governos,
as adversidades polític:~s. Vi-o atruvcssur, sobranceiro, uqucl:t fasc cm que fni apareceu Juscelino Kubitschck c conseguiu concretizar o antigo sonho. Mas
dc~:rctadu a intcrvcnçito federal cm Goiás, intervcnçi\o fcitu sob o prctc;..to de tenho pura mim que se Pedro Ludovico nilo tivesse construido untes uma CÍ·
comllatcr a suhvcrsi\o, mus liUC nu rculi<Jadc, conforme os acontecimentos de· dude modernu neste Planalto Central, a sua querida Goiàniu, se nilo fosse
llhllllttruram, teve por lmi~:u escopo u dcposic;i'to do Govcnwdur Mumo llnr· esse exemplo, umu espt:cie de al'ant la /erre du grande Capital, creio que nem
gcs. E outro, me p:trc~..·c, niin teria sido o seu comportamento cm i':tcc d.t c:b· mesmo o mrojo Jc Juscdino Kuhits~:hck teria feito m1scer cst01 monumental
ltac;üo do ltCU matHlatu, pois <tqucla clanhJmsa injustic;u nitu abalou Pcdn.1 l.u· Brasília nos anos cinqUcntu. Portunto, u meu ver, cube também u Pedro Ludovicn, porque ele tinha, l'lllllll todo~ nÔlt tcnws, a cnnvicao,·i'tn de que il ÚllL"ia dovico o f(rlllllic méritu de ter motivildo Juscelino puru que este se decidisse a
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mudar u Capital do País pura o Planalto Central. Obrigado a V. Ex• por este
registro.

lhos. Saúdo o Brasil todo, símbolo de justiça, dignidade e clevaçUo
moral.
A ele, Brasil, entrego meu grande ideal que se tornou uma gran·
de realidade - Goiâniu."

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Eu é que agradeço,
ilustre Senador Luiz Cavalcante, conhecedor que sei da amizade que V. Ex•
dedica a Pedro Ludovico Teixeira e ao cx·Governndor Mauro Borges Teixei·
O fato épico mereceu os cncômios de todo o País. A construção de Goiâ
ra.
nia viabilizou Brasflia, duas décadas depois, pelo estimulo do exemplo, com a
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO)- Permite V. Ex• um aparte? suga dos pioneiros induzidos por Pedro Ludovico, cm 1933, a juntarem-se nu
admirável aventura que mudou as perspectivas geopolíticas de Goiâs. Subme·
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- 00)- Com imenso prazer, tido a um orçamento estadual irrisório c quase sem amparo financeiro fede·
ilustre Senador Lázaro Barboza.
ral, estes pioneiros plantaram a semente da marcha pura o oeste, c a pedra
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- 00)- Meu eminente colega de repre· fundamental que lançaram um dia, numa manhã brilhante de sol c lavada
sentaçüo, V, Ex• fala pela nossa Bancada e assim eu nilo precisaria apartcâ-lo pela chuvu da madrugada, sobre as terras onduladas dus campinus do Brasil
para demonstrar a minha inteira solidariedade com o magnífico discurso que Central, acabou por simbolizar o mais importante acontecimento da história
V. Ex• estâ proferindo nesta tarde, marcando como um pintor na tela, com de Goiás, protagonizado por seu maior vulto de todos os tempos.
Sua obra consolidou-se rapidamente e transformou·se, cm pouco tempo,
traços indeléveis, a personalidade de um homem cuja vida inteira se confunno
mais
dinâmico pólo de desenvolvimento do Centro-Oeste brasileiro. Ele a
diu com a própria vida do Estado de Goiâs. De um homem que foi' um Mi·
chellangelo da política, porque soube com a marca do talento e das virtudes fez nascer e acompanhou com fidelidade seu crescimento, e Goiânia de hoje,
de hoinem público plasmar o seu próprio Estado, porque a verdade é que com quase 1 milhão de habitantes, seus equipamentos urbanos, suas indús·
Goiâs se divide cm duas fases: antes e depois do aparecimento do inolvidâvcl trias, seu comércio pujante, suas avenidas arborizadas, seus bosques, suas
goiano Pedro Ludovico Teixeira, hoje pranteado por todOs nós, V, Ex• teve a praças, é o eloqUente c vibrante testemunho da vida de seu autor inteiramente
delicadeza de enviar ao meu gabinete, cm linhas gerais, oê:sboço do pronun· dedicada a causas populares c à liberdade.
Nesta Casa, a rctidão de seu carâtcr, seu senso de lealdade e de indcpen·
ciumento que pretendia fazer. E V. Ex• cstâ sendo imensamente feliz, ao
traçar em cores tão vivas o que representou para Goiás c para o Brasil aquele dência .c. sobretudo; seu espírito profundamente humanista, pleno de scnsibi·
inolvidâvel brasileiro. Pedro Ludovico Teixeira foi um homem que dificil- Iidade às verdadeiras causas do povo, granjearam-lhe as simpatias c a amiza·
mente pode encontrar paralelo na vida pública, não apenas de Goiás, mas de de tanto de seus correligionârios quanto de seus advcrsârios. Em 1954, cm
qualquer dos Estados da Federação. Se Pedro Ludovico Teixeira foi apenas prcfâcio a uma colctânca de seus discursos, assim se expressou o Senador
Govc;rnador de Goiâs c Senador da República cm sucessivos Governos, se S. Aura de "ioura Andrade, então Presidente do Senado:
Ex• não chegou a ser Ministro de Estado ou Chefe de Estado, creio que foi ·
"O Senador Pedro Ludovico Teixeira é, sem dúvida, uma figu·
pura e simplesmente porque Pedro Ludovico, com seu amor accndrado a
ra singular de homem público.
Goiâs, entendia que ali estavam, não apenas as suas raízes, mas todo o senti·
Suas tradições de liberdade deram à sua pcrsonalidar .. ~ à sua
do da sua luta c a Goiâs ele devia dar-se por inteiro. Solidarizo-me, eminente
atuação no ccnârio político brasileiro posição própria, respeitado c
Senador, com o pensamento de V, Ex•, c não preciso apartcâ·lo mais, para diadmirado pelos companheiros c adversários. A característica da sua
zer que faço minhas todas as Palavras firmes e poderosas com que o meu emi·
personalidade é, sobretudo, a franqueza.
ncntc colega de representação homenageia a memória de Pedro Ludovico
Não é homem de meias palavras nem de reticências mentais.
Teixeira.
No que diz há sempre palavra inteira, a verdade integral."
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Agradeço ao ilustre
Senador Lázaro Barboza que, cm poucas palavras, fez um relato fiel do que
foi Pedro Ludovico Teixeira para Goiâs, neste meio século de história brasileira.
Goiânia se fez enfrentando scriíssimos obstáculos, porque a oposição à
realização deste sonho se fez irascivcl c violenta, às vezes. A idéia contrariava
os interesses de algumas famflias c de todos aqueles habituados ao parasitis·
mo burocrático. Nada conseguira intimidar o espirita inquebrantável deste
homem público que, com austeridade c perseverança, com os cofres públicos
vazios, fez plantar no coração do Brasil uma cidade moderna c dinâmica c, a
23 de março de 1937, assinava o decreto de transferência da Capital do Estado.
Seu batismo cultural, com os festejos de inauguração, se fez aS de julho
de 1942. Sobre o histórico acontecimento, Pedro Ludovico dirigiu-se ao Pais
através da seguinte mensagem de fé, esperança c amor:
"Dirijo-me ao Brasil, ao ensejo da passagem do maior aconte·
cimento já registrado no meu Estado.
Inaugura-se hoje a jovem Goiânia, Capital de Goiás.
Ao entregar à comunhão nacional a cidade, cujn construção foi
pnrte primordial do meu programa de governo, despido de espirita
regionalista, ergo o meu olhar à Pátria comum, antevendo o seu futuro esplendoroso.
Tenho a honra de saudar na pessoa do grande condutor, o Presidente Getúlio Vargas, o Brasil gigante c poderoso.
Saúdo a Amazónia, tão cheia de mistérios c til.o rica de promessas; as terras de palmares c bubaçuais esplêndidos do Parnaiba
longínquo. Saúdo o Nordeste de atitudes heróicas c fecundas ante as
durezas do clima que o flagela; os Estados do Leste de riquezas tão
numerosas c de um labor til.o intenso com beneficio da economia na·
cional. Saúdo as terras dos vales históricos do Paraibu c do Tictê,
onde vivem os cafczuis, os algodoais c tantas outras riquezas; as rc·
giõcs admiráveis dos pinheirais paranacnscs c cntarincnses. Saúdo
os pampas do Sul, berço de heróis, celeiro do Brasil; as terras que a
leste c a oeste de Goiás, com ele se irmanam nu grandezu de suus glc·
bas, nu variedade de seus produtos c no labor intrépido dos seus fi.

Seus pronunciamentos, por isso mesmo, são sempre objetivos.
Nos seus discursos reponta, a cada passo, o administrador, o sociólogo,
o médico.
Pedro Ludovico, antr:s de ser político, era médiCO, No trato com o sofri·
menta alheio seu espírito de solidariedade humana deu-lhe profundas raízes
na estima popular. Era, então, o "Dr. Pedro" que se debruçava sobre o leito
dos enfermos, buscando suavizar-lhes as dores, quando não foi possível curálos .. Entrctanto, na intimidade dos problemas do indivíduo, insensivelmente
foi levado a interessar-se pelos problemas do povo.
O ,Movimento de 1964 veio pcgá~lo no Senado c a seu filho Mauro Borges
Teixeira, no Governo de Goiás. Foram dias dificcis, dramáticos, submetidos
à intolerãnciD c ao espírito de vindita de impiedosos adversários. Ele que
apoiara o movimento, já a 13 de maio do mesmo ano, dizia:
"Jamais apoiaríamos um movimento que trouxesse no seu bojo
a semente do ódio, a vingança sob forma de acerto de contas c a
afronta aos principias que regem nosso sistema cristão de vida."
Tudo culminaria com a intcrvcnçilo federal cm Goiás, a cassação do
mandato de Mauro Borges Teixeira c a suspensão de seus direitos politicas
por dez anos. Neste episódio dramático na vida de Goiás, fez-se valer o espfrito de equillbrio do lldcr Pedro Ludovico Teixeira que, inquebrantável,
manteve-se na linha rctilínca de coerência de seu pensamento politico, conduzindo seus companheiros pelos caminhos do bom senso c pucientcmentc sofreu.
·•Ninguém deve pensar em termos de eternidade, ou de longa
duração quando se tem o poder nas mãos. Tudo é cfêmero c, na
roda da vida, fatores psicológicos inesperados podem, cm um momento, alterar a face de uma situação, de uma força, de um poderio
que parecem ctcrnumcntc sólidos."
-Dizia cm discurso, a 18 de outubro de 1967.
A cassação de seu mundato c u suspensão de seus direitoS politicas
pegaram-no Vicc-Presidcnte deste Senado. Algum tempo antes, cm pronunciumcnto pleno de conccituuçõcs filosóficas, reafirmava a necessidade de obediência aos postulados democráticos como medida de salvaçilo nacional: a
anistia, o rcstubelccimcnto do pleno direito do voto, o respeito às liberdades
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públicas c individuais, o desenvolvimento económico liberto do jogo das imposições monctaristas e dos interesses ulicnfgcnas, a libertação do operariado
nu sua luta pela sobrevivência, oferecendo-lhe justa participação nu dircçào e
nos lucros das empresas, convencido de que a democracia poHticu só se furá
com a democratização do capital.
"Esta deve ser u palavra de ordem: rcdemocratizaçào. Ou marchamos
nesse rumo, ou nos perderemos cm sucessivas crises", estas foram suas últimas palavras, nesta Casa.
Depois disso, o corpo cansado mas com extraordinária lucidez de espírito, no retirou que se impôs materialmente pobre mas com invcjâvcl riqueza
de cultura c dignidade, num sobrado cercado de árvores frondosas que ele
mesmo plantara um dia, Ú!lica propriedade de que c~a possuidor cm Goiânia,
presente de amigos c companheiros quando, cm 1945, deixou o Palácio das
Esmeraldas c não tinha onde morar com sua csl'osa, D. Gercina Borges, mulher de extraordinárias qualidades de liderança c virtudes humanas, sempre
fisicamente a seu lado cm todos os momentos de sua vida, c espiritualmente
nos últimos três anos, com seus filhos, seus netos c bisnetos c demais familiares,· transformou-se no oráculo, no conselheiro presente a todos os episódios
~a vida goiana. Homens do interior do Estado, companheiros de antigas lutas, ou jovens estudantes, politicas, literatos, de passagem por Goiãnia, in·
cluiam obrigatoriamente uma visita a .. Dr. Pedro", sempre atualizado c lúcido, sobretudo, carregando na alma uma imensa rede de esperanças c nas palavras, uma mensagem de otimismo.
Alguns meses antes de abandonar nosso conv(vio do alto de um edifício
de Goiânia, na sacada do apartamento de seu filho, o ex-Governador Mauro
Borges Teixeira, c sem dúvida, o continuador de sua obra, quando o sol jâ se
pondo no horizonte tingia ainda o azul do céu com reverberações rubras, Pedro Ludovico viu Goiânia inteira a seus pés, ciranda de luzes acendcrido-sc na
imaginação criativa do homem, sonho de uma noite quente do Brasil Central
feito realidade sobre as campinas de Goiâs.
Em 1978, o povo goiano elegeu, com expressiva votação, seu filho Paulo
Borges Teixeira, Deputado Federal, c seu neto, Mauro Borges Júnior, Deputado Estadual. Na verdade, foi durante todo o tempo, o grande inspirador da
campanha oposicionista no Estado, conservando, no entanto, o equilíbrio c a
~.,lcrãncia. Seu exemplo de vida, pública c privada, marcará indelevelmente a
vida goiana para sempre.
Hâ alguns dias, pela Rede Globo de Televisão, aos brasileiros afirmou
não aceitar a anistia para si, mas a desejava com muita ansiedade, para a sociedade como um todo, certo de que seus atas sempre foram lcg(timos e pautados pela coerência.
Dele se poderâ dizer o que escreveu Hélio Pellegrino:
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O SR. HENRIQUESANTILLO (MDB- 00) -Ilustre Senador Eve-

lâsio Vieira, cm nome também de meu Estado, que procuro nesta tribuna re·
presentar, para reverenciar o grande vulto, agradeço, sensibilizado, a sua ho·
menagem.
O Sr. Orestes Quérclu (MDB- SP)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- 00)- Com prazer, nobre

Senador Orestes Quércia.
O Sr. Orestes Quércia (MDB- SP)- Acredito que como representante

de São Paulo, tendo cm vista o aparte do eminente colega barriga-verde, de
Santa Catarina, também sinto o mesmo impulso, de me solidarizar com a ho·
menagem que V. Ex• presta ao grande brasileiro Pedro Ludovico Teixeira.
Recentemente, cm uma reunião do Centro Brasil Democrático, fiquei conhe·
ccndo o neto, Deputado Estadual Mauro Borges Júnior, c, através dele,
enviei-lhe um livro com discursos c pronunciamentos meus, c recebi, também
recentemente, um telegrama cm que me agradecia a remessa daquele livro. Ti·
vc, assim, ao final da vida daquele eminente homem público, um cantata
meio indircto com ele. mas de muita satisfação para mim. Portanto, como Senador de Silo Paulo, quero dizer que subscrevemos a homenagem ao grande
brasileiro, extensiva a toda a sua famllia, pelo grande serviço que ela, tendo a
frente Pedro Ludovico Teixeira, prestou ao País c ao Estado de Goiás.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- 00}- V. Ex• representa
neSta Casa, ilustre Senador Orestes Quércia, o grande Estado de São Paulo, o
Estado das bandeiras, o Estado dos bandeirantes intrépidos, particularmente
o Estado de Bartolomeu Bucno da Silva, que descobriu Goiás, nos meados do
séoulo XVII. Esteja certo V. Ex• de que Pedro Ludovico Teixeira o redescobriu um século c meio depois. Agradeço a V. Ex•, nobre Senador.
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- 00)- Com muito prazer,

nobre Senador.
O Sr. Lelle Chaves(MDB- PR)- O Paranâ associa·sea esta homena·

gcm. Não conheci o ilustre Senador Pedro Ludovico, a não ser de nome c de
conceito. As informações sobre ele me vinham por políticos, por jornais e,
notadamcntc, por paranacnscs que, morando cm Goiás, voltavam com freqUência ao Paranã c davam testemunha do seu valor, da sua seriedade c,
sobretudo, do seu amor ao povo. Eu não participei desse Movimento de 64,
nem jamais nele acreditei sabendo que terminaria por representar, na história
do Pais, esse pcrlodo muito dificil c conturbado que historiadores de valor
haverão de retratar para a prosperidade. Mas nos solidarizamos com Pedro
"O começo da sabedoria consiste cm perceber que temos c tere- Ludovico quando de sua queda, c sabemos que ele caiu porque era muito digmos as mãos vazias, na medida cm que tenhamos ganho ou preten- no c, mais do que a sua queda injusta, naquelas circunstâncias, nos comoveu
a queda do filho, da forma como se deu. O Pais, de perto, acompanhou tudo
damos ganhar o mundo,"
"De um octagenário de rara espécie como foi Pedro Ludovico, aquilo - páginas vividas. c que, no Paranâ, tiveram ampla repercussão. Asfalar de defeitos c vlcios é exercitar o ato puro de rcvanchismo, as· sim. sinto-me no dever de associar-me às homenagens que V. Ex• presta num
sim Como reconhecer suas qualidades c virtudes passa a ser o impc· discurso biográfico, digno de figurar nos Anais desta Casa, que, pelo que corativo de todo homem que quer legar à humanidade a face amena de nheço, aqui, ele tanto honrou. Muito obrigado a V. Ex•.
se viver tào intensamente cada momento c da vida extrair os ensina·
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- 00)- Agr~deço, sensibilimentes que engrandecem o espirita humano. Feliz é o homem zado, a V. Ex•, ilustre Senador Leite Chaves.
público que não precisa esconder os seus atas. Assim foi Pedro LuEra o que tinha a der, Sr. Presidente c Srs. Senadores. Muito obriga·
dovico."
do: (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)

Foram estas as palavras, cm O Popular, do jovem jornalista Fleurymar
t!;. Souza que, cm 1969, ainda não era eleitor. Fala, sem dúvida, o sentimento

de centenas de milhares de jovens de meu Estudo.
Minha curta vida pública, como Prefeito c como parlamentar, estou pe·
dindo forças para que posso fazê-la inspirada, ao menos no modelo legado
por este estadista, o maior de Goiás c dentre os mais elevados csplritos democráticos deste Pais.
A homcnugem que o Senado Federal lhe presta, nesta data, tem o signifi·
cada do reconhecimento do valor de sua obru poUtica c do exemplo de coragem c dignidade que sua vida representou.
O Sr, E.ehislo Vieira (MDB- SC)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB -

00) - Com pruzcr.

O Sr. E.ehislo Vieira (MDB- SC)- Cumprindo imperativo de tons·
ciência, V. Ex• presta justa c meritória homenagem à mcmóriu do grande

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra o nobre Senador

Adcrbal Jurema, que falurá pela Aliança Renovadora Nacional.
O SR. ADERDALJUREMA (ARENA- PE. Como Líder, lê o seguin-

te discurso.)- Sr. Pn:sidentc, Srs. Senadores.
·Designado pdo Lider do meu Partido, Senador'Jarbas Passarinho, para
falar nesta sessão de homenagem póstuma' ao Senador pelo Estudo de Goi{ls,
o ex-Governador Pedro Ludovico Teixeira, fundador de Goii1nia c lider in~
contesh: daquelu região, sinto-me perfeitamente a vontude, como nordestino
pam, em ligeiros traços, fixar u s~JU personalid:1de de bandeirante do século
XX. Bundeirante do Centro-Oeste brasileiro, rfgido na peleja, mus leu\, fran·
co, correto uté à sucrificio com os seus umigos c com 11 gente mais humilde de
G(1i:h.
"0 Senador Pedro Ludovico Teixeira é. sem dúvidu, umu figuru singulur
de homem público"- no julgamento do Senudor Auro Mouru Andrade.
Essa singulnrilludc, <JUC se situu sociologicamente nu geogruliu polltic;~ de seu
Estudo, tem, no entanto, um truço que o illentilica com os paulistas dos Sécu-·
los XVI c XVII que, gríiÇ~IS u Deus, ni1o conhecium o Meridiuno du!i Turllcsi·
lhus c assim dilataram este Pu(s que é um continente cncr:~vudo na América

brasileiro Pedro Ludovico Teixeira. Santa Caturina, terra de outro grunde
brusi\eiro, Nereu Rumos, amigo c compunheiro de grandes lides clvicus de
Pedro Ludovico Tcixciru, pede permissão pura subscrever a grundc homcnugem,
dn Sul.
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O Sr. Agcnor Murlu (MDB- RN)- Nobre Senudor Adcrbul Juremu, co·
nheci de nome, não tive 11 honra de conhecer pessoalmente o Senador Pedro
Ludovico: mas, privando com aqueles que o conheceram de perto, tomei co·
nhccimcnto n:io só do seu espírito desprendido, mas d;.1 sua tenacidade, do
seu gmndc umor pelo Pars c pelo povo. Quero, neste instante, pedir permissão
a V. Ex• para que conste do seu discurso o aparte do homem do Rio Grande
do Norte que traz, nesta oportunidade, o seu preito de saudade e de gratidão
Na clínica m~dica c nas operações de cmcrgênci::t, o jovem m~dico goia· a um homem que soube não só represcntur o seu povo, mas, ucima de tudo,
no foi conhecendo melhor us alegrius, as necessidades c as tristcz:1s do seu po· ser um brasileiro voltado pura os verdadeiros desígnos de suu gente, Muito
vo,
obrigado u V. Ex•
Pttrticipou da Revolução de 1930, comó prisioneiro c, depois, vitorioso.
O SR. ADERBAL JUREMA (ARENA- PE)- O aparte sincero de V,
Aí começou o seu bundeimntismo polftico, tendo assumido a interventoria do
Estado, onde passou 15 anos no Palúcio das Esmeraldas, cujo nome, sem dú· Ex•, Senador Agenor Maria, vem enriquecer o meu discurso.
vida, era uma sugestão permanente a esse Borba Gato de pedra verde no anu·
O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- RN)- Permite V, Ex• um aparte1
lar.
O SR. ADERBAL JUREMA (ARENA- PE)- Concedo o aparte u V.
Foi depois Governador do Estado c Senador por duas vezes.
No livro sob o título "Falando com Franqueza", o Senador Pedro Ludo· Ex•, nobre Senador Dinarte Mariz.
vico Teixeira reuniu discurso proferidos no Senado da República, de 1958 a
O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA - RN) - Fez bem o Senado em prestar
1964, onde se: destaca sempre n suu linha pessoal de corrcção e leuldudc pura esta homenagem à memória do ex-Senador Dr. Pedro Ludovico. Já falaram
com o seu Partido, o velho PSD.
seus contcrrãncos nesta sessão, está falando V. Ex• qúe foi seu compenheiro
Num dcsscs discursos, o Senador Pedro Ludovico se mostra t1tualizado de P:trtido, ugora vai falar um que foi seu adversário. Com ele convivi nesta
Casa, c se alguém era merecedor de admiração pela inteireza de seu carátcr, o
com a problcm{ttica dos novos tempos, quando escreveu:
Dr. Pedro era um exemplo. Foi um exemplo nesta Casa. Convivia com todos,
"Quem tem cantata com as camudus humildes pode uvalh1r fez relacionamento com aqueles que o combatiam através de legendas parti·
:ts priv;tções a que essas estão sujeitas.
dá rias. Tinha obstinação cm tudo quanto se falava relativamente ao seu Esta·
Não comem carne, porque o scu preço í; inacessível à SUti holsa. do, tinha Goiás no coração c. quando se tratava de assuntos de interesses
Mcsmo gmnde parte dn classe média só usn esse alimento uma a mais altos do País, jamais negou o seu apoio. Era ufetuosamente ligado an
duas vezes por semana. Custa-lhe já adquirir o piio, o arroz c o fci· Líder da nossa Bancada, a grande figura de Daniel Kriegcr. E tive o privilégio
jiio, que são considerados o alimento do pobre,
de conquistar sua amizade c conviver com ele, como bons amigos, até mesmo
O trabalhador braçal vive mau vestido, maltrapilho, pedindo pela admiração que ele merecia da minha parte, pela sua conduta de homem
iiOS mais afortunados as suas roupas velhas pura com estus se reme·
público representando o seu Estado nesta Casa mais alta do Congresso Na·
diarem."
cional. O Dr. Pedro Ludovico foi, sobretudo, um homem de carátcr. Assisti,
No Senado, apoi.ou as reformas de base, o direito de voto para os analfa· nesta Casa- não sei se devia relatar, mas é um fato histórico- assisti nesta
betos, a elegibilidade dos sargentos c defendeu um pluripartidarismo modera- Casa, qu01ndo se ia votar a intervenção no seu Estado, ele, abraçado com o
do que pudesse eliminar a inflação do poder económico nas eleições. Era par· Líder contrário ao seu Partido, o ex-Senador Daniel Krieger, com lágrimas
tidário de um cooperativismo agrúrio que incluísse a desapropriação dos lati·: nos olhos, retirou-se do recinto, indo cm companhia do Senador Daniel Krie·
ger até o gabinete daquele seu amigo e adversário. Era um homem cujo caráfúndios improdutivos.
ter todos nós respeitávamos e admirávamos. Por conseqUência, o exemplo
O noticiário da imprensa do sul sobre a sua morte informa que o ex·
que ele deixou, neste convívio, com a sua presença nesta Casa, merece a ho·
Senador Pedro Ludovico deixou um segundo livro de Memórias pura ser menagem que o Senado Fedenl! lhe presta nesta hora. Aos seus familiares,
publicado. No volume, onde recorda o trabalho dos goianos com a cons· que estão assistindo esta sessão, transmito não só o meu pesar e a minha sautruçào de Goiünia, ele se mostra franco c corajoso, quando numa passagem dade, mas, sobretudo, um apelo aos que queriam continuar fazendo poHtica,
sobre a Revolução de 1964, assinala:
mantendo a tradição daquele grand~ vulto do nosso País, que continuem as
"Posso afirmar o que estou dizendo, isto é, que fui sempre es· pegadas do seu grande chefe, que, estou certo, servirão muito bem ao nosso
cmvo dos meus princípios, de minha dignidade, de minha lealdade Pars.
política sem condicionalismo, sem nunca ter sido capucho de nin·
O SR. ADERBAL JUREM A (ARENA - PE)- Senador Dinartc Ma·
gui:m."
riz, o depoimento de V, Ex•, incorporado ao meu discurso, vem, sem dúvida,
O handcir:~nte Pedrn Ludovico Tcixeim morre :tos SH <tnos, deixando na
cs1ein1 ucident<ldít de ~uu vid11 pllhlica a~pcctos sócio-político~ que marcam
uma pcrsLmt•liJade muito ucinw do homem comum.
Furmado cm Medicina, cm 1915, o Doutor Jlcdro Ludovico voltou pura
Goiús, depois de ter recus:tdo um emprego que lhe oferccer:~m no Rio de Ja.
nciro, no Corpo de S:túdc du Força Militar, da então Capital do Brusil.

O Sr. Dirceu Cardoso (MDIÍ- ES)- Permite V, Ex• um upurte1

O SR. ADERBAL JUREMA (ARENA - PE) - Pois não, Senador
Dirceu Cardoso, do Estado do Espírito Santo.
O Sr, Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Os homens públicos ou são cre·
puscularcs, ou são solares. Eu me filio entre os crepusculares, entre a flora·
humanu que vive à sombra. Pedro Ludovico foi um homem solar, um homem
'luc viveu cnfrentundo a luz do meio-dia, nu qual ele tumb~m iluminava. Hít
os homens pl:mtadores de couve, hú os homens plantadon:s de carvalho; ele
foi rnnis do que uns e mais do que outros, ele plantou cidades. Ele pluntou
uma cupilltl, ele marcou, no altiplano aqui do interior, nesta vastidão do Pia·
nulto, est:t magnílica obru de civilização que é Goitiniu. Ele foi o precursor
dos fund01dorcs de cldudcs. A História vive com certos homens par:l se escrc·
ver; de foi o contrMio, ele escreveu u História com u suu utuução c os seus fci·
hlS, Formudo nus mesmas mutrizes pcssedistus de que ele foi umu referves·
cênciu luminosu, cu peço apenas que os seus seguidores continuem u marchu,
n c.lest.lobnunento, a lilosofiu c a destinação daquele grande brasileiro: tjUC
ctlntintrem tmnh~rn sendo fundadores de ddudcs, criudores de esquinas nus
1'11rçus que a civillzuc;rto joga cm benelicio du humanidade.

dar a projcçào histórica que nós prccisâvamos pura ele,
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao assinalar que nunca foi capacho
de ninguém, na opinião "do Senador Dinarte Mariz, o Senador de Goiás,
como poUtico, de vida tão acidentada, sempre foi um vitorioso.
Em nome do meu Partido, nesta fase politica de anistia e de renovação
dos quadros democráticos brasileiros, quero cxternar, aqui, a nossa homena·
gem a essa figura singular do Estado de Goiás, cujo exemplo de tenuci~ade e
dê fidelidade partidária deve servir de modelo às gerações conteporâneas deste Pa!s,
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- V, Ex• permite um
apurte, nobre Scnndor'!
O SR. ADERBAL JUREMA (ARENA- PE) -Com muito pruzcr,
Senador Henrique de La Rocque.

O Sr. Henrique de Lo Cocque (ARENA- MA)- O nosso Udor, emi·
nente Senador Jurbas Passarinho, foi muito feliz credenciando V. Ex• pura,
cm nome de todos nós, erguer u suu voz, neste instante em que prestamos
umu homenagem u quem tunto trubulhou pelo Br:.1sil c pelo seu E~wJu --:
o Estudo de Goi(ts. Um homem como Pedro Ludovico não morre, c nilo mo r·
O SI!. AllERDt\L JUREMA (ARENA- i' E)- Agrudeço, Senulior re exatumcnte porque renasce no dia 11 dia du constutuçilo du sua obra. Ele foi
l)irccu Cart.luso, 11 hh:idu contrihuiçiio que V. Ex• truz u meu discurso,
interventor do sc:u Estac.lo c cumpriu o seu manduto [HJT inteiro, por indi·
cuçilo do Presidente Getúlio Vurgus, Aqui chegou, aqui venceu. nesta Casn, c
O Sr. 1\gcnor rt'lurln (MDB- RN)- Permite V, Ex• um upmtc'!
se tornou, sem fuvor, um dos seus líderes inconlcslcs. Afustado du militúncia
O SI!, AIJEIUIAI. JUI!EMA (ARENA- i'E)- Ouço o ilustre Sena· política, o povo jamais pode riu esquecê-lo, exatumcnte porque ele, povo, ni\o
dur pcln Rio Cirande do Norte,
olvida nquelc.~ que oujudarum c que !it.crum grande u sua terra. E neste mo·
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menta, eminente Senador Aderbal Jurema, em nome do Maranhào, cm
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Pois não.
nome da gente simples do meu Estado, em nome da liderança que comanda>~
O Sr. Moucyr Dulht (ARENA- ES)- Só pura congratuli.lr-mc com
no~sa politica, peço vênia e rogo com fervor que V. Ex• permita que na seu
V. Ex' pda fcli1. dcci~ilo que teve o eminente Vicc·Prc~idcntc lia PORdiscurso conste a nossa solidariedade, a nossa homenagem, a nos:.u revcrên· TOBRAS. Congr:.ttulo-me com V. Ex• e com os portu:'trios do meu btudo.
cia u esse grande Líder que jamais poderá ser esquecido ou mesmo substituí·
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Aqui, Sr. Presidente, que·
do na liderança do seu grande Estado, o Estado de Goiás, Muito obrigado a
ro agradecer a interferência da ilustre Bancada da ARENA, na pessoa do seu
V. Ex•
Lfder na sessão de anteontem, Senador José Lins, e, agora, a manifestação do
O SR. ADERBALJUREMA (ARENA- PE)- A intervenção de V. ilustre Vicc-Lidcr.
Ex• neste meu modesto discurso, Senador Henrique de La Rocque, como
O Sr. José Llm (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um aparte?
sempre vem trazer aquele toque de ternura humana que forma a admirável
personalidade de V, Ex• Muito obrigado pela presença das palavras doMara·
O SR. PRESIDENTE (Lourivul Baptista. Fazendo soar a campainha.)
nhão no meu discurso.
- Em pequena comunicação não pode haver aparte.
E concluindo, Sr. Presidente:
O Sr. José Llm(ARENA- CE)- Desculpe-me V. Ex•, mas quero elo·
O politico, o criador de Goitinia, o bandeirante do centro·ocste brasilei·
ro foi, teluricamentc, uma explosão de franqueza c lealdade humanas que scra giar a ação do Senador Dirceu Cardoso que, realmente, tem o maior interesse
virã de exemplo para todos nós. (Muito bem! Palmas! O orador é cumpri· nu solução dos problemas c o consegue, independente de qualquer ajuda de
nossa parte.
mcntado.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Mesa deseja associar-se às h o·
mcnagens agora prestadas pela Casa ao eminente ex-Governador de Goiás c
ex-Senador da República.
A unanimidade com que o Senado traz o preito da sua homenagem c do
seu reconhecimento à figura do ex-Senador Pedro Ludovico Teixeira, é uma
demonstração eloqUente de que uma personalidade forte, digna, honrada
como a dele, sempre acaba por se sobrepor às contingências c às circunstân~
cias da politica, nem sempre justas c nem sempre felizes, mas, que ao final,
consegue realmente vencer o tempo para se afirmar na posteridade c no reco~
nhccimento da Nação.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) -Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Dirceu Cardoso, para uma comunicação.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para uma comunicação. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Hoje o Vicc-Prcsidcntc da PORTOBRÁS, na auscncia do Presidente
Arno Markus, recebeu, pela manhã, uma dclcgaçllo do Estado do Espírito
Sunto, formado pelo Presidente do Sindicato dos Marítimos, Sr. Hugo Mar·
tins; o Presidente do Sindicato dos Portuários, Sr. Hilton BeiJo; o Presidente
do Sindicato dos Guindastciros, Sr. Heráclito Santos, cm nome de 1.200
membros deste sindicato e assessorado pelo ilustre advogado capixaba Sizenando Pechincha, que tem mantido, nas batalhas trabalhistas c jurídicas que
tem travado em favor destes sindicatos, vitórias espctacularcs para os trabalhados do porto de Vitória.
Sr. Presidente, anteontem comuniquei ao Senado Federal que esses trabiilh:tdores humildes do porto de Vitória estavam sendo vítimas de uma violentaçUo nos seus direitos. Hoje, o ilustre Dr. Vice-Prcsidente, na qualidade
de Presidente da PORTOBRÁS, José Guimarães Barreiros, recebeu, durante
duas horas, a Diretoria desses sindicatos que aqui vêm reivindicar os seus di·
rcitos, ameaçados de esbulho c, durante duas horas, se entendeu com eles.
Quero, Sr. Presidente, destacar a presença desses ilustres capixabas que
aqui estão na tribuna do Senado Federal assistindo à nossa sessão e recebendo, também, os cumprimentos do Senado, cm nome do Povo brasileiro.
Eles~ na beira do cais, cm Vitória, lá na região marítima, desempenham
para o Brasil um papel importante, no sentido de manter aquele pulmão com
que o Pais faz as suas trocas da sua economia com o mundo que nos cerca.
São esses homens humildes, trabalhadores, cujas reivindicações foram ouvidas uo longo de duas horus, e todas clus serão atendidas pclu PORTOBR,\S,
porque aquilo que anunciamos há dois dias era uma ameaça de csbulho a direitos adquiridos uo longo de uma vida inteira dos portuãrios do meu Estado.
Assim, Sr. Presidente, quero congratular-me com o Vicc-Prcsidcnte, Dr.
José Guimarães Barreiros, que tilo pronta c gentilmente nos atendeu. Atendeu à Dirctoria dos Sindicatos c a seu ilustre Assessor Jurídico, garantindo
que aqueles contratos cm branco, que foram apresentados a ele pela Administrução de Vitória para serem assinados, com csbulho de direitos, esses contra·
tos ni'in m:1is devem ser assinndos, :llé que uma reunião, em Vitória, do ['lrÓ·
prio Presidente du PORTO BRAS, seus assessores c a Diretorin dos Sindico.\·
tos rcsolvu, Sr. Presidente, homologando as garantias c os direitos que essa
laboriosa classe adquiriu, através de toda u sua militância no porto de Vitóri:~.

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES) - Sr. Praidcntc, quero rc·
gistrar, portanto, que a ARENA colaborou nessa decisão, através das provi ..
déncias do Senador José Lins c da manifestação do ilustre Senador Moacyr
Dalla, Vicc.. Lfdcr da Maioria, na oportunidade, que também se solidarizaram
com a dccisllo que a PORTOBRAS deu às reivindicações justas c humanas
dos maritimos, dos portuários, dos guindasteiros, cm nome de mil c duzentos
brasileiros que trabalham anónima c obscuramente pela grandeza do Brasil.
Muito grato a V. Ex•. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Sobre a mesa, projetes de
lei que serão lidos pelo Sr. )9-Sccretiíio,
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 255, DE 1979

Para efeito de aposentadoria por tempo de serviço; considera
data do desligamenro do emprqo a da decretação da falência, n:·
dnção da empresa ou ajuizamento de reclamação na Justiça do Traba·
lho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O art. !O da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, passa a vigorar
acrescido do seguinte:
.. § 10. No caso de cxtinçao da empresa, da decretação de sua
faléncia ou de ajuizamento, por parte do empregado, de 'reclamação
na Justiça Trabalhista, postulando a rescisão de: contrato de trabalho por falta do pagamento de salários, as respectivas datas serão
considc:radas de desligamento do emprego para os efeitos. do~ ~~~."
Art. 211 Esta lei entrará em vigor nu duta de sua publicação, revogadas
as disposições cm controlrio.

Jusclficaçiio

O presente projr:to que conscdc:ra prova suficiente do desligamento do
emprego a da tu d:1 dccretaçãiJ da falência, da ex;tinção da empresa ou do ajui·
i'amento de reclama~ão na Justiça do Trubalho cm decorrência do não pagamento de sulúrios, ~ reivindicação formulada pc:lo X Congresso dos Trabalhudores nus Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas c de Material Elétrico, realizado dos dias 4 ;.1 9 de junho último cm Poços de Caldas, Minas Gerais.
O período de c:n~ncia pura obtenção da aposentadoria por tempo de servi\,'o é de 60 contribuições mensais e o tempo de serviço dt: 35 anos para os homens e 30 para as mulhr:rcs, caso em que a mensalidade correspondr:r5. a 95%
do :-.;tl;irio-de-beneffcio. Aos segurudos do sexo masculino é facultada a aposentadoria proporcional, a partir da 30 unos de serviços, com 80% do sallirio·
de-benelicio.
Sobre o inicio do beneficio diz, entretanto, o* 311 do mtigo 10 da Lei nY
5.K90, de Mde junho de 1973:
"§ 311 A aposentadoria por tempo de serviço será dc:vida:

I - A partir da datu do desligamento do emprego ou da ces·
saçào du atividudc, quando requerida até 180 (cento c oitt:ntu) dio.~s
:~pós o deslig:um:nto:
11- A pnrtir Ja d:lta da entrudn do requerimento, qu:mdo sol i·
~it:~d<.1 após decorrido o praw cstipul:u.Jo no item anterior."

Em fa~c dessa determin:u;ào lc~al uma dus cxit,ências impostas ao seguO Sr. Mouc)'r Dulht (ARENA- ES)- Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador'!
rado pcln INPS i: a da cxihh,·Jto de suu Curteira de Trahulho c Previdén~·ia So·

. ,,
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cinlllu yu:~l conste, expressamente, n data do dcsligumcnto do emprego, cxi·
gCnciu que, nos casos nornwis, t: plenamente cabível.
O mesmo ni10 se Uirú nos cusos de cxtinçüo du cmprcsu, da dccrc:tuçr1o de
sua f:ilênciu ou de ujuizumcnto, por parte do empregado, de rcclamuçito nu
Justiça Tntb<~lhista, reivindicando a rcscisiío do respectivo contrato de trubu·
lho por fuhu do pagamento de sulllrios.
Nestas hipóteses, ainda que o dcsligamcnto tenha ocorrido de fato, nii.o
existe anotacUo, u respdto, na Carteira de Trabalho e Previdência Social, scn·
do inconcebível que o INPS só conceda u aposentadoria aos que prccncherum
todos os requisitos legais pllra obti!.-la até que seu pedido de rescisão du con·
truta de ·trab;llho seja julgado pela Justiça Trabalhista até última inst:1ncia.
I mportu, por derradeiro, assinalar que estn proposição nUa cria, majoru
ou estende benellcio previdcnciário, niio lhe sendo, consequentemente, apticúvcl u norma do parágrafo único do artigo 165 do texto constitucional, vez
que se limita a melhor definir preceito legal cm vigor.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1979, - Senador Franco Montoro.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973
Altera alealslaçio de pre•ldênda sodol e dí ourras providências.

..............................................................
Art. 10. A 'aposentadoria por tempo de serviço serú concedida aos trinta anos de serviço:
§ 99 Serâ computado o tempo intercalado em que o segurado esteve em
gozo de auxilio-doença ou aposentadoria por invalidez, e o que haja contribuído na forma do artigo 9Y da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960.

(Âs Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 256, DE 1979
ModiRea e re•OJa dilposltl•o• da Consolidado das Leis do Trabalho.
O conJ:(rcsso nacional decreta:

Art. I• Fica revogado o§ 2• do artigo 386 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, passando seu § !9 a vigorar como parágrafo único, com a seguinte redução:
..Art. 389, •••..••••• , , ••••.•.•• , •.•. , , • , , •••...•... ,
Parâgraro único. Os estabelecimentos em que trabalhem pelo
menos 30 (trinta) mulheres, com mais de 16 (dczesseis) anos de ida·
de, terão local apropriado onde seja permitido às empregadas guar·
dar sob vigilância e assistência os seus filhos, desde o pcrfodo da
amamentação atê a idade de 7 (sete) anos."
Art. 2• O caput c o § i' do artigo 401 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovadu pelo Decreto-Lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, pussam
u vigorar com a seguinte redução:
"Art. 401. Pela infração de qualquer dispositivo deste capitulo, será impostu ao empregador a multa de I (um) a 10 (dez)
salârios mfnimos regionais, aplicada pelas Dele8acins Regionais do
Trubalho ou por aquelas que cxcrçum fun~õcs delegadus.
§ I• A panalidadc será sempre aplicada no dobro do grau máximo:
a) se ficar apurado o emprego de artificio ou simuluçüo pura
rraudur a uplicaçilo dos dispositivos deste caprtulo;
b) pela infraçiio do disposto no§ I• do urtigo 389;
c:) nos casos de reincidência.
Art. 311 Esta Lei entrará cm vigor nu data da sua publicação.
Art. 411 Revogam-se as disposições em contrArio.
JustiReaçõo
Pura rulcr rrente às dificuldudes que pesam sobre a ramflia, nos
dins que c~rrem,ns mulheres necessitam trubalhur rara de casa, bus·
c:mdo um rcrorço nu reccitu do nwrido, insulicientc puru atender u
todus as ncccssidudes rumiliurcs.

"""'"•'·.

'.·r·'"'( • ·~

Toduvin,

Í!

grande o número de mulheres que trabalham foru

do lar, dur:tnte todo o diu, c que não têm onde ou com quem deixar

os filhos menores de sete unos, já que eles uindu não estiio cm idndc
escolur.
Para contornur essa dificuldade dus empregadas com filhos pe·
quenos, o§ i' do urligo 389 da Consolidação das Leis do Trubulho
determinou que os estabelecimentos com mais de trinta mulheres de
idade superior :a ·dezcSseis unos, tenham local aproprindo à perman~ncia de crianças cm período de amamentação.
De nossa parte, entendemos que lu I providência roi bustunle salutar, embora não tenha atendido cabulmcnle u qucsti1o dos filhos
das cmprcgudas, eis que ficaram de rara os .maiores de sete unos c
que já não recebem amamentação.
Dessa rarma, rorçadas a trabalhar, as mulheres n:ldU podem ruzcr senilo deixar suas crianças ao completo abandono, trancadas cm
casa ou, o que é pior, jogadas à rua e sujeitas n todo o tipo de influências negativas.
Daí, a primeira sugestão constante do projeto, no sentido de
ampliar a faixa etária das crianças com direito à utilização das creches obrigatóriamcntc instaladas nas empresas com mais de trinta
mulheres maiores de dezesscis anos.
Quanto à revogação do§ 2' do artigo 389, cabe outra justificativa. De fato, esse dispositivo tem propiciado abusos de parte dos cmpregadores que teimam cm descumprir a lei, com o só objctivo de
abarrotar seus cofres.
A faculdade inserira no § 2' em apreço, tem levado as empresas
a firmarem "convênios" com entidades privadas mantenedorns de
creches, mas em locais tão distantes do estabelecimento, que impossibilitam a sua utilização pelas empregadas, sobretudo aquelas que
amamentam.
Com isso, as empresas praticamente nada despendem com as
creches referentes aos "convênios" que, de resto, foram firmados
pura isso mesmo, ou seja, para burlar a lei.
Por isso, levando em consideração a maneira rrnudulentn que
assumiu o uso da faculdade deferida pela lei, nada resta além da sua
revogação, permanecendo cm vigência tão-somente a obrigatoriedade da manutenção de creche no próprio estabelecimento da empresa. •
Por fim, para que a medida tenha aplicação efetiva, estamos sugerindo u exacerbação da penalidade aplicavel aos infrntores, já que
as multas previstas pelo vigente artigo 401 da CLT representam autêntico estimulo no descumprimento da lei.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1979, Senador Oresteo Quérda
l.eglslaçio Cltoda
DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943

Art. 389. Toda empresa é obrigada:
§ 2• A exigência do§ I• poderá ser suprida por meio de creches distritais mantidas, diretamentc ou mediante convênio, com
outras entidades públicas ou privadas, pelas próprias empresas, em
regime comunitário, ou a cargo do SESI, do SESC, da LBA ou de
entidades sindicais.
Das penalidades
Art, 401 Pela infraçào de qualque' dispositivo deste capitulo,
será impoSia ao empregador a multa de 1/5 (um quinto) do salário
mlnimo a 2 (dois) salários mlnimos regionais, aplicada pela Delega·
cias Regionais do Trabnlho ou por aquelas que exerçam funções de·
legadas.
§ )9 A penalidade será sempre aplicada no grnu máximo:
a) se licur apurado o emprego de urtirrcio ou simulação puru
fraudur 11 uplieuçi1o dos dispositivos deste cupftulo: •
b) nos cusos de incidência.
(Ás Comissões de Constituição c Justiçu, de Lr.:gisl:lçiio Social c de Finunçns.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO No 257, DE 1979
Abre ensejo 1'1 segunda rcvisiio criminal dos condenados por cri·
mcs politicas, de qualquer natureza.

redução ao urtigo 472 c seu parágrafo primeiro do Decreto-lei n'i' 5.452, de )'i'
de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho)".
Brasllia, 29 de agosto de 1979. - Orestes Querela.
REQUERIMENTO N• 314, DE 1979

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Aos condenados por crimes pol!ticos c conexos, de qualquer natureza, que não tcnhum sido beneficiados pela Lei n9 6.682, de 28 de agosto de
1979, e que hajam requerido revisão criminal, é assegurada o direito de renovar o pedido, perante o Superior Tribunal Militar, sem as restrições do parfl·

gruro único do urt. 552 do Código de Processo Penal Militar.
Parágrafo único. De igual direito se poderão valer os ascendentes, descendentes ou cônjuge sobrevivo do condenado, para que; reconhecida a injustiça da condenação, seja reabilitada a memória do punido.
Art. 2'i' A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. J'i' Revogam-se as disposições cm contrário.
JUIIIOcaçio

Sr. Presidente,
Nos termos do artigo 370, combinado com o artigo 154, parãgrafo 7'i', do
Regimento Interno, requeiro sobrcstamcnto do estudo do Projeto de Lei do
Senado n'i' 26, de 1979, a fim de, cm conformidade com o parecer desta Comissão, pro rcrido cm 23 de agosto de 1979, aguardar o antcprojeto de atualização da Consolidação das Leis do Trabalho.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1979. - Lenolr Vorgos, ViccPrcsidcnte da Comissão de Legislação Social no exercício da Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Os requerimentos lidos serão publicados c incluídos cm Ordem do Dia•. nos termos regimentais.
Sobre a mesa, requerimento que scrã lido pelo Sr. l'i'·Sccrctário.

A lei de Anistia, ontem sancionada, foi, no dizer reiterado de membros
do Governo, um primeiro passo cm favor da pacificação geral dos espfritos.
t /Ido o segulllle
A possibilidade de uma segunda revisão criminal não encontra óbice de natuREQUERIMENTO N• 31~. DE 1979
reza constitucional c ensejará aos ilustres ju(zes do Superior Tribunal Militar
Sr.
Presidente,
a oportunidade de, com sua costumeira serenidade, reexaminar decisões anteNos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição,
riores, sem as restrições do parágrafo único do art. 552 do Código de Procesnos Anais do Senado Federal, da palestra proferida pelo Ministro dos Trans-so Penal Militar.
Finalmente, os que morreram podem ter sua memória reabilitada, se re· portes, Engenheiro Eliscu Resende, para os estagiários da Escola Superior de
conhecida a injustiça da condenação que os atingiu, por iniciativa dos que Guerra, no Rio de Janeiro, no dia 8 de junho do corrente ano.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1979. - Lourhol Boptlsta.
lhes guardam o nome.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1979, Nelson Carneiro
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- De acordo com o art. 233, §
J'i', do Regimento Interno, o requerimento será publicado c submetido ao cxa·
LEGISLAÇAO CITADA
mi: da Comissão Diretora.
LEI NO 6.682- DE 28 DE AGOSTO DE 1979
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Através da Mensagem n•
Concede Anistia, e di outra proYidônclu.

..................................................................
....... .............................. ........................... ..
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR

..................................................................
······· ······················ ........ ······· ··········.············
..................................................................
Art. 552. A revisão poderá ser requerida a qualquer tempo.
Parágraro único, Não será admissivel a reiteração do pedido, salvo se
baseado cm novas provas ou nqvo fundamento.

122, de 1979, o Senhor Presidente da Rcpablica submete à deliberação do Se·
nado a escolha do Sr. Fernando Ramos de Alencar, Ministro de Primeira
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil na Suiça (Confederação Helvética) .
Para a apreciação da matéria, a Presidência convoca sessão cxtraun.Ji·
nária a realizar-se às dezoito horas c trinta minutos.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Evandro Carreira - Aloysio Chaves- José Sarney- Hclvldio Nunes
- Almir Pinto-Cunha Lima- Humberto Lucena- Marcos Freire- Arnon de Mcllo - Teotõnio Vilela - Lomanto Júnior - João Calmon Amaral Peixoto~ Hugo Ramos- Roberto Saturnino- Itamar FrancoAmaral Furlan - Benedito Ferreira - Pedro Pcdrossian - Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Estâ finda a Hora do Expc·
dientc.
Passa-se à
ORDEM DO DIA

(.1 Comissão de Constituição e Ju.•tiça.)
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Os projetes lidos serão
publicados c remetidos às comissões competentes.
Sobre u mesa, requerimentos que serüo lidos pelo Sr. )'i'.Secrctario.
São lidos o.f seguiflles

REQUERIMENTO No 312, DE 1979
Sr. Presidente,
Nos termos do art . .:!82 do Regimento Interno. requeiro que tenham tramituçuo cm conjunto os Projetas de Lei do Scnudo n•s 128. 153, 159; 252 c
JJO. de 197H, e 50 c 152, de 1979.
Sulu do1s Sessões, :29 de :~gosto de 1979.- Henrlc(ue de Lo Rocque, Presidente du Comissão de ConstituiçUo c Justiçu,
Rl\QUI\l!IMI\NTO No 313, DE 1979

Item 1:
Votação, cm turno único, do Requerimento n'i' 264. de 1979, do
Senador Orestes Quércla, solicitando o dcsarquivamento do Projeto
de Lei do Senado n'i' 57, de 1978, de sua autoria, que modifica a rcdação de dispositivos du Consolidaçiio das Leis do Trabulho, apro·
vudu pelo Dccrclo·lci n• 5.452, de lo de maio de 1943.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senndorcs que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Auprovado.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Buptisru) - Item 2:
Vot:Jçüo, em turno único, do Requerimento n'i' 266, de 1979, do
Scnudor Orestes Quércin, solicitando o desarquivarnento do Projeto
de Lei do Senado n'i' 135, de 1978, de sua autoria, que estende o di·
reito uo snlllrio-ramfliu uos cmprcgudos domésticos.

Em votuçl1o.
Os Srs. Senadores que o uprovnm queiram permanecer como se uchum.
Requeiro, nos termos do urt. 367 do Regimento Interno do Senado Fede- (Puusu.)
mi, o desurquivumcnto do (lrojcto de Lei do Senado nY 303/78, que "dá novu
Aprovudo.

Sr. !•residente,
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o~ proj~to::. 11 que se referem os reql.jcrimentos que vêm de ser uprovados,
voltarJo u tmmitnr normulmcntc,

O SR. PRESIDENTE (Lourivul Buptistu) - Item 3:
Votnçüo, em turno único, do Requerimento n\'1269, de 1979, do

Senador Orestes Quí:rcia, solicitando o desurquivumcnto do Projeto
de Lei do Senado nl' 192, de 1978, de sua autoria, que altera disposi·
tive da Consoliduçào das Leis do Trabalho.
Em votaçilo o requerimento.
.
Os Srs. Scnóldorcs que o aprovam queiram conservar-se como se encontram. {Pausa.)
Aprovado,

O projeto constante do requerimento que acaba de ser aprovado voltará
il suu tramitação normul, juntamente com o Projeto de Lei do Senado nq 180,
de 1978, com o qual tramita cm conjunto.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baplista) - Item 4:
Votação, cm turno único, do Requerimento nq 270, de 1979, do
Senador Orestes Quércia, solicitando o desarquivnmento do Projeto
de Lei do Senado nq 195, de 1978, de sua autoria, que introduz a!te·
ração na Consolidação das Leis do Trabalho,
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Puu·
sa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere o requerimento aprovado prosseguirá cm sua
tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Item 5:
Votação, cm turno único, do Requerimento n9 285, de 1979, do
Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, da exposição feita pelo Ministro de Esta·
do do lnterior, Mãrio Andreazza, ao lançar o Programa de Erradi·
caçào de Favelas, no <fia 28 de junho de 1979, cm Brasília.
Em votação o requerimento.
Os Srs, Senadores que o aprovam queiram permanecer como estão.
(pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição.

ta seguime a matéria cuja transcrição é solicitada
"Em seu pronunciamento à Nação, ao assinar a histórica mensagem ao
Congresso Nacional submetendo o projeto de lei de concessão de anistia, dis·
se o Presidente João Figueiredo ser feliz o homem público que, eleito, cum·
prissc as suas prOmessas de cnndidato.
Se o Presidente João Figueiredo vem dando estrito cumprimento uos
seus altos compromissos com n Nação no campo politico, com a mesma cncr·
gia o faz no campo social.
Em sua campanha, prometeu o Presidente João Figueiredo que em seu
Governo haveria de assegurar habitação a todos os brasileiros que trabalhas·
sem regularmente c que a politica habitacional mereceria sua constante c gra·
ve preocupação.
Já em suas diretrizes de Governo, estabeleceu que o programa habitucio·
nul daria ênfase ao atendimento das pOpulações de baixa renda e se integraria
nos objetivos de desenvolvimento regional c urbano, voltados, dentre outros
fins, fY'Jra a melhoria da qualidade de vida dos.brasileiros c para a preservação do meio ambiente.
Sob esses fundamentos, o Presidente João Figueiredo, acolhendo proposta que lhe foi encaminhada pelo Ministério do Interior, em conjunto com
o Ministério da Marinha, com o Ministério da Fazenda c com a Sccreturia de
Plunejamento du Presidência da República, acaba de autorizar o desenvolvi·
mento de progruma de llmbito nacional para erradicação das habitações su·
bumunus - nossas favelas e mocambos - a começar pelas palufitas.
Com efeito, u questão da moradia tem desafiado a uçiio dos poderes
públicos em divcrsus regiões do País, visto que, muitas vezes, as soluções apli·
cudus, em grande escala, acabam por suscitar nova gama de problemus sociais.
A rcmoçilo de agrupamento para pontos nfastados dos Jocuis de origem,
por exemplo, nem sempre se mmilr11 a melhor tiOluçilo, porquanto pode signi·
ficar nilo s6 a ruptura de vínculos com a comunidade, mas também transtornos rclutivos a estilo de vida, situuçilo de emprego, condições de trubulho du

família a nivc:l de complcmentaçilo de salário, pura se: consumar no descon·
{orto do itUmcnto das distüncius c na ampliação dos encargos dombtico!>.
Os barracos do tipo palafltn impedem qualquer tentativa purn construçito de
infra~!ttrutura fisicn e agravam os focos de doenças c poluição.
N:ts ;,o:omas favcladas, os barracos do tipo palafitu são os que ncccssit!tm
de uçàes mais imcdi:uas para a sua recupcrçilo, Apoiados c:m cstacus fincadas
cm trechos de úgua mansa, impedem qualquer tentativa pura a construção de
uma infm-estrutura física, notadamentc dos implementas de saneamento se·
ral e búsico, e contribuem para agravar os focos de doenças c poluição.
Âreas alagadas, tcmporúria ou permanentemente, foram evitadas no
processo de ocupaçilo da maioria das cidades Jitorüncas brasilc:iras. Com a
expansão desses núcleos urbanos, tais faixas, hoje se localizam, em regra, cm
;,o:onas centrais c sua recuperação assumiria um elevado alcance social c ur·
banístico.
Ocupadas principalmente por população de baixa renda c abrigando
construções do tipo palalita, essas áreas são conhecidas cm todo o Pais, a
exemplo do que se verifica na Baía da Guanabara, nas zonas do Caju c deRa·
mos, onde se concentram mais de seis favelas reunidas na chamada "Favela
da Maré", habitada por cerca de 250.000 pessoas. Nas baixadas de Belém, no
Estado do Pará, foram constatados 350.000 habitantes de barracos do tipo
palatita. Em São Lufs do Maranhão, às margens das Baías de São Marcos c
Bucangn, foram registrados mais de 150.000 fnvelados. Em Vila Velhu, no
Espírito Santo, junto à cidade de Vitória, assim como cm Macapá, Fortaleza,
Joiio Pessoa, Recife, Macció c Salvador, c cm quase todas as cidades brasilci·
ras do litoral, esse quadro se verifica e sugere a adoção de enérgicas medidas
tendentes à sua eliminação.
A solução proposta, que deve merecer exaustivos debates com todos os
interessados, c estudos específicos, é a recuperação dessas faixas, através de
aterro hidrúulico, com o aproveitamento dos bancos çlc areia próximos, exis·
tentes em razüo do assoreamento dos alagados. Essa modalidade de aterro
constitui a melhor alternativa, pelo seu baixo custo c pela conseqUente um·
pliaçiio de volume das águas adjacentes, contribuindo favoravelmente para as
condições de navcgaç-lo.
O saneamento c a regeneração dessas áreas permitiram resolver o problc·
ma das palafitas, mantendo os favelndos no local de origem, cm habitações
condignas c situadas cm faixas urbanizadas. De outra parte, viabilizariam o
atendimento a milhares de pessoas, com baixa renda, inscritas no Sistema Fi·
nancciro de Habitação, além de concorrer para solucionar outras questões
urbanas, como transporte ou lazer.
No estudo de cada irei serio consultados todos os draios envoMdos na solução
do problem1, processando-se •mÍIIo debate com moradores e entidades intere.
ssadas.
Pura cumprir seu programa habitacional, o Banco Nacional du Habi·
tação recorre, usualmente, à aquisição de terrenos, em todo o País. No mo·
menta, tais áreas são encontradas, nas dimensões exigidas, em locais distantes
tlo centro das cidades, a preços irreais.
A rccuperaçà'o de faixas alagadas, através do Departamento Nucional de
Obras de Saneamento, com a transferência de domínio cm favor do Bunco
N:.1cional da Habitação, configurando operação conjugada de efeito regenera·
dor de pontos centrais desvalorizados, levaria a substancial valorização das
úreas assim conquistadas, permitindo que os investimentos feitos, inclusive os
relativos à implantaçlio de equipamentos urbanos, fossem ressarcidos, com a
venda dos terrenos rc:manescentes, o que asseguraria ao processo condições
de auto-financiamento,

Em cada caso, o Ministério da Marinha, o Ministério do Interior, atrav(·s da Secretaria Especial do Meio Ambiente, entidades de engenharia umbiental de âmbito local e outras agências governamentais interessadas di reta·
mente: nu solução do problema, seriam consultados, a fim de verificar-se a
exeqUibilidade das acões aplicáveis, sempre se processando amplo debute
com os moradores e entidades interessadas,
O programa, que se pretende estabelecer cm âmbito nacional, elegeu de
imediato a úrea da Favela da Maré, nos municipios do Rio de Junciro e Duque de Cnxias, tais os bcneflcios sociuis, evidenciados já nos estudos prelimi·
nares, decorrentes da construçüo de implementas de saneamento umbicntul.
A área contemplada estende-se do Município do Rio de Janeiro uo Muuiclpio de Duque de Cuxius.
No Rio de Janeiro cstd limitndu pcln Ponta do Caju c pelo Rio Mcriti. A
~reu atualmcnte nlnSudn ticu entre a atual orla da bafa, n ilhn do Fundão c o
cais projetado n 200m dn llhn do Governador.
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~------------------------~~----------------~~----------------~-------J
O progruma enfutlza a soluçilo dos problemas de milhares de pessoas que habllum Úr<'ll!'i rn"cladu'i em condições suhumuna~ de snhrcvlvêncln.

Em Duque de Cuxias apresenta limites entre os Rios Mcriti c o Sarapuí.
o continente e a baín, c atualmcntc está ocupudn por manchus de mangue cm
dccomposiçiio,

As ações progmmadns confeririam énfuse à soluçilo dos problemas de
milhares de pessoas que hUbitam áreas favclndas sem, entretanto, promover o
seu ufustamento, medida que assumiria elcvudo alcance social c bem demonstruriu u interesse do poder público pelas categorias muis carentes da populuçào.

dt: origem), que ultcru dispositivos da Lei n"' 5.108, de~~ de
lembro de 1966 -Código Nacional de Trânsito, tendo
rARECER, sob n• 448, de 1979, da Comissão:
- de Redaçiio, oferecendo a' redução do vc:ncido.

~c·

Em discussão o substitutivo, cm turno suplementar, (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada.
Enccrrnda a discussão, o substitutivo é dado como dcfinitivamt:nte <.~dO·
ta do, nos termos do art. 318 do Regimento Interno.
A matéria vai !i C:imara dos Dcputudos.
t. o .reguintr o suh.ftiwrivo apromdo

Redaçào do vencido para o turno .suplementar do Substitutivo do
l,or outro lado, o programa ensejaria o saneamento de umu faixa ir rever·
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n•123, de 1978 (n• 1.230/75, na
sivclmentc assoreada e já parcialmente aterrada.
Casa de origem).
Segundo dados da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente; a cada ano deposita-se, no fundo da Saiu, na área próxima à Ilha do Fun·
Dê-se ao presente Projeto a seguinte rcdação:
dão, cercu de IDem de material sólido, que é transportado pelas águas que
Altera dlsposlthos da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966
drenam a regi5o e que ali tem seu ponto mais baixo, constituindo-se c:m passo
- Códl&o Nacional de Trânsito.
importantfssimo uo combate à poluição da Baía da Guanabara, conforme
m<tnifestaçüo da Secretaria Especial do Meio Ambiente- SEMA, do MinisO Congresso Nacional decreta:
tério do Interior, visto que seria extinto esse grande foco poluidor, além, da
Art. I• A Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código Nacional de
melhoria de suas condições gerais, através da dragagem de algumas de suas Trünsito - passa a vigorar com as seguintes ultcraçõcs:
partes.
i') o artigo 66 passa a ter o parágrafo que se segue:
Tais uções favoreceriam a navegação na Baía, com a abertura de: canais c
o tratamento du foz de cursos de âgua, como a Cunha, o Meriti e o Sarapuf.
''§ 39 O exame de sanidade física e mental do portador da Cur·
Nu esfera sócio-económica, ressalte-se a criação de novas áreas, a serem
teiru Nacional de Habilitação será renovado a cada (quatro anos, e,
cedidas ao Banco Nacional da Hubitaçào. nas moldes antes mencionados, o
para as pessoas de mais de 60 (sessenta) anos de idade, a cadu 2
qual trJçaria programas habitacionais dirigidos tanto aos scton:s de baixa
(dois) anos, coincidindo seu vencimento, cm qualquer das hipóteses,
renda, como aos de renda mais alta.
com o dia do nascimento do portador."
O tratamento ambiental dessa vast<~ região significaria a melhor utili2•)
b
artigo 72 passa ter o seguinte parágrafo:
laçào da solo c a implantação de: equipamentos sociais, tais como escolas,
centros de saúde, núcleos de lazer- teatros, cinemas, quadras de esporte e
''§59 Para os que exerçam atividades de liscalizaçào do trânsito
outros - além de propiciar uma intensa arborização, com a total transforexigir·Sc·á, além dos enumerados nas alíneas, a, b c c deste artigo, os
mação dos atuais aspectos paisagísticos,
exames elctrocnccfalográfico e psicotécnico,''
Além do combate à polulçio, o projeto transformar' a palsaaem urbana e dará
dignidade à vida de milhares de pessoas, hoje em condições subumanos.

3•) a alínea a e o§ 29 do artigo 72, passam a vigorar com a seguinte re·
dação:

•'a) de sanidade física e mental, fornecido pelos órgãos de suú·
Outro ponto, representaria também a solução dos graves problc:mas de:
de pública da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Mu·
transporte, com reflexos cm toda a cidade c nos estadas vizinhos, já que: n
nicipios,"
Avenida Brnsil se encontra completamente saturada, ocasionando perdas so"§ 29 O exame de sanidade física c mental terá carâter eliminaciais sensíveis e levando ao desperdício o tempo das pessoas obrigadas a trantório."
sitar por ela. O atual projeto de duplicação daquela via poderá ser simplifica·
do pela eliminação de inúmeras Obras de arte especiais c com grande redução
Art. 29 Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação,
de custo, facilitando, ainda, a implantação de sistemas de transportes de masArt. J9 Revogam-se as disposições cm contrário.
sa no futuro.
O SR. PRESIDENTE (Lourival BaptiSia)- Item 7:
Em síntese, o projeto, na esfera técnica, além do combate à poluição,
ofcrc:ceria um contorno definitivo à Baía da Guanabara c: facultaria a recupe·
Disc:ussio, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara. n9 3, de
1977 {n• S21/71, na Casa de origem), que cria exigências para o reGisração de 2.300 hil, a um custo estimado de Cr$ 3,5 bilhões, em cinco unos,
tro civil das entidades de assistência ao menor, tepdo
com obras de dragagem, cais de sancumcnto, canalização, drenagem e cnro..:nmentos. Por outro lado, no campo social, transformaria a paisagem urbunu
PARECER, sob n• 434, de 1979, da Comissão:
de uma das áreas mais degradadas da segunda maior cidade do Pais c d:uit.t
-de
Constitulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridici·
dignidade à vida de milhurcs de pessaus, que hoje a habitam em condições
dade c, quunto ao mérito, favorável.
subumanas.
Fica ussim lançado esse Programa, da mais alto sentido sociul, que se deEm discussão o projeto. (Pausa,)
nominará PROMORAR c que vai associar na habitação dois elementos tiio
Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer uso da palavra, declaro cn·
fundamentais à promoção do homem: a moradia com dignidade.
~.:t:rruda n discussão.
/\ polrtica nacional de habitação, cujo principal executor é o B:1nco Na·
Em votação.
.
donul da Hubitnctto, prepara-se, assim, transcorridos 15 anos de existi:ncia,
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram conservar-se como se enconpara começar a cumprir a parte mais nobre c mais complexa da missão social orum. (Puusu.)
pura que foi criad<~: crrndicur u subabitação, ou seja, a pior condição humana
Aprovado.
de morar,
A matéria vai à sanção.
Trntn-se de um novo desalio que se lunça à Nação, cm respeito a uma
t. o Jt>giÜIItt> o pro)t>to aprovado.
J<t1Õo mui.~ nobres uspirações de nossa população pobre, que é •t de pos!iuir huhituçào própriu c dotudn de condições indispensáveis de higiene c de conforPROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 3, DE 1977
lo.
(N• S21·D/71, na Casa de origem)
Pura ulcancc dos objctivos desse rrogruma, o Governo do Presidente
Cria exigências paru. o regi~tro chll das entidades de assistência ao
João Figueiredo contar(l, certamente, com o upoio de todo o povo brasileiro c
de tod11s us instituições que enriquecem de vidu c de nobreza a nossa grundc menor.
socicd:~dc.
O Congresso Nucionnl decreta:
O SR. PRESIDENTE (Lourival BaptiSiu)- Item 6:
Discussiio, em turno surlc:mcntar, do Substitutivo do Scnudo
ao Projeto de Lei da C1imara n9 123, de 1978 (n"' 1.230/75. nu Cast1

Art. I"' Acrescente-se o seguinte§ 29 no art. 116 da Lei n9 6,015, de
JI}7J, passundo o atual parágrafo único a§ I"'
"Art. 116 .................................. .
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§ .':!1• Os cstahclccimcntos que sob n rcsponsubilidmlc: de unw
pcsso:1 rwlllnrl ou sob forma de socicdudc, nssociuçào ou fund:tçào,
dcscj:rm prestar ;rtcndimcnto de qualquer tipo a menores, somente
scr:io inscritos no registro civil mediante a comprovuçi"ro de que foram rcgbitr:Jdo:-i c :rprovudos, tanto pela uutoridadc adrninistrativ:r
corno pula judiciilriu competente,"

R o .l'l'gllillll' o .nth.l·tifllfil•o apmmtlo
EM EN IH No I • CC.I
(Substitutivo)
Art. I"' E ucrescent:ldo uo urt. 28 do Decreto-Jci n"' 221, de 2H de fevcrei·
rn de 1967, o seguinte§ I~', remuncmndo-se o.~ utuuis:

Art, :!v Est:t ld cntrar{r cm vigor na dutu d:r sun publicação.
Art. Jv Revogam-seus disposições cm contr~rio,

"Art. 28.
§ 19 A autori;r.açiio de que tratn este urtigo ser{l obtidu me-

di:mtc prova de ser o interessado sindicalizado.

O SR. PRESinENTE (Lourivul Buptistu) - lt<na 8:
Discussiio, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado nv 19, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que
fixa novos limites de idade para inscriçiio em concurso
público ou prova de scleção em entidades da udministr:lção indireta e dú outras providêncins, tendo
PARECERES. sob n•s 429 e 430. de 1979. dus Comis·
sões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidude
e juridicidade; c
-de Serviço PúbiJc:o Civil, favorável, com voto vencido, cm separado, do Senador Bernurdino Viana.
Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausu.)
Não havendo quem qucir.t fazer uso da palavru, declaro-a enccrrudu.
Em votação.
Os Srs. Sen<~dores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matériu voltará oportunamente à Ordem do Dia para o segundo turno
regimental.

t

o ,çeguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 19, DE 1979
Fixa no•osllmlles de Idade paralnscrlçio em concurso público ou
pro•a de seleçio em enlldades da Admlnlslraçio lndlrela, e dá oulras
providências.
O Congresso Nacional dccretu:
Art. IY São fixadus em 18 (dezoito) e 50 (cinqUenta) anos, respectivamente, a idade mínima e máxima, pura inscrição em concurso público ou prova de seleçiio, destinada ao ingresso nos cargos ou empregos das empresas
pUblicas e das sociedades de economia mista, compreendidus na udministmçrlo indiretu da União.
Pur:igrafo único. O disposto neste artigo estendc-lic também uos órgilos
:~utônomos, a que se refere o parágrafo primeiro do urt. 172 do Dccreto.lei nY
900, de 29 de setembro de 1969.
Art. 29 Estu lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. JY Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE {lourivul Buptistu)- llem 9:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nY
5H, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que introduz alteração no
Decreto-lei n11 221, de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a
protcçào c estímulos ii pesca, tendo
PARECERES, sob n•s 412 e 413, de 1979, dus Comissões:
-de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade e juridici·
dade nos termos do substitutivo que oferece; e
-de Agrlcullura, fuvor{avcl ao projeto nos termos do substitutivo d:1 Comissiio de Constituição e Justiça.

1:111 dbcussi'1o o projeto c o substitutivo da Comissiio de Constituição c
t:m primeiro turno.
N:iu lwwndu 'liiC/11 quciru discuti·los, dccluro·u encerrada.
J:m vot:1~iio o suhstitutivo, que· tem prcfcr~ncia rcBimcnt;d,
Os Srs. St:rHilhm:s lJUt: o aprovam queiram pcrnwncccr como se adiam.

.lusti~·a.

( Paus:1.)
t\pruvadn.
Apmvado o substitutivo, lica prejudicado o projeto.
1\ matéria vui ;'1 Comis.~iill de Rednçiio, :~lim de redigir n vcnchlo para o
sc!!undu turntl regimental.

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor nu data de sua publicação.
Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Esgotada a matéria constante du Ordem do Dia, concedo a palavra no nobre Senador Adcrbal Jure·

m:a.
O SR. ADERBAL JUREMA PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE Â REVISÃO DO ORA DOR. SERÁ PUBLI·
CADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a puluvra ao nobre
Senudor Evelúsio Vieim.
OSR. EVELÁS/0 VIEIRA PRONUNCIA DISCUR·
SOQUE. ENTREGUE Â REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. ALOVSIO CHAVES {ARENA- PA)- Peço a palnbvru. Sr.
Presidente, para uma comunicação em nome da Liderança.
O SR. PRESIDENTE {Gabriel Hermes)- Concedo u pu lavra ao nobre
Senador Aloysio Chaves para uma comunicação de Liderança.
O SR. ALOVSIO CHAVES (ARENA- PA. Para uma breve comuni·
cuçào.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Liderança do Governo nesta Casa recebeu dos médicos residcnlcs c internos da Universidade de Brasília uma nota
explicativa que passarei a ler.
NOTA EXPLICATIVA
A Universidade de Brasflia, desde a implantação de seu curso
de Medicina viu-se na iminência, por não dispor de um hospital·cscola próprio, a firmar convênio com a Fundação Hospitala·r do Distrito Federal, baseada na determinação governamental da época, de
não serem mais construfdos hospitais universitários, e sim aprovei·
tu r os recursos c instituições de saúde jâ existentes, para o ensino,
O convênio que ora denunciamos, deixa a Universidade de
Brasfliu, que tem como função primordial o ensino, arcar integralmente com as deSpesas de assistência à saúde da população de
Sobradinho, que seria papel da FHDF, desviando, assim, recursos
que poderiam ser utilizados na área de educaçiio. Além disso, coloca
à disposição dos estudantes de gruduuçào c pós-gruduuçào cm Medi·
cina. a Unidade Integrada de Suúde de Sobradinho - UISS; um
hospital de periferia, pequeno, inviável sob todos os aspectos, pelas
próprias condições de localização, c como bem o demonstra u cxpo..
siçào de problemas que fizemos e distribufmos a diversas autoridades.
Entendemos que um hospital-escola deve ser além do hospital
de referência da cidade:, uma instituição onde se: disponha de condições necessárias ao ensino de todas as áreas da Medicina.
Buseudos no que foi exposto, solicitumos às autoridudcs governumc:ntuis, umu soluçiio pura que u Universidade de Bmsllia obtenhu um hospital cuju infra-estrutura ofcreçu condições puru um
bom uprcndiwdo e desenvolvimento de pesquisas nutotulidadc dus
especialidades médicus, podendo, por conseguinte, prepnrur adel)Uudumcntc ns futuros médicos c dundo um atendimento ndequado
it populuçào,
Médicos residentes c internos du UnB
Sobradinho- DF, agosto de 1979

O Sll. AI.OYSIO CHAVES (AliENA- I' A)- Quero dcclurur uo SenuUo tJUC, com o uprcço que a Lidcrunçn Uu M~1ioria sempre dispensou u piei·
ln.~ de liUHiqucr naturclll, sobretudo :1 pleitos que tenham um fundamento

_I!

lliÁRIO UO CONGRESSO NACIONAL(Scço<diJ
ju~tu,

Quintuafclru 311 J9KS

cx;mlinurt:mos t:stc caso, Cúrnunicundo ao Sr. ~1inistro d01 EducuçJo c descendo ribanceiras, descendo de mil metros até o nível onde se encontram
u ponto de vio.;ta da Lidcr:111ça da Maioria nesta Cas;t, no sentido de os grundef> c~.:ntros de consumo: São Paulo, Rio de Janeiro e outros centros,
encontrar urna soluçl1o cout:tu, adcquad11, que computibililc os interesses do
Sr, Prcsidcnte, nobres Senadores, então Minas pus~ou na frente, uma si·
ensino na t1rea da grad1wçi'lo c pús.graduaçào c da pesquisa, com interc~ses dcrúrgica que ia depender dos capitais estrangeiros, capital juponi:s e italitlno
gerai:-. da Admini~tm.;;iu Públic;1.
~.:até a cota brasileira foi emprestada pelos juponcses; até a cota com a qual o
Brusil ia entrur c niio teve, para fazer a terraplanugem, foi empréstimo japo·
Tenho, na oportunid;!de cm que faço cstc registro, o dcvcr de ressaltar nês. Quer dizer, os sócios adianturam o dinheiro.
que cst:t foi uma questão que se nos colocou quando tive a honra de dirigir :1
O Sr. Moacyr Dali a (A RENA - ES) - Permite V. Ex• um aparte?
Universidade Federal do P>~rá c uma questão que está colocad:l perante outras
universidades, todat. tentando soluç:io correta pam o problema ..Jo hu:-opitul
O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB - ES) - Pois não.
1mivcrsilúrio, solução p:~ra :1 qual ~ci que se volta com muita prcocupução,
O Sr. Moaoyr Dalla (ARENA- ES)- V. Ex• não estava cm plenário
ncst~.: momento, o Sr. Ministro da Educação c Cultura.
Não vamos revolver o passado porque, obviamente, isto nii.o intcret.su: quando o nobre Senador M urilo Badaró começou a explanação reivindicua
mas, subemos que nas últimas 40 décadas, pelo menos, hospitais universi- tória dele. Eu espanquei todo o problema da viabilidade da usina pura o
túrios foram iniciallos neste Pais; alguns, concluídos, muitos ficaram por tcr- E.'ipirito Santo e dizia a S. Ex• que, quando Secretário de Estado, acompanhei os
minur por faltu de um correto planejamento para utender às necessidades aca- japoncscsc italianos da FINS lN DER c da KAWASAKI STEEL. Dcsscscn·
dêmicas. Há o exemplo do Rio Grande do Sul: há o exemplo do Rio de Janei· genheiros que V. Ex• diz ser os maiores siderurgistas do mundo, na asso·
ro, do Fundão: hú outros, no Nordeste. No Norte, tivemos que nos socara ciução do Porto de Vitória, eu ouvi de viva voz, não precisei ler o laudo não.
rer de um convênio com a Santa Casa de Misericórdia do Parú e, no momen· E o italiano dono da FJNSINDER, possuidor de quatro usinas na Itália, per·
guntou se niio haviam descoberto o Porto de Vitória para ser instalada a
to, já estú plunejada a construçii.o de um hospital universitário.
Temos consciência plena dos recursos que esta solução envolve- rccur· maior siderurgia da América do Sul. Agora V, Ex• vê a distorção de tudo,
sos financeiros, recursos humanos- mas ela urge para atender aos reclamos Larga-se a orientação sábia de quem efetivamente entende do problema, para
se dar agasalho a laudos da AÇO MINAS, da USIMINAS, que não são váli·
da úrea universitt1ria no sclt.lr do ensino médico.
· Com esta preocupação da Liderança e com estas observações que são feia dos.
tas por um ex-Reitor, com experiência pessoal, quero declarar ao Senado Fea
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)-Scnador Dirceu Cardoso, r.co
dera! que n::ccbemos a nota, demos-lhe o apreço que merece c encaminhare· devendo a V. Ex•, e o farei tão rapidamente quanto passivei, o laudo oficial
mos o assunto junto ao Sr. Ministro da Educação c CulturJ.
da FJNSINDER sobre a localização da AÇOMINAS.
Era a comunicação que desejava fazer, Sr, Presidente. (Muito bem!)
O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB - ES) - Para mim o laudo da
O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC)- Sr. Presidente, peço a pa· FINSJNDER não tem sustentação porque ela é associada cm Tubarão. Vou
trazer um parecer de engenheiros siderurgistas das Nações Unidas, que não
lavra em nome da Liderança.
são nem italianos, nem japoneses.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG) - V. Ex• c o Senador Moacyr
Senador Jaison Barreto.
Dalla estão desafiados para, Jogo cm seguida à Semana da Pátria, um debate
O SR. JAISON BARRETO PRONUNCIA DISCURSO QUE, com os pareceres técnicos a respeito da localização das usinas siderúrgicas no
ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
Brasil ...
POSTERIORMENTE.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Certo.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Conocdo a palavra ao nobre
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- E V, Ex•s vão verificar todos
Senador Murilo Badaró.
os pareceres. Os maiores consórcios técnicos do mundo indicam a localização
O SR. MURILO BADARO PRONUNCIA DISCURSO QUE, correta, por exemplo da AÇO MINAS, dentro de Minas Gerais. Isto não in·
ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO valida o projeto da Usina de ·Tubarão, destinada ao mercado externo, veja
bem. t por isto que o Governo brasileiro alocou recursos para a construção
POSTERIORMENTE.
da Usina de Tubarão que, se não fosse assim, não teria sentido.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao
O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB - ES) - Alooou rccursozinhos,
nobre Senador Leite Chaves. (Pausa.)
rceursozinhos, diante do que despejou na AÇOMINAS.
S. Ex• nü.o está presente.
O Sr. Murllo Badaró (ARENA - MG)- Senador D1rccu Cardoso,
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
não se trata de recursozinho, trataasc de uma decisão politica.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguinte discur·
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- Ai sim. Se V. Ex• defende o po·
so, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ouvimos o discurso do nobre Senador Murilo Badaró proferido, nesta sicionamento politico, está certo. Agora, o técnico não.
Casa, justificando a pontencialidade de Minas Gerais c as suas possibilidades
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Nobre Senador, não tiro
;1mplas de se tornar, num futuro próximo, uma grande potência siderúrgica. de Mi nas Gerais o direito de ter potências, nem brasileiro algum pode tirar.
Nós, do Espirita Santo, estamos de: acordo com esta tese: Minas Gerais
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- Senador, no oaso do lamina·
tem que ter compensações porque está cedendo o seu minério para resolver o
dor,
como os produtos dele se destinam ao mercado interno, niio é localizável
prohlema siderúrgico do Brasil c até do mundo.
Sr. Presidente, nós que vimos o parecer da Comissão UNIDO, criada pea em Tubarão, porque a Usina de Tubarão estlt projetada, pelo menos nu sua
tas nações Unidas, para localizar - quero começar o estudo do problema primeira etapa ou nas suas fases iniciais, para o mercado externo. Então, o
que queremos é a adesão de V. Ex•s para a localização do primeiro grande
desde as raizes até chegar à AÇOMINAS- nós que conhecemos o parecer
du UNIDO em que trt:s engenheiros sidcrurgistus do mundo estudaram onde laminador nu AÇOMINAS ou nu USJMINAS, pelas razões já aqui sobeja·
se localizaria, melhor, a usina siderúrgica, jâ que o Japi\o nào quer mWs redu- mente discutidas.
zir ou transformar o minério em ferro c aço, porque polui o ambiente. E lú u
O Sr. Moaoyr Dalla (ARENA - ES) - Três milhões de toneladas.
terra custa uma fortuna. A Alemanha também é assim; a França também í:
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- No momento cm que Tuba·
ussim, u lti1lia também é assim; a Inglaterra também, e assim por diante.
rào se vollar puru o mercado interno, numa segunda etapa da sua construção,
Essa UNIDA, nüo é parecer nem de engenheiros sidcrurgistas de USJa
da sua produção, então não hú nada que impeça, até porque o destino du si·
MINAS c nem du AÇOMINAS, é parecer de engenheiros internacionais.
derurgiu brasileira é de chegar ao quarto estâgio em todos os seus setores. Es·
Nele eles dizem que u Joculizuçüu ideul de uma usina siderúrgica de grundc
t:'i uqui o mestre em matéria de siderurgia, o Senador Amarul Peixoto, que
porte, seriau maiur do mundo, é cm Tuburilo, nus vizinhanças de Vitória, no
teve uma grumJe participuçào no dcsubrochar da indústria siderúrgica brasi·
Estado do Espirita Sunto, sobre o Atlitntico. A localização lógica tem de ser
leiru com u impluntucào da siderúrgica nacional no Rio de Janeiro ...
ali. Ü'i mineiros, ao terem conhecimento desse parecer, que trurci uqui e puru
t~:r nas próximus sessões, dispuseram-se :1 instulur a usina da AÇOMINAS a
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB • ES) -Que os mineiros tanto con·
mil metros de ultitudc,- c Tuburào está a cinco metros do nlvel do mur- Jcnaram.
Cuhur:~
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O Sr. MurlloRudaró (ARENA- MG)- E vcrdaue. O que me faz Ir<~·
O SR. PRE.."iii>ENTE (Lourival Baptisw) - Concedo ;1 pal:wra ao
t.er o nome sempre c.~tim:.1do do Senador Anulral Peixoto, é pur:.1 pedir o ~cu nobre Scnador Nelson CLirnciro.
depoimento, nlio com n:lw;ào n algum problema espcdlico d:1 Usina de TuO SR. NELSON CARNEIRO (M DH- RJ. Lê o seguinte discur"'·i1mr:io ou dn A(OMINAS, mas no contexto slobal do prosramo1 siderürgico Sr. Presidt:nte c Srs, Senadores:
bmsilclro e S. Ex• tamb6m não nesará apoio à tese de que o srande l:1minmlor
Hü cerca de sei~ nnos, o Departamento de Portos, Rio~ c Vias Navcgâde tinis u ar quente deve ser, pelo menos nessa fase asora,loc:1lizudo cm Mi- vcis, do Ministério dos Trunsportes, procedeu à obra de n:tilicuciio do rio llíl·
nas Gcmis.
hapoana, que des1iguu no município de Burra do ltabapouna, no Estudo do
O Sr. Amaral Peixoto (M DB- RJ)- Estava aqui esperando justamen- Rio de Juneiro.
te que o Estado do Rio fosse convidado a participar. Sabia que iam acabar
A obra se impunha hó. muitos anos c era insistenlcmcnte reclumucln. Nn
solicitando a colaboruçi'io do Estado do .Rio.
cnu1nto, por razões inexplicáveis, o trabalho foi realizado apenas purcialmen·
te. Ficou sem a necessária retificaçiio trecho de dois ou três quilômetros, pre·
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- O nobre Senodor Murilo
cisa
mente da boca d:~ barra pura cima, de tal forma que desprotegido ficou o
Buda ró não quis que continuássemos com o nosso argumento. Por isso chamou V. Ex• pura que nós o ouvíssemos, sempre com grande acatamento. En· povoado da Barm do Itubnpoana, cuja população interpretou o futo como
decorrente do propósito de beneficiar apenas criadores c f01zcndeiros da re·
tão somos todos ouvidos às declarações de V. Ex•
giUo.
O Sr. Murllo BadanS (ARENA - MG)- Senodor Amoral Peixoto,
Em dccorrênciu disso, Barra do Jtabapoana tem sido vitima de c;nchentc.s
envolvi-o de propósito para homenagear V. Ex•
que se tornam a cada ano mais perigosas e maléficas. A margem numincnse
O Sr. Amaral Peixoto (MDB- RJ)- Nodo mais fiz, no caso de Volta do rio tem sido destrufda pelas fortes correntezas c o povoado atingido vioRedonda, do que defender a solução técnica dada pelos engenheiros brasilci· lcntament~. com a destruição de ruas inteiras. Não se realizando, com urgênros, c posteriormente pelos engenheiros americanos, que foram contratados cia, dragagem c rctificaçiio do trecho a que aludo, o que resta do cais niio rc·
pela Cia. Siderúrgica Nacional, em formação, e que localizaram, no mapa da sistiró. a nova enchcnle, podendo ocorrer o fim do povoado, com danos irre·
Estrada de Ferro Central do Brasil, um trecho entre Cruzeiro c Barra do Pi· paráveis pura seus moradores.
A situaçilo é grave c a obra reclamada pelo povo de Barra do Itabapoanu
ruí. Tr:1çaram com lápis vermelho uma linha reta entre essas duas cidades. E
é
pequena,
podendo ser realizada cm poucos.dias c a baixo custo, Eis porque
qualu razão? t porque ali era o ponto de encontro do carvão com o minério,
e era o centro distribuidor para 80% dos futuros consumidores do Rio de Ja· formulo 01pclo ao Ministro dos Transportes, Sr. Eliscu Resende, para que determine o envio de uma draga àquela região, para completar trabalho indisnciro e Süo Paulo.
pensável à sobrevi vencia de Barra do ltabapoann. Isso deve ser feito o quanto
O Sr. Murilo Badaró (ARENA- MG)- O argumento prevalece agora untes, pois dificilmente u cidade resistirá a nova cnchc:ntc, inevitável na época
para a instalação da laminação.
das chuvas.
Trata-se, Sr. Presidente, de obra de pequenas proporções mas de vital
O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB- RJ)- V. Ex• não estâ nem par·
importância para os matadores da localidade que apelam, por meu intermétidário de Minas Gerais nem do Espírito Santo. Antes pelo contrário.
dio, ao Ministro dos Transportes c ao Diretor do Departamento Nacional de
O Sr. Amaral Peixoto (M DB - RJ) - Sou partidârio do Estado do Portos, Rios c Vias Navegáveis! (Muito bem!}
Rio. Estou defendendo a solução dada para Volta Redonda. Foi uma solução
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre
puramente técnica c niio polftica, como tanto se insinuou na época. Fui acusado. Para mim seria um grande prazer poder dizer que prestei esse serviço ao Senador Lourival Baptista.
Estado do Rio, ao Estado que governava c que levei para lá a usina siderúrgiO SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. L< o seguinte discurca. Mas, não é verdade. Eu defr.ndi a snfda da usina, de acordo com a propos~ so.) - Sr. Presidente c Srs. Senadores:
ta dos técnicos, dos técnicos brasileiros e técnicos amcric01nos. Era esse o de·
O Ministro Mârio Andrcazza determinou estudos por parte do Minis·
poimento que queria prestar.
tério do Interior visando à criação do Fundo Nacional de Habitação, que utiO Sr. Murllo Badoró (ARENA- MG)- Senador Dirceu Cardoso, é lizaria recursos a fundo perdido. Esse Fundo possibilitaria a rcduçUo da cor·
só um aparte rápido. Senador Amaral Peixoto, veja V. Ex• que em matéria de reção monetária c dos juros dos financiamentos para aquisição de casa pró·
tal magnitude deve haver uma conjugação de dados técnicos, ou seja, de ra· pria pel01 camada de população de baixa renda. Espera o Ministro, segundo
zões técnicas e também de razões políticas; políticas, no alto scnlido. No caso afirmou, que já no próximo ano o Fundo esteja cm funcionamento para aliespecífico nosso, o problema da polftica siderúrsica nucional, do Prosruma vio elo problema habitacionul, de gravidade incontestóvcl.
Disse o Ministro ~ârio Andreaaa que a "prioridade do Ministi:rio do
Siderúrgico Nacional c tudo isso, Senador Dirceu Cardoso, converge para a
sugestão que melhor se adequar, que melhor se compaginar com os interesses Interior é solucionar os problemas sociais. Pretendemos, assim, viabilizar o
da economia nacional e do Programa Siderúrgico Brasileiro, que é: a insta~ ;1ccsso das classt:s que percebem até três salários minímas aos programas do
BN H, o que não tem ocorrido devido a dificuldades criadas pela correção
laçiio de um lamjnadÓr na AÇOMINAS ou na USIMINAS.
monetária c outros fatores".
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Nobre Senador, o que cs·
A política habitadonal estabelecida com a criuçãa do Banco Nadomtl da
to~ mos vendo e sentindo é exatamentc isso. Na visitu que o Presidente vui fazer
l-Jubilação, no Governo do saudoso Prc.o;idente Castello Branco, produziu rea Mi nus Gerais asara, ele já vai levar a solução na sua pasta.
sultados consideráveis, inclu!iive por ter constitufdo autêntica rcvoluçi'to no
V. Ex• é Vice~L(der da ARENA; nilo viria pura cá para fazer um discurso setor. No entunto, passados tantos anos, chesamos a uma situação que, desde
desses, de apelo ao Presidente da República, para fracassar, paru cair no vu- algum tempo, está u reclamar medidas inovadoras, que resolvam problcmus
zio. V. Ex• jú sabe, é uma das providências pura dnr força a um governo que surgidos, corrijam erros e abusos c possibilitem a aquisição de cusu própria
csf:i. enfrentando umu impopuluridudc como nüo se registrou uindu na His~ em condições suportáveis pura o mutuflrio. Na verdade, a situaçi\o í: insusten·
tóriu de Minas. Somos vizinhos e sou parte disso, mas devo dizer a V. Ex' que tAvel c a adoçào de providêncius de cu ró. ter cmergcmcial de pouco valerá, pois
tunto quanto u potência siderúrgica de Minas deva ser, acho que Minas deva o necessário é aperfeiçoar u roUtica habitacional, adaptando-a ll nova reali·
rcussumir na vida politica brusileira aquele quadro de comando que sempre dt~lie do Pais.
teve. Nós tivemos sempre, nos politicas de Minas, utruvi:s da História doBraO <ltendimento da população de buixu renda tem sido preocupação de
sil, os srundcs vultos c os srandes condutores da vidu brasileira.
todos os governos que sucederam ao Presidente Castcllo Drnnco. Vários pro·
Devo dizer a V. Ex• que enquanto Mi nas se preocupou com o Ministério jctos forum adotudos, com resultados ponderáveis sem, no entnnto, soluçno
da Justiça, Süo Puulo com o Ministério da Fuzend:1, outros com o Ministério efetivu do problema. F. esta jamais virá enquanto o assunto não for encnrudo
du Educaçlin, Minas, com u condução polfticu, tinha homens que eram de como de curfller cxclusivumente sociul, assistencial, pura o que é imprescindíumu projcçào n:1cimml, de umu respeitabilidudc tal que o Or:~sil, 50 anos de· vel que a Unii'lo propicie recursos a fundo perdido, única manciru de viuhilipois, ainda tributu uos polrticos mineiros essa homenagem de todo o Pa{s. I.Ur o atendimento dessa fuixa du populuçào, de renda que moi di1 pura a mera
Sr. Presidente, continuuremos nu próxima scssi'io com o debate truvudo subsistênciu individuul. A idí:in du criuçiio do Fundo Nucionul de Hubituçno
L:Oill o ilustre Senador Murilo Oudaró que encarnu, uqui, ns nwis profunllm atende, portanto, n cssu necessidade, llUe repu lo preliminar puniu solução do
espcrunças do poVo mineiro de ter o luminudor, jll que teve a usina du assunto. Impõe-se, também, o hurateumcnto dus construções simultunettmen·
AÇOM INAS antes lia usina li e Tuharào, (Muito bem!)
te corn o controle de quulidudc mlnimu, impcdindtl•Se ubusos.
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Merece louvor a preocupuçào Jo Ministro Mário Andreazza, bem como
o esforço que vem realizanJo no sentido de encontrar soluções rápidas para a
questão. Esta exige um reexamc completo da politica habitacional, para atc:ndimento Jo pcsso;tl de b:lixu renda, Juras e correçüo monetária surgem, então, como b;trrcira u ser transpostu, sem o que todo esforço redundará cm
quase nada.
Mus o problema habitacional não afcta somente a parcela da população
de buixa renda. Anigidu está aquela outra que ainda chamamos de classe médin, da qual depende a estabilidade politico-social de todos os pafses, A aqui·
sição de casa própria tornou-se extremamente difícil c onerosa para essas pcs·
soas, que juros :tltos c correçào monetária condenam a uma situação de per·
mancntc penúria. Como se não bastasse isso, numerosos outros fatores con·
correm para o agruvamcnto do problema, a começar pelo recrudescimento
innacionário, a elevação incessante de preços, que a correçào monetária
transfere para o público de forma injusta, inclusive por ter se tornado forte
fator realimcntador da innaçào.
Sr. Presidente, o dinamismo e a capacidade de ação do Ministro Mário
Andrcazza são sobremodo conhecidos. I! de se esperar que venha a ter êxito
n<~ empreitada. No cnt<~nto, não tenho dúvidas de que Sua Excelência se de·
p:m1 com o maior c mais difícil desalio ao pretender aperfeiçoar a politica ha·
bit:tcional, ndaptando·<J à dur<~ realidade nacional. Inclusive porque o proble·
ma afcta áreas diversns do Governo e nada poderá ser obtido, de definitivo,
mantida a correção monetária nos termos atuais, o nfvel de qualidade da
construção e a equação de custos. Chegou o momento de realizar o Governo
investimentos a fundo perdido nesse gravíssimo problema social, sem o que
pouco se logrará fazer. Da mesma forma, impõc·se ampla reformulação do
mecanismo finunceiro criado para efetivação da poHtica habitacional, de
modo <1 aperfeiçoá-la, dinamizá-ln e, sobretudo, adaptá· la à realidade do momento, notoriamente das mais diliceis para o povo brasileiro.
Medidas eventuais nada mais serão do que paliativos que não impedirão
o agravamento do problema habitacional, tal como tem se dado. Não se tra·
ta, evidentemente, da extinção do BNH e da polttica habitacional em tão boa
ho,ra adotada no primeiro Governo da Revolução. Mas de ampla, profund<~ e
cuidadosa reformulação dessa poHtica e de todos seus instrumentos executi·
vos, de forma a viabilizar cfc:tiva solução do problema habitacional. E sem
que o mutuário se torne um condenado a pena perpétua, pela implacável du ..
reza da correção monetária.
Creio que o Ministro Mário Andreazza é homem capaz de enfrentar tão
grande problema. E, sem dúvida, terá o apoio do eminente Presidente Joiio
Baptista Figueiredo, tão empenhado em minorar os sofrimentos dos brasilci·
ros, pois o assunto requer decisão de envergadura que, em aspectos básicos,
escapa ao Ministério do Interior, como se dá com a correção monetária, que
o tempo vai tornando um de nossos grandes males! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Conced~ a palavra ao nobre
Senador Jcss~ Freire.
O SR. JESSt FREIRE (AR, ENA- RN. Lê o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Sensível aos apelos de significativa parcda do povo do nosso Estado, que
recl<~ma, com justificadas razões, a posterguçào de seus direitos decorrentes
da implantação do Projeto de Irrigação do Baixo·Açu, que o Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas- DNOCS- está montando na região
do Vale do Açu, no Rio Gmndc do Norte, voltamos, hoje, a tecer considerações sobre esta matérin, ante a inquietação social agora vivida por nada me·
nos de 40 mil pcssous, que serão deslocadas de seis munic(pios, quando esti·
ver dclinitivumentc conclu(dn e funcionando a "Barragem Engenheiro Ar·
mando Ribeiro Gonç<Jlves."
Por oportuno, e coerente com ponto de vista anteriormente esposado,
devemos ressaltar que não nos anima o propósito de questionar o mérito do
programa govcrnumcntal, pois entendemos que essa iniciutiva só pode ser
uplnudidu c upoiadu como um dos marcos principais do progresso du região
nordcstinn, e cspecinlmente para o nosso Estado tão curcnte de tecnologi:1 e
llcscnvolvimento neste sctor.
A colocm;ào uqui expostn não invulidnu critica que nos propusemos fa·
1.er sobre li temilticu oru cnfocullu, porque procedente e justa, conforme de·
monstrarcmos no transcorrer deste pronuncinmcnto, urrimudo em opiniões c
fatos insuspeitos.
O que nilll podemos, sem quebra de clemcntur llcvcr de:: soliduriedudc
paru cnrn ns menos f:1vorecidos, é llcixar de registrar, nesta Casa, os fulos gc·
radores des~c clima de inscgurunçu c inccrtczu cm que vivem milhares de
l'amili;1s humilde~. nu rc~i~o Jn Baixo-Açu, no Rio Grnndc llo Norte, no tem·
pn cm que l'a1cmns ehc~ar Ú'i autoridade~; rcsponsúvc:is do Ministério do ln te·
1
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rior a nossll in.~atisf:tçào, pedindo-lhes providi:nci:ts, com vistas i1 superação
dus causr~s que dctcrminum essa fcrmcntuçào social.
P<~rece-nos imperioso antes de analisarmos as repercussões que a im·
plantação do projeto produzirá na vida social·e económica da população da
região a ser <~tingida, explicar a V. Ex•s. ainda que sucintamente, os objetivos
desse Projeto:
O Projeto Buixo-Açu, com custos iniciais de CrS 495 milhões c com prc·
visão de gastos, a longo prazo, de CrS 5 bilhões c 200 milhões, <1 preços atu<Jis,
vai submergir 85% da área territorial de São Rafucl com um<~ populução de 9
mil habit<Jntes, e ocupar p<~rte dos municfpios de Açu, lpanguaçu, Jucurutu,
Santa nu do Matos c Paraú, que têm, juntos, populução de 80 mil habitantes,
As obras já foram iniciadas com a construção da "Barragem Engenheiro
Armando Ribeiro Gonçulves", ccntr<~lizad<J cm lt<Jjá, a 22 quilómetros da
sede do município de: Açu.
A b<~rragem terá uma altura máxima de 40 metros, comprimento da cris·
ta com 3 mil e 500 metros e uma acumulação de água de 2,4 bilhões de metros
cúbicos, inundando 40 mil hectnres de terras. A sua conclusão está prevista
para um pcriodo de 3 anos,
Tendo como fontes hídricas a barragem e mais 94 poços com vazão de 50
litros por segundo, o Projeto Baixo-Açu, segundo o DNOCS, vai gur<Jntir 72
mil novos empregos, número superior até: ao da população economicamente
:lliv<J da região, que seria cm torno de 82 mil habitantes,
Desta forma, terá 21 mil497 hectares líquidos p<~ra irrig<~ção, em·rcgimt:
de agricultur<J intensiva durante o ano.
As culturas dt: vazante serão bc:neliciadas com uma área de 2 mil hecta·
res de terras úmidas c: 10 mil hectares de terras de sequeiro, bcneliciando HOO
famílias, consoante esclarece o Projeto.
Estima-se a produção anual dt: 300 mil toncludas de produtos agrícolas,
implantação de indústrias, população e agricultura livres das enchentes,
graç<Js à construção da barragem.
O Projeto é autotinanciado, de responsabilidade do Minist~rio do lnte·
rio r, através do DNOCS. Está prevista também produção de JJ milhões de li·
tros de leite ao ano e de 8 mil c 400 cabeças de gado para abate, em igual
período.
Pelos dados aqui explicitados, vêem V. Exts que o Projeto, cm suas li·
nhas mestras é <~rrojado, do mais alto interesse c significação para a incipiente
economia agr(cola do nosso Estado, colocando-nos, neste setor, em posição
de relevo no concerto das demais unidades federativas.
Paradoxal, pois, parecerá nosso comportamento, se não definirmos c es·
clarecermos as razões determinantes desse conflito.
Para tanto, necessário se torna recuarmos no tempo c fazermos o históri·
co dos fatos geradores deSsa irrcsignação popular.
No cumprimento de intransferível responsabilidade, o Governo Federal,
através do DNOCS, decidiu construir essa barragem sem, contudo, examinar
todas as angulações do problema.
•
Pelo Decre1o 76,046, de 29 de julho de 1975, foi declarada de utilidade
pública c interesse social, para fins de desapropriação pelo Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas- DNOCS- uma área de terra titul<~da
u diversos particulares com 158.476 hectares, aproximadamente, dos quais
67.036 hectares serão abrangidos pela bacia hidráulica e faixa seca do açude
público ''Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves", situada nos municípios
de Jucurutu, Jandufs, Paraú, São Rafael Santana do Matos, Jpanguaçu e
Açu, c 91.440 h~ctares abrangidos pelo Projeto de Irrigação Baixo-Açu, situados nos municipios de Açu, Ipanguaçu, Afonso Bezerra, Carnaubais, Alto do
Rodrigues e Pendências, todos no Estado do Rio Grande do Norte.
Em 1975 quando foi divulgado o decreto de desapropriação- aqui co·
meça o calvário daqueles sofridos homens do camp.o - o Bunêo do Brasil
suspendeu, de imediato, todos os financiamentos para investimento na área
inclulda.
A restrição do crédito ugrfcolu fez paralisar os condutos financeiros que
ulimc:ntuvam c davam suporte à geruçüo de riqueza nu regiilo, provocando,
por gruvidude o estrungulumento du economia do Vale e ampliando, nu expressão feliz de um sacerdote, a pobreza co'mo conseqUência maior.
Com li simples noticia da desnpropriução, us terras já perderam seu valor
comercial, niio servindo mnis nem para lastreur operações bnncárius, destina·
das uo custeio c implantuçilo de lavouras, ou às práticas da pccu{triu.
Por outro lado, us terras ultas tubuleiros e ariscos, que se supõem fora
da zonu de inunduçiw, c futuramente às margens do uçudc, jf1 multiplicuram
muitus vezes seu nntigo valor. As utividades produtivas estilo todus parulisu·
das: o Bunco do Brasil c o Uunco do Nordcstcjítni\o concedem empréstimos
para novus culturas, pura criação ou puru atividadcs mincmdoras, como fu·
t.i:tm rotineiramente.
1
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E com isto o povo sofre. A cada dia uma pergunta sem resposta. O tem·
po corre implucúvel. A época do plantio de cercais c outras culturus vai passando, ninguém se anima com a criação do gado, a vida municipul vai mo r·
rendo. Todos purccem esmagados diante da perspectiva das águas inundando
liUus propriedades, sem que delas possam tirar os meios necessários para se
deslocar.
Todos uli têm na memória, bem viva, a lembrança do que ocorreu com a
cidade de Carnaubais, nus proximidades de Açu. O povoado foi transferido
para novo local, cm ponto mais alto, livre de inundações. Quem tinha mora·
da espaçosa, acomodando dez u doze pessoas, viu-se confinado numa casi·
nhu, precariamente construída na cidade nova, onde não havia espaço sequer
para esticar uma rede.
Outros lembram o ocorrido na região do Jaguaribe, no Ceará, onde os
proprietários levaram unos pura receber as respectivas indcnizaçõcs. Outros,
ainda, recordam o caso do açude Mcndubim, cujas desapropriações só começaram a ser pagas dois anos depois da construção, cm 1969.
O mármore é abundante na região. Suas maiores jazidas localizam-se nus
proximidades 'de Jucurutu. Em São Rafael trabalham 400 homens na sua cxtraçào, sendo o beneficiamento feito cm Açu, proporcionando trabalho a ou·
tro pàndcrávcl contingente humano. Aí são produzidaS lâminas, pias, objctos
de adorno c outras formas de material, de construção c artistico. A principal
indústria, que a isso se aplica, conta com cerca de mil pessoas cm torno de
suas atividadcs. Com a submersão de suas jazidas cm São Rafael, ela terá de
se reajustar à situação, comprando o mármore a terceiros, ou pleiteando concessão pura minerá-lo cm outra parte, talvez mais distante. A primeira conseqUência disto será o aumento do seu custo industrial, cm função de novos in·
vcstimcntos na nova mina, ou do preço da matéria-prima adquirida de tercei·
r os.
Entre as riquezas naturais da região conta-se, também, a schcclitu.
Trata-se, como sabem os nobres Senadores de um tungstato natural de cálcio,
principal fonte do tungstênio.
A Mina Bonito prepara-se para produzir lO mil toneladas mensais, de·
vendo manter estoque ou reserva técnica nas proximidades para o atcndimcn·
to constante do produto. Essa mina opera à profundidade de 40 a 50 metros,
com galerias de até 200 metros, enfrenta o problema da inundação quando os
rios sobem nas cheias.
Há, então, gcccssidadc de bombeamento da água infiltrada, c limpeza
subseqUente. Isso toma vários dias c exige reforço de escoramento. 1: fundamentado, deste modo, o ~cmor de que, após a construção do açude, as mine·
rações que não ficarem submersas cm São Rafaci,Jucurutu, Prego, Floresta c
Trincheira, terão seus sistemas subterrâneos seriamente afctados pela infil·
traçiio.
Nestas rápidas pinceladas, procuramos dar a V, Ex•, Sr. Presidente, c ao
Senado, uma visão panorâmica dos problemas surgidos nessa área do Rio
Grande do Norte, em função da construção da barragem do rio Açu.
Como se tal não bastasse, o silêncio do DNOCS, relativamente à publicação das tabelas de indenizaçõcs, fez aumentar a incerteza cm toda a população do Vale com relação aos critérios de avaliação das terras c das indcni·
zaçõcs.
A falta de diálogo entre os técnicos do DNOCS c os agricultores c propricttírios do Vale ampliou a inconformação daquela gente.
Cite-se, como exemplo, o caso de São Rafael que será submersa, quando
a barragem estiver funcionando c atê hoje nada foi dito olicialmcnte.
A Situação se agravou de tal forma que mais de uma centena de proprictúrios rurais irresignados com este esdrúxulo comportamento c porque há 4
anos não cultivam suas terras c não recebem qualquer financiamento do Banco do Brasil, ingressaram cm juizo, visando a provocar uma rúpida uvaliuçilo
dos imóveis desapropriados no Vale, alt:m de outras perdas c danos.
Durante mais de 3 anos, diz o advogado das partes, eles ficaram espcrun·
do que as providências pura a indcnização fossem tomadas, mas agora ao sa·
bc:rcm que o preço dclinido pelo Governo foi "vil" decidiram ingrcssur nu
Justiça pura reparação desses dunas.
Por igual, os Trabalhadores Rurais do Rio Grande do Norte, através de
seu órgiio de clussc, dirigiram-se ao Presidente da República, alertando S, Ex•
pura certos uspectos que consideram da muior relevância sócio-econ(lmico
para 11 rcgiilo.
E lembram, com muita propriedade, o que não foi explicado pelo
DNOCS, como por exemplo, 11 fixuçilo de pessoas nos lotes a serem irrigados.
Diz o memorial 11 que nos referimos que "nilo se vislumbru um critério
de preferência puru os atuuis trnbulhudorcs rurais dos munic!pios du buciu de
irrigaçiio que, corno mini fundistas, ocupam 74,4% dos imóveis rurais cudas·
'nulos, trubulhundo o percentual restante como arrcndutúrios c parceiros."
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A preocupação fundamental da Fcdcrução dos Trabalhadores 1111 Agriculturu do Rio Grande do Norte se prende, cxutamcntc, com u situação desse
trubalhador rural: onde serão alocados, quais serão os critérios de selcção,
qual será a relação juridica entre o irrigantc c o DNOCS, c o que será feito de
milhares de trabalhadores que não possuem terra, quul u garuntia que o
DNOCS oferece cm relução à permanência do parceiro, do urrcndat{lrio c outros ocupantes na área do Projeto?
Como decorrência natural desse estado de espírito, jú começa o êxodo
rural e intensifica-se a migração pura o Centro-Sul do Pais, agravundo, ainda
mais, as já saturad<~s cidades de São Paulo c Rio de Janeiro com contingentes
de mão-de-obra ociosa c desqualificada.
~
Ante o clamor da opinião pública, o Governo do Estado do Rio Grande
do Norte c a Igreja definiram 'suas posições e passaram a pressionar o
DNOCS, advindo, cm conseqUência, a revisão dos preços das indcnizaçàcs,
que, não obstante, continuam inferiores aos preços justos c reais.
Sucessivas reuniões foram realizadas, sob o patrocinio da Comissão do
Vale do Açu, com vistas à dinamização de uma campanha que succptibilizassc os órgãos federais a um maior c melhor entendimento com os agricultores c
proprietários da região.
Inconformada com o descaso c a falta de resposta coerente c satisfatória
do DNOCS, o Comissão do Vale, tendo a honrá-la a presença do BispoAuxiliar de Natal, Dom António Soares Costa, considerando os apelos, notas
e tomadas de posições sobre o gravissimo problema de tensão social, que ora
anigc o povo de todo o Vale do Açu, com a agravante da situação de seca, denunciou, de público:
a) a nilo rcativação do crédiho para investimentos cm toda a área de
abrangência do Projeto;
b) a não publicação da tabela de preços para as indenizaçücs:
c) o pagamento de indcnizações que não correspondem ao real c justo
valor dos imóveis desapropriados~
d) o fato de ter sido iniciada a construção da barragem sem terem sido
pagas todas as indcnizações da chamada bacia hidráulica;
e) a falta de informação concreta no tocante à recolocação da população
rural de São Rafael até o presente momento;
Oa falta de respeito permanente à população atingida cm relaç-Jo às execuções, mudanças c indcnizaçõcs processadas no atual estágio de implantação do referido Projeto.
Que mais poderemos dizer a V. Ex•s para justificar nossa presença nesta
tribuna. na tarde de hoje?
Fazemo· lo movido apenas pelo superior interesse que anima a todos nós,
parlamentares, quando cm jogo o desenvolvimento de nossas regiões.
O assunto, pelas implicações dele dec"ricntcs, torna-se polémico.
Não ~scutimos o valor técnico do empreendimento, antes enaltecemos u
meta governamental pela antcvisão de perspectivas alvissarcirus que haverão
de se descortinar para a cçonomia do nosso Estado.
O que pretendemos com este depoimento é invocar a atenção dos responsáveis pelo Projeto para a necessidade de esclarecimento amplo, não apc·
nas Uopinião pública, mas principalmente aos que estarão envolvidos no programa, pura que saibam antecipadamente o que devem esperar das autoridades.
Por isto adotumos e subscrevemos o ponto de vista esposado pela FcderaÇ'lo dos Trabalhadores Rurais do Estado do Rio Grande do Norte, sobre o
t:nfoquc uqui realçado, porque entendemos que ele sintetiza os anseios gene·
ralizudos du comunidade nortc-riogrundensc:
..Não discute esta Federação, diz o documento cncaminhudo
uo Presidente du República, a validade de uma atuaçào governa·
mentul pura amcnizur ou resolver os problemas da seca no Nordeste
brasileiro. O que deseja c proclama esta entidade é que os projetas
do Governo, como é du essência dos regimes dcmocrflticos, levem
cm considcruçiio os nnscios do povo, sejam amplamente divulgados
c dcbutidos, paru que constituam um rcncxo de um compromisso
entre governantes c governudos, ao invés de purcccrcm 110 povo uma
imposição administrativa que deve ser cumpridu mas que nilo é conscntidu."
Isto, Sr. Presidente, o que nos cubiu dizer. Muito obrigado', (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lourivul Ouptistu) - Concedo u puluvru m>
nobre Scnudor AAcnor Muriu.
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O SR. AGENOR MARIA (M DB- RN, Lê o seguinte discurso.)- Sr.
J•rcsitlcntc, Srs. Senadores:
Estou encaminhando à Mesa, corno parte integrante deste meu pronunciamento, parn que conste dos Anais do Senado expediente que o Prefeito
Alcnc:~r Pires B:trroso, da Cidudc de Friburgo, Estudo do Rio de Janeiro, cnllcrcçou ao Pn:sidcntc da República, no qual expõe a anitiva situação daquele
seu município cm conscqUéncia da catástrofe que o utingiu no mês de fevereiro, cm decorrência das chuvas torrenciais que o assolaram.
Solicita o Sr.Aicncar auxilio linanceiro da União, a fim de minorar, pdn
menos cm parte, a anitiva situaçào duqucla área. (Muito bem!)
DOCUMENTO ,f QUE SE REFERE O SR. AGENOR M,c.
RIA EM SEU DISCURSO:

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Nova Friburgo, 27 de agosto de 1979.
Olicio n' 5 i 2/79
G:~binctc

Senhor !,residente:
Cidade com uma população fixa de cerca de 150 mil habitantes: segunda
maior rede hoteleira c de restaurantes sendo, por isto, como seu climu europeu c suas belezas naturais, um dos grandes pólos turísticos do Estado do Rio
de Janeiro: possuidora de um grande parque industrial, abrigando, por causa
de sua produção hortigranjeira, o Mercado do Produtor da Região Serrana,
Nova Friburgo foi assolada, no início do mi:s de fevereiro do corrente ano,
pela maior catástrofe de que tem notícia sua história. Seus rios transbordaram a níveis oté então inatingidos: numerosas encostas ruíram causando 42
manes: ;.1s estradas vicinais, escoadouro de sua produção, licaram totalmente
impcdidas pt:lo dcsabamento de quase 2 mil barreiras. Imenso e incalculável
mesmo, foi o prejuízo social e material infligido à comunidade friburguense.
Ni'io obstante este drama, descrito pela imprensa falada, escrita c tclcvi·
sada de todo o País, Nova Friburgo não recebeu qualquer ajuda federal ou
csttldual, mesmo com um número de mortos muito superior ao das cidades
mineiras e fluminenses antingidas pela cheias dos rios no mesmo período.
Sôzinhos, abandonados, apelamos, então, para os nossos parcos recur·
sos já exauridos por grandes dívidas contraídas pelos nossos antecessores.
Decretamos o Estado de Calamidade Pública c passamos a enfrentar as in·
tcmpéries e u má vontade dos que tinham a obrigação de nos acudir.
Foi quando recebemos a orientação técnica e desinteressada do IPT que
realizou o levantamento da zona urbana no que tange à queda das encostas.
O conhecido órgão técnico de São Paulo elaborou um trabalho (Doe. nY I)
cujo original se encontra no Ministério do Interior, dirigido ao Dr. Militllo de
Morais Ricardo, Secretário Executivo do CNPu,. aguardando apenas, a
aprovação do. Exmo. Sr. Ministro.
Com o advento do novo governo do Estado do Rio de Janeiro, conseguimos comover alguns dos seus órgãos técnicos que nos acudiram com a sua
orientação,
Assim ó que a Superintendência Estadual de Rios c Lagoas - SER LA,
aprcsentou·nos o Custo Estimativo da Obra de Defesa Contra Inundações
da Bacia do Rio Bengalas, para cuja execução estão sendo solicitados os ne·
ccssários recursos ao Departamento Nacional de Obras de Saneamento DNOS-MINTER.
Ê o Documento n9 2, u este junto, e que merecerá, sem dúvida, o estudo
de Vossa Excelência.
Acompanhando a SERLA, aqui estiveram, também, por ordem do Se-nhor Governador Chagas Freitas, os técnicos da Secretaria de Estudo de
Obras c Serviços Públicos, cujos relatórios constituem o Documento nY 3 que
Vossu Excelência irá examinar, certamente, com o carinho que dedica à coisa
pública de todo o Brasil,

Quundo Vossa Excelência se volta pura a Agricultura, considcmda mt:ta
prioritúria de scu governo, permitimo·nos lcmbrur quc Nova Friburgo é um
dos maiorcs celeiros hortigranjciros que abustece o Municfpio do Rio de J:.t·
neiro c as cidades da Baixada Fluminense:. De seu Mercado do Produtor da
Região Serr:tna c dos seus milhares de grandes, médios c pequenos centros de
produção saem, diariamente, centenas de caminhões abarrotados de alimcn·
tos para abastecer o Rio, Niterói, etc.
Estu Prefeitura tudo tc:m feito para fa:~:er esquecer as marcus da catástro·
fe. Mas nrto tem como evitar a sua rcpetiçtlo, Nosso erário está totalmente
cx:.IUrido c o mcsmo se diga do erário estadual. Só temos Vossa Excelência
pam quem recorrer.
O povo, as classes produtorus, os turistas, numa palavra, todos estão
umedrontados com o que poderá acontecer num futuro muito próximo. Ne·
cessitumos de ajuda urgente. Não queremos imaginur sequer a repetição da·
quclcs di:.ts dolorosos de fevereiro último com nossa cidude ilhada, nossa pro·
dução perdida. dezcnas de famílias chorando seus mortos c milhares de desabrigados buscando ajuda.
Ainda temos uma centena de desabrigados sem saber o que fazer com
clcs. Todos falam, todos criticam, todos apontam soluções, mas ningu6m aju.
d:t o pobre município.
Os documcntos que deixamos em poder de Vossa Excelência represcn·
tam trabalhos técnicos, realizados por órgãos de reconhecidu capacidade e
idoncidade. Estamos certos de que Vossa Excelência ordenará que a sua as·
scssoria os examine c apn:scnte uma solução justa atruv6s da execução Oas re·
feridas obras ou do seu financiamento.
Outrossim, rogamos a Vossa Excelência que nos auxilie a resolver o
problema daqueles que, tudo tendo perdido, estão abrigados, por esta muni·
cipulid:tde, muito precariamente, de maneira, quase diríamos subumana.
Aguardando um pronunciamento de Vossa Excelência, subscrcvomo·
nos,
Rcspcitosamente, - Alencar Pires Barroso, Prefeito.
Excclcntissimo Senhor
General João Baptista Figueiredo
DD. Presidente da República
Brasilia-DF
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Na presente sessão tcrmi·
nau o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução nY 53, de
1979, do Senador Aderbal Jurema c outros Senadores, que modifica o inciso
11, do Art. 339, da Resolução n• sg;79 (Regulamento Administrativo do Senado Federal).
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
De acordo com o disposto no Regimento Interno, a matéria serâ despachada às Comissões de Constituição c Justiça e Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Nada mais havendo que
tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a extraordinária das
18 horas c 30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Extc·
riorcs sobre a Mensagem n• 122, de 1979 (n• 220/79, na origem), de 19 de julho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à
dclibcraçilo do Senado a escolha do Sr. Fernando Ramos de Alencar, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil na Suiçn (Confcdcrnção Hclvélica).

o SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - EstA encerrada a sessão.
(Ltvanta·se a sessão às /8 horas t 28 minutos.)
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ATA DA 140' SESSÃO, EM 29 DE AGOSTO DE 1979
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA PRESJDtNCIA DO SR. LUIZ VIANA
ÀS 18 HORAS E JO MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Adalberto Sena -Jorge Kalume- José Guiomard- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel Hermes- Jarbas
Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque- José SarneyAlberto Silva- Bernardino Viana- Hclvfdio Nunes- Almir Pinto- José
Uns - Agcnor Maria - Dinarte Mariz - Jessé Freire -Cunha Lima Humberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurcmn- Marcos F1•!ireNilo ·Coelho - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante- Teotónio Vilela Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior
- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- João Calmon- Moacyr Da lia- Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino -Itamar Franco - Murilo Badaró - Tancrcdo Neves - Amaral Furlun Franco Montare- Orestes Quércia- Benedito Ferreira- Henrique Santillo - Lázaro Barbozu - Vicente Vuolo - Mendes Canalc - Pedro Pcdrossian- Saldanha Derzi- Affonso Camargo- José Richa- Leite Chaves - Evelásio Vieira - Jaison Barreto - Lenoir Vargas - Tarso Outra.

nesta Casa, mas o de todo povo brasileiro. ~.com efeito, a Nação iliteira, sem
distinção de convicções partidárias, ac:ima divergências de qualquer natureza,
que reclama a reparação consubstanciada na proposta em debate.
Meu voto é, destartc, interpretando o sentimento generalizado do povo
brasileiro, pela constitucionalidadc,juridicidade c aprovação do Projeto, apc·
nas desdobrado em dois o seu art. 49,
Assim decindindo, estaremos atendendo à sentida aspiração da Nação
brasileira, que não concorda com a permanência de qualquer restrição à memória do ex-Presidente Juscelino Kubitschck de Oliveira.
EMENDA N• I·CCJ
Ao art. 4•:
Art. 4Y A presente lei entrará cm vigor na data de sua publicação.
Art. 5Y Revogam-se as disposições cm contrário.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1979. - Henrique de La Rocque,
Presidente - Nelson Carneiro, Relator- Moacyr Dalla - Aderbal Jurema
- Aloyslo Chat>es- Murllo Badaró- Raimundo Parenle- Bernardino VIana - Lázaro Barboza; com louvor.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o compurc:cimcnto de: 60 Srs. Senadores, Huvendo número regimental, declaro
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Expediente lido vai à publi·
;1bcrta a sessão.
caçào.
O Sr. JY-Sc:cretário procederá U leituru do Expediente.
Passa-se à
E lido o .fegu/11/e
ORDEM DO DIA
EXPEDIENTE
PARECER
PARECER N• 484, DE 1979
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado nY 239, de 1979, que ucancela penas Impostas ao ex..

Discussão, cm turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 122, de 1979 (n• 220/79, na
origem), de 19 de julho do corrente ano, pela q,ual o Senhor Presidente da República sobmete à deliberação do Senado a escolha do
Sr. Fernando Ramos de Alencar, Ministro de Primeira Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil na Sulça (Confederação Helvética).

Presidente Juscelino Kubltschek de Olheira, determina a de~oluçiio
A matéria constante da pauta da Ordem do Dia da presente sessão, nos
das condecorações nacionais que lhe foram retiradas, bem como a sua
rciliclusiio nos quadros das respectivas ordens dos quais tenha sido ex- termos da alinca h do artigo 402 do Regimento Interno, deverá ser apreciada
cm sessão secreta.
cluído",
Solicito aos funcionários as providências necessárias, a lim de que seja
Relator: Senador Nelson Carneiro.
respeitado o dispositivo regimental.
De iniciativa do eminente Scnador'Tancrcdo Neves é submetido uo exu·
(A sessão transforma-se em secreta às /8 horas e 34 minutos
me desta Comissão o presente Projeto de Lei, cabendo-me a honra de realç-Jr,
e vo/ra a ser püblica às 18 horas e 42 minutos.)
ninda uma vez, a gratidão do povo brasileiro à memória do ex-Presidente Juscelino Kubitschck de Oliveira. C:: certo que, mesmo aprovada, com a neccs·
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nada mais havendo que tratar,
sária urgência e a provâvel unanimidade das duas Casas do Congresso, a pro· vou encerrar a presente sessão, designando para a ordinária de amanhã a se·
posição ora em exame, ni\o se fará toda justiça ao grande brasileiro, que u guinte
morte retirou do seio dos vivos antes de retornar, pelo voto di reta do povo, às
ORDEM DO DIA
elevadas funções que seus altos títulos certamente lhe confeririam. Constitui,
entretanto, como assinala o ilustre parlamentar mineiro, .. mais do que um
-lsimples ato de justiça c de tardia reparação moral: representa um imperativo
histórico· dã consciência c da própriu dignidudc da Nação Brasileira".
INDICAÇÃO N• 2, DE 1975
O Projeto, em seu urt. J9, declara canceladas 11 as penas de cussação de
De autoria do Senador llamar Franco
mandato e suspensão de direitos polfticos impostas ao ex-Presidente Jusceli·
(Em regime de urgência- art. 371, c,
no Kubitschck de Olivcim por Decreto de 8 de junho de 1964 c publicado no
Do Regimento Interno)
Diúrlo Oficiul da mesma dntu." A Nação recordu a surpresa c o protesto que
Sugere à Comissão Dirctora instituir, no Senado Federal, estágios pura
o uto dit:llorial despertou em todas as consciências. O Chefe de Estudo que se
;mtc:cipuru a qualquer apelo, e anistiara aos que huvium lcv:mtudo suas armas universitários nos moldes do existente nu Câmara dos Dcputudos.
contra o Poder constituldo, não teve, sequer, o direito de conhecer a denún·
(Dependendo de parecer du ComlssUo DlrciOru,)
ciu, pma oferecer defesa. Recordo, tristemente, aqueles dias amargos c a pc·
-2llllS:I repcrcussilo do ato discriminatório.
Os arts. 2Q c JY são conseqUência do dispositivo anterior. Rcubilitada a
Votuçào, cm primeiro turno (uprcciaçào preliminar du con~titucionnli·
memória do insigne brasileiro, justo será que lhe sejam "n:stituldas todus us dadc, nos termos do urt. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
condecorações n:~cionuis, civis e militares, que lhe forum rc:tirudas", c "se Senado nY 91, de 1979, do Senador Humberto Luccnu, que iscntu o sal(lrio
reinclua seu nome nos quadros das ordens honorfncas, civis c militares, de mínimo de descontos para u Previdência Sociul c dá Olilr<IS providências, tcn·
que h:nha sidu e-.;duído",
do
Tem ranlo o nobre Senador T:~ncredo Neves ao alirmur 4uc nào intcr·
PARECER, sob nY 2H:l, de 1979, da Cnmissi\o
preta somc:ntc o sentimento de Minas Gerais, que ti\o t..lignumcntc representa
- de Clm.,tltulçiio c .Justlçu, pela inconstitucionulid;ulc

I>IAIUO DO CONGkf.SSO NACIONAI.(ScçUu IIJ

-3Votaçiio, cm primeiro turnu (:tpreciuçào prc:limin:tr d.t con!ititucionuliJudc:, n0s termo:; do anipo 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n"' t)6, de I 'J79, du Senador Nelson Carndro, que modifica a red01çào
do artigo 2~' da Lei n9 4.266, de 3 de outubro de \963, que instituiu o salário·

lamí!iu do trabalhador, tendo
PARECER: sob no 223, de 1979, da Comissão:
-de Comnituicün e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vcncidü dos Senndorcs Lfl1.aro Bnrhm.a, Tancredo Neves, Hugo Ramos e Cunha
Limu.

-4Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali·
dade nos termos do nrt. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 112, de 1979, do Senador Cunha Lima, que considera não tributáveis
para efeito do Imposto de Renda os proventos c pensões nas condições que
indica, tendo
PARECER, sob n' 334, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Jusliça, pela inconstitucionalidade.

-5Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali·
dade ejuridicidadc, no termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto
de Lei do Senado n' 75, de 1979, do Senador Franco Montoro, que dispõe
sobre a transmissão, por emissoras de rádio c tclcvisilo vinculadas à União,
de programas de debates sobre problemas brasileiros, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n' 220, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade c injuridicidade,
com voto vencido dos Senadores Cunha Lima, Tancrcdo Neves, Hugo Ramos c Lâzaro Barboza e votando, pela injuridicidadc, os Senadores Hclvfdio
Nunes e Aloysio Chaves.

-6Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade ejuridicidadc:, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nY 157, de 1979, do Senador Franco Montara, que dispões sobre amparo no trabalhador desempregado, garantido-lhe o direito ao
uuxílio-docnça c à aposentadoria por invalidez, tendo
PARECER, sob n' 338, de 1979, da Comissão:
-de Constltuiçiio c Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidadc.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Está encerrada a sessão,

(Ltvanta·se a sessão às /8 horas e 44

minulos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MURILO DADA·
RO NA SESSÃO DE :!S-8-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR, MURILO BADARÓ (ARENA- MG. Pronuncia o seguinte dis·
curso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Inscrevi-me para falar após a Ordem do Dia du sessão de hoje, a fim de
convocar o Senado ao debate do problcmu da reformulação partidária.
De certa maneira, ele já se acha instalado no Pafs há algum tempo c o
programu de reformulaçUo partidária, se nUa tem como escopo único a dissolução da ARENA e do MDB, certnmente vai delinear novo e moderno quadro partidário onde nUa existirá lugar para as atuais agremiações.
Em seu hvro clássico Os ParritJos Poliricos, Muuricc Duverger ussinala
com grande simplicid;Jde c não menos verdade que
"da mesmu forma que os homens trazem, durunte toda a suu
vidu, n murca d11 infitncia, assim tumbi:m os purtidos experimentam,
profund:tmente, u innuência das suas origens."
Esta assertiva, carregada de concepções, freudiunus se uplicu como uma
luv:.t uo cuso brusileiro.
Ê verdade que, cm nosso modo de ver, cessado o arbítrio, esgotou-seu
!<>civu vital do bipurtidurismo, que dominou a cena polllicu nacional nos últi·
mos Uelunos. Vivemos cm tempo de abertura, sob :t égide de solene c fornwl
compromisso Uc honrn do Chefe de EstuUo brasileiro, de fazer deste Pu is umu
Uemocradu. Alinul, partimos du crençu dt: que vcrdudeiru democr:tciu, sóli·
da, cstúvcl c durndouru tem como pressuposto indispensúvcl partidos fortes,

c-.túvcis, duradouros c que exerçam, de formll competente c eficientemente, a
intcrml~Jia~ào entre <~ sociedade c o Governo.
th L"nergt<~s liberada!<! após u extinção do A1-5 süo de tod purtc c m:t~nitu
Uc que nàu se contêm muis nos estreitos esc:minhos do bipartidarismo Jrtill·
cial. As furças sociais sc libertaram com tal força que os reduzidos espaçm
;1hertos pelo bip<trtidarismo nUa sUo mais c:tpazes de conté-las. E quando se
programou o projeto democrático para o Brasil, com o fim da cxceçào, o rc:.\ult:tdo, querido e desejado por todos, era o de que essas força~ sociais cm e r·
~cntes pudessem gerar reorganização total das instituições, dar rtlmos defini·
tivüs à democrucia pela qual a Nação anseia e com u qu:1l nós todos sonha·
mos.
Nada, Sr, Presidente, como um pouco de História para identificarmm,
nos purtidos de hoje, os mesmos vícios de outrora. Em matéria de partidos,
pudeccmos de mal atávico, Desde os albores da nacionalidade jamais tivemos
no Bra!<!il partidos com atuação permanente, Já na Constituinte de J82J, se
bem é verdade que os seus membros se identilicavam por tendências c por
!ientimcntos, não conhecemos organizações partidárias.
Da mesma forma que na Assembléia Geral de 1826, após a Constituinte
de IH24, igualmente não tivemos partidos no sentido moderno do termo,
numa assembléia em que deputados c senadores eram vitalícios.
Após a abdicação de Pedro I, durante o período da Regência, é que, de
alguma muneira, começaram a se delinear as linhas mestras das duas grandes
correntes de pensamento político que dominaram toda a cena do Império, a
conservadora e a liberal.
Análise da situação daquele tempo vai mostrar que a impopularidade de
Pedro I, as diliculdades econõmicas geradas pela inflação decorrente da
G ucrra do Prata, o esgotamento das catas, a presença de idéias liberais absor·
vidas da Europa pela alta intelectualidade brasileira da época, foram o caldo
de cultura da crise que desaguou na abdicação. E, nesse momento, cristalizase, com a reaçào regressista de Bernardo Pereira de Vasconcelos, o pensamento conservador que iria ter presença marcante pelo resto do Império.
O surgimento da cafeicultura veio consolidar ainda mais o quadro de
conservadorismo existente ao tempo da Assembléia do Império. Deputados
eleitos vinham em função de interesses novos gerados pela nova atividade
econõmica que desabrochava no País. Enquanto se esmaeciam os r<Jdicalismos, havia uma tendência natural à composição. A presença moderadora de
Pedro 11 c já sob seus auspícios c estímulos, provoca clima de grande entendi·
menta c as duas correntes começam a se confundir no plenário da Assembléia
do Império, não sendo fâcil distinguir conservadores de liberais, tal a insegurança c a inconstância das opiniões partidárias individuais. Estas circunstâncias lcvarum o Senador Holanda Cavalcanti a cunhar a celebérrima frase de
que "nada havia mais parecido com um luzia (liberal) do que u~ saquarcma
(conservador)," esp~cie de anátema que dominou a vida partidária brasileira
por longos anos ..
Essas deficiências foram logo detectadas pelas figuras mais cmincnt~s do
lmp~rio. Tornou-se famoso o discurso do Senador Nabuco de Araújo, que,
causticamente, criticava os partidos brasileiros da época, cxprobando-os cxatumcntc pela sua inuutenticidade, inexpressividade e sazonalidade. E, conclui
sua notabilíssima oração com inflexível sentença da lavra de sua grande autoridade politica "Considero extintos os a tua is partidos".
Com a República, Sr. Presidente, o quadro não sofreu modificações. E,
segundo Afonso Arinos, ela se iniciou com a mais declarada antipatia dos
lideres republicanos pelo sistema partidário do tempo do Império. Tentou-se,
por todos os meios, a formação dos partidos nacionais que sempre encontrarum óbices avuntajados nos chamados partidos estaduais, via de regra, com·
postos pura atendimento das diversas oligarquias que dominavam a politica
nacional nas províncias, consolidada, mais tarde, por' Campos Sules, no que
se convencionou chumar de "política dos governadores". Este quadro perdurou até 1930 e o momt:nto de 1922, de certo modo, teve como objctivo u colimar a derrogação dessa estrutura partidária, que muitos dos seus autores
~.:onsideruvum responsável pelos grundes males que infelicitavam a República.
Em I930, encerrou-se o ciclo histórico iniciado em 91. Extintos os parti·
dos, a eles não se deu substitutos. Em 1934, formaram-se 11corrcntes de opi·
niào", Em 1937, impediu-se a existência de qualquer partido até o fim da di·
tadura de Vargas.
Neste período, desenvolve-se na clundestinidade o Partido Comunista
Brasileiro c surge, derivado da Sociedade de Estudos Políticos criada por
Plínio Salgado, o Partido lntegmlista, este com vida mais longa do que aquele, cujo registro, por ser considemdo fraudulento, foi cassado pela Câmara
dos Deputndos, cm 1946.
Com o advento do sistemu dcmocrútico, em 1946, abrimos o País ao
multipartidurismo. Surgi rum correntes ns mais variudus, ma!i em torno de três
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agremiuçàes mais poderosas gravitava a vida politica do Pnfs: o PSD, a
UDN c o PTB.
Entretunto, a pulvcriznçii.o purtid{lriu, Sr. Presidente, passou n ser enor~
me mal nu organiznçilo politica brasileira. Os partidos surgiam da noite para
n dia, para utcndcr a alguma vocnciío politica que surgia nos Estados ou interesses subalternos em composição politica menos correta.
Dentro do constunte mecanismo pendular da polfticn brasileira, salmos
do multipartidnrismo de 46 c cai mos no estreito bipnrtidarismo cm 1965, imposto ex catedra ao País, com a criação de organizações tcmpor6rins que fari:lm as ve:r.cs de partidos, organizações estas que aí estão hl1 14 anos.
Jú tivemos oportunidade, Sr. Presidente, de debater no Senado a decisão
do Presidente Custello Branco de extinguir os antigos partidos, que se tornou
tão ou muis rdiz nu medida em que o Congresso havia votado anteriormente
lei orgânica cuja nplicaçào em pouco tempo traria o advento do multipartidarismo, sem a atomizução existente antes do diploma legal votado.
A conjuntura obrigou o Presidente Castello Branco h prática desse ato, c
estamos hú 14 :mos cm regime bipartidário, costurado nas suas dificuldades,
toscamente alinhavado pelo mecanismo das sublcgcndas que não permitiu,
duràntc todo esse tempo, que as agremiações adquirissem corpo, contextura,
embasamento, doutrina, fidelidade e organicidadc. Verdadeiramente, uma
avaliuçi'io correta evidencia que a ARENA c o MDB mantiveram irrcvogados, por todo este tempo, os mesmos defeitos de antigamente: partidos sazonais que funcionam às vésperas das eleições no cumprimento apenas dos ritos
da Justiça Eleitoral, confinados ao âmbito congrcssual, porque daqui não
saem, ficam amarrados c aprisionados ao ambiente do Congresso que lhes dá
vida, rorça c coloração, falta de recursos financeiros para prover às necessidades mfnimas, tanto que vivem às excpcnsas do Poder Legislativo, aqui c nos
Estados.
O Sr. Henrique Sontlllo (MDB- 00)- Permite V, Ex• um aparte?
O SR. MURILO DADA RÓ (ARENA - MO)- Com muito prazer,
O Sr. Henrique Sontlllo (MDB- 00)- V, Ex• convida o Senado paro
o debate cm torno da reformulação partidária. Eu gostaria de afirmar a V.
Ex• que concordo com toda a sua análise, a respeito dos partidos poUticos no
País, neste breve histórico que V, Ex• faz nesta tarde. Concordo também que
foi um grave erro cometido pelo ex-Presidente Castcllo Branco, através do
arbítrio, extinguindo us legendas de então, porque no pcrfodo de 46 a 64, na
verdade, os partidos polfticos começaram a se sedimentar no Pais cm bases
sociais verdadeiras, c isso não se faz em pouco tempo, evidentemente. Agora
há um problema, Senador Murilo Badaró, que está a nos preocupar: i: que o
Governo, >I essas alturas, esteja pretendendo fazer, em 1979, com o mesmo artilicialismo, o que fez, na ocasião, o ex-Presidente Castello Branco, só que às
avessas. Hú uma dúvida que assalta o nosso espírito: é aquela que se cnfoca
cm torno da extinção das atuais agremiações partidárias.Porque, se o que V.
Ex• expõe, agora, é totalmente válido para o Partido que apoiou o Governo
nesses 14 anos, não é inteiramente vftlido para o Partido que tentou razcr oposição nesse mesmo período. Na verdade, pelas circunstâncias e pela conjuntura a que se refere V, Ex•, durante esse tempo todo, ele foi forçado a procurar
determinadas bases sociais de apoio e as encontrou c se transformou no cstuârio de um sem número de aspirações nacionais. O que nos assalta o espfri·
to, em termos de dúvida, nobre Senador, é que se pretenda, mais uma vez,
agora, pelo urbftrio já institucionalizado, extinguir uma agremiação partidária que a maioria dos seus componentes não pretende extinguir. Concordo
plenamente com V. Ex' e creio que a totalidade do meu Partido também concorda com u necessidade da criação de legitimas canais de interpretação polfticn no Pais, graças às emergentes forças sociais que estão af, cm verdadeira
cfervcscênciu e ebulição. Concordo plenamente - acho mesmo, até, que o
meu Partido dcveriu ter tomado a iniciativa, desde o infcio desta legislatura,
de propor neste Congresso Nacional uma legislação que permitisse a formação de ttintos partidos qunntos a sociedade achasse conveniente, de tal
modo que, orerccendo-se limitações não muito estreitas, pudessem sobreviver
esses rartidos como cunuis de expressão dn sociedade. Ele não o fez. Nu ver·
dade, posso adiuntar u V, Ex• que u totulidudedo MDB propugnu pelo pluri·
partidarismo. Posso adinntar 11 V. Ex•, por outro Indo, no entanto, que n tola·
lidmlc do MDB nilo aceita um ato arbitrário de extinção do partido e só ucci·
ta essa extinção tomndn cm convenção nucional do próprio pnrtido, por decisão dm1ueles que compõem cssus forçus politicas que se uglutinnrum em torno
do MDU, que i= umu frente oposicionistu, que é um partido trunsitório. Mus,
sem dúvilla algumn, cstumos certos de que quaisquer que sejum os pnrtidos,
constitufdos agora, wmbém continuarão 11 ser trnnsitórios, e principulmcntc
a~ora, porque deverão dcmandm um tempo bnstante longo purn encontr:tr
hascs !>.OCiuis de aPoio, que permitam unm dcfinicilo doutrinúrin bastante de·

nnida c específica, que não os transrorme cm tr:tnsitórios, em frentes de
várias ideologius ou de várias posições poHtico-ideológicas. Mesmo um parti·
do de centro- comenta-se na imprensa u constituição de um partido de centro, é lógico,- esse partido de centro será umn rrente centrista, porque abrigará uma série de posicõt:s poUticas, ideológicas, diante da realidade nacional
e diante da interpretação da própria realidade nacional. De modo que gostaria de, neste aparte que ruço a V, Ex•, desculpando-me pelo alongado dele,
colocar esses problemas, porque acho que n grundc discussão não está hoje
cm torno da reformulação partidária em si, mas da intenção, ao que parece,
pela imprensu nacional, da intenção do Governo cm e"tinguir as atuais legendas, extinguindo a ARENA, levando de rolduo também o MDB, Obrigudo.
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MO)- Em primeiro lugur,
Senador Henrique.Santillo, devo dizer a V, Ex• que, tanto quanto o MDB, a
ARENA se estrutura em forças sociais altamente rePresentativas da vida do
Pafs. E mais do que isso, silo forças sociais majoritárias.
O Sr. Henrique Santlllo (MDB- 00)- Eu só concordei porque V,
Ex' se exprimiu assim. Achei que V. Ex• estivesse analisando o seu partido.
O SR. MURJLO DADA RÓ (ARENA- MO)- Sim; mas tanto quan·
to o MDB, somos representantes de forças sociais, amplamente majoritárias
do País.
Com relação ao MDB, eu gostaria, apenas, de pedir a atenção de V. Ex•
para um dado. histórico. Em 1970, após as eleições daquele ano, abateu-se
sobre o MDB grande prostração. E não foram poucas as vozes, inclusive a do
Presidente do Puftido, que chegaram a advogar a nutodissolur;ão do MDB. E
o fundarriento principal era o de que o bipurtidarismo era uma ·camisa-derorça.
O Sr. Henrique Santlllo (MDB- 00)- E i:,
O SR. MURJLO DADA RÓ (ARENA- MO)- Sim, naquele tempo o
MDB lutava denodadamente para a abertura do leque partidário, sob o fundamento de que a Nação com grande população, pirâmide etária tão singu·
lar, com vasta série de problemas, diversidades regionnis, não poderia se confinar ~ estreitezu do bipurtidarismo.
Pois bem, ugora, us posições mudaram um pouco e, de algum tempo a
estu data, retomu-se dentro do MDB o mesmo fmpcto pluripartidârio. Porque há alguns meses atrás quem, do MDB, falasse na modificação do utual
quadro cru anatcmatizado de uma mnneira drástica pela direcüo do Partido.
O Sr. Henrique Santlllo (MDB - 00)- V, Ex• permite?
O SR. MURJLO BADARÓ (ARENA - MG)- Mas, ouça só pura
concluir a minha resposto.. Ao propor o. rcformulo.çào pnrtid{1ria, c como dis·
se a V. Ex• no início do discurso, considero-a pressuposto de uma organi·
zação democrâtica sadia c forte. Sou pela extinção pura c simples dos parti·
dos. Pessoalmente, acredito- c aqui estou ralando sem as veste talares da
Vice-Liderunca, - que os dois partidos não são estruturas suficientemente
fortes par:1 resistir à granCe trepidução da vida brasileira após u extinção do
~trbítrio. Por isso advogo sua extinção.
O Sr. Henrique Sandllo (MDB- 00)- Permite V. Ex• um aparte?
(Assentimento do orador). V. Ex• tem o direito de dizer isso, proclamnr isso,
lutar por isso dentro de seu partido. V. Ex• faz parte de um partido que representa, aqui, bases sociais, como diz V, Ex•, as mais diferentes, às vezes at~
mesmo antagônicas, de interesses antagônicos. Também concordo, o MDB
cm muitas ocasiões pode estar representando aqui interesses, de certo modo
antugônicos, de bases sociais, de apoio polrtico. Mas quem poderi1 observar
isso, nobre Senador, dentro do MDB são aqueles que compõem u Oposição
brasileira hoje. Entilo, queria dizer a V, Ex• que o pluripartidurisrno sempre
foi, c continuará sendo, uma de nossas propostas, sempre foi. Nilo foi só cm
1970: porque se cm 1970 algumns vozes se levantaram em sinal de desilnimo ...
O SR. MURJLO BADARÓ (ARENA - MO) - Algumas nuo.
O Sr. Henrique Sontlllo (MDB- GO)- ... e pediram a cxtmção do
purtido, outras tantas luturam pdu permanênciu du Oposiçilo no Pais, c tiveram sw.:esso, e tunto tiveram sucesso que o MDU continuou c cresceu de 1970
pum cí1. Ent:io, nu verdade, o que cstumos aqui discutindo é o direito lJUc tem
hoje aqueles que compõem as rorças emedcbistas - que, eu concordo, não
silo todns ns oposiçôes brasileiras- tenham o direito de continuar cmedebistas se quiserem. Se o quiserem, têm o direito lle continuur estruturados, com
todos os defeitos a que aludt.: V. Ex•. Se quiserem, se optarem por isso.
O SR. MURILO DAilARÓ (ARENA- MG)- Não tenho nenhuma
dúvida quunto a isto, apenas V. Ex• hó. de convir que compete ao Governo.
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no momento cm que se libertam tantus forças import<~ntcs, dar-lhes ordena·
O Sr. Henrique Sanllllo (MDB- GO)- Veja bem V, Ex• que o Partido
menta. Compete às lidcrunçus poHticas do País orgunizur nossa dcmocra'cia c está preocupado. O Presidente do nosso Partido, o Deputado Ulysses Gui·
evidentemente tudo isto feito nos estritos termos du lei.
mariles, fez uma declaração há poucos dias dizendo que está disposto a coloO Sr. Henrique Sonllllo (MDB- GO)- E a própria sociedade que irá

organizar

:1

dcmocrucia que ela quer, não somos nós!

O SR. MURJLO BADARÓ (ARENA - MG)- Perfeito. E o desejo
nosso não é o de que a Oposição sequer arrefeça o seu entusiasmo em sua luta
oposicionista, Não. Quando se fala cm fazer do País uma democracia, tal
como nós imuginumos c sonhamos, ela pressupõe a existência de oposição

car o nosso Partido para votar uma reformulação partidária, discuti-la rápida
c profundamente se, evidentemente, o Governo não tiver a intenção de extin·
guir o partido de oposição. Ai é que está o problema. Af é que está o grande
problema. Se o Governo não tiver a intenção de, através de uma maioria no
Congresso Nacional que ele detém, através dessa maioria extinguir o partido
dv Oposição, se ele não tiver esta intenção ele então que envie, ele já teve
tempo para isso, o seu projeto, para que cm torno dele, cm torno de fatos
concretos, de propostas concretas, possamos discutir aqui o que podemos fazer no sentido de que a sociedade brasileira - que quer ser pluralista, que
luta por ser pluralista, que precisa ser pluralista- constitua os seus partidos

enérgica, firme, patriótica. E exatumente o que se quer, a partir do programa
de reformulação partidária, é criar partidos politicas capazes de exercerem
clicicntcmcntc essa intermediaçüo. V. Ex' vai concordar comigo de que a falta de competência dos partidos é de tal ordem, que de há algum tempo várias politicas da base para a cúpula.
cntidudcs no Pais, várias organizações não criadas para esse desiderato, estão
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA - MG) - Democracia é o im·
tentando ocupar o espaço vazio.
pério da lei. Nada se fará contra ou fora da lei. Reformulação partidária dcn·
O Sr. Henrique Santlllo (M DB - GO) - Concordo com V, Ex•, a so- tro da lei, nos termos da Constituiçüo. Extinção será apenas uma conse-

ciedade brasileira está a mil quilómetros a nossa frente.

quência a mais ou a menos desta ansiedade nacional na busca de novas instiO SR. MURILO DADA RÓ (ARENA- MG)- Veja V, Ex• que o que tuições partidárias.
queremos é modernizar essas estruturas para adequá-las ao níveis de moder
O Sr. Henrique Santlllo (MDB- GO)- Que o Governo dê a chance de
nização a que atingiu o País.
a sociedade fazê-lo, c não o faça pelo arbitrio institucionalizado.
O Sr. Henrique Santlllo (M DB - GO)- Concordo; V. Ex• ó brilhante

na sua análise, é muito brilhante mesmo. Mas a verdade é que o que o Governo pretende fazer salta aos olhos, salta às vistas, é tão artificial quanto o foi
até agora o t'lipartidarismo. V. Ex• disse que os dois partidos são congressuais, concordo com V. Ex• São estritamente congrcssuais os dois partidos,
não saem das paredes deste Congresso Nacional, que não vale nada, que se
constituiu numa farsa esse tempo todo...
•
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA -

MG) -

Não, não, não! ...

O Sr. Henrique Santlllo (MDB - GO)- O que queria dizer a V. Ex• ó

O SR. MURJLO BADARÓ (ARENA -

MG)- O que o Governo

quer, c não há arbftrio institucionalizado, é que a sociedade brasileira participe desta reformulação partidária, que vai cmbasar a democracia dos tempos
de abertura. Até porque -V. Ex• melhor do que eu sabe -estas confede·
rações de tendências, opiniões, ex-partidos, são rcfratárias a qualquer tipo de
liderança. Não hé ninguém capaz de liderar essas dcsunidades representadas
pela ARENA c pelo MDB. Por oulro lado, V. Ex• há de verificar- e aqui

vai uma autocrítica com relação à ARENA- ela que se manteve todo o tempo, de certa maneira, catalizada pelo poder do qual freqUentou à periferia.
O Sr. Henrique Santlllo (M DB- GO)- V, Ex• está sendo muito bcne·

que o que o Governo pretende, na verdade, não é permitir que a sociedade
faça partido de base, que possa representar, realmente, segmentos sociais que
tenham aspirações delinidas. Com isto nós concordamos, para isto e por isto
nós lutamos. Estou com V. Ex' neste caso, desde que a medida não seja de curáter artilicial, que não venha transformar o multipartidarismo, em multipartidarismo artilicial e também congressual, apenas.

por certa unidade operacional em torno da mística da oposição, jamais tendo
sido capaz de sonegar à opinião pública as suas idiossincrasias ideológicas e
suas dificuldades doutrinárias.

O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MG)- E claro que não que·

O Sr. Heurique Sontlllo (MDB - GO)- Se a coisa se fizer com artifi·

valente.
O SR. MURILO BADARó (ARENA- MG)- E o MDB se manteve

remos nada artificial; por isso estamos convocando a Nação para esse debate. cialismo, nobre Senador, os novos partidos serão mais uma vez federações
Fico felicíssimo ao idcntilicar eni V. Ex' um solidário com essa tese da neces- com os mesmo problemas.
sidade de criarmos estruturas novas.
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MG)- Nilo se quer nada arti·
ficial,
ao contrãrio. O debate que se instala tem como objctivo buscar a média
O Sr. Henrique Santlllo (MDB- GO)- E diso mais a V. Ex• Se tem o
Governo intenção de desviar as discussões em torno dos problemas económi- dos sentimentos nacionais cm torno dessa temática. E V. Ex• vai identificar
cos, sociais do País que .são gravíssimos, com a discussão em torno da refor- dentro do próprio Congresso uma ansiedade, um certo nervosismo cm·torno
mulação partidária, ele vai dar com os burros nâgua porque, sem dúvida al- da necessidade de se antecipar, ou de se rapidificar a solução desse problema.
guma, a discussão em torno deste assunto, por via de conseqUência, trará à Porque todos nós estamos convencidos de que não seremos felizes no trabatona uma série de problemas na área cconõmica c social do Pais, porque se lho de construção politica, sem partidos orsanizados. Eu niio quero praticar
trata de definição de projetas alternativos, de projetas concretos, de propos- uma injustiça com a ARENA ou com o MDB, estou pois ccrtl> de que ao seu
tempo, e dentro de determinadas circunstâncias, eles realizaram o máximo
tas concretas da sociedade brasileira. Eu concordo com V.Ex•
po.s!vel no cumprimento dos preceitos da legislação especifica.

O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MG)- Há um fenómeno de

causaçilo circular nisso. Muitos consideram que a ausência de partidos bem
estruturados é responsável por uma série de dificuldades que assoberbam a
vida do País. E nilo há interesse de nenhum de nós - c estou certo. de que
também de V. Ex•, que já confessou que adere a essa tese- cm desviar o cur·
so dos debates para colocar um biombo c impedir a visão correta dos probJe,
mas. Ao contrário. O interesse cm discutirwse a reformulaçilo partidária é trazer também à colaçilo toda essa gama de assuntos que, de certa maneira, intrigam c desafiam a nossa capacidade .. ,

Mas, no momento em que foi extinto o arbftrio, essas forças sociais se libertaram com tal virulência que elas não se comportam mais nos escaninhos
estrc:itos desse bipartidarismo, artificial, é verdade.
O Sr. Henrique Sanllllo (MDB - GO)- V. Ex• cstâ emitindo um juizo

dr: valor.

O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MG) .:._ Compete à nossa capacidade politica, compete aos nossos Udcres, aos Senadores, aos Deputados
de todus as matizes c de todas as procedências, ordenarem essas forças, fuzcndo com que elas busquem o leito natural e tenham fluxo normal, a lim de
O Sr, Henrique Santlllo (M DB - GO) - Deixando bem claro.
que a democmcia brasileira seja totalmente impregnada desses sentimentos
O 'sR. MURJLO DADA RÓ (ARENA- MG)- ... de liderunçu c nossu que dominum u alma da Nação.
capacidade política. Esteja seguro V. Ex• de que dos mais prioritârios, dos
O Sr. Henrique Sanllllo (MDB- GO)- Muilo bem! Muito bem! V.
mais importantes, tilo importante quanto todos os outros, é o debate em torEx• est6. emitindo um juizo de valor: que os partidos atuais já chegaram uo
no da reformulaçilo partidária.
fim da sua missilo: Quem vai julgar isto, o Governo?
O Sr. Henrique Santlllo (M DB - GO) -

Perfeito.

O SR. MURILO DADARÓ (ARENA- MG)- Eu pessoulmenle es-

O SR. MURJLO BADARO (ARENA- MG)- A sociedade brusilei·

tou convencido de que nilo há nenhumu possibilidade de construirmos insti· ra.
tuiçõcs democráticas sólidas, estáveis, durudouras, sem partidos políticos
O Sr. Henrique Sanllllo (MDB- GO)- A Maioria atrelada ao Govcri~unlmentc sólidos, estúveis e duradouros.
no'!
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O SR. MURJLO DADARÓ (ARENA- MG)- A socic~adc brasilci·
r<l, pelos seus rt:presentuntes.

O Sr. Henrique Snnrlllo (MDB- GO)- H{l interpretações diferente:;,
ai, c· V, E.v .~abc:, joi discutiu corn o Uder da rninhu lb.ncadu, ni\o é isso? Hú
intcrprctaçõc.~ Uiferentt:s de juristas de renome n:tciontll.

O Sr. Henrique Santlllo (M DB- GO)- V, Ex• subc muito bem cumu
runcionum as coisas no Congresso Nucional c como vão continuur aindt.l mais
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MG)- Eu considero o assunum pouco de tempo, até que :1 sociedade o pressione de tal modo, que ele pos- tn por demais importante r:~ra reduzi-lo :t problema de nutureza jurídico~~J rc:ilmcntc tentar pelo menos se i!proximur dos anseios sociab.
form:tl.

O SR. MURJLO BADARÓ (ARENA- MG)- Veja V. Ex•. assunto
O Sr. Henrique Suncillo (M DB - GO}- Veja bem: cu, como não sou
dessa mugnitudc niio pude ser adstrito ;t mero rormalismo jurídico. O seu um- jurist:1. cvidcnh:mcntc não poder i<~ :~ter-me ;\OS l.!strcitos limites jurídicos ún
verso é muito nwis umplo; ele de ccrtu rorma cst~ impregr.;.1ndo o tecido so- problem<.~, estou tentando dis~.:uli-lo politicumcnte. cial, vivo da Nação, que se quer é irrigar 'Com o plasma novo de moderna!
O SR. MURII.O BADARÓ (ARENA- MG)- E. neste nssunto, poliinstituições. E pura isto nós, de certa rorma, temos expre:"~su deleP'aç~o. nós,
reprcsent:lntes du Naç~o no Congresso Nacional, para propiciar a ela agre· ticamente temos condiçôt:s de nos entender.
miaçôcs capazes de repre$entar os seus :10scios e os seus objetivos.
O Sr. Henrique Sanlllto (MDB- GO)- Quero deixar bem claro u V,
Ex•: o pluripartidurismo é uma necessidade, nào pode ser artílichJ/, nüo pode
O Sr. Henrique Santlllo (M DB - GO)- Os partidos ai, cntito, conti·
~cr conduzido sob u tutelu única e exclusiva do Governo, senão ele será tamnuariam consrcssuais.
bém tào urtitici:ll quanto o bipartidurismo, c se transformará ele também,
. O SR. MURILO BADARÓ (ARENA - MG) - Não m"" congres· numa camisa-dc-forç:1. Constituirão, esses v~rios partidos, outras tantas fede·
~u<~is, Congressuai~ o foram por certos cuoeoetcs de outrora, por f:~lt:J de rcno- raçõ~ Tc.!pletas de idiossincrasias. V, Ex• se rcreriu ;)s lideranças. Pior do que
ViiÇào, pelu total ausência de modernidade. Queremos partidos que .de fato r~ isso são doutrinas, corpo doutrinMio dos partidos políticos que estarão es·
presentt:m a vida nacional. Veja, por exemplO, todas as leniuiiViiS Pãfii- trm;alh:Jdos, também, caso se tente faler isso a nfvcl apenas de CongrC!iso Nadoi.rias de se apropriar das áreas feminina e trabalhiSta da socJeaaoe oruMit:ll ''· cional, mesmo com o apoio da Maioria, que aqui representa o seu Purtido. E
ralharam. Por quê? Porqur. os partidos não têm condições materiais, recursos a isso que quero referir-me. Gostaria de dizer que a discussão se fart1. V. Ex•
Jinanceiros para proverem essas necessidades OrJlanizucionuis.
truz, reinuugura, após a anistia, , aqui no Senado, a discussão cm torno da re·
rormulaçiio partidária. Acredito que isso vá ocupar o nosso tempo no Con·
Peço vêniu para relatar a V, Ex• uma experiência vivida por mim, ao grcsso Nacional, no Senado c na Câmara Federal, neste semestre todo, até o
tempo em que rui Secretário-Geral da A RENA. Organizei os chamados. cur- final, provavelmente.
sos de liderança política, que imediatamente absorveram no País maJS de
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA - MG) - Mas haverá tempo
cinco mil jovens, sendo que em São Paulo a experiência dos monitores egres·
sos desses cursos, possibilitou a.conquista pela ARENA de algumas prefeitu- para muita coisa ainda.
ras importantes por jovens que estudaram ou trabalharam nesses cursos.
O Sr. Henrique Santlllo (MDB- GO)- Sim, e ainda digo mais: co,mo
Pois bem: o misoneísmo que caracteriza muitas atitudes poHticas, aca- corolários indispensáveis estaremos discutindo, aqui, gravíssimos problemas
bOu por fazer fenecer esses cursos, c nem as fundações deles or~undns: a .Fur. · econôm i cos c sociais do Pais.
dação Milton Campos e a Fundação Pedroso Horta conseguaram VICeJar, c.
O SR. MURJLO BADARÓ (ARENA- MG)- E estaremos cumprin·
s~o hoje apenas duas organizações sem nenhuma imp.ortância n.a formulaçü~ do o nosso dever, da mulher maneira, ao discuti-lo.
política, na criação de corpo doutrinário para os part1dos, venc1das pela rotiO Sr. Hearlque Santlllo (MDB- GO).- Perfeitamente, Só que cxtin·
na, o tédio c o desânimo que está impregnando de morte ARENA c MDB.
guir um partido que pretende continuar através de seus componentes, de
O Sr. Henrique Sontlllo (MDB- GO)- Não estou defendendo o bi· qualquer forma, com lei ou sem lei, é arbítrio; é lógicq. que é arbitrio.
partidarismo. Isso é uma camisa de força que a sociedade vai romper, queira
O SR. MURILO BAJ;lARÓ (ARENA - MG) - ~ uma palavra com
ou não o Governo. As forças sociais emergentes vão rompê-la, sem dúvida al- que V, Ex• se preocupa muito: arbltrio.
guma.
Mas, V. Ex• hâ de verificar que todo o esforço nacional se encaminha no
O SR. MURJLO BADA.RÓ (ARENA- MG)- Vamos romper ugora sentido de reduzi-lo cada vez mais e, a rigor, não mais existe na medida que
foi extinto o AI·S c foram inseridas na Constituiçlo salvasuardaa constitucio·
com o auxflio de V. Ex•
nais capazes de propiciar a scsurança do Estado, indispcnsâvcl nos dias de
O Sr. Henrique Santlllo (MDB- GO)- Não é isso que coloco cm dis· hoje.
cussão como tema central do seu discurso que, sem d6vida algum"' deve ser o
Quero ouvir o Senador Leite Chavct, que jâ estâ ali hâ alsum tempo me
tema central, V, Ex• me desculpe. Sem dúvida o que se pretende é a extinção pedindo um aparte.
do MDB. Não que eu entenda que esse seja o objetivo maior do Governo.
O Sr. LcltcCha•n(MDB- PR)- Agradeço muito a V. Ex• c quero diO SR. MURJLO DADA RÓ (ARENA- MG)- V. Ex• nüo pode des- zer que, realmente, os quadros são outros. O nosso Partido, embora se tor..
cobrir intenções ocultas nessa convocação. Nilo há de ver na posição do Go- nasse uma afirmaçlo nacional, nlo pode recriminar muito dctcrmi~ados fa·
verno qualquer interesse cm extinguir o MDB ou prejudicar a Oposição. Isso tos, porque nó• tambtm aursimoa cm face de supressões de partidos passa·
já foi proclamado pelas lideranças mais eminentes do Partido e pelos respon- dos. E nos realizamos como Partido, nos constitufmos para uma meta nacio·
sáveis pela condução politica dos assuntos do Governo.
nal. A nona meta primeira era a abertura c alcançamos esse objetivo. En·
O Sr. Henrique Sanllllo (M 08- GO)- Sei, c nós sabemos, que o Go- quanto nós nos ocupamos com astcsca serais de rcvosaçlo do Al·l, do 477,
de nnistia, da supressão da• torturas, então, funcion4vnmos maravilhosumcn·
verno pretende fazer isso.
te como Partido de Oposiçlo. Hoje, que se abre uma perspectiva maior de li·
O SR. MURJLO BADARÓ (ARENA - MG) - Nüo se trata disso. bcrdade, os temas cspccfficos virão à baila c, talvez, essa unidade, realmente
Nem nós nos preocupamos em reduzir o espaço da Oposição, nem estamos não seja conseguida. De forma que, talvez, nlo tivéucmos condições de cumcom intenções não anunciadas de extinguir o MDB; o que postulamos, alguns prir o nosso papel de Oposição dentro desse novo quadro. Talvez maia parti·
menos e outros mais radicalmente, é uma rcformulaçüo partidâria, Se isso dos viessem. necessariamente, satisfazer a css~s interesses nacionais de rcprcequivaler na prútica à extinção dos atuais partidos dentro da lei, nos t.crmos sentuçilo politica. Mas, concordo com o Senador Hendque Santillo, no se·
du lei, nunca contra a lei ou fora da lei, essa decisão a!é prova cm contrârio, guinte: condenar-se uma artificialidade, sob esse pretexto, mas criar-se outro
representa a decisão da maioria do povo brasileiro se for tomada soberana- artincialismo: u essa altura, nilo teria senso. Quero dizer isso a V, Ext, cmbomente pelos seus representantes nas duas Casas do Congresso.
ru nilo assistisse o inicio do seu discurso.
O Sr. Henrique Santlllo (MDD- GO)- Jú vi que, no caso, V, Ex• ~c
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MG)- V. Ex• nlo pode, por
fende u extinçJo de ambos os partidos por uma legislnçüo ordinâriu, votada antecipaçllo, julgar que esta nova construçfto seja artificial.
no Congresso Nacional, enviada pura cá pelo Governo, tal como é: previsto
O Sr. Leite Cbavn (MDB- PR)- ll, entlo acho que u própria Opo·
nu lei'!
siçilo, hoje, quando admite outros partidos, poderia dar uma grande contri·
O SR. MURILO DADARÓ (ARENA - MG) - Tui como previsto buiçilo c até dar a sua coopcraçDo, mas para fazermos uma coisa séria, cstabc·
no texto du ConstituiçUo c no'i termos da Lei Organicu dos Partidos.
lcccrmos as bases normais da formação partid4ria, séria c definitiva. Porque •.
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------------------------------se a essa ultura, partirmos para outro artificialismo a Naçilo haverá de se cho·
car. Então, façamos a coisa como o direito estabelece, como o bom senso es·
tabelcce. Esse negócio de partido único do Governo com novas sublegendas,
quer dizer, metade de uma bancada sujeita ao arbftrio de outra bancada; seria
um outro artificialismo. Impedir, como cm toda parte existe, coligações parti·
d!trias é manter uma situação de força, então, façamos uma coisa séria. Eu
acredito que o nosso partido que, hoje, admite !nclusivc a criaçao de outros
quadros, darã a sua cooperação, mas desde que a coisa venha dentro de bases
de seriedade. Pior do que um artificialismo que está morrendo pelas circuns·
tüncias, é a criação forcada de um artificialismo maior.
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA - MG) - Ouço V. Ex• com
grande felicidade c sua colocação é absolutamente perfeita. Seria realmente
um contra-senso eliminarmos um quadro artificial para compormos outro
igualmente artificial.
Em torno desse a!.Sunto, a convocação ao debate é feita com a maior serie·
dadc, dentro dessa linha traçada no seu aparte. Queremos, de fato, eliminar
esses rcsqufcios de artificialismo que infestam a vida das atuais agremiações,
nté porque elas se tornaram por demais diminutas diante da envergadura do
Pafs. O que nós queremos é dar base sólida, conteúdo programãtico c doutri·
nãrio, estruturação eficiente, competente, açilo nacional ampla, esclarecedora
às novas agremiações que possam, de fato, ser a grande base de partida ou o
grande alicerce para a construção do edifício da democracia brasileira.
Também sou daqueles que acreditam que a criação de partidos nilo é um
passe de mágica, através do qual chegaremos à plena democracia. Nilo. Nilo
basta apenas isto. Estou convencido de que é o primeiro passo para se chegar
a uma grande c sólida democracia; é ter partidos rigorosamente autênticos,
isentos de artificialismo, bem organizados, representativos dos sentimentos
da Nação brasileira.
i:: para este debate que estou convocando o Senado, os homens da ARE·
NA e os homens do MDB, na certeza de que deste Plenário nilo serão poucas
as idéias e as fórmulas capazes de nos ajudarem a encontrar esses novos caminhos cm novos tempos de abertura.
O Sr. Alfonso Camar&o (Aii.ENA - PR) - Permite um aparte, nobre
Senador'!
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ta abertu ao autoritarismo c aos regimes de arbítrios. A República de Weimar
caiu sobre o guuntc de partidos artificiais, e nós, de certa forma, cm 1964, fo·
mos vítimus também da incapucidudc de nos organizarmos politicamente
utravés dos partidos.
Agora, não podemos perder essa oportumdade de orgamzar partidos cupazes de dar suporte a essa democracia que estamos querendo construir, c
que vamos construir, a despeito de todos os antagonismos.
O Sr. Henrique Santlllo (MDB- GO)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MG)- Pediria a V. Ex• que
fosse rãpido, pois jã estou sendo advertido pela Mesa.
O Sr. Henrique Santlllo (MDB- GO)- A formação de blocos parla·
mcntares evidentemente nilo inviabiliza a existência dos partidos políticos.
Isto existe cm todas as democracias ocidentais. Mesmo nas democracias que
nilo silo bipartidárias. Na Inglaterra, na Alemanha, na França, nos Estados
Unidos, existem blocos parlamentares que tentam se aglutinar cm torno de
objctivos mais homogéneos, dentro de seu próprio partido. Simplesmente
porque não formaremos partidos com definição ideológica ou poHtico·
ideológica especifica. E sempre haverá, em qualquer partido político forma·
do, mesmo naturalmente, alguns interesses que podem se entrechocar, mesmo
naturalmente. Agora, o que se pretende realmente é levar a discussão para
este lado, pura a necessidade da constituição de partidos que possam, um dia,
se transformar cm partidos menos transitórios, e que não tentem representar
artificialmente, apenas a nível congressual, parcelas imensas c ansiosas da sociedade brasileira. Por outro lado, disse bem V. Ex•, esta Casa deve decidir
até certo ponto. Porque, na verdade, se os partidos devem se constituir na tu·
ralmcntc, quem deve decidir é um grupo de brasileiros que tencionem formar
ou manter um partido político. Ele sim deve decidir, c não esta Casa.
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA - MG) - Nos termos da lei,
sempre.
O Sr. Henrique Santlllo (MDB- GO)- Concordo. V. Ex• fala cm ter·
mos da lei, mas já discutimos isto. Nos termos da lei, até certo ponto.

O SR. MURILO DADA RÓ (ARENA - MG)- Nilo. Nunca até certo
ponto. Não hã limitação para o cumprimento da lei.
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MG)- Com prazer ouço V,
Sr. Presidente, vou concluir, não sem antes agradecer a atenção com que
Ex•
a Casa me ouviu.
O Sr. Alfonso Camar&o (ARENA - PR)- Acredito que realmente o
O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- RN)- Permite V. Ex• um aparte, no
principal nilo é o número, mas a forma como os partidos vila atuar, c nisso V,
Ex• e principalmente o Senador Henrique Santillo, defenderam a mesma idéia final de seu discurso?
de que os partidos nilo podem ser mais artificiais e de nada adiantaria substi·
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA - MG)- V. Ex• não imagina
tuirmos duas camisas-de-força por outras camisas-de-força ou partidos, in· com que prazer vou ouvir a velha experiência do Nordeste. Experiência c saclusive, sem imunidades principalmente doutrinárias. O primeiro discurso bedoria.
que fizemos nesta Casa, defendemos cxatamcnte a idéia do Senador Henrique
O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA - RN) - Apenas a experiência, mas
Santillo, de que se deveria consolidar os dois partidos existentes, mas sem pri· sobretudo a vivência de meio século de vida pública. Quero dizer a V. Ex• que
vara sociedade 4e todas as facilidades para criar mais partidos. Depois disso, os partidos democráticos, todos eles, se alimentam da controvérsia. Nilo h:1
tudo caminhou num outro sentido, o adiamento das convenções partidárias,
democracia sem controvérsia. Não podcrfamos jamais, como muito bem
o aparecimento nilo oficial, mas oficioso c na prática, de fato, dos blocos. Ho· acentuou o nobre Senador Henrique Santillo, ter uma ideologia única para
jc, nesta Casa- V. Ex• sabe disso- existem 6, 7, 8 grupos de parlamentares um partido. Se toda sociedade permitisse o pensamento igual, então cairfu.
que conversam isoladamente, 4 ou 5 do Partido da Oposição c 3 ou 4 do nos· mos naquilo que condenamos: o partido único, No Brasil tivemos- no meu
so Partido. De modo que é o adenda que queria fazer ao seu discurso, c conceito- apenas uma ameaça de partido ideológico que foi o Partido Co·
cumpriment:í·lo pcl:a oportunidade de levantar este problema. Estú na hora
munista, posteriormente colocado fora da lei. Mas todos os partidos, do lm·
dele ser discutido aqui nesta Casa, que é a Casa poUtica, e principalmente pério até hoje, representam o que somos na sociedade brasileira, o que rcpre·
darmos nossa colaboração para que nilo haja novos artificialismos. E foi com sentamos, Nilo podemos chegar e querer que a sociedade toda se divida pela
esse sentido que, com apoio de Senadores da ARENA c do MDB,jll aprcscn· opiniilo de um grupo. V. Ex• condenou o partido congressual, mas todos os
turnos uma emenda à Constituição- na Constituição, por ser um princfpio partidos do mundo são congressuais, quer dizer, eles se representam no Con·
da organização partidâria- emenda que profbc a sublcgcnda partidãria, sem gresso porque o cstuãrio da democracia é o Çongresso. ConseqUentemente
o que: nilo conseguiremos fazer partidos fortes. Nilo sou jurista também, de nào hll partido no mundo que nilo seja congrcssual. Eles podem nascer das
modo que nao vou analisar a viabilidade ou nilo de extinção de partidos. suas comunas, dos seus Estudos, até chegar aqui no ponto maior, aqui é o esParece-me que hoje, como concordamos que nenhum dos partidos tem estru· tuário. Portanto nào há partido poUtico sem ser congrcssual, todo partido
tura, o que estâ cm jogo seria mais a sigla partidária. Seu problema no caso é político é congrcssual. Quero dizer que V. Ex• faz muito bem cm trazer a de·
MDB ou de PDB. Parece-me que este assunto deveria ser abordado eu Casa
dcverú decidir isto. Mus desde que, u purtir dessas decisões, se forme um bate este assunto, Estamos aparentemente às vésperas de acontecimentos
sérios no setor da organização partidária, c silo os homens que aqui estilo,
quadro partidário que realmente represente os segmentos da sociedudc brusi- com ou sem dclcguçilo, que vila resolver naturalmente os destinos da nova
leira, com partidos fortes c de base, porque nilo adianta mais fazermos apenas oricntaçilo polftica que se queiru dar pura o futuro u este Pufs. Se V. Ex• me
partidos de cúpulas c congrcssionais. De qualquer forma, é importante que V. perguntur se cu condenaria o bipartidurismo, cu diria que ni\o, As muiores
Ex• truz purn esta Casa o infcio do debate de um assunto que realmente deve
dcmocrucias do mundo têm sua busc no bipurtidurismo, embora tumbém
anteceder todus us outras reformas que o Brusil espcru.
cxistum ulguns partidos pequenos, mus eles ni\o noresccram, tal como nos Es·
O SR. MURILO DADA RÓ (ARENA- MG)- Agradecendo'' aparte lados Unidos, lngluterra, que ficamm sempre no hipartidurismo. Alguns pcn·
do eminente Scnudor do Purunh, gostaria de lembrar que, depois da décudn saram cm ler inlluência mns ni\o tivemm nenhuma uté hoje, nunca decidimm.
de 30, temos dois C.'l.emplm eminentíssimos de como maus purtidos s~o a por· Cl'nseq(lentemcntc não sou conlm o bipurtidarismo. JHmuis se organizará
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momento, disposto :1 impluntil-lo dentro dus condições existentes cm Per· l.:llmal, do consumo flt'' mp/ta hr:rsilciro, :rtuul, de alumínio c mais as pm
namhuco, n:io tcrn culpa disto n Região Norte. Se o referido grupo vier :1 im- jcçôcs de preço, considerando :.r cvoluçno do mercado internacional; o dt'}id,
plantar t:d projeto rro Parir- o que nós espcmmos que scju feito-, utendi· jil constat:rdo no momento, o dt'}icit certo cm l9HO, c o th'}irit prov{rvcl err
d<lS os pré-requisitos de naturezu industrial, i: óbvio que se ntro pode, por isso, IIJH5, Niro ternos a menor dúvida u esse respeito. Esses subsídios estão todm
reunidos, mas essa indústria, se vier u ser instuladu, vai produzir ulumínio, ~
im:ulp:~r os homens públicos ou u classe emprcsari:rl do meu Estado.
pretende produzir numu cscula de 400 mil toncludas, ucubei de ler o tc/ex da
O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um aparto'!
Presidente da empresa, a partir de 1984, quando já estará funcionundo TuO SR.ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)-Ouço V, Ex•, com mui· curuí, numa Região Nordeste, onde está escasseando cada vez mais n energia
tu honru, nobre Senudor José Lins.
•:létrica.
Peço a V. Ex• que uguarde, por gentileza, a lcituru de ulguns dados técni·
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Nobre Senador Aloysio Chaves,
acho que é horu de esclarecermos um problema, nu qucstUo que interessa não , co~ que coloco no meu discurso, retificando dados que foram fornecidos ao
somente ao Norte, como ao Nordeste e ao Pafs: V. Ex• sabe que a indústria de Senado no pronunciamento do nobre Senador Marcos Freire, para deixar
produç1io de alumínio é:, tulvez, uma das muis necessárias para um programa I!Vidcnciado, :'1 sucicdade, que nilo se justifica, absolutamente, a instuluçào
de nção a curto pmzo, porque o alumínio substitui o cobre, que nós não te· dessa indústria no Nordeste, a não ser que se contrarie o interesse nacionul.
Creio que constitui um absurdo tirar desses fatos, a que antes eu referia.
mos, somente ugoru estamos começando a instalar algumas unidades de pro:rntes
do honroso aparte de V. Ex•, ilação de que existe um connito, a respeito
dução de cobre, com algum minério nucional, mas tumbêm com importuçiro
de minério de concentrado de cobre paru produzir esse metal no País, Ora, o do assunto, entre homens do Norte c do Nordeste, porque infelizmente esta
alumfnio é um dos substitutos do cobre. A nossa deficiência em produção de colocaÇ':ro foi feita no discurso do nobre Senador Marcos Freire, c isto nilo
:IIumínio é grande, mesmo porque estamos importando também cobre, e se existe. Ni'io é intenção minha, não foi intençi'io do nobre Senudor J~ubas Pus·
nós nrro produzirmos alumínio, cada vez vamos ter que recorrer a dispêndios surinho colocar esta questi'io cm termos regionais.
Eis ui, prossigo, um pronunciamento inconsulto que nilo pode ficar sem
maiores de divisas pura satisfazer as necessidades do País, tanto em alumínio
propriamente dito, quanto em outros metais, aos quais o alumínio substitui. formal rctificaçào.
Por que nUa ouvimos o ilustre representante de Pernumbuco usar ~cus
J:\ em 1977, a projeçi'io das necessidades nacionais para 1985 se elevava u cer·
r.:a de 600 mil toneladas. Precisamos, portanto, andar depressa na produçi'io argumentos para convencer o grupo interessado de que us condições ali exisdo alumínio, cm quantidade grande. A indústria de alumínio depende, funda- tentes são propicias·~ E muis do que isto, são'amplamcnte compcns<llórias cm
mcnt:rlmcntc, de energia elétrica, c ni'io temos, hoje, nenhuma dúvida de que termos empresariais?
Nilo consigo entender por que, ao invés de tentar convencer os únicos
u~ gr.mdes instalações para extmção de bau:dtu, para produção de alumina da
que
podem
instalar tal projeto cm sua região, procura censurar-me como se a
bauxita, c pura a reduçi'io da bauxitu de produção de alumínio devem ser lo·
calizudas no Pará: não tenho disso a menor dúvida c: acho que essa dúvida dccisi'io final dependesse de nossa modcstu opinião.
Apesar disto, como prometido, vou procurar contestar os dados apre·
ni'io padece no espírito de nenhuma autoridade que tenha o conhecimento das
c:ondiçàes técnicas daquela região. Todavia, é preciso considerar que nem sentados cm seu pronunciamento do dia 16 último..
sempre a solução tem essa simplicidi!dc: que desejamos. Não há nenhuma ne·
cessidade de que o Brasil produza alumínio só e exclusivamente no Pará, mes·
mo porque alguma quantidade já se produz cm outras áreas; Minas Gerais
produz alumínio, São Paulo produz um pouco, c estas unidades não vi'io ser
desativadas. Muitos países importam bauxita c outros importam, também,
alumina. Hoje importamos alumina para produzir alumínio no Nordeste bra·
sileiro, O que se dá, nobre: Senador, é que as grandes unidades de produçi'io de
:alumínio têm que ser no Pará, porque ali há condições essenciais para isso.
Mus, as unidades menores, como é o caso da unidade do Nordeste, que é essencial par.t aquela região, não prejudicará em nada esse programa nacional;
é uma unidade de apenas 100 mil toneladas, para ser utilizada imediatamente,
principalmente numa indústria já instalada que é a ASA e que hoje está importando alumínio da Alemanha ou da Europa, cm suma, pagando cm divisas o alumínio que recebe. Pois bem, essa unidade de cem mil toneladas terú
umu grundc vantagem na sua instalação em Pernambuco porque vindo a alu·
mina da Amazõnia, cm pequena quantidade, como V, Ex• está vendo, ela seria reduzida em Pernambuco e não seria solidificada. Aproveitava-~c a rundiçi'io original do alumfnio para imediatamente ser processado nas unidades
de utilização do metal. De modo que cm nada prejudica u instalação dessa
unidude, aliás, parece que ontem foi instalada definitivamente a empresa du
ALUNE, cm nada vai prejudicar este grande projeto nacional que, como V,
Ex• diz, deve ser posto nu Amazómia. Eu também defendo esse ponto de vista
e dou absoluta razi'io a V, Ex•

O SR. ALOYSIO CHAVES(ARENA- PA)-Agrudeço uo nobre Se·
nudor José Lins, mas há alguns conceitos que eu me permito retilicar no aparte de V. Ex•
Nilo há a menor dúvida de que nilo se pretende um monopólio da locali·
zaçilo da indústria do ulumfnio em relação no Estudo do Purú, Todos sube·
mos que há indústrius de alumfnio já instaladas na Buhia, no Rio de Juneiro,
como a VALESUL, c cm Minas Gerais. O que se está pretcntendo é, de futu·
ro, não incidir cm erros que niio se justificam muis no presente. Se o Governo
prccisu de energia elétricot em abundimcia pura u indústria de ulumfnio, se
essa energiu cscusscia cm ecrtus regiões, c elu, cntretunto, existe cm ubundún·
da na Rcgiiro Norte, se lír estír o minério bauxitu, ni'io hít porque novas fitbri
cas venham a ser instaladus cm outrus regiões.
No discurso que Iii'. no Sen:ulo, diu 6 deste mês, c cu vou ter u suthl'm;iro
de rc:metcr urn.a r.:Upia ao eminente c:olcga, poryuc o nobre Senallor e.~ ta v:r uU·
.~r.:ntc, cm rniss~o du Scnudo,- cu lit. uma anirlisc c:omplet:~, inc:lusive das cm
prcsors que existem no Brasil. du ~ua produçiio atlHtl, d:r expans:'w dess:ts ern·
prcssus. da projeç:'u1 até I1JHO/ I9H5, dn mcn.:ado interno, do mcn:atlo interna·
8
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O Sr. Dirceu Cardoso {M DB - ES) - V, Ex• me permite um aparte?
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Pois não, nobre Sena·
dor Dirceu Cardoso.
O Sr. Dirceu Cardoso {MDB- ES)- Nobre Senador Aioysio Chaves,
ao ouvir o discurso de V. Ex' c as reivindicações do seu Estado, cm relação à
redução do minério de alumfnio do Parfl e a sua redução naquele território,
devo dizer a V. Ex•, e V. Ex• está idealizando toda a obra dessa redução, que
eu tenho uma noticia gratfssima ao sentimento de V. Ex•: pus estas mãos nas
pás das turbinas da Usina Tucuruf, no grande Estaleiro Le Creusot cm Paris;
pus as mãos nas pás da Usina de Tucuruí que vai produzir e gerar energia elétrica para a redução do alumínio. Estou na frente de V. Ex• dois ou três anos
mais, porque: já vi no aco os ideais e os anseios do Pará através da palavra
palpitante de V. Ex•
O SR. ALOYSiO CHAVES (ARENA- PA)- V, Ex• com sua visão
clarividente, com o seu pensamento lúcido, conseguiu, justamente, ressaltar
um dos pontos que antes cu havia afirmado no meu pronunciamento, isto é,
que a Hidrelétrica de Tucurui í: uma realidade. Mas como este meu pronun·
ciumento se decalca cm dados que conduzem a uma conclusão, vou prosse·
guir nesta exposição e peço que o Senado acompanhe atentamente estes da·
dos, porque só através deles poderemos aferir a exatidiio das decisões toma·
das, o acerto das decisões tomadas e, portanto, das teses aqui colocaoas,
Nilo vou fazer isto para fornecer subsidias aos grupos que, porventura,
cstcjum cm dúvida a respeito de onde instalar seus projetas de alumfnio, pois
eles subt:m melhor que qualquer um de nós qual o local que: lhes oferece maiores compensações; mas, sim, para trazer à luz os dados reais, que silo um pou·
co diferentes dos que aqui foram uprescntudos. E se nUa os fossem, não cs·
wrhtmos aqui, agora, já que o grupo inicialmente interessado no projeto não
se tcriu dcsintere!is:rdo pelo mesmo.
Primeiramente, vamos abordar o uspccto potencial hidrclétrico do Nordeste, Cube uqui utilizurmos as úitimas informações existentes; utilizurcmos
os dados oficiais que foram uprcsentudos pelo Presidente da ELETROBRÃS
cm sua conferência no .. Simpósio Nucionul sobre Fontes Convencionuis e AI·
tcrn:uivas de Encrgiu", p:nrocinudo pela Comissão de Minas c Energia du
C:im:rru dos Deputados, no dia 12 de junho pró.11.imo passado, os quais, como
;mexos, ncum intcgrunUu este nosso pronunciamento.
'
N:rquelu oc:rsi:lo, foi informado qliC o Nordeste cont:rvu com um potcn·
~ial hidrelí:trir.:o da ordcmllc: 14.400 Mw- rcfercnte ;) capacidade instululln
- Jus <JUiiÍS 13.677 Mw rercrcntcs ii Uar.:ia do Rio Si'io Francisco.
CuntuJo, p:1ra inúLlstrias que l'undunam ininterruptamente, como o são
a~ indrhtria.~ para prmh1~·;io de ;rhmrrnio, n importante é a encrl!ia firme, ou
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seja, u geração médiu correspondente :m pcriodo dc menor disponibilidade de
cnergiu. Nesse caso, foi informado pelo Presidente: da ELETRODRÁS que o
potencial cxistcnte é da ordem de 6.900 Mw de energia firme, dos quais 6.497
Mw referentes l1 Baciu do rio São Francisco.
(Siio os dados cstatísticos retirados dessa conferência,)
Atualmcntc, o Nordeste conta com, aproximadamente, 3.300 Mw, aproveitados ou cm construção com mais 3.300 Mw inventariados e com mais 300
Mw estimados - referentes à energia firme.
Há algum tempo atrás, <1 progrumaçào do setor clétrico previn que em
determinado ano o Nordeste teria sobra de energia, induzindo o nobre Senador Marcos Freire a dcclarar que, segundo estudos da CHESF, em 1984, essa
regiüo apresentaria um superávit de 13 milhões de Mwh.
Infelizmente, não conseguimos encontrar tal estudo, mas este número
nos pareceu um pouco grande, a menos, é claro, que se considere como supc·
rávit a energia a ser transferida para outras regiões, Observe-se, porém, que
13 milhões de Mwh é mais do que toda a energia consumida pelo Nordeste
cm 1978, que foi da ordem de 12,3 milhões de Mwh; significo, também, mais
de 13% de toda a energia consumida no Brasil no mesmo ano, que foi da ordem de 96,6 milhões de Mwh.
Parece-nos que esta sobra de energia apresentada scja·um pouco grande,
mais isto não i: tão importante agora, pois a programação do sctor clétrico
sofreu algumas mudanças.
Segundo estudos recentes, no ano 2.000, o Nordeste estará consumindo
156 milhões de Mwh c sua capacidade de geração serâ da ordem de 57,3 milhões de Mwh. O déficit de energia da ordem de 98,7 milhões de Mwh, será
fornecido pela região Narte, segundo a programação da ELETROBRÃS. Sabemos que, inicialmente, a integração dos sistemas CHESF- ELETRONORTE servirá para o Norte receber energia clétrica do Nordeste, mas esta
cnergia fornecida servirá para que o Norte possa se desenvolver mais rapida·
mente, de forma a poder, cm mais curto prazo, complementar as necessidades
de energia do Nordeste. Com o funcionamento de Tucurui, a partir de 1983,
deverá ser injetado na rede Nordeste, cerca de um milhão c meio de quilowatts.
Quem quer que esteja acompanhando os problemas do setor elétrico,
não pode ter dúvidas de que os tempos mudaram·, de que os métodos de programação também mudaram. O Presidente da ELETROBRÃS afirmou, de
viva voz, c não temos o direito de duvidar dele, que nenhuma obra scrâ iniciada antes de ser absolutamente necessária, o que equivale a dizer que daqui
para a frente não teremos sobras de energia elétrica.
Para que o empreendimento proposto operasse integralmente, isto é, ao
nível de 500.000 t/ano, como pretendido, scrium ncccssârius 800 a 1.000 Mw
de energia firme- confirmado, agora, pelo telex que acabei de ler- para
atender, com a confiabilidade indispensável, o funcionamento ininterrupto
dos fornos de alta tempêratura.
A titulo de comparação, a Usina Hidrelé:tricu de 'Sobradinho, cm rtnul de
construção pela CHESF, terá uma capacidade instalada total de 1.050 Mw,
porém disporá de apenas 435 Mw de energia firme,
Também a titulo de comparação, a Usina Hidrelétrica de ltaparica terá
uma capacidade instalada dc 2.500 Mw, porém disporâ de apenas 875 Mw de
energia firme.
Isto significa dizer que para atender às necessidades do projeto em questão seriam necessárias quase duas usinas do porte da Usina Hidrelétrica de
Sobradinho, ou, então, quase uma usina do porte da Usina Hidrelétrica de
Itaparicu.
Também a titulo de comparação, 800 Mw de energia firme representam,
aproximadamente, 24% do potencial aproveitado ou cm construção, e 12% de
todo o potencial hidrelétrico do Nordeste.
Estes mesmos 800 Mw de energia firme representam um consumo de
energia superior a 7 milhões de Mwhfano.
Paru que tenhamos uma idéia do que representam 7 bilhões de Mwhfa·
no, se o compararmos com o consumo de energia el~trica do Nordeste no ano
de 1978, da ordem de 12,3 milhões de Mwh, ser6 superior a 55% do consumo;
se compararmos com o consumo de energia cl~trica do Brasil, no mesmo uno,
da ordem de 96,6 milhões de Mwh, scr6 superior a 7% do consumo.
Ainda a título de ilustmçiio, o acréscimo do consumo de energia clétricu
no Nordeste, no pcrloc 1977/1978, foi da ordem de 2 milhões de Mwh, e o
acr~scinw do consumo de cnergin clétrica no Brusil, no mesmo período, foi
da ordem de 9,3 milhôcs de Mwh,
Considerundo·sc que o desenvolvimento cstf1 relucionudo com o consu·
mo de energia c n nluuero de empregos com l, desenvolvimento, podemos di·
ter que, a gfllSS{I !111Hin. n núnicro de crnpre~os cst{l rdncionudo corn o consu·
nw de energia.

Sendo w;sim, podemos cstimur que o consumo de 7 milhões de Mwh devcd.scr rc.~ponsúvcl por 3,5 vczes o acréscimo de empregos nu região Nordeste:, no pcriodo 1977/1978, c por 70% do ucréscimo de empregos em todo o
Brasil, no mesma· perfodo.
Por outro lado, não se ignora que um projeto para produção de alumfnio, apcsar de consumir muita energia, cria poucos empregos. Dai ser aconselhável que tais projetas sejam localizados em locais com grande oferta de
cnergia clétrica e pouca necessidade de novos empregos, em termos absolutos. Esta é, inegavelmente, a situução da região Norte c, também inquestionavelmente, não é a situação do Nordeste, onde cada vez mais se necessita de
grande número de novos empregos, e onde, conforme dados oficiais, no ano
2.000, teremos um déficit de energia elt:trica superior u oito vezes o consumo
utual.
O Sr. José Llns (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA) - Com muito prazer,
nobre Senudor.
O Sr, José Lln• (ARENA- CE)- Nobre Senador Aloysio Chaves, o
discurso de V, Ex• é perfeito. Não há nada a negar nos dados que V. Ex• truz
à Casa. Mas, acredito que há um terrfvel mal-entendido u respeito dessa discussão da localização da indústria de aluminio no Nordeste ou no Norte do
País. Acho que, de uma vez por todas, scria muito intercssante cscla'rccermos
cssc ponto, que é fundamental. Não ouvi o discurso do Senador Marcos Freire, mas nota: que o que se está criando é uma espécie de impasse ou de dúvida
a respeito da localização da indústria de alumínio brasileira. E a situação do
Nordeste, nobrc Senador, é muito clara. Nós temos hoje, por fonte de energia
praticamente só o Rio São Francisco. V. Ex• diz bem que o potencial disponi·
vd no Rio São Francisco t: da ordem de 13 mil Mw.Agora, desses 13 mil Mw,
tcmos já instalados cerca de 2.500 Mw. Quando V. Ex• fala cm energia firme,
v. Ex• alude à instalação de unidades para trabalhar com um fator de carga
determinado, fator de carga I. Mas, se tomarmos um fator de carga ,75. O
0,80 para o Nordeste, o que dispomos, na realidade são 13 mil Mw e V. Ex•
diz muito bem, são apenas 6,5 a 7 mil Mw de energia, com esse índice de
aproveitamento, com esse: fator de carga a que me referi. O nosso problema
no Nordeste, c o Brasil precisa conhecer, é que estamos crescendo e precisamos crescer. O consumo de energia na Região está crescendo a 17, 18, 19% ao
ano. Dentro de 10 anos não teremos mais fontes naturais de energia hidroeli:trica para buscar no Nordeste. Nem por isso, nobre Senador, vamos parar o
nosso desenvolvimento, Não seria passivei parâ·lo.
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA) - Não, Excelência. O
Nordeste:, por exemplo, tem toda a preferência c a localização ideal para outros tipos de indústrias, inclusive, dentro desse Programa do PROÃLCOOL;
um pala petroquímica se instalou na Bahia, indústrias hújá instaladas 'C fun·
cionamcnto em Pernambuco, novas indústrias se programam !]ara Alagoas,
Sergipe.
O Sr. Enlá•lo VIeira (M DB - SC) - Té:xteis.
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- No entanto, dai se procurar, neste momento cm que está definida como lugar mais conveniente para
o novo distrito industrial de aluminio a Região Norte, dai se procurar atrair
essas indústrias para serem localizadas na Região Nordeste, parece-me que é
um erro griiante.
O Sr. José Lin• (ARENA- CE)- Permite V. Ex•? (Assentimento do
orudor.) Não hú nenhumu intenç-lo de o Nordeste reivindicaJ;_a instalação do
novo distrito de produção de aluminio para aquela Região, mesmo porque te·
mos outras alternativas, c há outra alternativa muito melhor para o Pais do
que a instalaçi1o das indústrias de alumlnio no Nordeste. O que se dá, nobre
Scnudor, é que essa é uma pequena unidade de produção de alumínio, há
muito tcrnpo projctadu, jú aprovuda, e vai consumir apenas 6% da energia já
disponivcl no Nordeste brasileiro.
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Pelos dados que ucabei
de aprcscntur, verificu V, Ex• que não é ussim cm relaçi\o à energia instaladn
c: i1 cnergiu lirmc. V. Ex• sabe que niio é assim,
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- V. Ex• sabe que temos 2.500 Mw
c, para umu unidudc de 100 mil tonelad;.1s, não precisamos m;.1is de
que 0,15 Mw. Então, evidentemente não vamos prccisur nwis do que: is.~o.
inst:dado.~

O SI!, Al.OYSIO CllAVES (ARENA- I' A)- Desculpe interromper
apurtc de V, Ex• Apcnus pma me rcrortar à própria informuçi\o du cmprc·
,a, T:llllll rela ~lli!HIIliCaÇ~t, reita ao Minist~rin das Minas c Energia ClllllU iltl
ll
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Go1·erno do Estudo do Pará, e agora comprovada por esse telex, ela plciteh1,
nobre Senador, de 800 u 1.000 megawutts. V, Ex' diz pum 400 mil...
O Sr. José Llns (ARENA - CE) - Pura 500 mil toneladas.
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- I'A)- A ALUNE menciona
400. Digamos para 500 mil ...
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Para 500 mil, são 150 mil toneladas.
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Veja V, Ex•: ela pretende energia fornecida junto, no lugar da redução.
O Sr•.losé Llns (ARENA - CE) - Isto mesmo, nobre Senador.
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA)- A rede elétrica que se
nzcssc pum trunsport:1r energia destinada a essa indústriu partindo de Sobrndinho, segundo documento expedido pelo Ministério das Mi nas c Energiu, cstú estimad;J t:m 96 milhões de dólares, que seriam dados a cssu multin<~cionul,

'o Sr. José Uns (ARENA- CE)- Temos energia com linhas pronl:ls
de P:tulo Afonso p11ra o Recife, nobre Sen::1dor.
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- ... quando essa empresa pretende, com uma opção, estudar a sua instalação por exemplo, em Tucurut, ...
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- V. Ex• sabe que não é a rncsm;1 unidade.

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- ... aproveitando, i1 medida que se fosse concluindo u hidrelétrica, toda a instalação do novo núcleo
que csti1 lú. De outru maneira ticar;l inútil. Casus, hospitais, escolas, residências de operários, tudo isso podc ser realmente uproveit<Jdo, inclusive por
uma indústri:1 que se instale naqucla Região.
O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Estou tentando dizer a V. Ex• que o
Nordeste não reivindica a instalação da produção de alumínio- que deve ser
na Amazônia- pura a nossa Região, O que simplesmente está aprovado é
uma pequena unidade de produção de alumínio, que absollltumente não in·
tcrferc, nem interferirá, com as grandes unidades de produção de alumínio na
Amazônia. Para isso, temos um pouco de energia, mas não estamos conformados com essa falta de energia e iremos buscar energias novas para o nosso
desenvolvimento, nem que seja na energio atômica. Não há dúvidu.
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- V. Ex• tom inteirarazão, Scnador José Lins, e o País est:l bem empenhado nessa questão, V. Ex•
sabe que, a medida cm ·que se fizer o gruduul aproveitamento energético do
Tocantins e do Araguaia em direção uo Brasil Central, teremos condições de
rculizar um a['lroveitamento du ordem de uté 25 milhões de kw, a começur
pela Hidrelétrica de Tucuruí. Em grande parte, ess<J energia vai ser transferi·
da ['!ara outras Regiões do Brasil - a Regitio Nordeste, a Regiiio CentroOeste- de maneira a estimular o crescimento harmónico de todas essas Regiõcs em beneficio do País.
V. Ex• tambbm hi1 de concordar que nüo nos parece justo extmir o minério de ferro do Pará, que hoje é a maior reserva de minério de ferro deste
País, c exportl1-lo ou construir 11 siderúrgicn em outro ponto: não nos parece
justo extrair a bauxita cm Trombetas e exportú·la; não nos parece justo ex·
trair a cassitcrita c exportú·la: não nos parece justo extrair o mungunés, como
se fez no Amupú- c a reserva de Carajús ~superior à do Amapú- sem que
se crie, no Pará, as condições nt:cessárias para o seu desenvolvimento industriul - um pólo industrinl,
Vou acrescentur, p<tru niio fracionar estu exposição mais dois dudos upc·
nas, contestando urgumcntos que uqui foram aprescntudos quanto t1 vuntíl·
gcm da localização dessa indústria em Pernumbuco, cm reluçiio ao Purl1.
Outro ronto abordado pelo nobre Senador Marcos Freire foi o da distiinciu. Argumentou, nu ocusiilo, que "o percurso entre o Pará c o Recife, por
viu murftimu, faz com que a dist:lnciu cconômicu seja menor que u distünciu
fisica", Diziu isto u respeito do fato deu uluminu ter que ir do Pará pura Pernambuco.
Bem sabe o iluslrt: representante de Pernambuco que a rcluçilo uluminufalumfnio é iguul ii 1,9JH, o que signinca dilcr que pura cada toncludn de
:1lumfnio produzida necessitamos quusc 2 toncludus de ulumina. Como o nfvel
ua
produção linal pretendida é du ord.cm de 50?.000 tj:m?, terfamos que
1
trunsportur, caso a produção de alumfmo fosse fctt:l em Recife, um excedente de 459.000 t/ano, com relação u instal:~rmos u fúbricu no Pur{l, quundo
tr:1nsportariamns :~pcnus o ulurnrnio,

Tal volume adicionul de transporte representa, u um custo de USSIOft,
US$ 4,5 milhões/ano.
Pode ser que u dist:inciil econõmica seja menor que a distância física,
mus C, pelo menos, US$4,5 milhões mais cara por ano.
Neste 'p•trticular, o nobre Senndor Marcos Freire incide em evidente
equívoco quando se refere ainda ;'1 posição privilegiada do futuro porto de
Suupe, dizendo que Recife esta riu mais próximo dos mercados internacionais,
rois C inqucstionúvd- a menos que se ignore a geografia fis1ca, que Belém
ou o terminal núvio-marítimo de Vila do Conde, de úguas profundas, cm
Ban.:&~rena, no Parú, cstá muito mais próximo dos merendas europeus c da
Norte-América do que Pernambuco.
Quer se considere, port:.mto, o problema do mercado interno ou o ucesso
:10· mercado cxtcrno - não hú vuntagcm alguma cm situar o projeto de
alumínio da ALCOA -ALCOMINAS no Estado de Pernam~uco.
Se foi preciso abordurmos certos pontos para bem esclarecer o assunto:
se ficou patente que a melhor localização para o empreendimento é o Estado
do Pmá - não porque eu o diga, mas porque grupos interessados na produção de alumínio estão investindo maciçamente na região,- isto não é mo·
tivo para ficarmos discutindo desnecessariamente, pelo menos, entre nós. Se
ulguma discussão tem que haver, que seja com os grupos empresariuis envolvidos, pois upenas dcles depende u decisão finul.
O Sr. ,\lmir Pinto (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um upurte?

O SR. ALO\'SIO CHAVES (ARENA - PA)- Com muito prazer,
nobre Senador Alrnir Pinto.
O Sr. Almir Pinto (ARENA- CE)- Nobre Senador, vou-me intrometer cm assunto cm que posso até ser eletrocutado, pois que pouco oconhcço- energia. (Risos.) Pelo que tcnho ouvido a respeito do alumínio, o
Estado do Parí1 seri1 o maior pólo de alumínio é que o Estado do Pará serú o
pólo maior de alumínio do Norte graças, justamente, a Tucuruí e a Trombet:ls, just:lmente a matéria-prima pouco distuntc de onde será montada a parte
m:1is importante que é a energia, energia lirme, como bem disse V. Ex', ape·
m1s ficando em Recife 100 mil toncladas que seria, pelo estudo que já está feito, O problema do alumínio, praticamente, o pólo principal, será Tucuruí,
graças li bauxitu estar cm Trombetas, c Pernambuco ficaria com uma unidade
de 100 mil toneladas desde que a energia firme de que dispõe daria para esse
montante de aproveitamento do alumínio.
O SR. AI.OYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Nobre senador Almir
Pinto, vou responder a V, Ex•. Esta questão est.1 sendo colocada; a VALESUL vai ser feita no Rio de Janeiro para utilizar a energia de ltaipu c bauxita
da Amazônia porque o empreendimento já está iniciado, envolve capital es·
tr:Jngciro c não pode ser mudado, embora o nobre Ministro das Minas e
Energia, com todo acerto, reivindique a trunsferéncia dessa indústria para a
região Amazónica. Agoru, se alega que como é uma pequena indústria, que
chcgarflnpcnas a 100 mit toneladas, ela poder:'! ficar no Nordeste, sem prcjuf·
zo dessa política de :~lumínio que está, corrctamcnte, sendo implantada no
Pais. Mas, nUa se trata de 100 mil. A empresa pretende levar essa redução até
quatrocelijus mil toneladus por ano. Está aqui a oferta na proposta da empresa.
O Sr. José l.lns (ARENA -CE) - Para qual unidade~

co.

O SR. ALOYSIO CIIAVES (ARENA- PA)- De Recife, Pernumbu-

O Sr. José l.lns (ARENA- CE)- V. Ex• estú totalmente enganado.
Eu fiz os estudos nu SUDENE, eu tenho todos os dados, o projeto foi feito
por nós, quando superintendente, da SUDENE.
O SR.AI.OYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Não. V. Ex• é queostú
cquivocudo. Museu vou chegar Ut.
O Sr. Almlr Pinto (ARENA -CE)- A informuçuo que temos é de
quatrocentas mil toneladas de aluminu.
O SR. AI.OYSIO CIIAVES (ARENA- PA)- Se V. Ex• me permitir
cu vou chegar lú. Mus niio são quatrocentus mil toneladas de aluminu, porque
se fossem quatrocentas miltoneludas de ulumina seria para produzir duzentus
mil toncludus de ulumfnio primário. Sim, porque quatrocentas mil toneludas
de uluminu dUo duzentas mil tonel:~dus de uluminio metúlico. Acnbci de dizer
que a relução é 191M de :~lumin:~ ~""' ulumlnio. Não se trata disto. Jniciulmcnte quurcnhl mil, segund<J etapa cem mil, terceira elapu duzentos mil,
quurtu ou quintu ctupa quutroccntus mil, ctapu final quinhentus mil tonclnd:ls.
O Sr .. Ju~;~ Uns (ARENA- CE)- Nobre Senudor, V. E.'<' me permite
um upartc'!
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O SI!. AI.OVSIO CHAVES (ARENA- PA)- Nobre Scnudor, cu Gmnllc do Norte; a minhu família, o tronco dela, todo, é do Rio Grunde do
Norte c Paruíbu. Há muitos c muitos anos toda família do Rio Gr:~nde do

vou chegar a este ponto a que V. Ex• se refere. Não quero contestar, absoluta·
mente, o cunhc~imento notôrio que V, Ex• tem do problema d;1 ASA. Como
Superintendente d:1 SUDENE qunndo trutou- com clarividência, bom senso c patriotismo ~1uc ~amctcriw li sua pcrsonulidadc V. Ex• deixou bem cstrutur:tda ii solução deste assunto. Mas a :1ssociuçUo do projeto ASA ílO projeto
ALUNE, porque o que se pretende agon1, nobre Senador, com o Projeto
ALUNE é rcssuscitur o projeto ASA, um projeto que está sob intcrvcnçiio,
segundo notícias, ainlla hoje, da imprcnsu, da Caixa Econômica, desde 1976
- repito, informações da imprensa - por irregularidades financeiras, cujo
délicit é, alUai mente, de três bilhões de cruzeiros. Então, esta associ:1çiio visa,
com este aparte de capitais atrnvés da ALUNE, salvar um projeto que está
nas vasc:1s da ugonia, que é o projeto da ASA. O problema tem, pois, outras
imrlicações. Estou na tese quanto ao local m<lis conveniente para a locali·
taçào dessas novas inllústrius c rrocumndo, uqui, o ror ainda que uma pálida
contesl:lçào a certos argumentos que for:1m apresentados ao Senado pelo
nobre Scn:tdor Marcos Freire, dados que se encontram no seu discurso do dia
16, já publicado no Diário do Congresso Nacional.
Ouço, n1:1is uma vez muito honrado, o aparte de V. Ex•. nobre Senador
José Lins.
O Sr..losé Uns (ARENA- CE)- Tcnbo impressão, nobre Senador,

que a coisa estú perfeitamente esclarecida. O discurso de V. Ex• é perfeito. Es·
tou de acordo cm que o País tem de tirar proveito das suas condiçàt:s de pro·
ducào de alumínio no Amazonas. Entretanto, cm nenhuma parte do mundo a
projcçào dessas unidades de produção é absolutamente rigorosa. V, Ex• sabe
que o' Japão importa alumina, importa bauxita c~ um grande produtor economicamente :nivo.
O SR. AI.OVSIO CHAVES (ARENA- PA)- V. Ex• conhece o

problema c cu o conheço porque também visitei, nu ilha de Kyushu, em Omutil, uma f[!bric:~ de alumínio, visitei outra no País de Gales, na Grii-Brctanha.
O Sr ..José l.ins (ARENA- CE)- V, E"'' pode ter a certeza de que os
progn1rnas :1rrovados na Superintendência do Desenvolvimento do Nordes·
te, c são todos os programas relativos ;, ir.stalação do :1lumínio naquela
região, se referem pur:1 c unicamente, a uma unidade de produção de 100 mil
toncludus; segundo -a reserva de energia c:létrica para esse projeto foi feita,
untes que se c:uncehcssc a instalação das unidades de: produção da Amazônia;
terceiro- não vejo ncnhumu dcsvantugcm cm que se possa instalar uma unidade, relativamente pequena, no Nordeste, quando o nosso consumo já é
maior do que isso c qu:1ndo, ao ludo desta unidade, já há uma unidade de uti·
liz:~cào de :~lumínio que poderá receber o alumínio ainda fundido, portanto
com grande economia decorrente da produção desse alum{nio no próprio Rc·
cife, p:~ra bcncliciar aquela região. Niio se pode alc:gar que essas unidades niio
criam empregos.
O SR. ALOVSIO CHAVES (ARENA- PA)- Mas não aleguei isso,

sobre Senador. O que declarei é que uma indústria de alumfnio moderna, com
alta produtividade - c aqui vem o exemplo do Japão c aduzo a V, Ex• o
exemplo da Grà-Bretanha, o da Alemanha, da Rússia, tem que ser uma indústria automatizada. E sendo uma indústria automatizada, como vi funcionar os fornos com uma temperatura de 1.000 graus, esta indústria precisa de
um número reduzido de empregados.
O Sr. José Uns (ARENA -CE)- V, Ex• tem razão. Mas o que aconte-

é que não podc:mos pensar, unicamente, nos empregos criados por esta unidade. As unidades que serão instaladas, cm decorrência da produção do alumf·
nio que será utilimdo, são muito capazes de criar empregos do que essa pró·
pria unidndc de fabricaçilo de alumfnio. De modo que nobre Senador, elo·
giando o discurso de V. Ex•, inclusive apoiando u tese de V. Ex• pediria ape·
nus {]UC V, EK' concedesse ao Nordeste a possibilidade de dar curso a esta pe·
qucm1 unidade, que é fundamental para aquela região c que, absolutamente,
não prejudica o programa da Amazõnia. Estou certo disso.
O SR. ALOVSIO CHAVES (ARENA- PA)- V. Ex• pode licar cer·

to de que olho pum o Nordeste.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -

Gostaria de lembrar
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V, Ex' que o seu tempo estú esgotado, c tem outros orudorcs inscritos.
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Vou concluir dentro de

ulguns minutos porque só ugoru recebi esta comunicaçno da Mesu. O meu
discurso tem um fecho que cu quero apresentar ao Senado. Interrompi exutumcntc pura ouvir, com muitu honra, com muito uprc:co, com muituutcnçno c
cummuito rcsrcito,os colcgus que contribufrum puru o debute llcstc assunto,
Mas, nobre Senador José Lins, tenho mais do que um sentimento cfvicopntriótico que a todos nós nos anima no sentido de envidurmos esforços nc·
ccssC1rios para reduzir os dcsn{vcis rcgionuis. Tenho um profundo curinho
oclo NorJeste. Tenho, no Nordeste, us minhus raízes: o meu pui cru do Rio

Norte, da Pamíba c de Pernambuco se espalhou por todo o Nordeste, pelo
Norte c por v~rios Estados da Federação. Quando revejo, sobretudo o Rio
Grande do Norte, faço-o com um carinho muito grandc, com um carinho extraordinário porque, lu, tenho ílS mais prcfundas raízes da minha família. E,
como brasileiro, o desejo de ver a região Nordeste superar todos os obstáculos, todas as dificuldades existentes para o seu progresso, para o seu dcscnvol·
vimcnto c para o bem-estar de sua comunidade. Mas creio que, também, nós
devemos com esta visilo geral, nacional, não prejudicar, certas decisões já to·
mad:1s, c absolutamente corretas, quanto à vocução dc outras áreas para determinados tipos de indústrias.
Mas, concluindo, Sr, Presidente, como brasileiros, temos que ficar sutis·
feitos por podermos realizar projetas de alumínio, desta magnitude, cm nosso
Píiis. Nessa ordem de idéias, Senhores Senadores, i: oportuno apresentar ui·
gumas informações que permitem antever um mercado muito bom nesta
{lrca.
Como já destacamos, cm nosso pronunciamento anterior, e enfatizou o
nobre Senador Marcos Freire, o Brasil importou, cm 1978, o equivalente a
U$ 150 milhões, cm alumíni~. De acordo com as estimativas de demanda do
CONSIDERe os cronogramas de aumento da produção interna, o Brasil importará, no período 1980-1986,982 mil toneladas de alumínio, o que acarrt:·
ta r{! um desembolso tatu! de divisas, a preços de 1978, da ordem de USS 1,2
bilhões.
Isto sem considerar a ampliação do mercado interno c a criação dos novos rrojctos de ampliação das indústrias já existentes.
Quanto t:il projeto estiver produ:.dndo 500.000t/ano, isto representa·
rú uma receita, a prc:ços de 1978, da ordem de USS 750 milhõcsjano. Parte
P"ra substituir as imprtaçõcs que teríamos que realizur c o restante como excedente exportável.
Cabe salicnlílr que, apesar de ter subido u taxas clcvadus ultimamente, a
perspectiva é de que o preço do alumínio suba mais ainda nos próximos anos.
Tal aumento de preços é conseqU~ncia do fato de os grandes contratos mundiais, com tarifas de cletricidadc a preços baiKos, estarem chegando ao seu
término. Os novos contratos já estão sendo estudados à luz da revisão do
preço das tarifas de alumínio, já que o consumo de c:lctricidude é bastante elevado.
O défict mundial estimado, para 1985, i: da ordcm de 600 mil toneladas, e
nós podemos atcndé-lo. Pura tanto, temas a bauxita, tc:mo a elctricidade ba·
r:lta- rorquc de origem hidráulica- c temos a vontade f~rrca de: aproveitarmos todas as oportunidades que se aprcsentum para o rápido desenvolvimento da Amazõnia, cuja integração à economia nacional é aspiração legíti·
ma do povo brasileiro.
So existe uma maneira de não conseguirmos alcançar este objctivo, é não
nos unirmos em torno dos grandes objetivos nacionais.
Malbaratar as condições favoráveis à implantação de grandes projetas
de interesse nacional, como o de "lumínio, que será fatalmente conduzido ao
malogro se contrariar as dirctrizcs já estabelecidas pelo Governo Federal
para a criação de um grande pólo para sua industrialização na Amazônia.
Ouso, por isso, apelar à nobre Bancada de Pernambuco a que não se una
à do Norte, c:m prejuízo do Nordeste, mas a todos nós, no Senado, cm benefício do Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ALOYS/0 CHAVES
EM SEU DISCURSO:
POTENCIAL HIDROEL~TRICO (MW)

~
!<aRDESTE

RIO SÃO FRANCISCO

OUTRAS BACIAS
NORTE/CENTRO-OESTE
Fonte:

E~fRODRÁS

CAl'ACIDADE ENERGIA
IJISTALADA FIRJ,:E
13.677

6-497

723

403

96.000

48.300

_______

llJ,\IUO DO CONGUESSO N,\CIONAI._;____:_
(Sc~;1io 11)

-'UU2 Qulnlu-rdru JU
..___

CONSUMO x GER,\Ç,\0- 2000
(cm milhões de MWh)

~

CONStr..:o

GERAÇÃO

NORDESTE

156

57,3

800 J,f.'l

=)

(energia firme)
D~I'ICIT

98,7

98,7

55% do conoumo NE - l97A
7'f. do coneumo BRASIL - 1978
- 1977/1978

milhões de J,r:ih,

será fornecido pele. ELETRONORTE

~
i>

- 3,5 vezes ncráecimo consumo !m

7 milhÕes J,fl'lh

Obs. : o déficit de

7 milhõco J,r:lh

= 7~ acréscimo consumo BRASIL 1977/1978

à

CHESF.
Fonte: ELETRODRÁS

Fonte: ELETROBRÁS
relação ALUl.IDfA/ALut!ÍITIO = l, 918
CONSUMO DE ENERGIA- 1978
(em milhões de MWh)

!

NORDESTE

500.000 ton/ano alumÍnio =* 959.000 ton/nno alumin~

12,3

459.000 ton/ano (PA.'lÁ-PE!llfA:.!BUCO)=) USO 4, 5 milhÕco/nno
(via mnrÍtil:la - USS 10/ton)

26,6

BRASIL

IMPORTAÇÃO DE ALUMINIO

:>

13

milhões !$1

consumo do NORDESTE

13%

1978 -

US$ 150 milhÕes

consumo do BRASIL
1980/1986

F ontc: ELETROB.'1ÁS
CAPACIDADE INSTALADA x ENERGIA FIRME
(MW)

500.000 ton/ano

982.000 ton
US$ 1,2 bilhão (preços de 1978)

~

USS 750 milhÕes

(preços de 1978)

CAPACIDADE
lllSTALADA

EliliRGIA
FIR!.IE

SOBRADD!HO

1.050

435

ITAPARICA

2.500

875

POTENCIAI, APROVEITADO
OU E:.! CONSTRUÇÃO (NE)

8.300

3.300

POTENCIAL TO'rAL (NE)

1~.400

Fonte: COITSIDER
/JISCURSO I'RONUNChiDO PELO SR. JESSE FREIRE NA
SESS,!O OE 28-8-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA·
DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. JESSf.: FREIRE (ARENA- RN. Lê o seguinte discurso,)- Sr,

6.900

Presidente:

· Por diversas vezes jú tivemos oportunidade de relatar. nesta tribuna a
:ltuaçüo dus Classes Produtoras do Brasil, no estudo e no debate dos mngnos
!'lroblemas que afetum o nosso Purs.
Sentem os homens de empresa que as integrum o dever imperioso de ofe-

recer pcrmnncntcmcntc ao Poder Público u colnbornçUo dos seus subsidias c
o;ugcstõcs, condizentes com os superiores interesses c aspirações nucionais.
2 UHE SOB:lJI.DDli!O
De modo cspccinl aqui nos temos referido às grundcs reuniões promovidas pelos cmprcsílrios de todos os sctorcs du produção, não só conferências c
1 UJIE ITAPARICA
congressos pura u abordugem de vuriudu gama de problemas económicos c
sncius, como tumbí:m no 11mbito setoriul ou espec!lico, como aconteceu rc·
24%
do
potencial
aproveitado
ou
soo rr..7
ccntemcnte com o ScminC!rio, realizudo no Rio de Junciro, pura o exume du
cm instalação do Hordento
situnçiio emcrgendul cm que se encontra o Pufs, no cumpo enersí:tico.
(onor~:ia firme)
Mus, a prescnçu dus Clusscs Produtorus nt1o se limita nem se esgotu nc)l·
= 12% de todo o potencial hid:ro~ ses concluvl!s, periódicos ou ocusionuis.
O trato continuo comu realidade do Pais us habilita u comparecer pcrun·
lÓtrico do Nordeste
te as autoridades rcsponsí1veis pela condução du política econúmicu c linan·
ccim, levando-lhe.~ o fruto du cxperiênciu haurida nu prúticu dhuurna de )!IIII
Fonte: ELE':!ROBRÁS
:ttividadc, c as soluçt'lcs que useu ver devem lluir da vidu, c niio dos ~abinctcs.

-

-==

...~; . u .. .,
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Muita~ vctt:s a mutêria que lhes empolga a att:nç;io parece diminultl,
diante dt: outros problemas, ma:>~ que nem por isso reveste menor importün~·w. Hasta que ct:rtos pormenores legais estc:jam desajustados à realidude,
para produzirem efeitos negativos que urge contorn<Jr.
Corno t:xemplo, me permitiria citar o caso do cheque.
Seria inútil frisar e desenvolver neste momento a utilidade desse papel na
v1da ~:conômica, como instrumento apropriado para movimentar a parcela
mui~ considerúvel dos meios de pagamentos das moderna!~ sociedades e liqui·
d:1r trans:1çôes de bens e serviços sem o emprego físico da moeda,
N:io Cesse o nosso objetivo, Pretendemos abordar e comentar situ:1çilo
..:riadu em torno da nova legislação que se anuncia para regulamentar o che·
yue.
Pela relev:i.ncia que assume na atividade financeira, deve este tilulo
..:ercar-se de formalidades e gozar de garantias que lhe assegurem pleno cum·
primc::nto de suas funções. Impô-se evitar que continue a se desmoralh:ur, a
ponto de se ver cada vez mais rejeitado nas transações diúrias, inclusive, por
parte de repartições públicas, que o recusam na aus~ncia do .. visto" bancário,
de resto uinda não regulamentado,
Apesar da sua importância universal, o cheque que se tornou at~ objcto
de conwnção internacional em 1931, em Genebra, ainda é regulado, em nos·
so Pais. por uma legislação obsoleta, que remonta ao ano de 1912.
No decurso de quase setenta anos de vigência dessa norma legislativa, há
que se considerar certos nspectos fundamentais desse instituto jurídico,
yuc: não se modificaram e estão bem acautelados pela legislação vigente, en·
quanto outra)! facetas de sua estrutura obrigam-nos a renetir se normas juri·
dicas no terreno mercantil, instituídas no início do século, poderão ainda tra·
duzir a evolução dos usos e costumes da vida econõmica. Principalmente ao
levar-se cm conta a época cm que vivemos, acelerada pelas comunicações por
satélites e pelo uso difundido dos computadores, que tantos aperfeiçoamentos introduziram na administração dos negócios bancários.
Além do mais, hoje em dia o cheque é regido por quase meia centena de
leis, decretos-leis, circulares, resoluções, instruções, portarias, atas declaratórios, etc.
Consciente dessa situação, cm 1976 a Confederação Nacional do Comércio instituiu um Grupo de Trabalho, com o objetivo de estudar a matéria e
oferecer subsídios ao aperfeiçoamento da legislação vigente, cuja rcformu·
lação vinha sendo defendida com insistência por entidades c órgãos de classe,
além de constituir tema obrigatório de congressos jurídicos reunidos nos últi·
mos anos no País.
A iniciativa da entidade, que temos a honra de presidir, contou com asolidariedade da Confcraçào Nacional da Indústria, do Instituto dos Advogados e do Sindicato dos Bancos. Dessa colaboração resultou que juristas espe·
cializados fossem convocados e pudessem unir esforços para elaborar um documeillo que valesse como contribuição ao Poder Público cm tão relevante
matéria.
O antcprojcto de lei sobre o cheque, elaborado por esse Grupo de Traba·
lho, foi enviado cm 26 de outubro de 1976 ao então· Ministro da Fazenda,
professor Mário Henrique Simonsen.
No ofício cm que o encaminhamos, dizíamos:

"Nilo ignora Vossa Exccltncia que, desde o advento do Decreto
n• 57.595/66 c da conscqOcntc incorporação ao direito interno da
Convenção de Genebra de 1931, tornou-se mais aguda a exigência
de uma norma capaz de conciliar os principias da Lei Uniforme
sobre cheques c as regras de direito pátrio premunidas pelas numerosas reservas apostas pelo Brasil ao pacto intcrnacionnl, quando
lhe manifestou su11 adesão.
"Ocorre, ainda, que o cheque, a partir de quando foi legislati·
vamente considerado de forma autónoma, passou a ser disciplinado
pelo diploma búsico (lei n• 2.591, de 1912), c, depois, por quase meia
centcmn de leis, decretos-leis, circulares, resoluções, instruções portarias, atas dccluratórios, etc., determinando instrumentos dispersos
de diflcil manipulaçilo, além do mais revogados ou esvaziados ai·
guns, mus convnlesccntcs outros muitos, de forma a trnduzir-sc o
instituto cm perplexidades c dúvidas ao espirita dos intérpretes c
uplicudorcs do direito.
"Atentundo pura essa variedade de aspectos, o trabalho que
oru submeto u Vossu Excelência, tem o mérito de definir a priori:
a) os principias convencionais inovadores c de aplicação:
b) us reservas :.mto-aplicutivus; e
c) ns reservus curentes de dcfiniçiio,

"Nessa trilogiu assenta, sem dúvida, uma v~lida contribuição
lcgislativu, como pretende o Grupo de Trabalho e o demonstr:.t um·
piamente no Relatório Final, apta u absorver com e!iciênciu o:-. re·
quisitos da lei uniforme, mas contemplando a participaç~o do direi·
to nacionul, através dos cânones jurisprudenciais e os usos e constu·
mes assentados em algumas praças do Pais, notudamente Rio e São
Puulo, u cujo conteúdo preferiu com razüo não alhear-sc o antepro·
jeto.
.. Não se descuidou também o trabalho das cautelas de umu boa
técnica legiferante, seguindo, tanto quanto possível, os lineamentos do
decreto-lei, representado no Anexo I à Convenção de Genebra,
dele se afastando apenas em apreço a uma redução mais pura e ma i~
harmõnica com as singularidades da legislaÇo interna, sobre ade·
quar certos dispositivos a outros impostos pela praxe doméstica, de
resto autorizados, de forma c:xpressa, pela Convenção, em seu Ane·
xo 11. Deste modo, a distribuição cm capítulos í:, praticamente, a
mesma, com c:xceçào daqueles casos cm que os dispositivos da lei
uniforme: podem agrupar-se "nas disposições gerais" sem prejuízo
da consulta ou exegese.
"Acrc:dito que de quantos documentos já foram elaborados
sobre a matéria, merece: destaque o anteprojeto cm qucstüo, que, pe·
las razões assinaladas, equaciona o momentoso problema sob suas
mais diversificadas conotações.
"Permito~me ponderar a Vossa Excelência que, submetido a
exigências reiteradas das entidades de classe, era minha intenção
apresentar o trabalho ao Congresso Nacional na forma de projeto
de lei. Todavia, julguei mais conveniente conliá·lo a esse Ministério,
que certamente o cnriquec:crá com sua expcrié::ncia, dado o interesse
que o anteprojcto, oferecido como colaboração espontânea do cm·
presariado nacional, despertará no Governo, que poderá
encaminhá-lo como mensagem do próprio Executivo, segundo suge·
re o Relatório final junto, seria oportuna a audiência dos minis·
té::rios da área econõmica, cm face das repercussões naturais que nc·
lcs terá a proposição cm apreço."
Iniciativa de tão alto objctivo, amparada pelo saber dos juristas c pela
experiência dos homens práticos, ditada pelo impulso espontâneo de colabo·
ração, em termos desinteressados, não mereceu sequer a atenção de uma resposta. Nem mesmo tivemos qualquer notícia da tramitação do trabalho nos
meandros das estruturas das organizações ministeriais, embora cópias tives·
sem sido enviadas na época aos Ministros da Justiça, Arma'ndo Falcão, e do
Planejamcnto, João Paulo dos Reis Velloso.
Com o decurso do tempo c diante do silencio oficial, sentir1to·nos obriga·
dos na qualidade tanto de Presidente da Entidade que tomou a iniciativa,
como na de membro desta Casa, a encaminhar o antcprojeto à considéraçào
do Congresso Nacional, tendo, no Senado, tomado o n' 118/77.
Ainda nesta ocasião, c sempre movidos pelo desejo de colaboração com
o Poder Executivo, enviamos às autoridades competentes do,Banco Central,
cópia do documento.
Distribuldo às Comissões pertinentes, o antcprojcto aqui não teve o an·
damcnto que o vulto c a urgência da matéria raziam esperar, de vez que o Mi·
nistério da Fazenda c o Banco Central, já agora aparentemente interessados
no assunto, informaram sobre a sua intenção de enviar sugestões para possí·
vel melhoriq da futura Lei, o que interrompeu sua tramitação.
Passaram-se duas legislaturas, novas eleições vieram, c modiJicou·se o
Plenário. Mas as sugestões anunciadas não chegaram, e o projê:to teve o des·
canso regimental.
·
E a situaçilo aparentemente perduraria, se não tivéssemos o cuidado de
pedir o desarquivamcnto do Projeto~ que jâ tramitou na ComissãO de Consti·
tuição c Justiça, quando cntilo recebeu emenda substitutiva, com parecer fa·
vorâvel.
Temos cm milos o substitutivo da Comissão de Constituição c Justiça do
Senado, cujo Relator foi o nobre Senador Itallvio Coelho. S. Ex• fez uma
síntese dos dois projetas: do nosso c do da Fcderaçl\o de Bancos. Por incrível
que pareça, a Comissão Consultiva Bancária reuniu-se para discutir o projeto
de autoria da Federação dos Bancos do Brasil, quando o próprio-Senador
ltallvio Coelho jâ havia recebido da mesma Fcdcraçfto esse antcprojcto,
fundindo-os num substitUtivo.
A matéria foi encaminhada à Comissilo de Economia, onde se encontra,
sc:ndo relator o eminente Senador Bernurdino Vianu.
O trabalho por nós apresentudo tem seus dipositivos culcudos na Lei
Uniforme de Genebra, hnrmoniznndo-se c computibilizundo·se com n rcali·
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llatlc da política econômica c financeira do Pnfs, o que justifica o interesse de
quantos contribufram com seus subsidias para a formulação c feitura do nosso Projeto.
Pura surpresa nossa, Sr. Presidente, eis que decorridos três anos de rc~
mcssn do trabalho elaborado pelas Classes Produtoras no Ministério da Fa·
zcnda, c dois anos de sua apresentação ao Congresso Nacional, chega-nos u
informação de que o Banco Central teria elaborado outro anteprojcto sobre a
mesma matéria.
Segundo o noticiário da impresn, esse documento acolhe a maioria absoluta
das idéias e propostas contidas cm nosso trabalho, c reformula algumas, 4ue
de resto consideramos importantes para o aperfeiçoamento do uso do cheque.
E diz-se ainda que, submetido o assunto ao Conselho Monct6rio, este houve
por bem ouvir a opinião de sua Comissão Consultiva Banc6ria, para após
remetê-lo à deliberação do Congresso Nacional.
Diante disso, Sr. Presidente, queremos manisfcstar nossa profunda estranheza ante o tratamento dado a esta matéria, envolvendo o bom relacionamento que até por uma questão de cortesia, deve existir entre os Poderes Executivo c Legislativo.
POis existe um projeto de lei apresentado no Senado da República por
um de seus membros. Este projeto, cm sua origem, reflete o pensamento de
sctor dinâmico c inovador das Classes Produtoras brasileiras, do qual foi
dado amplo conhecimento prévio às autoridades competentes do sctor admi·
nistrativo. Este projeto, apesar da ação dos esfoçndos c atuantes lideres do
Governo nas duas casas do Congresso, até hoje não recebeu as prometidas c
esperadas sugeStões para seu aperfeiçoamento. E nenhuma sugcstilo virá para
aperfeiçoar o projeto porque, pelo conhecimento que temos, o antcprojcto é
ipsiJ /itterls o que tramita nesta Casa.
Mas, cm compensação, eis que se anuncia, elaborado por tecnocratas
oficiais, novo projeto, praticamente igual ao que tramita no Senado, com modificações que nos deveriam ter sido enviadas, prestigiando a iniciativa do Legislativo. Ele aqui chegará, provavelmente com o prazo de aprovação préfixado, firmando perante a opiniii.o pública e sacando para o futuro u impressão falsa de que se não fora a iniciativa do Poder Executivo, diante da omissão ou incúria do Legislativo, o Instituto do Cheque continuaria regulado por
legislação obsoleta ou fragmentada.
Discordamos, fundamentalmente, deste procedimento, c este é, Sr. Presidente, o motivo principal de nossa presença nesta Tribuna.

A~o!llo de

1979

Cremos- c neste ponto cumpre insistir que se o exume mais aprofundado da matéria, procedido pelas uutoridudcs, recomendasse modificuçõcs uo
projclo 118/77; &c uo todo coubesse até um substitutivo- as novas idéias, us
alterações de fundo ou de formn, dcvcri:.am chcgur·nos através do prestigio
J:ts lidcmnçus parlamentares. Isso deixaria rcgistr;.adu c reconhecida u const:mtc, lirmc c inqucstion{avcl prcocupuçüo do Legislativo pelos problemas nucionuis, não importa de que natureza.
Fazemos, em nome das tradições desta Casa, apelo ao Senado, nu pessoa
do Sr. Presidente, no sentido de que o nosso projeto continue tramitando c
que a Comissão Consultiva Bancária, por intermédio das lideranças da Maioria c da Minoria, ou de qualquer um dos Srs. Senadores, apresente as emendas que entender necessárias c oportunos. Sob pena de abdicarmos de nossas
prerrogativas, não podemos concordar que se impeça ou se obstaculize a tramitação de projeto oriundo desta Casa, cm bcnellcio de um do Executivo,
que nada mais é do que uma cópia do nosso, calcado, como já dissemos, no
Conclave dé Genebra de l931.1sto não podemos aceitar c achamos que o Senado Federal restá acorde com o nosso pensamento.
Com este comportamento, que se identinca com as nossas melhores tradições legislativas, estamos defendendo o prestrgio desta Casa junto à Nação.
Muito grato a V. Exccclência, Sr. Presidente, e ao Senado, pala benevolência de sua atenção. (Muito bem I Palmas.)
(') ATO N• 30, DE 1979 DA COMISSÃO DIRETORA
A Comissão Dirctora do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais c à vista de decisão adotada cm sua21' Reunião Ordinária, realizada a 28 de junho de 1979, Resolve:
Art. I• O Quadro de Pessoal CLT, aprovado pelo Ato n• 8, de 1976,da
Comissão Dirctora, passa a vigorar acrescido do Grupo-Outras Atividades
de Nível Superior, Categoria Funcional- Engenheiro, Classe Especial, Referência 57, com dois claros de lotação, preenchidos com os nomes dos servidores Adriano Bezerra de Faria c Carlos Alberto Bezerra de Castro.
Art. 211 Este Ato entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 311 Revogam-se as disposições cm contrário.
Sala da Comissão Diretora, 28 de junho de 1979. - Lulz Viana, Presl·
denle- Nilo Coelho- Dlnarte Mariz- Alexandre Cosia -Gabriel Hermes
- Lourlvai Baptista - Gastão Müner.
(•)

Rcpublicudo por haver saldo com incorrcçõcs no DCN, Scçào li, de 29 de junho de 1979.

ATAS DE COMISSOES
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
J• REUNIÃO (EXTRAORDINÃRIA), REALIZADA
EM 24 DE ABRIL DE 1979

Às dez horas do dia vinte e quatro de abril do ano de mil novecentos e se·
tenta e nove, na Sala "Clóvis Bevilácqua", presentes os Srs. Senadores Jcssé:
Freire, Presidente, João Bõsco, Passos Pôrto, Saldanha Dcrzi, Affonso Camargo, Murilo Badurô, Tarso Outra, Itamar Franco, Lázaro Burboza, Adulbcrto Sena c Mauro Benevides, reúne-se, extraordinariamente, a Comissão
do Distrito Federal, com u participação, ainda, dos Srs. Senadores Moucyr
Dalla, Henrique Santillo c Lomanto Júnior.
Deixa de comrarecer, por motivo justificado, o Sr. Senador Benedito
Fcrrciru,
Constutudu a existênciu de número rcgimcntul, o Sr. Presidente declara
ubcrtos os trabalhos, sendo dispcnsadu a leitura da Ata da reunião anterior,
que é duda como uprovadu,
Em seguidu, é concedida a palavra uo Sr. Senador Pnssos Pôrto, querelata fuvomvelmcntc o Projeto de Lei do Senado no!, de 1979-DF', que "altera
o cfetivo de soldudos PM da Potrciu Militar do Distrito Fedcrul, e dá outras
providências",
Colocm.la a mutériu cm discussão sobre ela se manifestam os Srs. Senndorc~ Itamar Frunco c Pas~os Pôrto. Em votação, é o parecer aprovudo por
unnnimidadc.
Em rrosscguimento, o Sr. Scm1dor João Oo~co oferece purccer fuvorúvcl
ao Projeto de Lei do Senudo n' 2, de 1979~DF, que "dispõe sobre us promoções dos Oficiuis tia PoHciu Militar do Distrito Federul, c dú outras provi·
llêncius".
Submctillu 'ii ~'iscus.~ào c votuçào, é o purccer uprovudo por unanimidude.

,·r, ,•r

A fim de: atender ao terceiro item da pauta, o Sr. Presidente concede a
palavra ao Sr. Senador Lázaro Barboza que procede à leitura de ollcio que
lhe foi cncaminhudo pelo Presidente do Si!ldicato dos Professores do Distrito
Federal, Sr. Olfmpio Gonçalves Mendes, expondo os motivos da greve levada
:1 efeito pclu classe que representa.
No ensejo, o orador tece uma série de considerações sobre o movimento
grcvist:~ -que clussinca como dos mais justos -e propõe que, estando presente o signut6rio do referido documento, seja o mesmo convidado a fazer, de
imcdiuto, uma exposição oral sobre as reivindicações que os professores entendem como lcgftimíiS, por utendcrem às rc•1is necessidades du categoria prolissiomll n que pertencem.
Isto posto, o Sr. Presidente, upcsur de enfatizar a fulta de urrimo regimental par:~ o ucolhimcnto da propostu, submeteu matéria à apreciação de
seus purcs, oportunidudc cm que, para discuti-lu, usam da palavra os Srs. Senadores Turso Dutru, ltumur Fnmco, Lázaro Barbozu, Murilo Baduró, Sul·
llanha Dcrzi, Passos Pôrto, Mauro Dencvidcs, Lomunto Júnior c João Basco.
Ao final, o Sr. Presidente faz uma srntcse dos debutes, lembrando u cxistênciu dus seguintes sugestões: 11 do Sr. Scnudor L6zuro Burbozu, no sentido
llc que scjn ouvido o Prcsillcnte do Sindicato dos Professores, c a do Sr. Senallor Turso ()utru, puru que seja dcsignudu umu Comissão, em curllter pernwncntc, puru manter contuto com us uutoridades do Sindicato c outrus persa.
~alillm.lcs que julgur conveniente, visunllo o encontro de umu soluçiio parn o
Impasse.
Colocadus cm votuçiio, ambas us propostas são uprovndus. '
Em consClJUêncin, o Sr. Presidente designa puru constituírem n Comissão
cm cuusn os Srs. Senadores LálHTO Barbo la, Murilo Balluró c Passos Pôrto, c
convillu o Sr. OHmpio Gonçalves Mcnllcs n usar a ruluvrn cm nome dos proJ'c.~sorcs do Distrito Federal, ocusião cm que o l1rcsidcnte tio Sinllicato du

DIÁRIO DO CONGRI~~SO NACIONAL (Sc(lnll)

A&o•lode 1979

Qulnla-rdra JO 4005

~-----------------------------------------~~----------------~-------~

clussc fat umu dcwlhuda exposição sobre us razões que determinaram o mo·
Sr. Prc~identc, qual seria u suplcmcntaçüo desse valor correspondente? E
vimcnto grevista e os objctivos colimudos,
col'ilo o Governo procedera nessa comp\e~cntaçào de orçamento?
Fin:1lmcnte, o Sr. Presidente apresenta os seus agradecimentos ao Prof.
O SR. RELATOR (Passospórto) -Isso, Sr. Senador, consta do Mc~su·
Olímpia Gonç<.~lvcs Mendes pelos esclarecimentos que houve por bem lr:tzcr
gcm enviada pelo então Governador Elmo Sercjo Farias, quando solicitou ao
a este órgão técnico c conclui - cm atenção a requerimento formulado pelo
Pr-:sidc:ntc da República, ele expõe, aqui, ••que teve o crctivo aumentado pela
Sr. Senador Tarso Outra - determinando que as notas taquigrálicas, tão
Lei", c:tc. e tal, não í:?
logo tmduzidas, sejam publicadas cm anexo à presente Ata.
O SR. ITAMAR FRANCO- A única coisa que me chama a ulençilo,
Nada mais havendo u tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Ronnldo
Pacheco, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida c aprovada, será Senador Passos Pôrto- c solicito a V. Ex• que tome conhecimento do assunto- ...
assinad01 pelo Sr. Presidente,
O SR. RELATOR (Passos Pôrlo)- Pois não.

ANEXO À ATA DA J• REUNIÃO DA COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL, REAUZADA EM 24 DE ABRil. DE 1979,
QUE SE PUBI.ICA COM A DEVIDA A UTORJZAÇÃO DO SR.
PRESIDENTE DA MESMA.

Presidente: Senador Jessé Freire
Vice-Presidente: Senador Lázaro Barbozn

Integra do apanhamento taqulgránco da reunlilo.
(Sem revisão dos oradores.)
O SR. PRESIDENTE (Jcssé Freire)- Havendo número legal, declaro
aberta a presente reunião da Comissão do Distrito Federal que, cm carátcr
extraordinário, está reunida para tratar da verba dos professares do Distrito
Federal.
Enquanto o nobre Senador Lázaro Barboza não chega, cu consultaria a
Comissão se podíamos por cm discussão dois projetas de urgência e que pare·
ct:m pacíncos, na Comissão.
Se a Comissão concordar, eu daria u palavra ao Senador Passos Pôrto,
para relatar a matéria. São dois pareceres pequenos.
O SR. RELATOR (Passos Põrlo)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
. O Projelo de Lei do Senado n• I, oriundo da Mensagem n• 32/1979, da
Presidl:ncia da República, altera o cfetivo de soldados- PM, da Polfciu Mil i·
lar do Distrito Federal, e dá outras providências.
O Projeto, ora em exame nesta Comissão, estabelece o aumento de 500
homens no efetivo de soldados PM da PoUcia Mililar do Distrito Federal.
As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, para o ano de 1979, cor·
rcrão :1 conta do Governo Federal que complementará o Orçamento do Dis·
trito Fcderal no valor correspondente.
A Mensagem di:t ainda, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o atuul efcti·
vo du PoUcia Mililar foi fixado cm 3.106 homens. pela Lei n• 5.622/70.
Na i::poca cm que a Lei foi sancionada, a população do Distrito Federal
cru da ordcm de 500 mil hnbituntcs. Atualmentc mais de 1 milhão de pessoas
habitam no Distrito Federal, o que exige maior efctivb de sua força policial
militar,
O fato 1,h: Brasflia ser a capital do Pais impõe: a nccc:ssidadc: de um con·
ting~:nte policial capaz de assegurar a ordem pública cm seus diferentes ;.tspec·
tos, em todas as án:us sclecionadas, preventiva e repressivamente a qualquer
horn.
Estudos rcalizados sugerem policiamento ostensivo da maior eficiência
paru ;t segurança da área residencial dos Ministros de Estudo e compatível
com o alto grau dc responsabilidade daquelas autoridades, cujos familiares
devem contar com plena segurança.
No momento a PM do Distrito Federal precisa de SOO homens para solu·
cionar problemas urgentes, pois eles constituem uma antecipação de um au·
menta global a ser proposto oportunamente, o qual, por sua complexidade,
demandaria maior prazo de estudos.
Essa é u justificutivn do aumento do cfetivo c no final. Sr. Presidente, so·
mos pela uprovaçiio do presente Projeto de Lei.
O SR. PRESIDENTE (Jessé Freire)- Em discussilo o pnreccr.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidenle, peço a palavra, poro dis·
cutir o pnrcccr.
O SR. PRESIDENTE (Jessé Freire)- Com a palavra o Senador Itamar
Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO- lndependentemcnle de nós eslarmos de
acordo com o projeto, cu solicitaria uma c.~~:plicaçUo ao nobre Senador Pnsso.~
Pôrto.
Quando ~c fala que as despesas correri\o:) contudo Governo du Unii\o
-vou Uiler porque faço essa pergunta- que suplemcnturá o orçmncnto fc:·
dera!, no v;dor correspondente,

O SR. ITAMAR FRANCO- Íô o urt. 2• do Projelo.
O SR. RELATOR (Passos Põrto)- Que diz o seguinte:
Art. 211 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, para o ano de
1979, correrão à conta do Govc:rno Federal que complementará o Orçamento
do Distrito Federal no valor correspondente.
O SR. ITAMAR FRANCO- Exalamenle. I; essa a dúvida que me assalta, porque daqui a pouco, provavelmente, nós vamos discutir outros aspectos, em que o orçamento do Distrito Federal vai ser questionado.
Então, cu queria já saber, tecnicamente,- perdoe-me V. Ex'- mas é
que estou recebendo realmente agora a mensagem, como se procederá essa
complementação c em que valor'!
O SR.·RELATOR (Passos Pôrto)- O Governo Federal suplementa c
complementa o orçamento do Distrito Federal- c sabe V. Ex• que o Distrito
Federal vive, 80%, de transferência da União.
O SR. ITAMAR FRANCO- Íô verdade.
O SR. RELATOR (Passos Pôrto) - Entre esses recursos, há esle de
complc:mentação para o pagamento das despesas decorrentes deste aumento
do cfctivo do Distrito Federal. porque o orçamento já estava pronto.
O SR. ITAMAR FRANCO- Eu goSiaria de saber qual era.
O SR. RELATOR (Passos Porlo) - O orçamento de 1979 já estava
pronto. Não i: verdade?
O SR. ITAMAR FRANCO- Exatamenle.
O SR. RELATOR (Passos Põrto)- Esta Mensagem é do final de 79,
quando o orçamento do Distrito Federal já estava aprovado,
Então, o quc: pode ocorrer? Só pode se pagar esse aumento de efctivo
com a complementação, com crédito especial do Governo.
O SR. ITAMAR FRANCO-!;. e.xutamente, essa dúvida que me assai·
ta: se seria por crédito espednl ou não?

Tenho a impressão de que talvez, no cuso do orçamento, nüo seja necessltriu u ubcrturu de crédito c;spccinl. Nesse caso, evidtmtcmentc, se hoUVesse,
nôs tt:riumos que conhecer o valor.
Mas, de qualquer forma, Senador Passos Põrto, é apenas uma obser·
\';tçtio que V. Ex• vai notar, por que que cu pergunto.

O SR. RELATOR (Passos Pôrto)- Entendi a pergunta de V. Ex• Por·
que V. Ex• vui depois perguntar, por que o orçamento não poderá ser altera·
do para o aumento dos professores? Entendi.
O orçamento para 79 estava já aprovado. Então, havendo necessidade
do aumento de efetivo da Policia Militar, ele entiio solicita que o Senado autorize o aumento d~:stc efetivo, e os recursos serão destinados•pclo Governo
F~:ileral, utruví:s de complementação ao areamento de 1979.
O SR. ITAMAR FRANCO- Pois é. Exolamente isso.
O SR. RELATOR (Passos Põrto) - Agora, o forma de complcmentllçi'io i: que ele não dil aqui.
O SR. ITAMAR FRANCO-!;, lotnentnvelmente ele não diz.
O SR. RELATOR (Pt~ssos Pôrto)- Pois é: se é por abertura de crédito
especial ou será por tr:tnsferêncin de recursos,
O SR. ITAMAR FRANCO-tO condicionamenlo é esse, porque as
Jcspesas decorrentes du arlicaçào dcstu Lei, paru o uno de 1979- veju bem ...
O SR. RELATOR (Pt~ssos Porto)- ~só 79. Porque em 80 ele entruró
no orçamento.
O SR. ITAMAR FRANCO- Corrcri\o à conln do Governo Fedcrn(.
que eomplcmentur{t o Orçamento do Distrito Federal no valor corresponden·
te - que dizer - nós n•1o temos o vtllor correspondente. Correto'!
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l dlotlnu<l

cm ,ti~.:u~ ... ;·J,,

.t ;n.t

O SR. PRESIDEI\:TE l.lc.~ .. c Frt:in:l- Se !tcnl11un Sr. Sr.:nador Jc~L:jar
usar dn ralavra. dcditTtl enccrr.ld.l a Jiscuss:'i,),
Em votaçüo.
0.-; Srs. Sen:~dore~ qu~: aprovam o pwjt:t<) qucimm perm:tnc~.:cr .'icrltado:-..

O SR. ITr\MAR FRANCO- Sr. Prcsidcnh:, aprovando apenas com
~stas

minh:1s restrições.

O SR. PRESIDeNTE {lcssé Freire)-· Com us rcstriç3e5 de\'. Ex•.

O SR. ITAMAR FRANCO- É. Evidentemente, elogiando o parecer
do Senador Pussos Pôrto. M:.1s, de qualquer forma, com as minhas restrições.
Quanto à complemcntacào, qual o recurso que vai se buscar nessa com·
plcmcntuçào? E qual seria o total desses recursos'!
Eu voto, com restrições, neste aspecto,
O SR. PRESIDENTE (Jessé Freire)- Solicito ao nobre Senador Salda·
nha Derzi, por favor, que leia o Parecer do Senador João Basco que, na sua
auséncia pediu-me que designasse um colega para fazer n leitura do seu parecer.
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O SR. SALDANHA DERZI - (Procede à leitura do Parecer.)
O presente Projeto de Lei estabelece os critérios e condições (art. IV) que
asseguram aos Oficias da ativa da Polícia Militar do Distrito Federal o acesso
na hierarquia policial-militar, mediante promoção de forma seletiva, gradual
e sucessiva,
A promoção (art. 2Q) é ato administrativo resultante de planejamento ·
para a carreira de Oficiais (art. Jv) e que se processa pelos critérios de antiguidade, merecimento, bravura c posl morrem (art. 4Q),
Poderá haver promoção cm ressarcimento de preterição (art. 4Q, § f9) c
será obedecida a seguinte orientação, como princípio geral, na forma do
art. lO, para o acesso previsto na P.roposição:
u) pelo critério exclusivo de antiguidade, para as vagas de Oficiais subalternos e intermediários;
b) pelos critérios de antiguidade e merecimento, de acordo com a pro·
porcionalidadc cstabelt:cida na regulamentação da Lei, para as vagas de Major PM e Tente-Coronel PM;
c) pelo critério único de merecimento, para as vagas de Coronel PM:
O Projeto é desenvolvido em 33 artigos, distribuídos em seis Capitulas,
como se vê:
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a) Capitulo I- Das Generalidades (urts, I• a J•);
h) Capitulo 11 - Dos Critérios da Promoção (arts. 4• a 1O);
c) Capitulo III- Das Condições Básicas (arts. li a 17);
d) Capitulo IV - Do Processamento das Promoções (arts. 1H a 27);
c) Capítulo V- Dos quadros de Acesso (arts. 28 a 35);
f) Capitulo VI - Das Disposições Transitórias (arts. 36 u 38).
A Proposição é submetida à deliberação do Senado Federal, nos termos do
art. 51, combinado com o art, 42, item V, da Constituição, c está acompanhada de Exposição de Motivos cm que o Governador do Distrito Federal
mostra as ditilculdadcs que tiveram de ser ultrapassadas, no que se refere à
elaboração de leis especiais pura a Polfcia Militnr c parn o Corpo de Bombeiros do novo Distrito F'ederal. Tanto que essas corporações .. continuaram, no
primeiro decênio de existência da cidade, u ser regidas pela legislação aplicâvel ao terupo do antigo Distrito Federal, quando integravam a estrutura do
então Ministério da Justiça e Negócios Interiores",
Efetivamentc, a Administração do DF conta, agora, com legislação específica no que tnngc às suas Corporações Militares, que ..já contam com
seus Eswtutos e Códigos de Vencimentos próprios, além de outros dispositivos regulamentares que se tornaram indispensáveis". Por outro lado, o Corpo de Bombeiros jú têm disciplinado o instituto de promoções, o que parece
-torn<~r inadiúvel que o assunto se consolide, também, no pertinente à Polfciu
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O SR. St\LDANIIA DERZI -Permita-me V. Ex' E, diga-se de passagcm, é um exemplo para todos os Estados do Brasil, a Polícia Militur de Minus Geruis, realmente, sempre teve um tratamento todo especial c é formada
por homens do mais alto gabarito e dignos membros das reservas das nossas
Forcas Armudas.

O SR. ITAMAR FRANCO- E verdade. Então, Sr. Presidente, também sob esse aspecto é bom lembrar, o próprio Senador Saldanha Derzi con·
nrma u tradiçi'lo da Policia Militar de Minas Gerais na esperança também, c
eu fiz uma tentativa já no Senado de modificação disso que um dia, exata·
mente, dentro dessa hierarquia que se pretende, desse estímulo aos policiais
que ingressam na Polícia Militar, possam realmente um dia comandar as suas
,;orporaçõcs,
Era a observação que tinha que fazer, Sr, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jessé Freire) - Em discussilo o parecer.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer usa da palavra, vou encerrar
a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votaçii.o.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado .
Concedo a palavra ao nobre Senador Lázaro Barboza para fazer comunicação à Comissão porque na nossa ausência recebeu um ofício do Presidente do Sindicato de Professores do Distrito Federal.
O SR. LÁZARO BARBOZA- Sr. Presidente, Srs. Membros da Comissão. S. Ex•. o nobre PresidenteJessé Freire, estava uusentc de Brasília e nu
condição de Vice-Prc:sidentc da Comissão do Distrito Federal recebi ontem
um oficio assinado pdo Professor Olímpia Gonçalves Mendes, Presidente do
Sindic:tto de Professores da rede oficiul de ensino do Distrito Federal 'c que se
declararam em greve, a partir de ontem, como forma de reivindicar melhorias
~alariais para :1 sua. classe e, como S. Ex•, o Sr. Senador Jessé Freire estava au:-.ente de Bmsilht e nl'lo tfnhamos cii:ncia sequer se S. Ex• se encontrava no
Bra~il, eis que regressa de uma viagem ao exterior c atendendo ao pregão do
ilustre Líder do Governo, o eminente Senador M urilo Badaró, que ao final da
sessão de ontem ocupava a tribuna enfatizando a necessidade du convocucão
urg~.·nte da Comissão do Distrito Federal para tomar conhecimento da greve
de Professores e part.icipar" de uma ação mediadora no sentido de que os estudantes brasilienses não venham a ser prejudicados com u puralir,ação das auJas c os nossos mestres possam ver atendidas suas justas rcivindicuções; em seguida, ocupei a tribuna, Sr. Presidente, lembrando ao Senado de que, como
Vice-Prcsidcnte da Comissllo, concordava cm género, número c grau com as
preocupações manifestadas pela liderança do Governo c que eram e são de
todo o Senado. lrnediatumentc, me propus a convocar na uusi:ncia de V, Ex•
:1 Comissão do Distrito Federal, para uma rcuniiio de emergência às IOhoras
de hoje, para tratar do assunto.
O oficio encaminhado tem o seguinte teor:
SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL
- SPDF
ór~ão de representaçio dos professores do DF

Ed. Tcchmcicr- C-12- bloco J - sula 105- fone: 561-4310
CEP 72.000
- Tugl.latinga Centro - DF

O SR. PRESIDENTE (Jcssé Freire)- Com a palavra o nobre Senador
ltam11r Franco.
O SR. !TA MAl! FRANCO - Sr, Presidente, também recebendo este
Projeto de Lei, V, Ex• explicou que o projcto tem necessit.Judc urgente de
uprovuçào, nUa quanto uo projeto cm si, relatado pelo nobre Senador Sah.ln-

Senhor Scnut.Jor,
Os professores do Distrito Fcder:tl, após inúmeru11 tcntutivus
junto its autoridade!'~ cducudonuis de Urnsflia, t.Jirigcm· se, rc11pcitn-

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, peço u paluvra.

!

Gerais, Estado importuntc dentro dn Federação ...

Bruslliu, 23 de Abril do !979
Excelentíssimo Senhor
Senador LÁZARO BARBOZA
Digníssimo Presidente cm exercício da Comissão do Distrito Fede·
rui do Senado Federul

Ante o exposto, somos pela aprov;Jçào do presente Projeto de Lei.

I

nlr:1 lkui, ma:i queria,() lr:rnhrar, Sr. Pn.:~id~o:nt~.:,jú fit uma tcntalrva, rw ~t
nadll, .prand11 n:jn :u.Jui o prohlcma de rronwçócs com accs~n ir hicrarqui:•
f'HIIrcial-mrlitar nH:Liii1nte promoçiw de formacüo st:!ctiva gradual c ~ucc~~iv;r.
A c~rcrança, Sr. Prc~idcntc, ~ apenas uma ohscrv:rçiro que f;rço nc~tc
rrtlJC!O, Uc ver t~tmhém um dia o Comando da l'olichr Militar do Distrito h.:dcral comandad•1 por um oliciaJ PM il exemplo do que acontece no meu E!<. til·
do, Min.b Gerais, crn que u Polícia Militar é comandada por um Coronel
P/\1, c.'l::lt:lmcntc, Sr. Presidente:, porque é uma cxccçüo, no Estado de Mina:-.
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.1\amcnte, a Vn.~sa Excelência, no ~entir.Jn llc ~olicit:tr provir.Jênd:t~
urgentes para a solução de seus prohlemas.
O Memorial, :wexo uo presente, foi cncuminhado :1 Secretmia
lle Educação c Culturu tio Distrito Fer.Jcrul, no dia 26-3-79, i.tpós u
nossa Assemhlêia Ger:d de 24·3· 79.
Sempre primumos pelo diúlogo constante com as <~utoridadcs.
Durante 3 anos c meio muntivcmos esse di{tlogo. Atualmente, entre·
tanto, sentimos esgotur todos os nossos recursos, após a negutivu
contundente da Secretúria de Educação a todas nossas rdvindi·
cuções.
Agradecendo sua preciosa atençi'io c esperando providênci:1s
objetivas, subscrevemo-nos
Atenciosamente, - OUmplo Gonçahes Mendes, Presidente.
Sr. Presidente, Sr. Senadores, está presente neste uuditório, o Presiden·
te do Sindicato dos Professores d;1 rede oficial de ensino no Distrito Federul,

Olímpia Gonçalves Mendes, com mais três oulros professores que form:1m
com ele, u Comissão Executiva, por assim dizer, do Sindicato
Pedi riu então, Sr. Presidente, ao invés de fazermos, uqui a leitura das reivindicações da abneg:~du classe de professores, que V. Ex• convidusse o Presi·
dente do Sindicato, Professor Olfmpio Gonçalves Mendes, ou outro membro
do Sindic:1to, oficialmente designado para de viva voz, fazer aqui, perante a
Comissão, a exposição das r<~zões que levaram a abnegada classe de professo·
res:) greve, como recurso que entenderam efetivamente legítimo, a fim de po·
derem assim reivindicar melhores salárioS e melhorias pura a classe a que per·
tencem.
De form<~, Sr. Presidente, que seria salutar que S. Ex• adotasse esse pro·
cedimento. O Professor Ohmpio Gonçalves Mendes, como o Professor
Cleanto Coelho Fern:mdes, expositor do grupo, o Professor Márcio Baiochi c
o Professor Mário Unhares Leal, todos estão aqui, neste plenário.

O SR. !'RESIDENTE (Jessé Freire)- Senador Lázaro Barboza, isso
não encontra arrimo regimental para atendera pedido de V. Ex•. mesmo por·
que a con~ocação terá que ser feita pela Comissão. V, Ex• pede a essa Presi·
di:ncia para fazer a convocação e não encontro, no Regimento da Casa, nenhuma possibilidade para atender u V. Ex•
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O SR. ITAM t\ R FRANCO- Nohrc Senatlnr Je~sí.: Freire, digno Presi·
dente desta C:ornis~;ilo, para lemhrur a V. Ex• que nesta Combsfw, cxccpl:ionalrnentt:, é verdade- ainda nem quero discutir com V. Ex•, nem me pcrmi·
ti ria o Regimento desta Casa discutir com a Prcsidéncia- jú nu Comissfto do
Distrito Federal, com u minha presença como membro desta Comissão, hou·
vc, no p:tssudo, um movimento que chamilvamos movimt:nto dos residentes
do Distrito Federal.
A Comissão não er:~ presidida por V.Ex•, mas bastaria que V.Ex• e os de·
mais membros desta Comissi'io consultassem as atas passadas para verificar
que o critério do SenmJor Lázaro Burhm:ajf1 aconteceu nesta Comissão. E, de
modo democrático, através daquclu Presidência r. dos membros daquela época, permitiu a Comissilo que um médico residente, representudo na pessoa de
uma jovem médica- nobre Senador Lázaro Burboza deve estar lembrado
- :~qui expusesse os pontos de vista que eles defendiam, razão pela qual, Sr.
Presidente, não vejo conlo estribar no Regimento da Casa, já que não vejo
por udição, pois a Constituição assegura ao Senado legislar quanto a problema de serviço pessoal c de serviços públicos no Distrito Federal. Nilo acredito
que V .Ex•, com seu e':ipírito democrático, impeça neste instante, sobretudo na
Capital Federal, onde não existe uma representação politica, essa apresentação. Nós lament;.1mos, porque sempre defendemos aqui essa represcntllção
política, porque se ela existisse a Comissão do Distrito Federal nüo eslllria
reunida. Estes professores tl!riam a sua representação polftic:1 ou Cümara de
Vereadores ou Assembléia Legislativa ou sua representação ou outro tipo de
órgão onde as suas rcivindic<~ções seriam debatidas.
Então, Sr. Presidente, o apelo que faço, ao seu espírito democrático. Já
houve nesta C:1sa c ncstu Comissüo, excepcionalmente, sem que se invocasse
o Regimento, a permissão de que residentes mt:dicos debatessem os seus
problemas. Sr. Presidente, foi tão salutar que deste depoimentó que foi dado
nesta Comissão, formou-se exatamentc o que o Senador Tarso Dutra preco·
nizil agor<L, um11 comissão de representantes da nossa Comissão do Distrito
Federal que foi parlamentllr, juntamente com os médicos residentes, com S.
Ex•, o Sr. Governador e, realmente ubriu o campo do debate e do diálogo, m·
l.ào pela qual. invocando o que já se passou aqui, não vejo como V.Ex• possa
deixar de atender cstu pretensão do Senador Lázaro Barboza, mesmo porque
não vejo restrições de ordem legal ao nosso Regimento, ao contrário, creio
que a própria Constituiçi1o asseguraria que esta Comissão ouvisse livremente
aqueles que no momento procuram a nossa Comissão.

O SR. LÁZARO BARBOZA- Pcrmila·mc, Sr. Presidente, sugerir a V,
O SR. PRESIDENTE (Jcssé Freire)- Quero responder ao nobre Sena·
Ex•, então, que submetesse a questão a votos da Comissão do Distrito Fc·
deml.
•
dor Jtumar Franco, para ficar explícito, o pensamento da Presidência.
V. Ex• estará então, animado pura decidir.
Em primeiro lugar, a Presidência informou ao nobre Senador Lázaro
Barboza c à Comissão de que não encontrava arrimo rc:gimental; todavia dei·
O SR. PRESIDENTE (Jossé Freire)- Concedo a palavra ao nobre Se· xuva a critério da Comissüo para resolvê-lo, porque a convocação não é feita
nadar Tarso Outra.
pelo Presidente:, é feita pd<L Comissão. O Presidente, como intérprete da Co·
missão, i: que ~obreussina o alicio. De vez passada, como disse muito bem S.
O SR. TARSO OUTRA- Sr. Presidente, pretendia formular um :~dita Ex•. a coisa parecr.:u um pouco difr.:rcntc: é que u Comissão se negou a ouvir e
menta ~s considerações de V. Ex' no sentido de que, t:Jivez, nem mesmo nll designou, na oportunidade, umu comissão como a proposta pelo Scnudor
hipótese proposta seria cabível, com n aprovação dessa Comissüo, audiência Tarso Dutr<t, c depois de u Comissão estabelecer os entendimentos, achou
por hern que aqui viesse um representante para expor, de viva voz. à Com is·
de Professores, no caso, cm greve no Distrito Fedem!.
O Regimento, nos seus termos, parece permitir apenas o comparecimen· são; e eli.1 assim determinou. Esta a informação que tenho.·
to i1s Comissões d<~s uutoridudcs quando convocad:1s, quundo objeto de um
O SR. ITAMAR FRANCO- Na época, o rcpresentante'dos médicos
entendimento paru que compureçílm, u fim de trazer elucidações, esclareci· residentes aqui depôs. Veja V. Ex•, que ela fez com a maior liberdade de :~ção.
mcntos, colaborução uo processo de claborução legislativo.
Go~li.lriu que V, Ex•, até me perdoando, invocasse qual o texto regimcnt:LI
Nus comissões de inquérito qunlquer pessoa pode comparecer pura de- que proibiria isso.
por, no caso, deseja riu para atender Us justas ponderações do Senudor lilznro
O SR. PRESIDENTE (Jessé Freire)- Hú outro enroque ai. Mas, V, Ex•
Barhoza ej;'t cndoss:~das por V, Ex•, formular uma contrapropost:l de que u
Comissão designasse ulguns de seus membros, efn número de três, por exem- também nilo cst{L de i.ICOrdo com que e.,pliquci à Casa. O Regimento é om1s·
plu, pura lliseutir o assunto, pma ter um encontro, um entendimento, em cu· sn, tanto quanto eu posso conhecer do Regimento. Ele não uutorizu o Presi·
rúter permanente com os professores do Distrito Federul, nüo a nível de co· dente a convoc:~r ninguém, autoriza sim, à Comissão. Eli.1 é quem pode pedir
missão, mas de represent:u;ào de cornissilo: podia ser a qu;.llqucr hor:~, cm a convocação, não o Prcsidcntt: desta.
t.tualqucr oportunidade, dur<tnte o curso desses acontecimentos todo~. poHtue
O SR. TARSO DUTRA- V. Ex' me permite? Qu:1ndo a matériu perse cvcntuulmcnte o Regimento permitisse o procedimento proposto pelo Se· mite, permite só nos cusos cspecilic;.ldl'S: convocução de Ministros de Estado
rHalor U11.aro Bmbol:l, tcríumos então que trunsfornwr ii l:Omissilo num ór- c autoriJadcs. Isso esti'l expresso no Regimento. Entl10, for:~ :1 es~cs c:~sus (.)
gão perm:mcnte, nus reunindo a todas as horus pum estur, u todo momento, Regimento nfto i: omisso, ~implcsmente de não permite.
ouvindo interessudos sobre um processo que cstÍI deflugrudo. A propost:t se·
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, se V. Ex• me permite, esta
ria, cntilo, par<t se tornar muis prútico o nos~o l:omportamcnto frente nos acontecimentos, nu sentido de se constituir unw espécie de subcomissilo. Não teria Cnrnis~ãu pode convocar.
este nome. Seria uma represenwçiio da Comissão do Distrito Fcdcr;.1l pura
O SR. PRESIDENTE (Jcss~ Freirt.:)- Sim. A Comi!<!silo pode.
ter, daqui por diuntc, tmlus os cntcnt.Jimento~ que, posteriormente, dariam
O SI!. \.AZARO \l,\RBOZA -V. Ex• me permite'!
todo conheómt:nto ;L Cnmissf10, quanJo fussc con~idcrado oporturw.
o SR. PRI:SilH:.r-..J'I'l:
rwdor Itamar Fran~~l.

t.lc~~é

Frcirl')- CotH:t.•dn a pal;l\'ra :tun11hn- Sl'·

O SR.

PRFSIDl:.NTl·~(Je-.,~ Freirt~)- Cnn~.:cdo

nador L'ttarn

H:~rhota.

...

., ·

a palavra all nnbrc Se-
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O SR. LÁZARO BARBOZA- Sr. Presidente, desde que tenho n honrn
de intcgmr o Scnudo Federal, tnmbêm purticipo como titular da Comissão do
Distrito Federal. É n primciru vez, Sr. Presidente- digo isso com muito pc·
sar - que ao longo destes quntro anos e meio vejo n Comissão do DF esboçar, pelu voz du representnçi1o mnjoritária, u primeira vez, V. Ex' está provando o contrúrio, umn rcnçào contra um princfpio liberal, que apenas vulorizuria :1 Comissão do DF.
O eminente Senador Itamar Franco acabou de lembrar aqui o problemn
dos médicos cm Brasília, onde esta Comissão teve uma atuaçào brilhnntc
como mediadora e encnminhadora para a solução final do caso,

A Comissão, Sr. Presidente, à época, liem discordância de votos, entendeu salutar que se ouvisse a classe através de um de seu membros.
Verifico, agora, pelo que ouço aí, nas conversações mantidas com o Senudor Adalberto Senu, que apenas o eminente Senador Saldanha Derzi se posicionou contra. Todos os demais Srs. Senadores votaram favoravelmente n
que a classe fosse ouvida através de seu representante. E, nilo vejo cm que esta
douta Comissão pudesse perder em autoridade, cm legitimidade, em representação, em ouvir aqui o Presidente do Sindicato dos Professores.
· É salutar pura o encaminhamento democrático e normal de qualquer crise, Sr. Presidente, que se ouçam as partes.

O SR. ITAMAR FRANCO- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LÁZARO BARBOZA- Com todo o prazer, nobre Senador Itamar Franco,
O SR. ITAMAR FRANCO -.Nem regimentalmente essa Comissão po·
derá provar que isso não possa acontecer.
O SR. LÁZARO BARBOZA - ~ óbvio. E estranho, quando vejo
levantar-se voz autorizada, do gabarito, da respeitabilidade do ex-Ministro
d:1 Educação, Senador Tarso Outra, alegando impedimento regimental que
não há.
O SR. TARSO OUTRA - Dara ven/a, nobre Senador.

Ago!ilo dC' 1971,1

cst;lvu certo! E cm outrus Comissões tenho impedido que assim seja feito,
porque cu ucho que Irmão problemas como esse c outros mnis graves.
Nós não estamos tratando de um problema qualquer, e cmbom tendo
elementos uqui presentes que nós não sabemos quem süo ou então de função
subultermt esturi1o nu posiçiio a pleitear os seus interesses, Se nós vamos abrir
um precedente de todos que aqui comparecerem, nós estamos abrindo um
precedente perigoso.
Acho que a prorostu do eminente Senador Tarso Outra é válidu: que escolhamos elementos du Comissüo pura em um entendimento com o Presidente do Sindicato dos Professores, com o Governo, com o Secret(trio du Educação, tn1zcr a sua arrcciuçào u essa Comissão; e se assim entcr.~dermos, u
Comissão poderá convocar, convidar esses elementos para virem expor os
seus pontos de vistu. Mas não toda a rcuniüo que seja apareça uqui o Sr. Joaquim Francisco, que tem um problema sério a rcla,tar à Comissi10. Então, se
nós vamos ouvir todos os elementos que apareç:1m, isso será um precedente
perigoso c cu estava certo! Tão perigoso que o Senado cst{t se demitindo das
su;ts funções, porque numa Comissão de Inquérito, pelo que eu sei, pelas informações que tive, pelo que se comenta, permitir visitantes técnicos, físicos
ou outros cientistas a interpelar convidados de Comissão Purlamcntur de Inquérito, é um precedente perigoso! Não é justo que o Senado se demita das
suas funções, Acho isso sério!
Nós temos todo o interesse, como o MDB, de ver solucionado esse
problema da greve, que i: de interesse do Qrasil, nilo só nosso. Agora vamos
levar realmente como se deve, com equi!fbrio, sem pah:rnalismo, sem nada,
ouvirmos, se assim a maioria entender de constituir, uma Comissão para, cm
cantata com os professores, Presidente do Sindicato c os membros do Gover·
no, Secretário de Educação, nos informarmos. Af então avaliaremos a necessidade do convite.

O SR. ITAMAR FRANCO- Permite V. Ex• um aparte?
O SR, SALDANHA DERZI - Pois não.

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Saldanha Derzi, V, Ex• sabe tão
O SR. LÁZARO BARBOZA- Estou propondo que V. Ex• esclareça bem quanto eu, como todos os Senadores, que sequer pode o Senado Federal
melhor o seu pensamento.
convocar- já não digo nem convidar- o Governador do Distrito Federal
O SR. TARSO OUTRA- Proponho que a Comissão ouça a represen- paru comparecer ao Plenário do Senado Federal. Há uma omissão de ordem
tação dos Srs. Professores porque a classe também se representa, e ela não constitucional e evidentemente uma omissão de ordem regimental.
Não pode sequer, o Senado Federal, convocar o Governador do Distrito
vem toda ao plenário da Câmara e do Senado.
Federal, sequer um Secretário, para comparecer ao Plenário do Senado FeO SR. LÁZARO BARBOZA -Gostaria que V. Ex• dissesse quais os deral ou a esta Comissão, porque hú um impedimento de ordem constitucional
inconvenientes de o Presidente do Sindicato dos Professores vir expor.
ou uma omissão de ordem constitucional. Mas a Comissão pode, se ela entender, convidar o Sr. Secretário, o Sr. Governador. O que é lamentável, é que
O SR. TARSO OUTRA - Já havia apontado os inconvenientes.
nós podíamos era convocar c não convidar. O que nós insistimos, por exem·
O SR. LÁZARO BARBOZA- V, Ex• não conseguiu nos convencer. pio, o Senado Federal, aprovar o Sr. Governador do Estado sem que S. Ex•
O SR. TARSO OUTRA- Sr. Senador, nada mais justo de que suas rei- apresente a sua diretriz. E cu apresentei um projeto de resolução, no dia 1' de
vindicações sejam encaminhadas nesse caráter de permanência a uma subco- março, deste uno, c lnmcntavelmentc o Senado, antes de discutir o projeto do
missão, que ficaria a sua disposição todo o tempo c fosse transmitido, quando membro de sua Casa, apr,ovou a escolha do nome com a qual cu não conheço,
considerado oportuno, o que houvesse mais importância; af sim, a Comissão
O SR. SALDANHA DERZI- Espontaneamente eles podem comparejá estaria reunida a fim de discutir propostas, talvez as que tivessem chegado cer a esta Comissão.
através dos seus entendimentos. Isso é normal e já se ateve ao aspecto prático.
O SR. ITAMAR FRANCO- Mas sempre espontaneamente! Como es·
do trabalho que realizamos aqui. Nós já somos uma parte do Senado Fe·
dcrul, então, seria mais lógico propor que essa Comissão fosse ao plenário do pontaneamente comparecem os professores aqui, como comparecem os Presi·
Senado Federal. Mas existe uma Comissão para dividir tarefas, e nós, por dentes dos Sindicatos, c que têm a necessidade c devem cspantuneumente
nossa vez, tambêm podemos dividir tarefas internamente, no exercício das também como o Governador de, juntou esta Comissão, expor os seus pontos
·nossUs.,atribuições, aqui, como Comissão, c nada disso representa reprimir de vista,
qualquer reivindicação, qualquer direito de faliu, quem quer que Sçju; ao
Não vejo, Sr. Presidente, como V. Ex•, com o seu espfrito liberul, ao
contrário, é colocar os problemas cm termos práticos, de melhor cxeqUibili- consultar n Casa, não permita, já que não há representação política no Distridu.de e de maior rapidez pura encontrarmos uma solução.
to Federal, que esses representantes, estão nutorilJldos pura isto, possam aqui,
O SR. LÁZARO BARBOZA- Jú compreendi a linha de pensamento a exemplo do Sr. Governador que aqui compareceu de forma bonita, ubertn.
de V. Ex•, eminente Senador Tarso Outra, V, Ex• expressa um ponto de vista sem ser convidado, sem ser convocado, c veio expor, ao Senado Fcdcrul, an·
pessoal do qual, data vênfa, eu discordo profundamente, c creio mesmo que tes da escolha do seu nome. Nós nilo devemos destinguir se um é Governador
V. Ex•, apesar do brilhantismo com que pontifica no Senado da República, e se o outro é Secretário c se o Sindicato dos Professores está presente através
nüo conseguiu convencer intimamente aos demais membros da Comissão. do seu Presidente,
E insisto, Sr. Presidente, no sentido de que V. Ex• coloque, perante a CoO SR. LÁZARO DARBOZA- Até: porque S. Ex•, naquele din, nüo cru
missão, a Solicitação que fiz nu parte vestibular da minha intervenção.
uindu Governudor.
O SR. PRESIDENTE (Jessé Freire)- Concedo n palavru ao nobre Se·
O SR. ITAMAR FRANCO- Exutumente! Mesmo que ele fosse, ele só
nadar Saldanha Derzi.
pode vir uqui, não convocada, só pode vir n convite ou espontaneamente
O SR. SALDANHA DERZI- Sr. Presidente, nn ocasiUo que u Comis- como o fez e esperumos que ele fnçn sempre.
Sr. Presidente, estu Comissilo, hoje, estnrft fulhundo vioh:ntamcntc nus
~iío, por propostus de seus membros, desejou ouvir elementos que faziam pu rh: do movimento dos residcnleli uqui prc~cntcs, ocusionulmcntc, cu alertei que suus ntrihuiçõcs que jilliriO utrihuiçõcs lirnitudus.
fumos ubrir um precedente ru.::rigoso puru essu Comissilo c paru o Scnudo. Eu
O SR. PASSOS PORTO - Sr. Presidente, peço u pulum.
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O SR. PRESIDENTE (Jcssé Freire)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nador russos Pôrto.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, posso terminar ou nilo?
O SR. PRESIDENTE (Jessé Freire)- Continue Senador Itamar Fran·
co.
O SR. ITAMAR FRANCO- Para mostrar como é nossa limitaçilo, Se·
nadar Jc:sst: Freire, há pouco, no ilustre parecer do eminente Senador Passos
Põrto, veja V. Ex• as dificuldades que nós temos, decorrentes da falta de cs·
truturu.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jessé Freire)- Com a palavra o Sr. Senador
Passos Pôrto.
O SR. PASSOS PORTO - Sr. Presidente, não é só pela minha formação liberal, pelos anos vividos cm Brasflia, c pelo conhecimento que tenho
do problema do professorado de Brasflia c do País, não vejo por que não se
pode ouvir o Presidente do Sindicato. Eu digo a V. Ex•: assim, não é com in~
Jcpcndência partidária, mas é convencido de que não serão os minutos que
nós vamos ouvir esse Presidente que irá prejudicar a vida, a dignidade, a éti~
cu, e o próprio Regimento da Casa.
O fato é do conhecimento público c cstâ agitando a cidade c o único fó.
rum político é: a nossa Comissão que já é uma representação do próprio Sena~
do.
Eu não vejo, Sr. Presidente, motivos maiores. Procurei examinar o que
eu ouvi do Senador Saldanha Derzi, do Senador Tarso Outra, cm que pese o
Senador Lázaro Barboza está aqui com o memorial escrito, que podia ser lido
por ele, mas ouçamos ele c também ouviremos o Secretário de Educação do
Distrito Federal, para depois, então, se designar uma comissão mediadora.
Sr. Presidente, cu sou a favor, data venia, de que se ouça o Presidente só
mais alguns minutos c acho que nós devemos ouvir as aspirações populares;
nós somos aqui rcpl'tSCtltantcs do povo brasileiro, c como o povo do Distrito
Federal não tem representação política, nós somos os representantes do Dis·
trito Federal, no Senado, c nesta condição cu vou dizer a V. Ex•: cu aceito
uuvir o Presidente do Sindicato dos Professores.
. o'sR. PRESIDENTE (Jessé Freire)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nadar Murilo Badar6.
O SR. MURILO BADARÓ- Sr. Presidente, por uma dessas coisas
inexplicáveis, o Senado, até hoje, niio regulamentou o dispositivo do art. 165,
do Regimento, que é: de alguma maneira o cródromo daquilo que se p()dcria,
mais tarde, se constituir a instituição da audiência pública.
A Cãmara dos Deputados já fez a regulamentação do sistema c não fo·
rum poucas as entidades c pessoas interessadas que se inscreveram perante as
Comissões, quando nela tramitava algum assunto do seu interesse peculiar.
O art. 165. do Regimento, permite que a Comissão possa tomar depoi~
mentes, informações, c permitir que as pessoas diretamentc ~ntcrcssadas na
defesa dos seus direitos, por escrito, oralmente c perante ela, possam se mani~
festar.
Sr. Presidente, a Maioria, desde ontem, entendeu que a Comissdo do
Distrito Federal é: o foro parlamentar adequado para debater os problemas
especílicos do Distrito Federal, c nem podia ser de outra forma. porque ( o
órgão parlamentar que trata especificamente de problemas adstritos às áreas
do Distrito Federal.
Sr. Presidente não hú nenhum inconveniente cm que guardadas as regras
do Regimento, o Presidente do Sindicato, cm uma palestra rápida, permita in~
clusive a Comissão sugerida pelo nosso cx~Ministro Tarso Outra possa, em
seguida, cm carátcr permanente, exercer uma intermediação entre o Sindicato
dos Professores c o Governo do Distrito Federal para, cm seguida, no pie·
nário global da Comissão, submeter a este órgãO as conclusões c as oricn·
tuçõcs que, porventura, possam sugerir pura solução do problemas sob u Pre·
sidênciade V, Ex.•
A mim me parece, Sr. Presidente, que nada impede c: não há nenhum
problema regimental, t: até conveniente, é até: salutar, saudável que assim se
proccdu para que possamos nos inteirar dos fatos que estilo acontecendo e,
cm scguidu, ouvir u Comissão designada por V, Ex• c isso pode ser perfeita~
mentt: um uto de seu arbítrio pessoal, designando u Comissão de 3 ou 5
membros- o melhor seria de 3 membros porque quanto menos gente: melhor
puru isso- com 2 elementos du ARENA c: I do MDB puru que entlto possu u
rc:prcscntuçito dn Comissão do Distrito Federul atuur cm curll.tcr permanente
duruntc o evento grevista que perturba u cidade c que, de certu muneiru, in~
quictu u todos os Senadores que fuzem purte dcstu Comissão, porque todos
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estão intcressudos. E é também bom que se diga que cuidado com grevistas
ou com problemas salariais não t: um atribuição especifica do Partido da
Oposição,
Estejum certos V. Ex•s de que a ARENA c o Governo se preocupam;
apemts temos que: nos preocupar talvez um pouquinho mais, face às prcmen~
tcs dificuldades orçamentárias do Governo do Distrito Federal c dos govcr~
nos estaduais, em face: de uma linha de programa de governo de combate in~
Oacionário, que deve sÚ atendida, para que o País inteiro possa usufruir dos
beneficias de uma innação que vai decrescer.
Era o que tinha a dizer, Sr, Presidente,
O SR. PRESIDENTE(Jessé Freire}- Tem a palavra o Senador Mauro
Bencvides.
O SR, MAURO BENEVIDES- Sr. Presidente, Srs. Senadores, não é
preciso possuir muita sensibilidade política pura se entender aquele movimcn~
to que ontem chegou às portas do Congresso Nacional: u'a massa compacta,
integrada por gente qualificada, buscava no seio dos Senadores a solução
para um problema angustiante que chegou a atingir as raias da solicitação ex·
trema, que foi a greve dos professores do Distrito Federal.
Estava cu chegando a Brasília, ontem à tarde, quando ainda se ouviu a
voz do Senador Lázaro Barboza, Vice·Prcsidcntc da Comissão do Distrito
Federal, que anunciava o propósito deste órgão técnico de se reunir cm carâ·
ter extraordianário para apreciar essa situação que se criara no seio do pro~
fcssorado de Brasília.
Chegando a esta Comissão encontro o problema cm debate, quando o
nobre Senador Lázaro Barboza solicita a manifestação do Presidente do Sin~
dicato dos Professores de Brasília. uma pessoa indiscutivelmente qualificada,
intérprete categorizado dos sentimentos c das reivindicações da classe dircta·
mente atingida.
Não vejo porque, Sr. Presidente, a presença do Presidente do Sindicato
possa significar qualquer restrição por parte deste órgão técnico, este órgão
técnico que tem realmente que se comportar dentro da nova conjuntura poli~
tica nacional. Niio podemos, aqui, adotar posições autoritárias que não se
compatibilizam com a nova ordem, pelo menos, anunciada para o Pals pelo
atual Governo.
Ê preciso, portanto, que nos ajustemos a esse quadro nacional que ai se
esboça, com todas essas medidas de anseio liberalizantc c dcmocratizahte, cs~ ·
sas explosões representadas pela greve dos professores do Distrito Federal. Vamos conhecer essas reivindicações. Vamos entendê·las de perto, a fim de que
a Comissão possa exercer esse trabalho de intermediação, que compatibilize
os interesses dos mestres com a realidade orçamentária do Distrito Federal.
Portanto, Sr. Presidente, manifcsto~me a favor da solicitação do Senador
Lázaro Barboza para que esta Comissão ouça o representante qualificado,
categorizado da classe, que é o Presidente do Sindicato dos Professores.
O SR. PRESIDENTE (Jessé Freire)- Tem a palavra o nobre Senador
Tarso Outra.
O SR. TARSO OUTRA- A proposta do Senador Murilo Badar6 ofe·
rcce uma consideração para um entendimento de todos nós, desde que V. Ex•
estabeleça uma prioridade para votação, primeiro, da subcomissão ou da
comissão de representantes c, cm segundo lugar, submetendo a votos a apro·
vaçào da audiência do Presidente do Sindicato. Isso porque, criada a subco~
missão, o depoimento será util para elucidação da Comissão que vai passar n
aluar cm nome da Comissão geral. Ela terá já um depoimento com esclareci~
menta, com motivação para o trabalho que deve ser iniciado.
Então eu proporia a V. Ex•, pela ordem, c cm primeiro lugar, que se fi.
zc:ssc a votação e nomeação do grupo de representantes da Comissão do Dis·
Lrito Federal c, depois, submetesse a proposta de audiência de representantes
sindicais dos professores do Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Jessé Freire)- Tem a palavra o nobre Senador
Lomunto Júnior.
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Sr. Presidente, Srs. Senadores, realmen·
te: u propostu do nosso prezado colega Senador Murilo Bnduró concilia, sem
dúvida alguma, c vem ao encontro de todos os nossos desejos, que t: cncon·
trur umu solução que atenda às uspiruções da classe c corresponda também
aos progrumus de Governo.
A proposta é aquela que se nomeie: uma subcomissiio que dú um sentido
muis objctivo de unUiisc, de contuto muis dircto dessa subcomissão com os
membros do Sindicuto dos Professores do Distrito Federal c: teremos umu so·
luçào muis rúpida puru esse problcmn.
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Apóin c trago aqui a minhu solidariedade ii proposta c tcnhoa impressão para nenhum de nós, o que vai dizer o Presidente do Sindicuto dos Professoque clu utcndc aos objctivos de todos os membros desta Comissrto, c dos que res, nws v:nnos ouvi-lo. Ni1o se vai constituir cm grunde novid:1dc o drnmu, u
aqui cstiío purticipando ddu.
labuta, o trab:tlho c tudo aquilo que os professores br:tsileiros c niio upenus
Acredito que todos chegaremos a esta conclusüo porque estumos numu dn Distrito Federal, sorrcm. Isto é um problemu que vem se ucumulundo h{t
horu, Sr. Presidente, cm que o difilogo- sou um homem de diíllogo- é in· muito tempo.
Sr. (>residente, cntito, sugeri riu u V. Ex• que, ao ser colocudu cm votução,
dispenstlvel. Pum convivermos num Puís democrático é preciso que estabclcc~tmos a verdade dentro d:t ordem, dentro du disciplimt, dentro dos trlimites u presença do Presidente do Sindicuto - eu não tenho nada contra isto h:guis, esse diálogo salutur, indispensável.
mas ficasse logo certo de que apenas vamos ouvi·lo c, em seguida, paru que
Acredito que ouviremos uqui u exposição do Pre!iidcntc do Sindicuto dos possamos dar velocidade U Comissão não creio, também, que nenhum dos
Prorcs5ores, tomaremos conhecimento das rcivindicacões, das aspirações da Srs. Senadores presentes queirum explorar t:sta situação, que tem um cunho
classe do proressorado do Distrito Federql, cujas reivindicações nos prco· marcad:uncnh: popular, cm qualquer pronunciamento. Acho que todos nós
cupllm, c nos preocupam ainda mais porque sabemos o que significa uma gre· estamos interessados para que, realmente, seja encontrada uma solução.
Então, cru exatamente esta a manifestação que desejava razcr, Sr. Prcsi·
vc de professores, o que representa de prcjufzo para o Pafs uma greve desses
mestres que silo, sem dúvida alguma, os maiores responsáveis pela formação dente, compreendendo todas as rnanirestaçõcs que aqui foram feitas, mus
das nossas lideranças futuras, enfim, das gcroçõcs que vão nos substituir c muito preocupado, Sr. Presidente, preocupado demuis, realmente, com o que
poderá acontecer, aqui, ne.~ta Comissão, com a ocorrênciu de outros fatos c
que esnrUo ao nosso ludo.
Acho que ~ convenicnte que se ouço o Presidente do Sindicato, não esta- que nos levem a ouvir outras pessoas - cu compreendo a preocupação do
belecendo aqui debutes a priori, mas que ouçamos a sua palavra, inteiremo· nobre Senador Saldanha Derzi, assim como compreendo a intençiio do nobre
nos das suas reivindicações e que essa subcomissão, proposta pelo Senador Senador "Lázaro Barboza. Não sou contra ela- gostaria apenas que procurássemos, daqui por dionte, uma forma disciplinadora desses convites a seTurso Outra, examine detalhadamente, continue esse diálogo.
Acredito que esta Comissão não estará abrindo nenhum precedente, não rem feitos a essos autoridades.
haverú nenhuma contradição, não haverá nadu que possa prejudicar. Sr. PreO SR. PRESJDENTE(Jcssé Freire)- A Comissão ouviu esta Prcsidôn·
sidente, o diálogo não prejudica ningu~m. O diálogo é salutar. O diálogo é in- ciu, quando da formulaçilo da proposta do nobre Senador Lázaro Barboza.
dispt:nsúvcl. Não se exerce na plenitude o regime democrático sem que se te·
S. Ex• solicitou, desta Presidência, que se convocasse o Presidente do
nh:1 como pressuposto deste exercício o diálogo permanente entre os que plei- Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Esta Presidência disse, então,
teiam, entre os que são obrigados il conceder, entre os que tém que examinar. que não tinha atribuições regimentais, como niio tem, inclusive nem de interPortanto, o meu apoio ~por esta proposta conciliatória, que vem de en· pretar o Regimento, porque, quem interpreta o Regimento no Caso é a Co·
contra ao pcnsument.o do Senador Tarso Outra, que deseja se vote aqui uma missão de Constituição c Justiça. Quando cu ia colocar a votos, porque eu
comissão. Devemos dar prioridade à votação desta comissão para que, em se· disse que o Comissão convocando o assunto estaria resolvido, o nobre Senoguida, atendendo à sugestão do Senador Murilo Badaró, possamos ouvir o dor Tarso Outra pediu o palavra c, então, fez a sua proposto.
/)residente do Sindicato. Assim, todos os membros desta Comissão e os que
Existe, então, na Comissão, duas propostas. A primeiro, a do nobre Se·
aqui estão desejosos de colaborar sairão já informados das aspirações da clas- nadar Lázaro Burboza, que solicita o pronunciamento da Comlssiio püro que
se do professorado do Distrito Federal.
seja ouvido o Presidente do Sindicato dos Professores. E, a segunda proposta,
Esta a minha opinião.
a do nobre Senador Torso Outra, que pede a designação de uma Comissiio,
cm caráter permanente, para manter cantata com as autoridades do Sindica·
O SR. PRESIDENTE (Jessé Freire)- Tem a palavra o nobre Senador
to e com outras pessoas que a Comissão desejar ouvir- não é isto mesmo?
João Basco.
O SR. SALDANHA DERZI- Sr. Presidente, cu pediria preferência
O SR. JOÃO BOSCO -Sr. Presidente, creio que todos nós aqui somos para a votação da proposta do nobre Senador Tarso Outra.
responsáveis e não acredito que nenhum outro membro desta Comissão esteja se sentindo pressionado pelo problema dos grevistas - cu não estou mr:
O SR. PRESIDENTE- (Jessô Freire)- Nobre Senador, uma proposta
sentindo-pressionado. Agora, eu tenho preocupações- eu sou a favor de q.... não colide com a outra. Mas vau, então, colocar cm votação a proposta do
se ouçam as pessoas que procuram o Senado, que procuram as Comissões, nobre Senador Tarso Outra.
Os Srs. Senadores que aprovam a proposta do nobre Senador Turso Oumus me preocupo, fundamentalmente, com o problema da ordem que será estra, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
tabelecida após essa decisão.
Está aprovada.
Nós não temos, regimentalmente, como conferir poderes ao Presidente
Vou colocur em votação, agora, a proposta do nobre Senador Lázaro
para orientar a condução - daqui há pouco, se o Presidente do Sindicato
Barboza, pura que seja ouvido o Presidente do Sindicato dos Professores do
quiser se submeter u um debate, corno O"' Presidente vai poder orientar?
De maneira que seria bom, tamb~m. cu sugiro - estou vendo que a Distrito Federnl.
Em votação.
maioria vai se encaminhar para a aprovação e cu não sou contra que se ouça
Os Srs. Senndorcs que a aprovam, queiram conservar~sc sentados.
o Presidente do Sindicato, mas eu me preocupo porque acho, tamb~m. que é
Estu Presidência, então, designa os nobre Srs. Senadores Lázaro Burboo precedente. Acho que deveríamos, inclusive, nos preocupar em orientar melhor a Comissão- talvez modificar o nosso Regimento, procurar uma formo zo, Murilo Baduró c Passos Pôrto- que ser6 uma representação destaCode evitar que nós tenhamos perdido tanto tempo, porque cu vou emitir uma missão- pura manterem cantatas com o Sindicato e com as pessoas que a
opinião profundamente pessoal: acho que todo mundo está perdendo tempo Comissão achar por bem ouvir.
Em votação, então, a proposta do nobre Senudor Lázuro Barboza pura
uqui. O Presidente do Sindicato, todos nós que estamos conversando aqui há
muito tempo e se tiv~sscmos de ouvir,já tínhamos ouvido, porque, em reuli- que esta Comissão ouça, agora, se estiver presente, o Presidente do Sindicato
dade. Sr. Presidente, não vamos encontrar a solução no rato de o Presidente dos Professores do Distrito Federal.
A votação serlt nominul.
do Sindicuto conversar conosco. Eu irei votar para ouvi-lo embora eu o enEm votação.
tendesse muito bem se fosse apenas lido o que ele escreveu, a não ser que ele
nüo suiba escrever o que pensu. Estou sendo muito claro. Vou votar para que
(Sr. Senador João Bosco; Sr. Senador Passos Pôrto; Sr. Senador Salda·
o ouçumos, mus, sugeriria u V, Ex• que, a portir duf evitássemos o debate por· nhu Derzi; Sr. Senador Arfonso Cumurgo; Sr. Senador Murilo Buduró; Sr.
que me parece que devemos procurar urnu ução práticu. Uma Comissão, Senador Moacyr Dalla.)
Quunto uo nobre Senudor Moucyr Dalla, esclurcço que houve um engacomo sugeriu o nobre Scnudor Turso Outra, é que irá dar velocidude a esses
cntendimentos -é uma Comissão menor. Eu aprendi, com o cx-Lrder da no, porque é Suplente, mus, quem estú substituindo o nobre Senador BenediARENA, na Cümuru Fcderul, numu ocusiilo, quando vim do meu Estudo, ele to Ferreiru í: o nobre Senudor Turso Outra. Então, não vou computur o voto
me disse: "Quando você quiser que us coisas não funcionem, você coloca us de V, Ex•
(Sr. Senudor Tarso Dutru.)
coisas pura serem dccididus por umu grande Cornissilo. Quundo você quiser
Estú uprovudu, entiio, :1 convocuçilo.
que us coisas ganhem vclocidudc, você coloca us coisas pura serem rcsolvidus
por uma pcqucnu Comissão, porque muita gente discute muis tempo". Entiio,
O nobre Senador Lítzuro Bnrbozu disse que o Professor Olímrio Gonçulc:u entendi, no sentido prlttico, puru u velocidade du uçiio - por,Jue todo ves Mendes está presente. Eu pedi riu uo nobre Senudor que o ucompunhussc
mundo estú buscando isto, cu tenho filhos que estão sem estudur, todos temos it Mesu dos trubulho~. (Puusu}
Cnnct:do u ruluvnt ao Professor Ollmrin Gonçulvcs Mendes.
-c tem mais um detalhe: creio que não irf1 se constituir cm grande novidudc
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O SR. OLIMPIO GONÇALVES MENDES- Exmv Sr. Presidente dcs·
nobres Srs. Scn:1dorcs:
Nosso propósito, neste momento, é rculmcnte, expor a todo), os nobres
rcprcscntuntcs do povo brasileiro, u nossu situuçào por demuis ungustiantc.
Do ponto de vista de que nós estamos aqui, representando os professores
do Distrito Federal, queremos reafirmar, mais uma vez, como já o temos feito
cm outrus ocus iões, a nossos colegas c à imprensa de um modo geral, que nos·
so movimento não tem, cm absoluto, conotação politica de contestação tJo
Governo. Em absoluto. Nós sempre primamos pelos problemas profissionais
dos professores, c por isso mesmo, a Diretoria do Sindicato dos Professores
do Distrito Federal, está conseguindo c já conseguiu, que todos os 11 mil pro·
fessores do Distrito Federal se unissem nesse movimento de paralisação de
suus atividades.
Portanto, queremos comunicar claramente aos nobres Senadores, que no
seio dos professores do Distrito Federal, hã eleitores do MDB c da ARENA.
Então nós nunca nos preocupamos cm colocar para os professores que realmente devamos procurar parlamentar ou da ARENA ou do MDB, mas sim
procurarmos a todos.
Da última vez que estivemos nesta Casa de representação do povo pro·
curamos, através de nosso memorial, os Senadores Jarbas Passarinho, José:
Surncy, Deputados c Senadores do MDB, c outros Deputados e Senadores da
ARENA.
Durante trés anos c meio mantivemos um diâlogo com as autoridades
educacionais, e autoridades executivas do Distrito Federal. Chegamos a uma
situaçüo insustentável, cm que no dia 24 de março de 1979 tivemos uma assembléia geral extraordinária, que decidiu pela apresentação de um memorial
ü Secretaria de Educaçi;.o c Cultura. Este memorial foi encaminhado ao ex Se·
crctário de Educação e Cultura, Embaixador Wladimir Murtinho, que o
transferiu para a atual Secretária de Educação c Cultura, Professora Eu rides
Brito du Silvu.
Também tivemos audiência com o Exmo Sr. Governador, Elmo Serejo
Farias, a respeito de nossa reivindicação por reajuste salarial. Desde fevereiro
estamos lutando par um reajuste salarial. A partir de J9 de março de 1979 o
Exmo. Sr. Governador Elmo Sercjo Farias nos garantiu que sairia, cm decrc·
to, de suas mãos c assinado por ele mesmo, o reajuste a partir de J9 de março.
Entretanto, deixou o governo, c os professores ficaram sem reajuste, sob o pe·
rigo de que esse reajuste, através de boatos, pudesse sair apenas cm maio. Nós
estamos então diante de um problema ser(simo, de graves conseqUências, c
os professores do Distrito Federal já deram duas oportunidades à lima. Se·
cretária de Educaçüo c Cultura.
A assembléia do dia 7 de abril decidiu, com a primeira resposta da Sccrc·
tilrh1 fls nossas rcvindicaçõcs, por darmos mais 15 dias de prazo ü Secretaria
dr: Educação c Cultura. E nós procuramos, realmente, mostrar aos professo·
rcs, que a nossu lutu é reivindicatória, não tem conota~ão poHtica, e~ um::1
lu tu sadia, cm torno dos propósitos de todos que estilo sofrendo com isso. I:
unu1 lula profissionul. Queremos comunicar que sempre procuramos em no~·
sa lut:l, em nossas organizações, a legalidade, procurando as autoridades. N:1
últinw assembléia gcr;ll extraordináriu, cerca de 8 mil professores decidiram
por uma paralisação, reunidos na Escola Normal de Brasflia. Essa parali·
sw;ão foi votada por unanimidade. Então, nós não estamos falando aqui em
nornc próprio, estnmos falnndo cm nome do professorado do Distrito Fe·
dera!, du n.-de ofici:1l, que somn li mil professores. O nosso memorial reivindic;.1
6~% a purtir de !9 de março de 1979, isto significa que saindo 40% como jú
suiu, c tJUe não recebemos ainda em contracheque, nós teremos mais 20%.
Nüo é: uma rcivindicaçt1o absurdn, porque com u equiparação sulurinl dos pro·
fcssorcs du rede oficial do Distrito Federal, com os professores da úrea fe·
dcml, jú com decreto do ex..Governador Elmo Scrcjo Farias, nós poderemos ter
perfeitamente, umu antecipação da equipnruçüo salnriul, que estt1 50% deter·
minada p:m1 outubro de 1979. Com essa nntccipuçüo simplesmente é lunçur·
mos mão de recursos autorizndos através do Senado, ou uutorizado pelo pró·
rrio Presidente da Rcpúblicu. No ano russudo recebemos u primeiru purcel:.1
cm outubro de 197H, reprcsentundo apenus 5H milhõcs. Nossa rcivindicuçào
de 65'7;, é pcrfcitnmentc justu e não é absurda. Hl1 muito~ movimentos no Brusil. No Rio Grunde do Norte chegaram a fuzcr movimento de parulism;üo e
pcrcchcrurn 200% de :lUmento; no Rio Grande do Sul eles lilerum um movi·
menta reivindicundo 70% e outrns revindicuçõcs; fizerum também cm São
Paulo c outros Estudos. Nós queremos colocur duramente que estumos aqui
visundn a prolissiunulizw;ào do magistério, melhores condições de vida pura
os nossos colegas, porque hú professores gunhundo, du clussc A, CrS
2.775,00, hrutm, por mês. Umu empregada dos senhores deve gunhar no
mínimo de 5 u Hrnil ror mês, E tem cusu, tem comida, tem roupa lavudu, umu
sêric de 11ssistênciu, c rio lim elas estilo rcccbcntJo 5 mil crulcirus lk1uidos. E
ta
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nós temos que rc~.:cbcr CrS 2.775,00 brutos. Rcivindic<tmm tambêm estabili·
dadc contratual de 40 horas·liula, sendo 24 horas de regência de classe, c 16
horas deHinatJus à coordenação e atividades individuais de aprimoramcntn,
pe.~quisa c avaliuçào de trabt~lho didático. Isto quer dizer o seguinte: que os
professores aluais, de vlirias disciplinas, de Ciências Exulas, como Biologia,
Físic:1, Química, Português, Mntcmútica, etc., não têm condições mais de
corrigir os seus trabulhos. Um funcionflrio público só trabalha durante o expediente, cm horário corrido, na rcpurtiçào. O professorado leva um monte
de trabalhos puru ser corrigido em casa, isso é hora extra que não é paga pelu
Fundaçüo.
Reinvindicamos piso salarial de 4 salários mínimos, para a classe A que
ganha CrS 2.775,00 brutos, por més. Em relação a isso nós queremos dizer
que as professoras classe .. A" são as alfabctizadoras, que realmente iniciam a
criança para preparação da sua vida como cidadão brasileiro. Alf:1betizam
com toda u paciência, são dedicadas, c levam essas crianças até: a 6' série. To·
dos os Senadores, Deputados, Ministros de Estado, Presidentes da Rcpúbli·
ca, Diretorcs, etc, passaram pelas mãos dos professores. E cu também, porque sou professor, também.
RC:ivindicamos também 10% de incentivos adidonais por triênio, por
quê? Porque o professor trabalha durante lO a 30 anos na sala de aula c chega
um professor que é contratado hoje, e ganha o mesmo salário que aquele pro·
fessor. Isto não é justo. Não temos o Estatuto do Magistério bem elaborado
com bastante artigos que possam, realmente, a longo prazo, atender às nossas
aspirações no sentido de um quadro de carreira c tempo de serviço, conforme
na ascensão h'orizontal c vertical, conforme, inclusive, já existe decreto neste
sentido, prevendo quadro de carreira e tempo de serviço para os professores.
Reivindicamos uma ajuda de custo de 20% referente ao maior salário da
categoria. Isso para transporte c alimcntaçüo. Na maioria das repartições do
Distrito Federal, c se não me engano, de outros Estados, há ônibus disponf·
veis para le.var os seus funcionários para o trabalho c de volta para casa.
.A Fundação Educacional do Distrito Federal, com uma est~utura precária, não tem essas condições c, realmente, podemos presenciar que o Sena·
do deve ter ônibus para levar os funcionários. A Câmara dos Deputados deve
ter, os Ministérios têm também c nós não temos. Entretanto, uma professora
de classe "'A", cm Planaltim1 - só para citar um exemplo- gasta dos
CrS 2.775,00 que ganha bruto, por mês, CrS 1.000,00 só de transporte para
ir de Planaltina a Formosa.
Sobre essa ajuda de transporte reivindicamos- sob forma de ofício, durante dois anos, junto às autoridades do Distrito Federal - Sccrctãrio de
Educação e Governo do Distrito Federal.
Reivindicamos a liberação uutomáti~a para bolsistas sem prejuízo dos
seus wncimcntos c: vantagens. Isso aqui é mais do que claro. Como no con·
trato de: quarenta horus estamos primando pela qualidade do ensino, para um
melhor ensino, para que o professor possa se dedicar mais às suas atividadcs,
como ocorre com professore) universitários c cm regime integral téfn vinte
horas, por c:"~;emplo, de trabalho na rcgência de turma. E, ao mesmo tempo,
vinte horns par:1 correção de trabalhos, pluncjamcnto, preparação de aulas
ctc. Então, reivindicamos, tamb~m. que o professor do Distri.to Federal tenha
condições pura se aperfeiçoar para que possamos primar pela qualidade do
ensino dos nossos alunos.
Reivindicamos um udicional de 30% pelo exercício da regência de classe,
mais curso de aperfeiçoamento.
Regência de classe é o scguintc: a maioria dos professores do Distrito Fe·
deral trabalha na sala de aula dundo aula, a mais importante função educacimml e, justamenlc, ii exercida por esses profissionais que estando o profes~or n:1 saln de :mia, muitas vezes, é ele dcsviudo de suus funções de dar auJn, par<t outrns utividades burocráticas, na administração central c nos com·
rh:xos escolares. E todos esses são colegas nossos c vão ser beneficiados por
essu nossa cu usa. Entretanto, o professor de classe de aula é aquele que sofre
um desgaste imenso se ele ficar toda vidu dando aulas. Porque é, realmente,
114uelc q~c está lidundo com as crianças, está lidando com a juventude.
Queremos dei.~nr bem claro 4uc a importante função de regente de classe, muitus vezes,~ preterida por outra função de burocrata. E isso que quere·
mos dcixur bem claro. Queremos valorizar u regência de clnsse c o próprio
Governo1~or do Distrito Fedem), o atuul,já declarou que vai, inclusive, tentar
f:ucr um rcmnnej;m1ento de professores desviados de funções burocráticas
para 11 snla de uula.
Conforme prcvi: a Lei- a CLT- temos direito u 20% sobre horas ex·
trus diurnas e :!sr:.;) sohrc hon1s e:"~;tras noturnus. Essus horns extras são deno·
minudas pela Funduçào Educacional como horas-:wlns-excedentes, que é
uma tentativa de usar simplc~m~:nte uma determinud:1 tcrminolop:iu paru ne..
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Diante dc todm ess<ts rcivindicaçõe~. tivemos a segunda resposta da IIm'
Sccrc.:t:!ri<t de Educac1io e Culturu do Distrito Fc:deral, que nos foi encami~
nhada no dia 20 de abril de 1979. Como queremos realmente, ser mais objcti·
vos vamos sinteti:wr.
A respeito d:1 prin1eim reivindicação: dos 65%, simplesmente a Secretária
de EducaciJo e Cultura negou essa rc:ivindicaçiJo e nilo deu, sequer, a nós, professores do Distrito Fedenll, uma perspectiva, uma e.~pcrança de que, realmcntc, pudessem os ter, além dos 40% jú concedidos, os outros 25%. Simplesmente negou.
A scgund11 rcivindicacão é a estubilidadc: contratuul de 40 horas, sendo
:!4 cm regência de turma, 8 paru reuniões de coordenacào, e 8 para estudo individual, pesquisa e aprimoramento, Em relação a essa reivindicação a Secretária de EducnçiJo e Cultural do Distrito Federal, simplesmente retirou 4 horas de coordenação que já tínhamos por direito real, pois já trabalhá vemos
com 3:! horas na sala de aula e 8 horas para coordcnaçilo. 4 cm um pcrfo!to c
4 em outro. O nosso regime cru o seguinte: quem tem 40 horas, trabalha 20
horas, sendo 16 na regência de classe e 4 para coordenação, 16 para regência
de classe c 4 para coordenação. Ela, simplesmente, tirou 4 horas das horasaula excedentes c diz aqui quC concede o contrato de 40 horas, mas prejudicando os professores em 4 horas de coordenação".
Piso salarial de 4 salários mínimos. Consideramos reivindicação justa,
porque o professor de Classe "A"- como já expliquei- é aquele que ganha
Cr$ 2.775,00 por mês, brutos. Um gari no Rio de Janeiro ganha mais do que
o professor que tem que estudar, fazer curso normal, fazer curso superior c
estud~r durante toda a vidâ, preparando as suas aulas e, ainda, procurando
ler c pesquisar. Entretanto, ele não é considerado. Há·anos e anos que o pro~
fcssor é relegado a segundo plano.
Incentivas adicionais por triénio. Simplesmente não foi também concedido, mas existe aqui uma promessa de negociação cm relação a isso.
Reajustes salariais trimestrais., Não foi.. também, concedido. E isso niio
é nenhum absurdo, porque o próprio Ministro do Trabalho disse que estava
estudando a possibilidade de reajuste salarial de quatro. em quatro meses, no
Brasil, ante a alta constante do custo de vida c a inflação que todos nós sabemos que quem chega ao mercado compra um quilo de café a cento c tantos
cruzeiros, compra arroz a um preço absurdo, compra feijão a um preço ab~
surdo e, de mês cm mês, os mercados estão aumentando os preços das mercadorias. NUa vamos c:ntrar em detalhes, porque sabemos muito bem que ai tcremos que fazer uma análise dÍsso tudo, incluindo, inclusive, os interme~
diários. Porque o produtor não é aquele, realmente, que recebe o preço justo
por sua mercadoria, mas nessa política aí, entra uma série de considerações.
Ajuda de custo de 20% referente ao maior salário da categoria para
transporte e alimentaç~o. Foi negado, também, considerando que 12% para
os professores em exercício já é concedido e 8% para o exercício cm Brazlân·
dia, Ceilõndia, Gama c Planultinu.
Mas isso não é real, porque a maioria dos professores não percebem essa
ajuda de custo nos contra-cheques.
Não concedeu, também, a sétima reivindicação: liberação automática
para bolsistas. Não concedeu o adicional de 30% pela regência de classe. Considerando, também, que os médicos e advogados deviam ter também um adi~
cional. Entretanto, eles têm; o médico, quando trabalha ele receita, recebe
seus adicionais, recebe pela consulta e na própria Fundação Hospitalar ele
tem o pro labore c além disso, ele tem outras vantagens. Adicional de 20%
sobre horas extras após às 22 horas, seria o nosso caso de 20% sobre horas ex·
tras diurnas e 25% sobre as noturnas, como prevê a CLT. Foi negado tam~
bém.
Contrato de 20 horas: com 12 horas para regência de classe 4 horas para
coordenaçiJo c 4 horas para aprimoramento, que também foi negado,
Praticamente, nenhuma reivindicação foi aceita, nem sequer as prioritárias. Então queremos apelar aos Srs. Senadores no sentido de que ajudem
os professores do Distrito Federal a solucionarem esse problema.
Quando os professores decidiram-se por uma assembléia na rampa do
Congresso Nacional estavam cientes e conscientes de que realmente estAva~
mos aqui concentrados porque esta é a Casa dos representantes do povo.
O SR. TARSO OUTRA- Sr. Pr<sidcnlc, requeiro u V, Ex• que, no
mnndur publicur nAta de nossos trabalhos, fncu dela constar toda a matéria
exposta que i; objeto do apanhamento t<~quigrdfico, conferidos com os ele~
mentes de gruvaçUo.
O SR. PRESIDENTE (Jessé Freire)- Tomaremos us providêncius nc·
ccss{tri:ts.
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t\~radcco :10 Profes~or Olímpia Gonçalves Mendes a exposição que ·huU·
vc por bc.:; .. f:azer a cst•t Cnmis~~o c solicito ao:i Sen~dores Lázaro Barboza c
Murilo Badn,ú para acompilnhnrc:r. o Professor uté à porta.
Designuda u Comissrao qt!e foi aprovada por esta Comissü.o a ela incumbe manter os cantatas neccss{arios para que, depois, traga seus elementos conclusivos para conhecimento desta Comissão.
Nada mais havendo a tr~1t<1r encerro a presente reunião.
Está encerrada.
(Lt•l'allta•.\'t' a Reunião tis 12 horas.)

COMISSÃO MISTA
Incumbida d~ estudo c pnreccr sobre o Projeto de Lei n'i' 17, de
1979 (CN). que ''autoriz11 a doação, peln Superintendência do Desen·
l'olvlmcnto da Amazôniu- SUDAM, de área de terreno que menciona, 51 tunda no Município de Marabá, no Estado do Pará, e dá outru
prol'ldênclas''.
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM
21 DE AGOSTO DE 1979
Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e setenta
e nove, às dczesscis horas c quarenta c cinco minutos, na Sala Clóvis Bcvilác~
qua, presentes os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Raimundo Parente,
Eunice Michiles, Alberto Silva, Adcrbal Jurema,·Evandro Carreira, A8enor
Maria, Mauro Bcnevides c Deputados Brabo de Carvalho, Mn.nocl Ribeiro,
Sebastião Andrade, Antônio Amaral, Joio Menezes, rcúne~sc a Comissão
Mista do Congresso Nacional incumbida de estudo c parecer sobre o Projeto
de Lei n• 17, de 1979 (CN), que "autoriza a doação, pela Supcrinlcndência do
Desenvolvimento da Amazônia- SUDAM, de área de terreno que menciona, situada no Município de Marabá, no Estado do Pará, c dá outras provi~
dências".
Dci"am de comparecer, por motivo justificudo. os ~cnnorcs Senadores
José Lins, Gabriel Hermes, Humberto Lucena c Deputados Jorge Arbage, Jader Barbaiho, Lúcia Viveiros, Nélio Lobato, MArio Frota. c Oswaldo Melo.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi~
dênc,ia, eventualmente, o Senhor Senador Adcrbal Jurem a, que declara insta~
ladaa Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental o Senhor Presidente esclarece
que irâ proceder à eleição do Presidente c do Vice-Presidente. Distribuldas as
cédulas, o Senhor Senador Adcrbal Jurcma, convida o Senhor Deputado Brn·
bo de Carvalho para funcionar com escrutinador.
Procedida a eleição, verifica~se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Evandro Carreira ............ , .................... II votos
Senador Maura Bencvidcs ............ , .................. , . 02 votos
Para Vice-Presldenle:
Senador Aloysio Chuves ................................... li votos
Senador Alberto Silva ................................... , . 02 votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidem te c Vice~Presidentc, os
Senhores Senadores Evandro Carreira c Aloysio Chaves.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Evandro C.rn:ira agradece
em nome do Senhor Senador Aloysio Chaves c no seu próprio a honra com
que foram distinguidos c designa o Senhor Deputado Antônio Amarai para
relatar a matéria.
Nadu mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, ç, para constar, eu,
Helena lsnard Sarres de Almeida. Assistente de Comissão. lavrei u presente
Ata, que, lidu e aprovada, será assinoda pelo Senhor Presidente, demais
membros da Comissão c vni à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo c parecer sobre o Projeto de Lei n' 15, de
1979 (CN), que "autoriza o Poder Executivo a Instituir a Fundaçio
Joaquim N11buco, e dá outras providências".
11 REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM
9 DE AGOSTO DE 1979
Aos nove dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e setcntu c no~
ve, t\s dez horas, na Snlu Clóvis Bcvilftcqua, presentes os Senhores Senadores
João Culmon, Jutuhy Mugulhucs, Aloysio Chuvcs, Eunice Michilcs, Jorge
Kalumc, Marcos Freire, Nelson Curnciro, 1-Jc:nriquc Santillo, Adalberto Scnu
c Deputados Joào Carlos de Cnrli, Pedro Corrêu, Joào Hcrculino e Ruimun-
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do Urbano, reúne-se a Comissão Mi.~ta do COngresso Nacionul incumbida de
estudo c parecer sobre o Projeto de Lei n9 15, de 1979 (CN), que "uutorizu o
Poder Executivo a instituir u Fundação Joaquim Nabuco, c dit outras proVI·
dências'',
Dcix:~m de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Adcrhal Jurcma, Josê Lins c Deputados Ricardo Fiúza, Oswaldo Coelho, Jo·
sius Leite, Carlos Wilson, Murcus Cunha, Carlos Alberto e José Mariu de
Curvulho.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi~
dênciu, eventualmente, o Senhor Scriador Adalberto Sena, que declara insta·
!ada u Comissüo.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder à eleição do Presidente c do Vicc~Prcsidcntc. Distribuidus as
cédulas, " Senhor Senador Adalberto Sena convida o Senhor Deputado Pc~
dro Corrêa para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, vcrifiéa~sc o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Marcos Freire , .. , .... , .................. , . , , 12 votos
Senador Jorge Kalumc , ............................... 01 voto
Para Vlce-Presldente:
Senador Adcrbal Jurcma . .. . .. . . . . . .. . . . .. .. . . .. . . .. . . lO votos
Senadora Eunice Michilcs ...... , .. , . , . , ..... , .... , .... 02 votos

Pura Vlce~Presldcnte:
Senador Lomanto Júnior ......... , , , . , ... , , ......... , lO votos
Senador Moacyr Dalla ...... , .. , ..................... 02 votos
Si'io declarados eleitos, n::spcctiv:~mcntc, Presidente c Vice~ Presidente, os
Senhores Senador Affonso Camargo c Senador Lomanto Júnior.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Affonso Camargo agradece
cm nome: do Sc:nhor Senador Lomunto Júnior c no seu próprio a honru com
que foram distingUidos c designa o Senhor Ubaldo Barém pura relatar a ma·
léria,
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião c, para constar, cu,
Nadir Ferrt:ira da Rocha, Assistente de Comissão, luvrci a presente Ata, que,
lida c uprovadn, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comissüo c vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer a Mensaaem n• 63, de 1979
(CN), do Senhor Presidente da República, IUbmetendo à deliberação
do Conaresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.686, de Ui de junho
de 1979, que "alten allquotu do Incidente sobre os produtos que ...
pec:lfica. e ü outras providências".
I• REUNIÃO, REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 1979

Aos doze dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e setenta c no~
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vice~Presidcntc os vc, às dczessetc horas, na Sala Ruy Barbosa, presentes os Senhores Senadores
Senhores Senadores Marcos Freire e Aderbal Jurcma.
Bernardino Viana, Josê Lins, Milton Cabral, Benedito Canelas, Luiz Cavai~
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Marcos Freire, Presidente cante, Benedito Ferreira, Affonso Camargo, Lomanto Júnior, Lcnoir Vargas,
eleito, agradece cm nome do Senhor Senador Aderbal Jurema e no seu pró~ Raimundo Parente c os Deputados Jamcl Ceemo, Milton FigUeiredo e Adria~
prio a honra com que foram distinguidos c designa o Senhor Deputado Os~ no Valente, rcúnc~sc a Comissão Mista incumbida de estudo c parecer sobre
waldo Coelho para relatar a matéria. Prosseguindo, o Senhor Presidente co~ a Mensagem n• 63, de 1979 (CN), do Senhor Presidente da República, submc·
munica ainda que foi feita a substituição do Senhor Deputado Celso Pcçanha tendo a deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto..fc:i n9 1.686,
pelo Deputado Carlos Alberto.
de 26 de junhà de 1979, que "altera allquotas do incidente sobre os produtos
Nada mais havendo a tratar, cnccrra~sc a reunião c, para constar, cu, Eli~ que especifica, c dá outras providências".
zabcth Gil Barbosa Vianna, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata,
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador Jcs~
que, lida c· aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros sé Freire c os Deputados Vicente Guabiroba, Honorato Viana, Henrique
da Comissão c vai à publicação.
Turner, Fernando Magalhães, Adhcmar Ghisi, Pedro Carola, Airon Rios e
Christóvam Chiaradia.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Prcsi·
COMISSÃO MISTA
déncia, eventualmente, o Senhor Senador Lomanto Júnior, que declara insta·
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensaaem n• 68, de 1979
lada a Comissão.
(CN), do Senhor Presidente da Repúblico, submetendo i deliberação
Em obediência a dispositivo regimental o Senhor Presidente esclarece
do Congresso Nacional o tnto do Decreto-lei n• 1.687, de 18dejulho
que irá proceder à eleição do Presidente e do Vice~Prcsidcnte. Distribuídas as
de 1979, que "dispõe ,.bre cobrança da divida atha da Unlio, e di
cédulas, o Senhor Senador Lomanto Júnior convida o Senhor Deputado Ja·
outras proYidênclas''.
mel Ceemo para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, vcrifica~se o seguinte resultado:
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM
Para Presidente:
20 DE AGOSTO DE 1979
Senador Josê Lins , . , , .... , .. , .... , ......... , , .. , .. , li VC'fOS
Aos vinte dias do mê:s de agosto do ano de mil novecentos c setenta c noSenador Bernardino Viana , , .. , , ........... , , , , , , , , .. 02 votos
ve, às dezesseis horas, na Sala Clóvis Bcvilácquu, presentes os Senhores Sena·
Para Vlce-Presldente:
dores Saldanha Dcrzi, Lomanto Júnior, Affonso Camargo, Jutahy Maga~
Senador Affonso Camargo , ...... , , ..... , ........... . 12 votos
lhàes, Mendes Canale, Moacyr Dalla, Lourival Baptisl!l c Deputados Amilcar
Senador Lcnoir Vargas . , , ........ , .... , ............ . 01 voto
de Queiroz, Cláudio Philomeno, Ubaldo Barí:m, Adroaldo Campos c Lcornc
Süo declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vicc.. Prcsidcnte, os
Belém, rcúnc~se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a
Mensugem n• 68, de 1979 (CN), do Senhor Presidente da República, subme· Senhores Senadores José Lins c Affonso Cumargo.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador José Lins, agradece em
tendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Dccrcto~Jci n9 1.687,
de IS de julho de 1979, que "dispõe sobre cobrança da divida ativa da União, nome do Senador Affonso Cumargo a honra com que foram distinguidos e
designa paru relatar a matéria o Senhor Deputado Adriano Valente.
c: dá outras providências",
Nada muis havendo a tratar, encerru~se a presente reunião, lavrando cu,
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Mauro
Lopes de Sú, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida c apre·
Alberto Silva, José: Sarney, Almir Pinto, Lcnoir Vargus c Deputados Wilson
Falcno, Edilson Lamartine, Fern<Jndo Mugalhi\c:s, VicentcGuuhirobu, Nosscr vadn, serú nssinada pelo Senhor Presidente c demais membros da Comissão c
vai :i puhlicaçlio.
Almcidu c: Adhc:mar de Barros Filho.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, ussume u Presi~
COMISSÃO MISTA
t.li!nciu, evcntuulmentc, o Senhor Sem1dor Lourivul Buptista, que declurn ins~
Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda ii
111\adn a Comissi'io.
Constltulçõo n• 23, d' 1979 (CN), que "altera o artigo 36 da Constl·
Em obedi~nda u dispositivo rcgimentul o Senhor Presidente esclarece que
tulçao Federal".
irá prm:cdcr ii clciç11o do Presidente c do Vicc·Prcsidcnte. Distribuldus us cé·
dulu.~. o Senhor Senudor Lourivul Baptista convida o Senhor Depu tudo Lcor·
1• REUNIÃO, REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 1979
nc Belém purn funcionar como escrutinudor.
Aos dezcsseis dins do mês de ugosto do uno de mil novecentos c setcntu c
Procct.lil.lu u clciçno, verificu-se o seguinte resultudo:
nove, ;is dczcsscis horus c trintu minutos, nu Sul a Clóvis Bcvitllcqun, presentes
l 111rn Prcsldl•llll'!
(lS Senhores Senadores Benedito Ferreira, Aloysio Chaves, Bc:rnurdino ViuSenador Affonso Camargo . , , , , , , . , , . , ..... , , , , , .... , , li votos nu, Jutuhy Magulhiics, Pussos Pôrto, Alberto Silvu, Leite Chuves, Dirceu
Senudor Mendes Cunalc ... , ....... , , , .. , .... , .. , ..... 01 voto Curdoso c os Deputudos Cuntfdio Sumpuio, Rogério RCgo, Bonifllcio de An·
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drnd:a c Délio dos Santos, reúne-se a Comissilo Mista incumbida de estudo c
parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 23, de 1979 (CN), que
"altem o artigo 36 da Constituição Federal",
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Henrique de La Rocque, Hugo Ramos, Tuncredo Neves e os Deputados Mil·
ton Brandão, Paulo Studart, Darcy Pozza, Flávio Chaves, Sérgio Ferrara,
Peixoto Filho e Airton Sandoval.
!! dispensada a leitura da Ata da rcuniUo anterior, que, em seguida, é
dadu como aprovada.
.
Em seguida, o Senhor Presidente, Senador Dirceu Cardoso, comunica
haver recebido ofício da Liderança da ARENA do Senado Federal, indican·
do o Senhor Senador Bernardino Viana, para integrar a Comissão, cm substi·
tuição ao Senhor Senador Gnstüo MUller. Continuando, o Senhor Presidente:
concede a palavra ao Relator da matéria, Deputado Cnntfdio Sampaio, que
emite parecer favorável à Proposta c à Emenda apresentada.
Posto cm discussão c votação, é o parecer aprovado, com voto vcncid\J
do Senhor Senador Aloysio Chaves, em parte, para tratar de interesse parti·
cular, com convocação de suplente; § 3Q, ln totum.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião, lavrando cu,
Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissilo, a presente Ata, que, lida c apro·
vada, será assinada, pelo Senhor Presidente e vai à publicação.

a

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo • porecer oobre a Proposta de Emenda à
Constltulçio •' 28, de 1979 (CN), que "dá nova redaçào ao§ l' do
artlao IS do Constltulçio Federo!".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 1979
Aos vinte c oito dias do mês de agosto do ano de mil novecentos c setenta
e nove, às dczcsscis horas c trinta minutos, na Sala Clóvis Bcvilácqua, prcscn·
tcs os Senhores Senadores Raimundo Parente, Alberto Silva, Jutahy Maga·
lhãcs, Mendes Canalc, Jorge Kalume, Affonso Camargo, Tancrcdo Neves,
Lllzaro Barboza, Evclásio Vieira e os Deputados Osvaldo Melo, Raimundo
Diniz c Ralph Biasi, reúne-Se a Comissão Mista ineumbida de estudo c pare·
cer sobre a Proposta de Emenda à Constituição no 28, de !979 (CN), que "dá
nova redação ao§ 2• do artigo 15 da Constituição Federal",
Deixam de comparecer, por motivo justilicado, os Senhores Scnadores
Arnon de Melo, Humberto Lucena c os Deputados Navarro Vieira Filho,
Cantidio Sampaio, Joacil Pereira, lgo Lasso, Luiz Leal, Iram Saraiva, Geral·
do Fleming e Jayro Maltoni.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor
Deputado Ralph Binsi, Presidente da Comissão, que solicita, nos termos do
Regimento Comum, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior que,
logo após, é dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senador
Raimundo Parente, que emite parecer favorúvd à Proposta de Emenda a
Constituição n' 28, de 1979 (CN).
Posto cm discussão c votação, é o parecer aprovado, com restrições, do
Senador Tancrcdo Neves.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida c aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente c demais membros da Comissilo c vai li
publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de L"Studo e parecer sobre as Propostas de Emenda ll
Constituição n9s 30 e 31, de 1979-CN. que "modifica os artigos nQs
30, 32, 35, 47, 48, 51, SS, 57 e 81 da Constituição Federal" e "generaliza a Inviolabilidade dos Depulados e Senadores, introduzindo alterações no artigo 32".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 1979
Aos vinte e oito dias do mês de agosto de mil novecentos c setenta c nove, às dezessetc horas, na Sala Clóvis Bcvilácqua, presentes os Senhores Senu·
do'rcs Aderbul Jurcmu c Lâzaro Barboza e Deputados Nosscr Almeida, Claudino SuJes, Epit6cio Careteiro, Oswaldo Macedo, Joüo Gilberto, Edgard
Amorim, reúne-se u Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de
estudo c parecer sobre us Propostos de Emenda à Constituição nQs 30 e 31, de
1979-CN, que "modincn os artigos n's 30, 32, 35, 47, 48, 51, 55, 57 e 81 du
Constituiçilo Federal" e "gencruliza n inviolabilidade dos Deputados c Sena·
dores, introduzindo aheruçõcs no urtigo 32", respectivamente,
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Deixam de camrareccr, por motivo justilicado os Senhores

Scnudore~

AI mi r Pinto, Murilo Budnró, Ruimundo Parente, Bernurdino Viunn, Henri·
que de La Rocque, Lenoir Vargas, Leite Chaves, Nelson Cnrnciro, Tuncredo

Neves c Deputudos Altair Chugas, Theodorico Ferruço, Jorge Arbngc, Feu
Rosa c José Frejut.
Huvendo número regimental, são abertos os trnbnlhos du Comissilo,
pelo Senhor Presidente o Dcputudo Oswaldo Macedo, que solicita, nos ter·
mos do artÍgu 130, a disrensa du leitura da Ata da sessão anterior, que logo
após é dada como aprovada. Prosseguindo o Senhor Presidente comunica o
recebimento dos ofícios de substituição do Senhor Senador Helvfdio Nunes
pelo Senador Almir Pinto e dos Senhores Deputados Luiz Rocha c Antônio
Dius pelos Deputados Nosser Almeida c Clnudino SuJes.
Em seguida o Senhor Presidente concede a palavra ao relator, Senador
Adcrbal Jurema para leitura do parecer, contrário às Propostas de Emenda à
Constituição apresentadas. Terminada a leitura, usam da palavra para discu·
tir o pmeccr o Senhor Deputado Epitllcio Cafeteira, defendendo a Proposta
n9 30, de sua autoria, e os Senhores Edgard Amorim c João Gilberto, nH:m do
Senador Lázaro Barboza, que se manifes.tam favoravelmente às Emendas,
ora cm exame.
Em seguida o Relator defende a conclusão do seu parecer solicitando ao
Senhor Presidente para marcar reunião a fim de fundamentar melhor o seu
parecer, mantendo no entanto a mesma conclusão. Continuando o Senhor
Deputado Epitácio Clifcteira, levanta uma questão de ordem, solicitando à
Presidência prorrogação do prazo. Respondendo à questão de ordem, o Se·
nhor Presidente, com a aprovação dos membros da Comissão, presentes à
reunião, o Senhor Presidente convoca nova reunião, para o dia 30, às 17.00
horas, a fim de se proceder a votação do parecer do relator.
Nada mais havendo a tratar encerra-se a reunião e, para constar, eu, Eli:zabcth Gil Barbosa Vianna, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, serll
assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão c vai à publi·
caç!i.o.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer oobre o Projeto de Lei •' 20, de
1979 (CN), que "dispõe sobre o reajuste do aluGuel nas locações resl·
denciais, e dá outras pro,ldênc:las".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM
28 DE AGOSTO DE 1979
Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e setenta
c nove, às dczcsscte horas c quinze minutos, na Sala Clóvis Bcvilácqua, presente os Senhores Senadores Lenoir Vargas, Moacyr Dalla, Aloysio Chaves,
Jutahy Magalhães, Raimundo Parente, José Lins, Dirceu Cardoso, Nelson
Carneiro e Deputados Claudino Soles, Afrisio Vieira Lima, Joacil Pereira c
Lourcmberg Nunes RocHa, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo c parecer sobre o Projeto de Lei n' 20, de 1979
(CN), que "dispõe sobre o reajuste do aluguel nas locações residenciais, c dá
outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justilicudo, os Senhores Senadores
Benedito Canelas, Itamar Franco, Mouro Bcncvidcs c Deputados Caio Pom·
pcu, Gomes da Silva, Alceu Collares, Antônio Anibelli, Olivir Gahurdo,
Sílvio Abrc:u Júnior, lranildo Pc:rt:ira.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum. assume a Prcsidênciu, eventualmente, o Senhor Senudor LcnOir Vargas, que declara instaladu u Comissão.
Em obediência 11 dispositivo regimental o Senhor Senador Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente c do Vicc.. Presidcntc. Distribufdas as cédulus, o Senhor Senador Lenoir Vnrgas, convida o Senhor Depu·
tado Afrfsio Vieira Lima para funcionar como escrutinador,
Procedida a cleiçilo, verifica-se o seguinte resultado:
Pura Presidente:
Scnndor Itamar Franco ..... , , , . , , , , , , . , , , , , , . , , , , , , , , . II votos
Em branco ............. ,.,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,, .... ,,,, 01 voto
Pura Vlc~o... Presldente:
Senudor Jutahy Mngnlhucs , , , ... , , , , .. , , .. , , , . , . , . , , . .', 11 votos
Em branco ............. , ... ,,,,,,,,.,,.,,,,,,.,,,,,,,, 01 voto
Sno declurudos eleitos, rcsrectivamcnte, Presidente c Vicc-Presidcnte, os
Senhores Senadores Itamar Frunco c Jutnhy Mngulhilcs,
Assumindo a Presidência, o Senhor Scnudor Jutuhy Mugulh11es, VicePresidente, no cxcrcfcio da Prcsidênciu, ugradccc em nome do Senhor Scnu·
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dor llamur Franco c no seu próprio a honra com que foram distinguidos e de·
sign:1 o Scnhor Deputados Joacil Pereira pura relutar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, c, para constar, eu,
lldena lsnurd Surres de Almeida, Assistente de Comissão, lavrei a presente
Ala, que, lida c aprovada será assinada pelo Senhor Presidente, demais
membros da Comissão c vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de e!ftudo e parecer sobre o Projeto de

Lcl·n~'

16, de

1979 (CN), que '"estende aos !nativos as alterações de eslrutura sala-

rial efctuadas pelo artigo 4~' do Dec:ret·lel n9 1.660, de 24 de janeiro de
1979".

11 REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 15 DE AGOSTO DE 1979

Deixam de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador
que de La Rocquc c Deputado Claudino Sales.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
dência, eventualmente, o Senhor Senador Pedro Simon, que declara
a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental o Senhor Presidente
que irá proceder a eleição do presidente c do Vice-Presidente. Disilril>uí<jas
cédulas, o Senhor Senador Pedro Simon convida o Senhor Deputado
Pereira para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado José Costa . , . , . , .. , . , .. , , . , , .. , , , ... , ..... .
Em branco ......................................... .
Para Vlce-Presldente:

Às dczc!lscis horas c quinze minutos do dia quinze de agosto do a110 de
mil novecentos c setenta c nove, na Sala Clóvis Bcvilácqua, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo c parecer sobre o Projeto de Lei n9J6, de 1979
(CN), que "estende aos inativos as alterações de estrutura salarial cfctuadas
pelo artigo 4~ do Decreto· lei n'~ 1.660, de 24 de janeiro de 1979", presentes os
Senhores Senadores Raimundo Parente, Bernardino Viana, Affonso Camargo, Gastão Muller, Luiz Cavalcante, Humberto Lucena, Mauro Benevidcs e
Evandro Carreira c os Deputados Francisco de Castro, Horácio Matos, Lygia Lessa Bastos c Benedito Marcílio.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Alberto Silvn, Pedro Pedrossian c Nelson Carneiro c os Deputados Ossian
Araripe, Cid Furtado, Djalma Dessa, Edgard Amorim, Alceu Collares, Audálio Dantas c Jorge Viana.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi·
dência eventualmente, o Senhor Senador Luiz Cavalcante, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Preside~ te c do Vicc-Prcsidente. O Senhor Presidente eventual. Senador Luiz Cavalcante, distribui as cédulas c, convida o Senhor Senador Raimundo Parente para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Mauro Bencvidcs . , ........................ .
Em branco ........................................ .

li votos
I voto

Para Vire-Presidente:
Senador Bernardino Viana . , ........................ .
Em branco ................ , ....................... .

11 votos
I voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vice-Presidente da
Comissão, os Senhores Senadores Mauro Bcncvidcs c Bernardino Viana.
Assumindo a PrcsidCncia, o Senhor Senador Mauro BciiCvides agradece,
em seu nome c no do Senhor Senador Bernardino Viana, a honra com que foram distinguidos, c designa o Senhor Deputado Horâcio Matos para relatar a
matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião c, para cons·
ta r, cu. Harold o Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, l01vrci a presente
Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais
membros da Comissão c vai à publicação.
COMISSÃO MISTA

Incumbida de estudo c relatório sobre o Yeto total ao Projeto de
Lei da Câmara n'1 39, de 1971, que ..dã nova redaçio ao§ 29 do artigo
543 da Consolidação das Leis do Trabalho, que trata do emproeado
eleito para o cargo de administração sindical ou representação profissional",
i' REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REREALIZADA EM
16 DE AGOSTO DE 1979

Aos dczesseis dius do mês de agosto do ano de mil novecentos e setenta e
nove, às dezessc:is horas e trinta minutos, na Sala Clóvis Bcvilflcquu, presentes
os Senhores Senadores Jutuhy Magulhi\es, Pedro Simon c Deputados Joucil
Pereiru e José Costa, reúne-se 11 Comissi\o Mistu incumbida de estudo e relu·
tório sobn: o flrojeto de Lei du Câmura nY 39, de 1977, que "d!1 nova rc:daçi\o
ao§ 2Y do urtigo 543 da Consolidação dus Leis do Trnbulho, que: tratu do em·
pregado deito pum o curgo de udministruçilo sindical ou rcpresentuçào pro·
lissional".

Deputado Claudino Sales , _........ _... _ .... _. _..... .
Em branco ....... _... _......... _....... _...... , .... .

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vice-Presidente,
Deputados José Costa c Claudino Sales.
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado José Costa. p.,.,;nlonte
eleito, agradece cm nome do Senhor Deputado Claudino Sales c
prio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor So11ador .lut:ahl'
Magalhães para'"rclatar a matêria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião c, para constar,
Heh:na lsnard Surres de Almeida, Assistente de Comissão, lavrei a
Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente,
membros da Comissão c vai à publicação.
Scnhorc~

COMISSÃO MISTA

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda
Constituição n• 33, del979 (CN), que "fixa os números de
res para as Capitais dos Estados, admitindo o mblmo de trinta
seis".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM
9 DE AGOSTO DE 1979

Aos nove dias do mês de agosto do ano de mil novecentos c setenta
vc, às dezcsscis horas, na Sala Clóvis Bevilácqua, presentes os Senhores
dores Aloysio Chaves, Alberto Silva, Gabriel Hermes, Gastão MUller,
Bcnevides, Cunha Lima e Deputados Evandro Ayrcs de Moura, Túlio
los. Darcrlio Ayrcs, Rõmulo Gaivão, Sarnir Achôa c Amadeu Geara,
se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo e
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 33, de 1979-CN, ""''"r;.,
números de Vereadores para as Capitais dos Estados, admitindo o
de trinta e seis",
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Lourival Baptista, Almir Pinto, Lcnoir Vargas, Orestes Qui:rcia c Deput:ados
Cantidio Sampaio, Telêmuco Pompci, Iranildo Pereira, Cristina Tavares
Marcelo Cordeiro.
De acm·do com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
dência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara ·
n Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente
que irá proceder à eleição do Presidente c do Vice-Presidcntc. n;·,,,n,,;,i.,
cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Deputado
Gaivão para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se: o seguinte resultado:
P1ra Presidente:
DeputadO lranildo Pereira .. , . , ... , , ........ , , , . , ..... , 11
Deputado Amadeu Geara .. , , , , ... , , , .. , , .. , ...... , , .... OIvoto
Para Vlce-Pmldente:
Deputado Túlio Barcelos .............. _................ lO
Deputado Darcllio Ayres .............................. 02

Silo dcclarudos eleitos, respectivamente, Presidente c Vicc-Prcsidcnte
Senhores Deputado!! Irnnildo Pereira e Tlllio Barcelos.
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Túlio Barcelos,
Presidente eleito, agradece em seu nome c no nome do Senhor Uci>Uli!CO
nildo Pereira :1 honru com que foram distinguidos c designn o Senhor
dor Lcnoir Vargus pura relatar a matéria.
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Nad:t mais huvcndo u tratnr, encerra-seu rcuniilo e, puru constur, cu, Eli·
zabeth Gil Barbosa Viunna, Jovrci u presente Ata, que, lida c aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão c vai à publicuçilo.
COMISSÃO MISTA
lncumhldu de estudo e parecer sobre a Mensagem

n~'

60, de 1979

( CN), do Senhor rresldenle do República, submelendo à deliberado

do Congresso Nacional o ledo do Decreto-lei n9 1.684, de 18 de Junho de 1979, que ualtcra o artl~ 21' dp Decreto-lei nl' 1.640, de 20 de
novembro de 1978",

'

I'

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 1979
Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de mil novecentos c setenta
c nove, às dezcsscis horas, na sala Clóvis Bcvilâcqua, presentes os Senhores
Senadores Raimundo Parente, Arnon de Mcllo, Lomanto Júnior, Affonso
Camargo, Jorge Kalumc, Saldanha Dcrzi, Julahy Magalhães, McndcsCanalc
c Depurados Arnaldo Schmmit, Antônio Ferreira, Gomes do Silva c Ângelo
Magalhães, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo c parecer sobre u
Mensagem n• 60, de 1979 (CN), .do Senhor Presidente da República, submc·

iI

·'

·Í.I
·I
J

i

ÁJ:Osto de 1979

temJo fi dclibc:mçiio do Congresso Nucionul o tc:xto do Decreto-lei n~' 1.646·,
de IHde junho de 1979, que "alteru o artigo 21' do Decreto-lei n' I.640, de 10
de novembro de 1978".
Dcixum de comparecer, por motivo justiticudo, os Senhores Senadores
Vicente Vuolo, Alberto Silvu, Milton Cabrul c Deputudos Arro Steronini,
Antônio Ucno, Custcjon Branco, Amilcar de Queiroz, Vicente Guobiroba,
Fernando Magalhi1es c José Ribumar Machado.
Havendo número regimental silo abertos os trabalhos pelo Senhor Sena·
dor Arronso Cumurgo, Vice-Presidente no excrcfcio da Presidência, que soli·
cito, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ato do reunião anterior
que, logo após, é dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra no Relator, Deputa·
do António Ferreira, que emite parecer favorável à Mensagem nq 60, de 1979
(CN), nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que orcrccc como conclusão.
Posto cm discussão c votação, é o parecer aprovado.
Nada mais havendo o tratar, encerra-se a reunião c, para constar, cu,
Nadir Ferreira da Rocha, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata, que,
lida c aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comissão c vai à publicação.
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LIDERANÇA DA ARENA I DA MAIORIA

Líd•r
Jarba1 Pauorinho

Vlce·Líder••
Pruldent•

3t-Secretcirlo

Luiz Viana (ARENA- BA)

LourivaiBaplilla (ARENA- SE)

Alc.ysio Choves
Jose Lin1
Aderbol Jurtmo
Lomanlo Junior

Moo,yr Oolla
Murilo Sodoro
Saldanha Derzi

Nilo Coalho (ARENA- PE)

4•-Secretárlo
2•· Vlce-Pr.uldent•

LIDERANÇA DO MDII DA MINORIA

Go1tóo Müller (ARENA- MT)

Líder
Paulo Brouard

Oinorte Mariz (ARENA- RN)

Ylce-Líder••

1•·Secretárlo

Henrique Sontillo

Ale•andre Coita (AliENA- MA)

2•·Secretárl,..

Suplente• de Secretário•

Humberto Lucena

Jorge Kolume {ARENA -

Marcos Freire
Mouro BeneYidel

Oiretort António Carlo1 do Nogu11iro
local! Aroexo 11- Torreo
Telefonest 223·62-44 e 225·8.505- Remai• 193 e 2.57

Pauo1 Pôrto (AAEN,t. -

Titularei
I. Mende1 Canele

2. Jowtlin1

..

3. Eunice Mic~iles
Vicente Vuola

Chefot Cóndida Hipp11rll
LaCãlt Anexa 11- Terroo
Telefono: 225·8505- Ramail301 o 313

2. Agenor Maria

•.

MDB

I, EYolatio Vieira
2. leite ChoYDI
3. Jo1o Richa

1, Agonor Maria
2. Amoral Poi11oto

Auiltenlot Sonia Andrade Poi11DIO- Ramal307
RouniDe11 Ouartol·feiral, tu 10t00 ~oro1
Local: Solo "Rur Barbo1o"- Anella 11- Ramol5621e 716

1, Marcai Freire
2. Humberto Lucena

COMISSÀO DE CONSTITUIÇÀO EJUSTIÇA -(CCJ)
( 1S membro,)
COMPOSIÇÀO

Pr11identet Henrique de Lo Rocque
I '·Vice•Prelidonlet Aloy1ia ChoYDI
2•·Vic.. Prelidenlet Hugo Ramas

Titularei

Suplente!
ARENA
1, lenoir Vorga1
I. Henrique dolo Racque
2. Joõo Colmon
2. Hcrlvidia Nune1
3. Almir Pinto
3. Joso Sarney
Aloy1ia Chovei
-4, Mihon Cobrai
S. Bernardino Viana
5. Aderbal Juremo
6. Arnon de Mollo
6. Murilo Badaro
7. MoacyrOaUa
B. Amoral furlan
Raimundo Parente

2. Jo11 Sarnoy
3. Pono1P6rto
Saldanha Oerzi
5. Affon10 Camargo
6. Murilo Bodaro
7. Benedito Ferreira

'·

I. Itamar Franco
2. Lazoro Barbozo
3. Adalberto Sono
4, Mauro BeneYidll

MDB

I. Hugo Ramo1

•.

3. Lazaro Barbozo

1. Cunha Limo
2. Tancredo Ne~o1
3. Dirceu Cordo10

Nel1an Carneiro

5. Paula Brouord

Pre1idontet Mend111 Canele
Vice•Pre~identet Agenor Mario

Anillenlet Modo Heleno Bueno BrandOa- Ramoi30S
RouniOolt Cuorta•·loira1, ól 10t00 horal
Lacalt Sola "Ciovi1 Bo~ilocqua"- Anexo 11- Ramol623

MDB
I. Henrique SontiiJo
2. Roberto Soturnino
3. GiiYan Rocha

COMPOSIÇÀO

Pre1ldentot ltamar Franca
Vice•Prelidentet Roberto Soturnino
Titularo1
I. Arnon de Mello

2. Bernardino Viana
3. Jo1e Lin1
Je1111 Freire
5. Milton Cabral
6. Benedito Canelai
7. Luir Cavalcante

'·

6. FrOnco Montor,o
COMPOSIÇÀO

Suplentts
ARENA
1. Jow Guiomard
2. To11o Outro
3. Bendito Canelai
-4, Moocyr Dolla

COMISSÀO DE ECONOMIA - (CE)
( 11 membro1)

••

•.

Jeu• Freire
Loz:oro Barbozo

A11i1tcrntet Ranalda Pacheco de OliYeÍro - Ramal 306
ReuniOIIt Ouinta1•feira1, Cn lOtOO ~oral
Localt Selo "Ruy Borbo1a''- Anexo 11- Romai1621 11716

Titularei

2. Leite Chovei
COMISSÀO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)
(7 membro1)

Vice·Pre~identet

I. Jtfue Freire

Pro1idenlo: Evola,io Vieira
Vico•Pretidonlot Leite Chavtl

I. Pouo5 Pórlq
2. Benedito Canelo1
3. Pedro Pedranion
JOIO lin\

COMPOSIÇÀO
Pre~idontet

Auiltentet Corlo1 Guilherme FonJDCa- Aamol676
Reuniõolt Terças·feirol, Cu 1OtOO horol
Locah Solo "Ciovi1 S.vilocquo" - Ane•o 11 - Ramal 623

COMPOSIÇÀO

Suplentn
ARENA
1, Jutohy MÇJgal~óli
2. Affan1a Camargo
3. Joóa Calmon

COMISSÀO DO DISTRITO FEDERAl-(CDF)
( 11 membros)

Suplente1
ARENA
1, Raimundo Parente
2. Alberto Silvo
3. Almir Pinto

3. Mouro S.ntYidu

COMISSÀO DE AGRICUlTURA -(CA)
(7· membr05)

Titulor~n

Pedro Simon
Roberto Saturnino

SE)

<IDB

I. Evandro Carreiro
A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES

Ore1t11 Quercio

Benedito Canelas {ARENA - MT)

Gabriel Herme1 (ARENA - PA)

COMISSOES

AC)

I. Roberto Soturnino
2. Itamar Franca
3. MarC:o1 Freire
Pedro Simon

..

Suplonle1
ARENA
I. HoiYidio Nune1
2. Alberto Sil~o
3. S.nedito Ferreira
Vicente Vualo

•.

MDB
I. Jate Rk~a
2. Or111111 Qutldo
3. Tancrcrdo N,,.,

401H Qulntu-fclra J(l
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Ani11enle1 Daniel Rei I de Souza- Ramal675
Reuni6e1: Ouarta1·feira1, 0110130 hora1
Lacal1 Sala "Ruy Barbo1a"- Anelo 11- Ramail621 e 716

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO EWlTURA ·- (CEq
(9 membro1)

no CONGRESSO Nt\C_JONAl.(ScçU~ li)

MDB
1. Nel1on Carneiro
2. Marco1 Freire

1 Fronco Montara
2. Humberto Lucena
3. Jai1on Barreta

Ani1ttnt11 Daniel Rei1 de Souza- Romal675
ReuniôoiJ Quintal• feiras, 01 11,00 horGs
local, Sola "Ciavi1 Bovilacquo"- Anexo 11- Ramal 623

COMPOSIÇÃO

2. Tono Outra
JutahyMagalh6e~

J.

.C, Aloy1io Chaves

.5. Aderbol Juremo

COMPOSIÇÃO

I. luiz Catalcante
2. Miltoil Cabral
3. Alberto Silva
Arnan de M1lto

J. Franco Montara

•.

Ani1tente1 Sônia Androd• P•i•oto- Romol307
R•uniôe~1 Quintal·feiral, 61 10100 hora•
lacal1 Sola "Ciovi1 Bevilocqua''- An••o 11- Ramal623

I. Dirctu Cardoso
2. Itamar franco
3. Henrique SontUio

COMISSÀO DE FINANÇ,.S- (CF)
( 17 mtmbro•J

Supl1nt11
ARENA
1, Affon.o Camargo
2. Joóo Calmon
3, JutohyMagalhó11
MDB
1, GiiYOn Rocha
2. Roberto Soturnino

Ani1tente1 Ronaldo Pacheco de Oliv1iro - Romal306
Rounibe~, Quortos·feirol, 61 11100 horas
Lacal1 Anexo "B" - Sala ao lado do Gab. do Sr. Senador
João Botco- Ramal .. 8<4

COMPOSIÇÃO
Pre~id•niiJ Cunho Uma
Vice·Pre•id•nte, Tancredo N1v11

Titulare.
1. Raimundo Partnte
2. Arnon de Mello
:!, Lomanta Júnior
4. Affan.a Camargo
5. Vic1nto Vuolo
6, Alberto Silva
7, Amaral Furlan
S. Jorge Kalume
9, Jutohy Magalh6e1
1O, Mtnde• Canale
Cunha Uma
Tancr1do N1ve1
Roberto Soturnlno
Amoral Peixoto
.5. Pedro Simon
6. Mauro Benevidu
7, Teot6nlo Vll•la
1,
2.
J,
4,

Suplente•
ARENA
I. Saldanhc. O.nl
2. Henrique de La Rocque
3, J1"t Freire
-4. JoM Sorney
5. Milton Cabral
6, Jose Gulomord

MDB
1,
2,
3.
...

COMISSÀO DE REDAÇÁO - (CR)
(5 membro•)

Lomanta Juniar
Almir Pinto
Alberto Silvo
Jo11 Guiomard

1, Gilvon Rocha
2. Henrique Sontillo
3. Joi.Ón Barreta

Suplente•
ARENA
1. Saldanha Cerzi
2. Jorge Kalume
3. Benedito Canelo•
MDB
I. Jo11 Richa
2. Adalberto S.no

Anillento: Corlo1 Guilherme Fon~eca- Romal676
Reuni6o11 Quintos·feiral, t11 I 0130 hora1
Local, Sala "Ruy Borbo1o"- Anexo 11- Romait 621 e 716

COMISSÁO DE SEGURANÇA NACIONAl- (CSN)
(7 mombrat)
COMPOSIÇÀO

Titulorc11
I. Tono Outra
2. Saldanha Cerzi
3. Mondltl Canele

Supl1nte1
ARENA
1. João Calmon
2. Murila Badaro
3. Jo11 Sarney
MDB
1. Hugo Ramo1

Auillente1 Maria Titorna Mogalhôe1 Matto- Ramal 13<4
Reuni6e1. Quintas·feirot, ai 12,00 hora•
Local, Sala "Clovis Sevilocqua"- Anexo 11- Romal623

Pr11idtnfe1 Jargt Kolume
Vlce·Pr11identiJ Mauro Benevide•
Titulare•

Suplente~

I. Jorge Kolume
2. Luiz Cavalcante
3 Murilo Badaro
Benedito Ferreira

'·

I. Mouro Benevidn

2. Agenor Marit~

ARENA
I. Raimundo Parente
2. Amaral Furlan
3. Ja1e Guiomord
MDB
I. Cunha Limo
2. Joi1on Barreto

3. Hugo Romo1

COMPOSIÇÃO
ProlldenteJ Helvldia Nuno1
Vice·Pro•idonto, lenair Vorga1

2.
3.
"·
5.
6.

I,
2.
3,
...

Dirceu Carda1o
Vice·Pre~idonte1 Adalberto Sena

COMISSÀO DE RElAÇOES EXTERIORES- (CRE)
(IS membro1)
COMPOSIÇÃO

Suplente~

ARENA
I. Jutahy Mogolhbel
2. Raimundo Parente
3. Eunice Mlchlte1
<4. Benedito Canela•

Auhtonte: Carlot Guilherme Fan141CO- Ramo1676
Reunió111 QuartUI•foiral, a1 9,30 haro1
Locol1 Solo "Ruy lklrba1a"- Anexo 11- Romail621 e 716

PrllidentoJ Tar~a Outra
1•·Vice•Prelidentl! Saldanha Cerzi
2•·Vico·Prelidento, lomonto Júnior

COMISSÃO DE lEGISlAÇÃO SOCIAl- (ClS)
(9 membra1)

hnoir Vargo1
Helvldio Nune1
Jeue Freire
Moacyr Oalla
Henrique de Lo Rocque
Alay1io Chav11

TituiCros

Pre~ident11

AuillentoJ Carla1 Guilherme fan11ca - Ramal 6'16
Reunióe11 Quinla1·feiro1, 019,30 hora1
Locoh Sola "Ciovi1 Bevilocquo" - Ane•a 11- Ramal 623

Titularei

Pre1idente, Gilvon Rocha
Vic•·Pre1ident•, H1nrique Santillo

COMPOSIÇÁO

I. Dirceu Cordo•a
2. Adalberto S~~no

Paulo Bro11ard
Marco• Freire
Lazoro Barboza
Jo11 Richa

COMISSÁO DE SAÚDE- (CS)
(7 membro1)

Pre1idente1 Arnon de Mollo
Vice·Pre1ldente1 Ãlberta Silva

6. Eunice Michiles
1 , Adalberto S.no
2, Evelalio,Vieira

'·

COMPOSIÇÃO

Titularn
MDB
1, Marco1 Freire
2. Gilvan Rocha

MDB
1. Marco' Freire
2. Mauro 8eno~idos
3. Leito Chov11

COMISSÀO DE MINAS EENERGIA- (CME)
(7 membro1)

Suplentes
ARENA
1. Ja1e Un1
2. Arnan de Melto
3, Jorge Kalumt
... Pedro Pedro11lan

1, Jaào Calman

I. Paulo 8rouord
2. Ntl1on Carneiro
3. Itamar Franca
Ja11 Richa
l. Amoral Pei•oto
6. Toncredo Neve~

1979

AnillenteJ C6ndida Hipportt- Romob 301·313
Reuni6ct11 Quarto•·feiro•, 61 11100 horo1
Locar, Sala "Ruy Borbo1o"- Anuo 11- Ramai1621 o 716

Pr11ident11 João Calman
Vice·Pr11idente1 Jutahy MagalhOt1
Titulares

Ago~to dt:

Titulare~

1.
2.
3.
4,
S.
6.
7.
B.

Tor~o

Outro
Bernardino Viana
Cioldanha Dorzi
Lamento Junior
Mend" Canelo
Aderbal Juremo
Almir Pinto
Lenoir Vargo1
9, Jo10 Sarney

Suplento1
ARENA
I. Aloy1io r'hov11
2. Pedro Podraulon
3, Henrique de la Rocque
4. Jo1e Gulomard
S. Luit Cavalcante
6.

COMISSÀO DE SERVIÇO PÚBliCO CIVIl- (CSPC)
(7 membroi)
COMPOSIÇÃO

Pre1idente1 Evandro Carreira
Humberto Lucena

Vice·Pre~ldenleJ

Titularei
1.
2.
3.
4.

Suplento1
ARENA
Raimundo Parente
1. Affon1o Camargo
Henrique do La Rocque
2, Pedro Pedroulan
Bernatd'mo Viana
3. Aderbol Juremo
Alberto Silvo

,,1• ..
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MOS
1, Creste\ Outrcio
2. Evtlo\io Vieira

I. Evandro Carrtiro
2 Humberto Luetno
3. Lazaro Barbow

Auistenle1 Sanio Andrade Pei11ota - Ramal 307
Reuni6u: Quinto\·leiros, as 9,30 horas
Locah Sola "RuyBarboso"- Anuo 11- Rama·,, 621 e 716

Bl SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E OE INOUERITO

Titulorn
ARENA
1. Panos Porto
2. Lamento Junior
3. Alber1o Silvo

1. Benedito Ferrtiro
2. Vicenta Vuolo
3. Pedro Pedros\ian
•4. Alfonso Camorgo

Comiu6e1 Ttmpororial
Chole1 Ruth de Souza Castra
Local: Anuo 11- Terreo
Telefone: 22S·BSOS- Ramo\303
1) Comiuóes Tempororios poro Projttos do Congreuo Na·
c•onol
2) Comiu6es Temperarias para Aprecioçôo de Vetos
3) Comiu6u Especiais e.de lnquerito, e
.C) Comiuóo Mista do Projeto de Lei Orçamentaria (ort. 90
do Regimento Comum).

MOS
COMISSÃO DE TRANSPORTES, CO/..,UNICAÇ0ES
EOBRAS PúBLICAS- (CT)
· (7 membro1)

1 Evondro Carreira
2. Lazaro 8orbo1o
3. 01este\ Ouercio

1. Leite Choves
2. AqenorMario

COMPOSICAO
Anistente, Ronoldo Pacheco de Oliveira- Romo\306
Reuni6es: Ter~oi·feiros, 01 10100 horas
Loco h Sala "Ruy Borbo1a"- Ane11o 11- Ramais 621 e 716

Pre11den1e, Benedito Ferreiro
Vice·Pruidente1 Vicente Vuolo

Auislenle\ de Comiss6es: Haroldo Pertira Fernandes- Ra·
074; AIIIIU de Oliveira- Ramo\674; Cleide Mario a. F.
Cruz- Ramal S98; Mauro Lopes de Sa- Ramo\310; Ltilo
leivos hrro Costa- Ramo\314.
""10\

SERVIÇO DE COHISSÕES Ot:;R.'·11\~:ENTES

HOnJ\RIO DAS REUNIÕES DAS

HOM,S

TERÇA

09:30

RUY D/1RfiOSA
Ramais-621 e 716

RONALDO

C.A.R.

CLOVIS BEVIL~COUA
RamD.l - 623

GUILHERHE

OUA~TA

C.S.N.

c.c.J.
10:00
C.A.
10:30

ASSISTENTr.

c.T.
10:00

P.DMS

s A L AS

COHISSÕE~

RUY Jl/IRBOSI\
Ramai::;-621 c 716

GUILHERME

CLOVIS BEVILKCQUA MARIA
HELENA
Ramal - 623

,,.

S;\LAS

ASSISTE~!TE

C.!'.

CLOVIS DCVILf.CQUA
Ramal - 623

GUILHERME

C.S.P.C.

RUY Jl/IRBOSA
Rarnais-62• e 716

SONIA

C.E.C

CLOVIS BEVILAcQUA
Ramal - 623

SONIA

C.D.F.

RUY JliiRBOSA
Ramais-621 e 716

RONhLOO

10:30

c.s.

RUY JliiRBOSA
Ramais-621 e 716

GUILIIERHE

11:00

C.L.S.

CLOVIS BEVILKCQUA
Ramal - 623

DANIEL

12:00

C.R.

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

HARIII
THEREZA

10:00

SONIA
DANIEL

C.R.E.

RUY JliiRBOSA
Romois-621 e 716

CÃNOIDO

C.M.E.

•o•
ANEXO
Ramal - 464

RONALDO

ll:OO

QUINTA

09:30

RUY JliiRBOSA
Rarnois-621 e 716

C.E.

HORAS

ASSISTENTE

SAL A S

RUY DARDOS/\
Ramais-621 e

PE!C1ANENTES DO SENADO FEDERAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção 11
ANO XXXIV- N• 102

SEXTA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 1979

BRAS! LIA- DF

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

RESOLUÇÃO N• 41, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rosa, Estado do Rio Grande do Sul, a ele•ar em
Cr$ 7.769.576,60 (sete milhões, setecentos e sessenta e no•e mil, quinhentos e setenta e seis cruzeiros e sessenta
centa•os) o montante de sua di•lda consolidada.
Art. I• (;a Prefeitura Municipal de Santa Rosa, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93,
de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 7.769.576,60 (sete milhões, setecentos e sessenta e
nove mil, quinhentos c setenta c seis cruzeiros e sessenta centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa
contratar um empréstimo de igual valor junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., este na qualidade de agente fi.
nanceiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de pavimentação asfâltica da Avenada Expedicionârio Weber, 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.
Senado Federal, 30 de agosto de 1979.- Senador Lui: Viana, Presidente.

SU!\ÜRIO
I - ATA DA 141• SESSÃO, EM 30 DE AGOSTO DE 1979

1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensa~em do Senhor Presidente da Repúbllea
Submetendo à deliberação do Senado o .seguinte projeto:
-Projeto de Lei do Senado n• 258/79·DF, que estima a Receita c
fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1980.

1.2.2 - Pareceres
Rrftrente.r às seguintes matirlas:
-Projeto de Lei do Senado n• 136/76, que altera a Lei n• 4.886, de 9
de dezembro de 1965, que rcguln as atividndcs dos representantes comer·

ciais autónomos c dâ outras providências. (Rcdaçl!o final.)
-Substitutivo de Plenário ao Projeto de Lei da Cdmara n• 86/77 (n•
877/75, no Casa de origem), que altero dispositivo da Lei n• 4.591, de 16
de dezembro de 1964.

,i.

.. SE,If.,..

I .2.4 - l.eltura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n• 259/79, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que introduz alterações na Lei n' 4.886. de 9 de dc-

;u:mbro de 1965, que regula as atividadcs dos representantes comerciais.

1.2.5- Requerimentos
- N• 316/79, de desarquivamcnto de projeto de lei do Senado que cs·

pçcilicu.
- N• 317/79, do Sr. Scnodor Henrique de La Rocquc, solicitando te·
nham tramitoção em conjunto os Projetas de Lei do Senado nOs 280/77 c
233/79.

1.2.6 - Disrorsos do E•pedlente
SENADOR LUJZ CAVALCANTE - Aduzindo novas considc·
rações sobre a udoçilo do mar territorial das 200 milhas.
SENADOR UZARO BARBOZA- Libcraç!o, pelo Ministério da
Educação c Cultura, de verba necessária à manutcnçl!o do Hospital das
Cllnicas da Universidade Federal de Goiás.
SENADOR AGENOR MARIA -A realidade sócio-económica do

1.2.1- Comunicações do Presidência

Pais.

- Referente n normus a serem observadas nu trnmitnçilo do Projeto

de Lei do Scnndo n• 258/79-DF, lido no Expediente.

SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE- Agrodccimcnto a ma·
nife<taçõcs emitidas por Senadores, atravts de apancs, a discurso redigido

- Convocuçüo de scssào extraordinária a reulizur-sc hoje, às 18 ho·
rus e 30 minutos, com Ordem do Diu que designa.

por S. Ex• c lido pelo Senador Alexandre Costa, sobre a anistia. Registro
do 259 anivcrsârio de fulccimcnto do Presidente Getúlio Vnrgus. Empenho
do Presidente Jono Figueiredo cm conceder n unistiu poUticu .
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1.2.7- Conmnlcnçiio
Sf:'SAIJOR JOSt UNS- Ciclo de estudos promovido pela Escola
-Do Presidente Ju Comissiio de Assuntos Regionais, referente à de· Superior de Gucrru sobre "O trabnlhador c o Sindicalismo", do qual S.
signaçi'io do Scn;tdor Agenor Maria rar:t participar de reunii'io do Canse· Ex• participou como representante do Senado,
lho Deliberativo da SUDENE.
SEA'tfOOR NELSON CARNEIRO- A udoçào do hor{Jrio corrido
puru o funcionalismo, como medida de contenção do consumo de com·
1.2.H- l.citurn de prnjl'lo
-Projeto de Lei do Senado n~' 260/79, de autoria do Sr. Senador bustivel.
Humberto Lucena, que interpreta o parágrafo único do art. li, da Lei n~'
SJ::N,tiJOR LOURIVAL BAPTISTA - Ncorológio do Ministro
6.0H", de 10 de julho de 1974.
Amarilio Aroldo Benj:unim da Silva.
1.2,9- Comunlc11c;iin d11 Prc!tldênclll
SENMJOR AMARAL FVRLAN- Poesia do brusileiro Carlos Es- Designaç:io de Srs. Scnudores para constituir a Dclegaçüo do Gru· cobar Filho, como b:tndt::ira da atual campanh:~ do Prêmio Nobel da Paz
po Brasileiro da Associação lntcrparlaml!ntar de Turismo à III Asscmble· para o boxeador Muh:tmmad·Aii.
ia Geral da OMT, a realiz;tr-se cm Torremolinos, Espanha.
SE:N,WOR fRANCO MONTORO- Apelo ao Governo Federal
1.3- ORDEM DO DIA
cm fttvor dos ,çervidorcs da Empresa de Correio~ c Telégrafos,
·- Indicação nY 2/15. de autoria do Sr. Senador Itamar Franco, suge·
SENADOR JAISON BARRETO - Irregularidades que estariam
rindo à Comissão Dirctora instituir, no Senado Federal, estágios pura uni·
versitários nos moldes do c:<istente na Câmara dos Deputados. Retirada st:ndo praticadas pelas empresus rrestudoras de serviços cm detrimento
sua ur~:tnciu, nos termos do Requerimento n~" 318/79, voltando a matéria dos interesses das categorias profissionais menos favorecidas.
a tramitar normalmente, arós usar da palavra o Sr. Senador Itamar Frunco.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES·
- Projeto de Lei do Senado n• 91(79, de aotoria do Sr. Senador SÃO. ENCERRAMENTO.
Humberto Lucena, que isenta o salário mínimo de descontos para a Previ2- ATA DA 142• SESSÃO, EM 30 DE AGOSTO DE 1979
dência Social, e dá outrus providências, (Apreciação preliminar da consti·
"·l-ABERTURA
tucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum, após usarem da pala·
vra no encaminhamento de sua votação os Srs. Humberto Lucena, José
2.2- EXPEDIENTE
Lins e Franco Montara.
2.2.1- Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n• 96(79, de autoria do Sr. Senador Ncl·
son Carneiro, que modifica a redaçüo do nrt. 29 da Lei n9 4.266, de 3 de
Projeto de Lei do Senado n9 261/79, de autoria do Sr. Senador Ama·
outubro de 1963, que instituiu o salário-família do trabalhador. (Apre· ral Furlan, que altera a redução do art. 89, da Lei n9 5.890, de 8 de junho
ciação preliminar da constitucionalidade.) Votaçio adiada por falta de de 1973, que alterou a Lei Orgânica da Previdência Social.
quorum.
-Projeto de Lei do Senado n•l12(79, de autoria do Sr. Senador Cu2.3- ORDEM DO DIA
nha Lima, que considera não tributáveis para efeito do Imposto de Renda,
Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n'1
os proventos e pensões nas condições que indica. (Aprccinçào preliminar
130(79 (n• 250/79, na origem), pela qual o Senhor Presidente da Repúblida constitucionalidade.) Votüçíio adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• 75(79, de autoria do Sr. Senador ca submete â ddiberação do Senado a escolha do Sr. Cláudio Garcia de
Fr:mco Montara, que dispõe sobre a transmissão, por emissoras de rádio Souza, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exer·
c tch:visão vinculadas a União, de programas de debates sobre problemas ccr a função de Embuixador do Brasil junto ao Reino da Suécia. Apreciabrasileiros, c dú outras providênci:ts. (Apreciação preliminar da constitu· do em SC!'tsàu st•crcht.
cionalidade 'e ·juridicidadc,) Discu~si'io encerrada, voltando à comissão
competente em virtude do recebimento de emenda cm plenário,
2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SES·
-Projeto de Lei do Sc:n:Jdo n~' 157{79, de autoria do Sr. Senador S..)O. ENCERRAMENTO
Franco Montara, que dispõe sobre amparo ao trabalhador desemprega·
3 ... DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR
do, garantindo·lhc o direito ao :IUxílio-docnçu c à aposentadoria por inva- Du Sr. Senador Juison Barreto, proferido na sessilo de 29-8-79,
lidez. (Apreciação preliminar du constitucionalidade c juridicidadc.) Dl!-t·
-Do Sr. Senador Murilo Badaró, proferido nu sessão de 29·8·79.
cussiio sobrcstndn, cm virtude dn falta de q11orum para vot:tçào do Reque·
rimento n'1 319, de adiamento de sua discussão.
-Do Sr. Senador Adcrbal Jurcma, proferido na sessão de 29·8·79.
- Do Sr. Senador Evclítsio Vieira, proferido nu sessão de 29·8· 79,
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
4- RETIFICA('ÃO
SEN.-IDOR LEITE C//AVES - Defesa da construção de mini-Ata da 135• Sessão, realizada em 24-8-79.
dcstilarins de úlcool nas regiões dos cerrados do Pais, para um melhor
uprovcitttmtnto do vinhoto L:omo fertilizante,
5- GRlii'O BRASILEIRO D,\ UNIÃO INTERPARLAMENTAR
-Ata de reuniito da Comissão Diretora,
SENADOR ,1/./IERTO SILVA- Serviços prestados ao Estudo do
Piauí, pelo ex-Mini~tro Mitrkl Henrique Simonsen, tendo em vistu crfticas
6- MESA IJIRF.TORA
sobre suu atuaçào no Ministério da Fazendu c na Secretaria de Planeja·
7 -I.IDE!lES E VICE-J.IIlEilES DE PARTIDOS
mento, formuludas cm recente pronunciamento pelo Governudor daquele
Estado.
K- COMPOSIÇÃO DAS COMISS()ES PERMANENTES

ATA DA 141• SESSÃO, EM 30 DE AGOSTO DE 1979
I' Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura
PRESIDtNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO, GABRIEL HERMES E .JORGE KALU~1E

,ls 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

SO!<t Porto- Jutahy Mugulhàes- Lomunto Júnior- Luiz Viana- Dirceu
C:trdoso - Joilo Culmon - Moucyr Dallu - Amarul Peixoto - Nelson
Adulberto Senu- Jorge Ku\ume- Henrique de Lu Rocque- Alberto Curnciro- Roberto Surtunino- Itamar Fwnco- Tuncredo Neves- U1·
Silva- Bernardino Viana- José Lins- Age no r Muria- Dinurtc Mariz- /.aro Barhozu- Bcnedito Cunclns- Mendes Cunulc- Leite Chaves- EvcMilton Cabral- Aderbal Juremu- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Pas· l{tsio Vieira - Juison Uarreto.

AJ:U!IIII eh.• 1')71)
DIAIUO no ('()~(;JtESSO
~------------------------------

:'li\C'I0:'!,\1. (Sc~,;íw 11)

--------------------------

Rcgionai~.

o Cunsclho Fcdcr;d dctcrminar;'t imediatamente ;1 ~u;r
constituiç;io, mediante clciçôcs crn Assembléia Geral. com a partil'i·
paçüo dos representantes comerciais no exercício cfctivo d:1 pmfi~·
s:io no respectivo Estado.
J~' Havendo no Eswdo mais de I {um) sindicato de rcrrc~cn·
Hmtcs comerciais, cada um deles f:~rú realit.ar as clciçõc~ i.l que ~c rc·
fere e~h: urtigo, dentro do pralo de 30 (trintu) dias, a contar d;1
puhlicaç~o de que trata o p:m'tgr<tfo primeiro.
~ 41' O Conselho Regional será presidido exclusivamente f'lllr
um dos seus membros, na form:t do que dispuser o seu Rcgimcntu
Interno, cubcndo-lhc, além do próprio voto, o de qualidade, no caso
de Clllf'JiltC.
Art. 27.
j) indcniL:u;ào devida ao representante, pela rcscis~o do contrato
for<~ dos cusos previstos no art. 35, cujo montante niio será inferior ;1
1/20 (um vinte uvos) do totul du rctribuiçiio ;.wfcrida dunmtc o
tempo cm que c."l.:crccr ;1 rcprcscntaçl1o, a contur da vigência dcsto1
Lei."

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viun<~)- A lista de presença ucusu o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, decluro
aberta a se:;sào.
O Sr, IY-Sccrct{lrio proceder li à leitura do Expediente,

*

E lido o Jeguinu
EXPEDIENTE
MENSAGEM

Do Senhor Presideme da República, submetendo à apreciarão do Senado
projeto de lei:
(') MENSAGEM N• 13?, DE 1979
(N• 271/79, na origem)
Excclentfssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Na forma do art. 57, item IV, combinado com os nrts. 17, § \9, c 42,
item V, da Constituição, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossas
Excelências, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Governador
do Distrito Federal, a proposta orçamentflria para o exercício financeiro de
1980.
Brasília, 29 de agosto de 1979.- Joiio 8. de Figueiredo.

Art. 2"
Art. ]"

Sobre o Subsdlutho de Pelnârlo ao Projclo de Lei da Câmara
n9 86, de 1977, (n9 877 j75, na Casa de orlgtm}, que altera dl!ipo<tlti\lo
da Lei n• 4,591, de 16 de dezembro de 1964.

PARECER N• 485, DE 1979
Da Comissão de Redaçào
Redaçiio final do Projeto de Lei do Senado n• 136, de 1976,
Relalor: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão <!presenta a redução linal do Projeto àe Lei do Scnudo n"'
136, de 1976, que ultcru a Lei n9 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que rcgulu
ols :nividudes dos representantes comerciais autónomos, e dá outras providências.
Sotla das Comissões, 29 de agosto de 1979.- Adalberto Sena, Presidente
- Dirceu Cardoso, Relutar - Saldnnha Derzl.
ANEXO AO PARECER N• 485, DE 1979

Redaçiio final do Projelo de Lei do Senado n' 136, de 1976, que
altera a Lei n9 4.886, de 9 de dezembro de I965, que regula as alh-idu·
des dos represenlanlcs comerciais aulônomos, e dá oulras providências.
O Congresso Nacionnl decreta:
A ri. I"' O otrt. 11 c a :li inca j Uo mt. 27 d<~ Lei n~""4.!HI6, de 9 Uc dct.cmhro
de 1965, pass:lm a vigon1r com :1 seguinte rcdaç~o:
Os Conselhos Rcgionuis

Lei entra cm vig.or na data de sua publicaçiio.
Rcvogum·sc as disposições cm contrário.

p,\RECERES N'S 486 E 487, DE 1979

PARECERES

"Art. 12.

E~til

tcr~u

a seguinte compo·

siç~Ll:

a) dois ll.:rços (2/3) de seus membros scr~o constituillos pelo
!>residente do nwis :lntigo sindicato d:1 classe do respectivo Estado c
ror dirc.:torcs de sindicatos d:~ classe, do mesmo Est:ldo, eleitos cm
Assembléia Gemi:
b) um terço {1/J) será formado de rcpre~cntante~ comerciai~
no exercício efctivo da proliss~o. eleitos em Assembléia Geral n.:;tli·
1.ad:1 no sindicato classe:
cl IHtvendo, num mesmo Estado, m:lis de um sindic<l\O dc rcrrcsenlilntes comerciais, e'itcs dividirf1o H comrosi~;~o :1 que ~c rcfc·
rc:m :1s :ilinc:1s 11 e b deste urtigo nH prororçUo do número de rcprc·
scnt;ultcs cnmcrci:lis cmn sede ou domicilio na husc tcrritori:d dl·
cada sindicato, comretindo ao Conselho Regional, com juri~t..liçfll1
no bt;lt..IO,l'crtilicar o número c\istcntc, dc acordo com os rc~rccti·
\lh rcgi~trns. ll;l\"cndo fraçr1u, cst:l ~crú atribuída .Hl sindil'aiL1 que
abranger u nluncrn nwior de rcrrcscnt;ul\cs comcn:iais.
~ I" Os Corbcllw'i Rcgionab, com jurisdiçrll1 na rcsrc~.·tiva
base territorial. solicit:urw aos o;indicatllS de rerrcscrllantcs comerciai~. cnrn a antcccdCncia mínima de 60 (scsscnw) dias dll têrmino
dm rnand;~tns de ~cus mcmbrns. :1 clciç;lll rrcvista ne~tc arti~Hl, mcdiantc ruhlicaçfw, ill1 menos uma vc1., do Oiciri11 OJiciul. dcvcndn a
~ccrd;~ria dn sindicatn, incumbida da realitaç;ln d;1s eleições, nr!!a·
nitar cCdula lmica, rr1r ordem ;dfahl-tica dn~ camlidat~ls, deqinada
:r nlt;H,';h1.
~ 2" St: 11' úr~•_;.ul' 'irHikai' de n:prt:.,ent;r~,·;'rn da L"l;r,w n:ru 111·
rH.trt:n1 :1' prtl\idl·nL·ia' previ,! ii'> qrr;rnt11 :r rn,t.ri;II,';'HJ d11'> { ·tlll'>L'Iilll\

PARECER :-I• 486, DE 1979
Da Comis.tiiio de Conslilulçiio e Juslita
Relator: Senador Moacyr Dalla.
A vist;l do Substitutivo de Plenário, volta, ao ex:1mc dcstu Comis~ào, o
Projeto de Lei da Câmara n9 86, de 1977, que "altera dispositivo da Lei
n' 4,591, de 16 de dezembro de 1964".
O Suh·Hitutivo, como se observa, corrige as imperfeições de técnica lcgis·
\ativu qUI: ;1 pTllf'JOSiçiiO aprescnW, disciplinando ii matéria cm Um ÚnicO di11·
ro~itivo, ljLIC' altera preceitos do ar\. 17 da Lei n9 4.591, de 1964.
Ainda pelo Substitutivo, cerca-se a matt:ria de maiores cautelas, procurando defender snluçt1o que, de futn. rcrrcscntc :1 cxpress~1o d;1 motioria das
rancs interessadas, ~cm descurar. contudo. do direito d:1s minorias.
As11im. a alicr.ac;illl, dcnwliçrH1 nu reconstrução de prédios cm regime de
(,:nndominin e~tariio, sempre. subordinuda'i ao durlo requisiiO da reprcscnt:ltivit.ladc de Jois terços dos condôminos de unidadcs isolad:1s c de fra,ôe-.
iJc:lis corrcsrnnt.lcntcs a oitenta ror cento do terreno c coisas comuns. Es~c
lltl\'ll raritmctro, que o Suhstitutivo adita. tem por fim melhor l.JUalifi~;lr \)
IJIItlf/1111 ncccss;'1rin ;I tomad:1 de dccillôcs l.JUC, como as do Projeto, envolvem
quc .. tl\c., r;Hrirnoniais individuais. cm confronto com interesses coktivns.
:\ prnpo~içf1o, no cnt:lnltl, :linda 'iC suhmctcrú ao c~tudl) d;1 C.\m1i~~r1o dt:
I:L'lllhlllli:l.
Dn rnntll de vbta dmln 01 esta Comis .. iio, n;1da temos a opor i1 tr:unitao,;:in do Projeto, nos termos do Substitutivo de PlenáriL), uma vez que consti·
lltr.:innal c jllridi~o.
Sal:~ das Cnmissôcs, 15 de ago .. to de \979.- Aloysio Chll\"es, Prc~idenlc,
cm cxcrcicio- :\loucyr Uullu, Relator- Bernardino Viana- Almlr Pintol.úJ.uro Burbuzu- Rulmundu Purentc- Tuncrcdo ~C\CS- Nclson Carneiro,
sem voto - :\tu rUo Budartí.
I'AIIECER :\<' 487, llE 1979,
Du Comis11ito de Econumin
Relawr: St·nudor l\11lton Cnbrnl
Rctnrna ii e.. ta Cornissih 1 ll Prtlictn dt: Lei da Cúmar:ln" t-:6, rnr fllTI,'i.l di'
Suh~tituti\l) dl~ Pknúrin arrcscntadn pelo ilu-.trc Scn;1dnr Saldanh:r Dcrn
Reiterada a L'\lll~tituc1nnalidadc c a jmithl.'id;!dc da matéria. 1.'11111 a :rpr~··
't:iltai,'Ctt1 dt1 .. ub .. titutivn .. nh c\allle, rc .. w-nm, na e,fcr<J de cnmp~·!~llL'I:L tk,t,L
Cnmi,~:rll, ;1prceitl·lll, 'oh o ;"l!l!!Uio Jn mérito.
l-ln nn"o part:ccr de fnlha-. 17/2,11, rn:rnift:'>lilllll\~ t111"a <~drnH:J~,·:·r~~~~ell1
j'l"llieltl, !lillllt:thda em ljUC IÚil \"i'>IU111hr;"tl;ll11lh, 1111tC\tlltlt1 prl'lt.'ltl ol!"L~IIliil.
nenl11111l ~·t111 tlrtn de irllcr~· .... e, rtlhli~n .. c priv:nhl\. Ali l'Piil r:"trill, ,j ,,·d.r~·:lll do I
, 1 rltf!tl 17, e1111L'iliand11 11' intcrL·.,.;e,, fav11re~'1,1 :t rcnm:r~·:r11 urhan.r. ['I'"Lhrli1"1

\I 'l'lllli,";l,lll~ ~t11111"' ~,,I~\ lu d,, l't111~1n •h· I <"llh>'\~n.uh> Ir ~'~ ~~.\)1. qw <:'1<111·•
<'I h .i ,1 tli'IJ'C,,J du tll;lrll<l I ~lkf,lll'•<f,> •' ~\1"1, 1, I•' llll.lllo."\"11•> .k 1'1~(1. ,c•r .1•' Jl",li>h.i.J,.,

,1 l(~c"<."ll.l

Clll "ill[lit"TITI."II\Il ."1 i'l'"'lliC Cdl~,"l•'
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tunda aos condôminos u fuculdude de reconstruir ou ulienur o imóvel cm con·
dições v:mtujosas pum todos.
Manifest:1mos tumbém, nu primciru uprcciuçào por p:1rte destu Comissiio, nossa certeza, quanto uo mérito, de "que o projeto usseguru solução justu c equilibrada nos interesses cm connito",
Cotcjundo os textos, verilicumos que o substitutivo, ao dnr nov:1 reduçiio
no urtigo 17 da Lei n' 4.591, de 16 de dezembro de 1964, ultcrn a exigência de
quorum pura decisões, que, uo invés da "reprçsentuçào de m;lis de dois terços
dns quotas ideais do respectivo imóvel'\ passa a ser, "os que ... representem
pelo menos dois terços do totul de unidades isoludus e fruçôes ideais correspondentes 11 80% do terreno e coisas comuns".
A rigor, a diferença de valores que marca o texto unterior c n emcndu do
Scrurdor Snldanhu Derzi, aprovada nu Comissão de Constituição c Justiça
por propost:r do Senador Moucyr Dutla, não invalida o mérito du anil li se que
nzcmos por ocasião do primeiro exame nesta Comissão. Aliírs, u diferença
niio chega a ser substancial, porém, reconhecemos que o puri1mctro sugerido,
pode efetivumente possibilitar solução ainda mais justa dos possíveis conni·
tos entre maioria e minoria de condõminos,
Portanto, nudu tendo a opor, acolhemos a proposição constante do substitutivo ao Artigo 17, na formu aprovada na Comissão de Constituiçiio e Justiçu.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1979. -Itamar Franco, Presidente
-Milton Cabral, Relator- José Llns- José Rlcha- Bernardino VianaAlberto Silva - Jessé Freire.
O SR. PRESIDENTE (luiz Viana} - Do Expediente lido constu a
Mensagem n' i39, de i979 (n9 27if79, na origem), de 29 do corrente, pela

qual o Senhor Presidente da República, na forma do urtigo 57, item IV, combinudo eom os artigos 17, parágrafo 19, e 42, item V, da Constituição, submete ao Senado o Projeto de Lei do Senado n9 258/79-DF, que "estima a Recei·
1:1 c fix:~u Despesa do Distrito Feden1l para o exercício financeiro de 1980",
A m<lléria será dcspachadu ir Comissão do Distrito Federal, podendo os
Srs. Scnadon:s, perante elu, uprescntur emendas nos vinte dias que se seguirem t1 sua flUblicaçào no Diário do Congresso Nacional.
Pur:r emitir parecer sobre o projeto cus emendus, u comissão terá o praw de 30 dius.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Através da Mensagem n' 130, de
1979, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado u
escolha do Sr. Cláudio Garcia de Souza, Ministro de Primciru Classe, da C.rr·
rcim de Diplomatu, para exercer a funçüo de Embaixador do Brasil junto uo
Reino du Suécia.
Com vistas à apreciação da matéria, a Presidência convoca sessão ex·
truordinilria a realizur-se hoje, às 18 horas e 30 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, projeto de lei que
será lido pelo Sr. I~'·Secretúrio,
E lido o .ft•guillle
PROJETO DE LEI DO SENADO No 259, DE 1979

Introduz alterações na Lei nl' 4.886, de 9 de dezembro de 1965,
que uregula as atlvldades dos respresentantes comerciais",
O Congresso Nacional decreta:

Art. i' A Lei n' 4.886, de 9 de dezembro de i96S, passa u vigorar com
us seguintes modificações:
"Art. 19 Exerce representuçiio comercial a pessoa fisica ou
juridica, sem relação de emprego, que desempenha, não aventual·
mente, por conta de terceiros, a mediação de negócios mercantis,
praticundo ou nilo atos relacionados com a execução dos negócios.
§ 19 À reprcsentuçüo comercial, quando se tratar de pessoa
fisicu, scrú uplicudo no seu exercicio mandato mercantil c os seus
poderes seri\o regulados pelos preceitos próprios da legislação CO·
mercial.
§ 29 NUa poderá ser considerado representante comercial a
pessoa que exercer utividade diretumentc pura representante comer·
cial.
Art. 2Y C:: obrigatório o registro dos que exerçam a represen·
tuçào comerciul nos Conselhos Regionais criados pelo urt. 69
§ 1~' As pessoas que, na dutu de puhlicnçilo da presente lei, estiverem no cxercicio dn utividnde, deverão registrur·se nos Conselhos Regionuis, no pruzo de noventu (90) dlas, u contur du dutu de
suu instulaçiio,

de L'79

§ 2~' As pcssn:~s que se inscreverem nos Conselhos Regionuis
para ativid:1des mcncionudns no urt. J9 du presente lei, poderão
desligar-se, a quulquer tempo, do exercício de suas funções e exerce·
rem outras utivic.Jades, inclusive as de empregados vendedores c viu·
jantes.
Art. Jv

() alvarír, expedido pelos órgãos competentes, pelo qual lique
a condrçiio e :rutorização para os representantes co·
merciais, pessoas físic:rs ou jurídicas, exercerem negócios de rcprcsentuçiio;
J:) prova de ocup:rçiio de dependência própria, que não seju de
resronsahilidadc de rcrrc:sentados; c
h) provu de estar o rc:gistmdo uf:rstado de atividades de vendas
pelo pmzo de doze ( 12) meses, cujos exercicios eram regidos pela
Consolidação das Leis do Trub:dho, sob pena de nulidade do rcgis·
tro.
comprov:rd<~

§ 411 A representação comercial scrú comprovada mediante u
:rprcsentaçiio de alvará, expedido pela uutoridadc competente, con·
tendo expressa autorização para a realização de negócios de repre·
sentaçiio.

Art. 5'
Parágrufo único, O disrosto neste artigo não se aplica às pcs·
seus que exercem mediação de negócios de vendas sem estarem inscritas como representantes comerciuis, comprovados o caráter per·
mancntc c a subordinação mediante quaisqut:r provas cm direito ad·
mitidas."

Aft. 21. , , , , .... , . , ..... , , ..... , , , .. , , .... , . , , , .. , , ...
§ 111 C:1berá aos Conselhos R~gionais a atribuição de comuni~
car às rcpurtições citadus neste artigo o desligumcnto, provisório ou
delinitivo, dos representantes comerciais (artigo 29, § 29, destu lei).
§ 211 Durunte o afustamento o representante comercial licurá
isento das contribuições de que tratu o parágrafo únicó do art. 17.
§ Jv Ao retornm à utividadc, o representante comercial é obrigado a regularizar sua situação junto ao competente Conselho Re·
t:donal, obedecidas as formalidades previstas no urt. 39,
§ 411 Regularizada u situação, o Conselho Regional fará nova
comunic:rção às rt:partiçõcs u que se refere este artigo, além das ano·
tuções na Cmteira Profissional do representante,"

. '' ······· ,,, .......................... '' .. ····· ... '' .. ' ..
"Art. 27. A representação comercial será sempre celebrada
por contruto escrito quando se tratar de pessoa fisicu, constando do
instrumento, :além dos elementos comuns, a juizo dos interessudos,
o seguinte:

•l ................................................. ..
j)

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

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na datu de sua publicuçiio.
Art. 311 Revogam-se as disposições em contrário.

JustiDcaçio
O projeto de lei que ora tenho a honra de oferecer à considcr:rçJo da
Casa constitui reivindicação da Federação Nacional dos Empregudos Vende·
dores c Viujuntes do Comércio, com sede no Rio de Janeiro, entidude respons(rvcltumbém pelos :~rgumentos de defesa das medidus pleiteadus c que siio os
a seguir reproduzidos,
A Lei n9 4.8H6, de 9 de dezembro de 1965, constituiu regulumenl<lçiio
dus utividudes dos representantes comerciuis, cuja função, nu prirticn, é equi·
vulente i1 dos vendedores de indústrius ou,uindu, de firmus comerciais vinculudus ils fontes de produção de todu espécie.
São, ao mesmo tempo, ngentes estabelecidos com negócios de reprcscn·
tuçiio, ocupando-se intdrumcntc de vendus, ucumuludus essas, na muioria d<rs
vezes, com uutorizuçào puru proceder i1s cobrunçns dus venda:. cfctuadas ou,
entiio, tornur-se ugt:nte llc duus ou muis firmus, o que upurentcmentc n;io des·
naturu us definições du dita lei.
Corno se vê, o verdudeiro rcprescntnntc comcrciul tem excn:h.:iu de inter·
mediut.;iio de pessou cstubdecidu com negócim de reprc~cntil~rw e, pnr bto,
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nim Ucvc colillir legalmente com as atividudcs exercidas por empregados viujuntcs ou pntcistas, categoria profissional regulument:tdu pela Lei nl' 3.207, de
IM de julho de 1957, o que, entretanto, estú a ocom;r, qu:tndo se trat;1llc re·
prescnl:lntc comcrciul pessoa física,
i\ Lei nY 4,HH6, llc 1965, tem a cuructcristica únic<t de disciplinur a rcpre·
scntuçãu corncrc.:iul que deve, lcgulmcntc, ser utribuição :.tpart<tda dullo cm·
pregudo vendedor; tolluvi:.1, os dispositivos dela mcsmu trutam do ussuntu in·
coerentemente, ora se referindo u representantes comerciais, ora a rcprc.~en·
t;mtcs comerciais uutônomos, o que vem provar a dclicallcza du matéria, conligurumlo, assim, a ncccssidadc de se diferenciar as duas categorias por meio
de cxigéncia dc :tiVilrú; fora disto, a fr;tude perdurar:'!.
1\ doutrina, ;1 jurisprudência c <tlei que tratam da disciplinação dos pre·
ceitas trahalhistits têm todos cntcndido que aqueles que exercem, como "pcs·
suas 11sicits", ittividadcs iguais à de representante comerciul (tipica de cmprc·
gado vendedor), possuem Cilrilctcristicus próprias de empn:r,ados, não in·
lluindo nu caso, ausência de unotação nu C:trteiril Prolissional (que seria
obrigutôria), porque a isto se consideru fraude, de acordo com as normus
atrits referidas.
1\ssim, itntcs da Lei nY 4.H86/65, o que hoje se chuma "repn:sc:ntante comerci;ll" era emprcgaUo vendedor. Isto cvidcnciu que a falta de ulvurit. cm o
4ual se comprove ii autorização paru o rcprc:scntantc comercial se: cstu·
hcleccr com negócios Uc representação, •tli:m de propicim fraude à Consulit.lilçãu lias Lds do Tr;1balho, forma instrumento de: eliminação du c:11c:gorh1
diferenciada de vendedores, viajantes ou pracistas, alivid;1dcs prolissiunai~
rcgulumcnt:1das pcl<t Lei nY 3.207, de 1957.
CoiiUjuvuda com a c:xigt:ncia de: alvará cabivd na espécie, Ucvcria
instituir-se: o nlilndato mcrcitntil, tão específico c usual aos verdadeiros cxcrccnto:s de illividadcs denominadas de representação comercial, quando se tralilr de pessoa lisica c cm razão de: afastar a fraude, além de adaptur-sc essa
nornw à essência do que prcccitu:t o dirdto mercantil.
As lirmas cmprcgadoms, aproveitando-se da lacuna da Lei nY *.H~6f65,
estão extinguindo seus quadros de: vc:ndc:dorcs empregados (demitem cindenizam seus empregados vendedores c viajantes), contratando-os, de imcdiuto,
como rc:prcsc:ntitntes comerciais, obrigando-os, apenas, <1 se inscreverem nos
:.'onselhos Regionais criados pela aludida ld, conforme é notoriamente sabido.
Desta forma, os empregadores se livram dos ônus da legislação trubalhistil, tendo u vantagem, uinda, de: conservá-los como se fossem empregados,
inclusive mantendo os antigos empregados no próprio local de trabalho, ro·
tulando os mesmos como representantes comerciais, uma vez que estão inscritos nus Conselhos Region:tis criados pela Lei"' 4.886/65, num aproveita·
mcnto indevido dus fitlhas contidas nesse diploma legal.
Por outro ludo, ii Lei n' 4.886/65 tornou obrigatório o registro de rcprc·
scntuntcs comerciais (mas não há lei que obrigue a sindicalização): desta cxi·
gência se c.:ncarrcgum os empregadorc:s, porque que: rem reprcsc:ntantcs comer·
ciais lc:galizudos c cri:1rum a categoria de representantes comerciais ritu/icios,
rorquc não tratou a lei em pi\Uta de permitir O desligamcnto provisório OU
definitivo, ii qualquer momento, para ingresso cm outra atividadc ou Ciltcgoria profission:il; c impedindo com isto até de serem c:mpregudos vc:ndcdorcs,
uma vez que cstiiu inscritos em todos os órgfios como tal c os próprios Cunse·
lhos Rcgion:ds complicam u matéria cm vista da deficiência da lei: c é ilegal
CSSil pr:'ttica, tendo cm vista que o representante comercial não é titular de Ui·
plonw, nem pode ser considc:rudo como profissional liberal com hilbilitaçfiu
sujeita ii cursos Uc alto nível e, portanto, com necessidade de fiscalização desSil ordem por parte do órglto sclctivo de classe: pelo contrário, no exercício Uc
suas atividadcs, nlto se encontru nenhuma exigência de especial obscrv:'tncia,
conforme se vcrilicu no mt. JY du ld c:m questão.
Com o art. 5~', incluído engenhosamente nu Lei NY 4.886/65, através de
preceito falho pode ser considerado reprcscntuntc comcrciul, um empregado
venUcdor, cujo vinculo emprcgatfcio não esteja anotado em suu Carteira,
quando dispõe que ilquelcs que exercem mediação de negócios mercantis que
n~o estejam registr:tdos nos Conselhos Regiom1is nilo fuzem jus à percepção
de comi'is~o. obrigando, em vez de regulurizuçào do vínculo, a registmrem·se
nos Consdhos Regionais; é lógico que às firmus empregadoras só interessuriu
optar, quundo notaUa ii infração, escolhendo pela rcgulmizuçito do registro
nos Conselhos Regionais, porque ui não lhes cuberia nenhum prejuízo putri·
monial: c se niio for hcm cluciUado esse dispositivo, com norma aditivu,lwven'l mais pussihilidadc de se proteger o infrator do que o combutcr, o que nitu
ê, de forma nenhuma, naturul: c cslll falha é 11 válvula Sillvadora dos cmpn··
si1rios, e cujo :trtitw cnm upar~nda de ampuro uo representante comercial,
vem de enL·nntru iHJ seu interesse, cm detrimento das nornws que regcnú1 le·
t:islaç:"ttl trahitlhist,t.
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A muior fraude, entretilnto, é instituída sob ii denominilçilo de "sub·
rcprcscntuçüo", ligura de criação imaginosa dos Conselhos Regionais. con·
trariando ii própriu lei 4ue não trutu du cspêcic. A existência dos chumaUos
grupos Uc suh-rcprescntação cstú contida em Circular do Conselho Rcgion;tl
dos Rcprc~cntantcs Comerciais do Estado de: Sfio Paulo. Serium suh·
rcprcscnt:lntcs uquclcs que exercem suas atividadcs dirctamentc ligudm. ii ver·
ditdciros representantes comerciais, trabalhando, pois cm razão, unic;1mcntc,
da rcprcscnt:tçüo Uo Representante Comercial. Tntl:l·se de: umu forma Uc
contornar a lei c de dar a empn:gudos vendedores a qualificação de rc:prc~.cn·
tantcs comerciais que eles realmc:ntc não possuem.
EstiiS c muitas outras fulhas da lcgislução, apontadas c comcntaU<t.~ cm
c.\tcnso truhalho da FcUcmção Nilcional dos Empregados Vendedores c Vi;,lj:.tntcs do Comércio. podem pcrfcililmentt: ser corrigidils mediante as alterações aqui propnstil~. que esperamos ver aprovildas c, ulin;,1l. trunsformuUas
cm lei.
Sida U;1s Sessões, JO de agosto de 1979.- ~clson Carneiro.
J.f.'fi/SJ.AÇ,iO CITAOA

LEI N' 4.886, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965
Regula us atividades dos representantes

comerciai~

autónomos.

Arl. I" Exerce a representação comercial autónoma a pessoa jurídic;1
ou a pessoa fí~ica, ~cm relação de emprego, que desempenha, cm carútcr não
cvcntu;tl por cont:.t de uma ou mais pessoas, a mediação para~~ realizact1n de
negôcios mcrcanti.'i, :.~gcnci;mdo propostas ou pedidos, para transmiti-lo., aos
rcprcscntudos, pr;1ticandu ou não atas rcl:.tcionados com ii c.\ecução do~ ne·
gôcius.
P;,1rúgrafo único. Quando a represent:.~çfio comcrci<tl incluir pudc:rcs
atincntes ao mundato mcrc;1nti1, serão aplicúveis, quunto ao exercício Ucste,
us preceitos próprios d;,t legislaçfio comercial.
i\Tl. J~ O candiduto a registro, como representante comcrci<tl, devcr;'1
itprescnlilr:
a) prova de idcntidude;
b) prova de quitação com o serviço militar, quando a ele obrigado;
c) prova de estar cm dia com as exigéncias da legislação eleitoral:
d) folhil corrida de antecedentes, cxpc:didu pelos cartórios criminais diiS
comarcas cm que o registrudo houver sido domiciliado nos últimos dc1 ( 10)
otnos:
c) quitação com o imposto sindical.
~ IY O estrangeiro ê desobrigado da apresentação dos docum,cntos
constantes das ulíneus h c c deste urtigo.
:!Y Nus c;1sos de: transfcr~ncia ou de exercício simuhftnco du prolissãu.
cm mais Uc um;1 região, serão feitas as devidas anotações n11 carteira prolis·
sional do intcress:1do, pelos rcsrectivos Conselhos Regionais.
~ JY t\s pessoas juridicitS dever~o fuzcr prova de sua existt:nciu lcg;tl.

*

A rt. 5Q Somente scrú dcvid:t remuneração, como mediador de negócios
comcrciuis, a n:pn:sent;tnte comercial devidamente n::gistmdo.
Art. 21. As rcpilrtiçõcs federais, estaduais c municipais, ao recchcrcm
trihutos rcl:11ivos ü :ttivid:tde do representante comercial, pessoa física ou
juridic:t, t:.\igirão prova de seu registm no Conselho .Regional da respectiva
região.
t\rt. 27. Do contrato de representação comercial, qu:tndo celcbr:~do
por escrito, illém dos elementos comuns c outros, a juizo dos intercss;tdL)S,
constariio, obrigittoriamentc:
11) condições c requisitos gcr;1is da representaçito:
b) indic;Jçào gcni:rica ou especificu dos produtos ou urtigos ohjeto da rc·
prcscntaç;io:
c) pra1o certo ou indeterminado da reprcsentução:
d) indicilÇito d;t wna ou wnas cm que scrà exercid:.t a rcprescntm,'ilo,
hcm corno Ui! permissibilidade ou nito de ii representada itli poder negociilr
dircwmcntc;
e) garantia ou nito, parci;,JI ou total, ou por certo pril/0, dit exclusividude
de tun:1 nu setor de wna:
() rctrihui~,·ãu c época dn pa!!amcnto, pelo excrcicin da reprcscnta~;l1o,
dependente da cfctiva rcalila!,'ito dos negócios, c rccehimcnto, ou não, pelo
rcpreselllado, dos vaiMcs respectivos;
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J:) tb caso!'> cm que scjusti!iqut: a rcstriç:io de zona concedi lia cum exclusividade:
h) ohrigaç·Ôcs c responsabilidades das partes contrat:tntcs:
i) c.wrr.:icio c:w;clusivo ou não da rcrrcscnt:u;tto a fuvor do rcpn.:scntado:
j) indcnilaçiiO dcvi<ht ao rcprcscnwntc, pcl:~ rcscisi'to do contnltü fom
tlos casos previstos no art. 34, cujo mont:mtc não scrú inferior :1 um vinte
:tvos ( 1/~0) do tot:il d;t retribuição uufcrid:t dur;.tntc o tempo cm qLtc exerceu
a rcprcscntaçittl, :t contar da vigência dcsw lei.
P;tr{tgr:tfo único. Na falta do contrato escrito, ou sendo este omisso, u
indcnil.:u;fto scr{t igu:il :1 um quinze avos (I/ 15) do total du retribuição auferida no exercício da rcpn:scnt:tçào, a purtir du vigCncia dcst:1 lei.

(,h Comi.,·.Hie.\· dt• Con,,·tiwinio t' Ju.Hiçll t' dt• LeJ:i.l'laçâo Social. I

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O projeto lido será publicado e rc·
metido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. Jv.secretário.
São JidoJ oJ seguintes
REQUERIMENTO N• 316, DE 1979
Requeiro, nos termos do art. 367 do Regimento Interno do Senado Fe·
deral, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nv 286/78, que "altera
dispositivo da Lei nY 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei
Orgânica da Previdência Social".
Sala das Sessões, 30 de agosto de 1979, - Orestes Quércia.
REQUERIMENTO N• 317, DE 1979
Nos termos do artigo 282 do Regimento Interno, requeiro tenham trami·
tação cm conjunto os seguintes projetas:
Projetos de Lei do Senado n•s 280/77 e 233/79
Sala das Sessões, 30 de agosto de 1979.- Henrique de LI Rocqae, Presi·
dente da Comissão de Constituição c Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Os requerimentos que vêm de ser
lidos serão publicados e incluídos cm Ordem do Dia nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL. Lê o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
"O que é bom para os Estados Unidos, é bom para o Brasil", Tal afirmação, já histórica, seria válida se admitida a reciproca, ou seja: "O que é
bom para o Brasil, é bom para os Estados Unidos".
Aos 2H de setembro de 1945, pelo Decreto nv 2.667, o Presidente Tru·
m:m incorporou f1 soberania de seu país a plataforma continental, cuja largu·
ru, no Atl;lntico. varia em torno de 200 milhas. Esse ato, unilateral, não foi
contestudo por nucào ulguma, muito menos pelo Brasil.
Aos 25 de março de 1970, pela Lei nv 1.098, o Jlrcsidentc Mí:dici ampliou pura 200 milhas o mar territorial brasileiro. Ao fazê-lo, apcn:1s seguiu o
exemplo de outras nações, inclusive o dos Estudos Unidos, pois que jurisdicão sobre plutaforma continentul subentende tambí:m, na pr:'ttic:1, u sobcrunia do mm sobrcjucentc, Este, conforme o deliniu, ainda no Império, Carlos
Vidul de Oliveira Freitas, insigne mestre de Direito Internacional, "nuda muis
i: do que um manto de ;lguu a cobrir a continuuçiio do solo do Estado".
Como é sobejamente subido, por dccislio pessoal do Presidente Curte r :t
Marinha c ii Força Aérea cstudunidcnses forum autorizudus a realizar m~l·
nobrus além 3 milhas, upenus, dus costus de outros países, fato este que u im·
JlrcnMl naciomd c estrangeira vem pronigando :1crcmente, por conligurur ela·
ru viulm;ào d:~s boas rcgr:1s du convivência internacional.
Parth:ularmcntc para nós, brusilciros, a rcniténci:1 dos sobrinhos do Tio
Sum contr:1 um mur tcrritoriul superior Us anacrônicas 3 milhus, evidencia u
não rcciprm:idadt: no pretenso postuludo: "Dom pura os Eslótdos Unidos,
bum tmnbém pma o Bmsil",
Agl1r:1mesmo,no decurso da Tercei r.~ Conferência Ua ONU sobre Direi·
lm do Mar, ê a intransi~énda dos Sul/('.\' que vem obst;tculando a definiçilu
llc certo~ princípios ba~ilarcs, Meio dcsulentudo, o ceil;n1~s Hamilton Arnera~in!!hc, pre~identc da CunfcrênL·ia, adverte: ~JLIC "c~ta situaçüo de impm~c. c.\·
trcnHIIllclltc difkil, núu pude perdurar indcl'inidamcntc".
llojc crn dia, tüu-~umcntc 22 pahc., adutalll mar tcrriturial de J milha~:
7(,, entre ·I c 12 milha': c IH, de 200 milha~. t\pc~ar de~~~~ tblmil'urmidadc,

pab al~um ~c tinha urvuradu o direito de Uetcrmhwr, :1 ~cu :tlvcdrio, uma lar·
paTil a pl:1taforma nucional dos outros.
Succdcm-~c os protestos cm todo o Terceiro Mundo, nnt:ld:Jmcntc n:t
Arnêrica du Sul c na África, contr:t a insólitu amcaç:1. I; que os csg:trcs leoninos não intimidam como ontem, nem a consciência internacional :1ccita que
mt~;i1o ;dguma se comporte nwis como o leão da fitbul:t, para o quul, conforme conveniênciu suu, a úguu podcriil correr pura cima.
Na verdade, o que cstí1 cm jogo não é propriamente :1 soberani<t na ~u
pcrficie do mar, mas, sim, os enormes recursos submminos.
Qu:1ntu mais :unplu- nos dois terços da supcrrícic do globo terrestre:i.l itrca considcmd;~ "rcs nullius", ou "terra de ninguém", tanto muis as cm·
presas trunsnacionais poderão cxplomr, sem vigil;lncia nem pagamento de di·
rcitos, us riquci.HS ucc:inicas, mincruis c org:lnicas, tuis como: petróleo, OlHO,
pmta, mang:1nês, niqucl, cobre, chumbo, cobalto, ferro, mais a 11om cu fmm<t
marítimas.
O problema é predominantemente económico, vulendo lembrar, a propósito, que, por c::sse prismu, os Estados Unidos sustcntum suas 200 milhas de
plawforma continental, coberta por um mar sobre o qual já proclamarmn so·
hcrani:1, prctcxtundo impedir a pesca predatória.
Se olici:~liz:tda no mundo inteiro :1 lese das 200 milhas. um tcrco da su·
pcrfície dos occunos Jicuri:1 sob o controle de muitos, o que não agraduria uos
l:nifundi:'trios do m<tr.
Reinici:1dos os trabalhos da VIII Sessão da Conferência em julho último.
quando parecia mais fácil um entendimento final, ressurge o fine:~-pé de
Washington cm torno das 3 milhas, limite máximo que parc:cc satisfazer ovor<ll upetitc das podcros:1s multinucionais que sc::meou.
A última ingerência do Presidente do• Estados Unidos, em problema que
cst:I sendo estudado na ONU, mostra que Cartcr, às vésperas do pleito sucessório, vai quebrar muito mais louça do que se pensa, agredindo, principul·
mente, os ['):tíscs d:1 América Latina.
Afora a África do Sul c a Nova Zelándia, adotam o mar territorial de 200
milhas, Argentinu, Brasil, Chile, Colõmbia, Costa Rica, El Salvador~ Equador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamfl, Peru, República
Dominicana, Uruguai e Venezuela.
Percebe-se, destarte, a quem os Estados Unidos querem especialmente
atingir, no Atlântico c no Pacífico.
Quanto ao pretexto de manobras navais em mares meridionais, pareceme alado indagar se os Estados Unidos se afoitariam a realizar manobras cm
mares setentrionais, a 3 milhas apenas das cxtensfssimas costas da União Soviética. E, inversamente, se eles tolerariam manobras russas em costas norteamericanas a 3 milhas destas.
Alexandre Herculano, cm suas "Lendas e Narrativas", incomodado com
a :auto-suliciência da Inglaterra, quando a "Loura Albion" dominava os sete
mares, cstcndendo sua soberania a dois terços da supcrficie da terra, pura
mostrar a supl!rioridadc da alma lusitana sobre os ingleses, ironizou que eles
mediam com os pés, e Portugal com as mãos.
Também podemos concluir que se os Estados Unidos pretendem limitar
a sohcr:tni:t dos povos pelo alcance de uma bala de primhivo c;mhão, nós prc·
ferimos medi-la pelo ulcancc da id~ia que Rui defendeu cm Haií1, quundo sus·
tcnt:lvu o direito dus minorius eu voz das nacões menos poderosas: sõ haverl1
um principio v:"tlido pur:t o progresso real da Humanidade, o de que u For~;:~
deve colocar-se u scrvico do Direito, ou se dcstruirú por si mesma, porque
violência gera violênciu.
Ninguém mais accit:t a existí:nci:t de naçilo "gendurmc", principalmente
quando as gmndes potências não pretendem arriscar-se a um confronto de
forças, dc conscqüênci:ts urmagcdônicus.
~ur:1

O Sr. Itamar Franco (M OB - MG) - Permite V, E•• um upurlc'!
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Com muito pram,
nobre Senador.
O Sr.llamur Frunco (MDB- MG)- Apenas para cumprimentar V,
b• pelo seu pronuncinrnento c lembrar cxut:tmentc o que diz V. Ex• cm rc·
l:tçilu ils n:tçõcs puderosus do mundu. Ainda hi1 bem pouco tempo o C\·
Sccrctúrio de Estado norte-americano, 1\b~inger, di1.ia que o mumlo cm rc·
laç;'iu ii O armamemu era ummurH.lo bipolar, refcrindo-~c ü Rú~~iu c m1~ bt:J·
do~ Unidus. V, E.,. tcrn toda <I ruli1o na colocaçüu que fa1. nc~ta li.l~dc cm rc·
l;l~'ito it~ ~00 milhas. E para lcmbmr, Senador Luil Cavalcantl.", comu ;1~
IWt;lic~ podcrma~. sohrctmJu 1."~\i.l~ duus Jwçõc~. ~JUC ditam nurma~. cnc;~rum
n problema de ;1rn1a~ cnnvcnciunai~ c arrnu~ cstratéf!iCa~: l'urn rcl;r~·:~~~ ao
problema da., chamadas armu~ cunvcnciunai~. Rth~i;l c bt:idu~ Unitlo~ per·
tnitcm que cl;1, ,c_iam di'L'Utida' 1111 nr~ani~llhl llllerna~·lonal, na 01" li: 11111\
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u~ chamudus urmus estrutégicus elus retirum do plení1rio da ONU pura dbcu·
Que devo dizer amanhã, cm Rccirc, Sr. Presidente c Srs. Senadores?
tir separadumc:nte. Ruziio pt:la qual, como Senador du Oposição, nilo cm
Hli um:1 instabilidade político-}nstitucional, uma instahilidude politico·
nome dn minhu buncudu, mus como simples Senudor du Opoaiçfio e rc:pre· partidúriu: não se s:1he se vão acabar os partidos ou, ~e acabando os partidos,
sc:ntantc de Minus Gerais, uplaudo neste instante u rala de V. Ex•
vão cri:lr o rluripurtidarismo.
Toda aquela área uguurda unsiosamente a pal<~vra de ordem, a palavra
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Muito obrigado, 5<de esperanç<~, e devo conressar, da tribuna do Senado, que em Recire, onde
nudor Itamar Franco.
Esse aspecto que V. Ex• rrisou é bem o caso do lei do leão: restrição pura purticirarei amanhil da reunião da SUDENE, diante dessa instubilidade tilo
grande, não saberei di1.er quuis os objctivos, quuis os caminhos que teremos
os outros, para mim lcilo, não,
que palmilhar.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Mt~s, uma coisa, Sr. Presidente c Srs. Senadores, poderei dizer: há no Se·
Bem diz o povo que Deus escreve certo por linhas tortas: pura o bem d:1~
nações mais rrucus, permitiu Ele que um Estudo ateu se trnnsrormasse numa nado uma grnnde preocupação pela inflação e pelos baixos salâ.rios; os Sena·
superpotência. Assim, enquanto os grandes se litum nos olhos, descobrindo dores estão conscicntizados de que este salúrio que af está nüo atende nem de
cadu qual o medo no rundo das pupilas do outro, as nações subdesenvolvidas longe nem de perto ao interesse maior daqueles que precisam viver às custas
do seu labor.
c emergentes podem seguir o seu destino.
Uma coisa poderei dizer à Imprensa do Nordeste: o Senado está cons·
Eru o que tinhu a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem! Palmas.)
ciente de que deve haver uma rerormulaçào total na politica econOmica do
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se· Governo, a começar pela filos-o lia que há anos nos domina, na qual o linan·
nador Lúzaro Burbozu, puru uma comunicação.
cciro sobrepôs-se ao trabalho c à produção. O Senado está consciente de que
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO. Para uma comunicação. esta lilosolia deve desaparecer. porque acima do interesse do dinheiro possa
prcvulcccr o interesse do trubalho, o interesse da produçilo,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
E devo dizer, ainda, quando lá chegar, o seguinte: acima do interesse do
Como o Senado há de se recordar, hú poucos dias ocupei a atenção da
Casa, razendo um apelo dramático a S. Ex• o Sr. Ministro da Educação e Cu I· dinheiro deve prevulccer o interesse daqueles que almejam que o País cami·
tu ra, no sentido de que providenciasse a imediata liberação de uma verba de nhe para um ruturo cm que a sociedade possa viver em paz consigo mesma.
Como é que a sociedade pode viver cm paz senão dando oportunidade a
cerca de 30 milhões e 500 mil cruzeiros pam a Universidade Federal de Goiás,
cspecilicumente para a manutenção do seu Hospital das Clfnicas, que não t: todos :1queles que queiram c podem trabalhar, para que possam viver às suas
apenas um hospital-escola, mas que é, sobretudo, Sr. Presidente, Srs. Sena- custas c às custas do seu labor?
O meu pronunciamento nu tarde de hoje tem um significado, um sentido
dores, o único hospital que em Goiás presta assisténcia gratuita a toda umu
mussa de deserdados da sorte que povoam não apenas Goiús, mas tamb~m maior, que é o de aquilatar entre a rarça do trabalho c a rorça do capital- a
rorça do triibalho que produz, e que deve ser aquilatada partindo-se de um
outros Estudos do País, principalmente do Norte c da Amazõnia.
Na ocasião, Sr. Presidente c Srs. Senadores, tive a solidariedade, aqui, do princípio novo dentro de um prisma Ç!Tl que tivesse toda a sua dcrcsa.
Devo conressar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que cm nosso País quem
eminente Líder do Governo, Senador Jarbas Passarinho, que prometeu envi·
dar csrorços no sentido de que, detivamente, aquele hospital .. escolu, o Hospi· tem dinheiro vivo, quem tem o dinheiro cm espécie vive bem; duplica, a cada
tal das Clínicas du Universidadc Federal de Goiás, não viesse: a ser fechado, <~no 4ue passa, o seu cabedal com todas us garantias, mus quem tem o traba·
lho c: qut:m tem u produção não tem nada.
porque dcsativado elu vinha sendo, Sr. Presidente, por ralta de recursos.

E o Líder do Governo, entendendo a posição dos goianos, e a nossa
al1iç:io cm particular, eretivamc:mte, levou o nosso pleito ao Sr. Ministro de
Eswdo da Educação e Cultura, c tive a honra de ser procurado, há poucus ho·
ras, relo Senador Jarbas Passarinho, - que infelizmente aqui não estú, quando S. EK• me comunicava que já estão sendo providenciados uquelcs re·
cursos, que scriio tiio importantes, para normalização do hospiHII·geral, o
chamado Hospitui-Escola da Universid:1de Federal de Goiás,
Aqui, Srs. Scn:Jdorcs, n:1 noss:1 tribuna de honra, se encontram o Mugni·
lico Reitor d:1 Universidade Fc:deml de Goiás, Prorcssor Jos~ Cruciano de
Aruújo, que se faz acompnnhar do eminente Proressor Cid Albernaz, Diretm
du Faculdiidc de Direito daquela Universidade. Sr. Presidente, aproveito 11
. generosill:u.le de V, EK•, em me concedendo u palavra sem que eu estivesse an·
tcs inscrito pam riil:tr, nesta rala que serÍI breve, par<! dar conhecimento, ali·
cial. ntJll o1pcnw• 11 S. Ex• o Magnifico Reitor e ao seu colega Diretor de uma
J:ts F:1culd:tdes ll:tqueln Univcrsidndc, mas, sobretudo dar conhecimento aos
goianos que jit hí1 n compromis:so fornwl da liberução desses recursos c, uma
ve1. liht:r:u.Jos. o Hospital das Clinic<~s dtl Universidade Feder:il de: Goiás po·
Uerit cnnlinuar ii sua tmjctóri:a, continu:1r prestundo os rr.:lev~tntcs serviços
4uc prt:.~ta ao povo goiano c ao povo brusileiro.
Era a comunicaçiln que querin razcr, S, Prt:sidcntc. (Muito bem!)
O SR. !'RESIDENTE (Luiz Vianu)- Concedo u pulavra "" nobre Se·
n:1dor Agcnor M~tria, por r..'r.!ssiio do nobre Scn:~dor Hc:nrique Santillo.
O SR. AGENOR MARIA (M DB- RN. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão Uo orador.) - Sr. Presidente, Srs. Scnndores:
Vwjo logo nwis li noite parti Recife:, onde, amunhU, representarei o Sena·
Uo na reuniiio do Consclho Dclibcrativo d:1 SUDENE.
Reconheço 4ue deverei ser procurado para diler uo Nordcstt:, :tlravés da
imprcma dillJUclu itrca, quais .'iilo as esperanças, quuis si1o nu realilladc o.~o
nossos ohjetivo~.
A NuçUn, Sr. Prc~illcntc c Srs. Senadorc.~, vive cm fa~e de tnm~içiiu 4ue
rClJUCr de cu da urn de nús ntto sl1 c.~pírito público c Jcsprcndintcnto, rnas, ;tci·
m;t tlc tudn, patriutismo.
A ~ituat;:'Hl, na realidade, ê muito difkil. Daí por que sonws ubrigadtl.s a
conrt:~~ar lJUC nós, lJUe estamos com ii responsubilidade t.le dar ;tinda u c~rc·
rant;u maior ;111 rm·o, ruiu pmlemtlS fracassar.

Duí, eu sentir que o SenJdo Federal se conscientiza de que precisamos
encontrar o modus ~·il't'ndi entre: o capital e o trabalho, pois só assim nós pode·
remos, dentro dessa concdtuaçào, encontrar um dispositivo natural para que
trahalho e c:1pital possam, de mãos dadas, desenvolver-se e progredir para o
bem da notcionalidadc e pura o bem do Pais.
Sr. Presidente, ni!.o é justo que o assalariado, o homem que produz, que o ho-mem que trabalha tenha dificuldades elementares de moradia e de alimen·
tuçrto. enquanto o dono do capital tem a satisraçào de ver dobrar, acudi! uno,
;ttrilvés do lucro exorbitante, a sua rortuna pesso<d.
O Sr, José Richa (MDB- PR)- Permite V. E;..' um aparte, nobre Se·
nad1)r Agenor Maria'?
O SR. AGENOR MARIA (M Dll- RN)- Devo dizer que< obsoluta·
mc:ntc net:c:ssãrio uma pausa, uma pausa profund~ para a mcdiiação, porque
o~ vaiare~ ~ticos c morab d:1 nos::.a socied:1dc c:::.tào sendo desmoronados por
urn capit:d alt:1mcnte egoísta. ~-tas não ê lógico nem evidente que o egoísmo
de un1 capil:ll matcri:ilist;J tenh:1l1 direiw de mas~acrar toda umu sociedade,
toda urn:1 crcnç;J, toda uma tradiçàll de princípios e vaiare~.

t dentro dess;t lilosofi<l c desse espírito que concedo o, aparte, com o
nwior prazer, iiO nobrt: Senador Jos~ Richa, representante do Est:1do do P:1·
ran:1.
O Sr. José Rlcha (M DB - PR) - Nobre Sem1dor Agcnor Maria, >OU
um do~ 4ue compartilham com V, EK• desse pens;Jmcnto de que deve huver
urn equilíbrio entre o C<!pital e ll trabalho, sem o 4ue não pode haver justiça
sm::ial. No Brusil, entretanto, sob a t:gidc desse modelo económico que nós da
Opo.,içiw niíu nos can.~arnos de combater, o capital tem uma supn:maciu total
sohrc u tr:~balho. E veja V. Ex• a injustiça; quase tod:1s as empresas neste
Pah. ou p;lril capital fixo, ou pum cupital de giro, ou p<lfa quulqucr tipo de
cupit:dit.at;;io, MH:orrcm-sc de linanciamentos do Govt:rno. t comum
pcn:cher-se, sobrc:tudo na Cllnstituiçào de empresas novas, o Governo lin:ln·
dand\l ;Hé K0 da composição linnl do capital da c:mpre~a. A~ur;J mesmo
nesse: programa descspc:mdo do PROÁLCOOL. é comum haver financiil·
mcntns Jc atê IOtJ!}[, da compo.~içàu do Ciipitul d:1 emprc~a. I::: justo, pergunto
:t \'. b.'. ;1 Nur,;iill, com n impo~to de tot.Ja a popui:Jt;iio brmileim, formar o
l.:;tpitilllJUC ~cril usufruído apcn:1s ror urna mci:t d!"tlli! de: dirctllrc~. cnlju:mto
1
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a imen~a maiori:1 dos lrahalhuJorc.:s vai ganhou sa1:'1rio mínimo? E justo que
m:ontcça uma .~ituaçt1o como essa? E o que.: é prior, alguém poderh1 dii'.cr:
"Horn, mas o~ donos do cilpital, os crnpre~úrios, nrcam com os riscos", Mus,
ne~tc Puis, quanto maior o financiamento obtido, menor é o risco Jaquclc~
que tomam o fin:mciamento! Ai cstú um exemplo típico ucontecido ain~a n.:t
semana passada: o grupo Atalla, que Jevc não sei quantos bilhões de cruzei·
ros :w Govcmo Federal. A situuçiio foi mal, c o que fa1. o Governo'!
Empresta-lhe mais dinheiro. Porque maior l.l "furo", nwior o cmpréslimo c
rn;lior a possibilidade de impunidade c de socorro dos Cl'lfrcs púhlico~ ;1 cSMIS
empresa.~. qu;~sc sempre mal :1dministradas, c t]uando niio também de~nnesta
mcnte administrmlas. E ugora, na semana passada, enquanto o Ministério da
L::ducaç;ju c Cultura lutava por uma \'erbu um pouco melhor p:mt n Orç:.1men·
to de 19SO- :t verba de 33 bilhõcs dc crulc:iros inicialmente ~olicitudot foi rc·
dut.ida para 22 bilhões de ~.":rut.ciros -o Sr. Atallu obtém do Governo, a juro
subsidiado, empréstimo de n:tdu mais nada menos do que 2 bilhõcs c 700 mi·
lhõc~ de cruzeiro~. o que equivaleu mais de JO% do orçamento da Educação
para· o ano de 1980. Concordo plcmuncnte com V. Ex• cm que cstft ludo crrado neste Pais. Parece-me que a essência de tudo isso é este modelo económico
que, teimosamcntc, o Governo insiste em não modilicar.

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- NobreScnudor José Richu,
antes de responder ao aparte de V. Ex•, devo dizer desta tribuna, a bem da razttO, :t bem da rnornlidadc, a bem da verdade, o seguinte: um Senador quando V. Ex• discursou há dois dins abordando o problema do contntbando
de café- dizia que se ele falasse do contrabando de café correria o risco de
ser assassinado, V. Ex• ntio é criança, c, quando assomou a esta tribuna para
dar conhecimento à Nação do tránco, do contrabando do caf'é, das nossas divisas que se esvaem através da perniciosidade de meia dúzia de brasileiros de·
sonestos, V. Ex• bem sabia disso, Mas, num gesto de patriotismo e de civismo, denunciou à Nação o que vem ocorrendo e, com essa atitude patriótica,
V. Ex• credenciou-se no meu conceito, no conceito daquelas que querem um
Brasil para os brasileiros, no conceito daqueles que imaginam um Brasil independente, E devo dizer u V. Ex•, Senador José Richa, que este Pais só ser{t indcpendentc algum dia quando o patriotismo estiver acima do interesse pessoal, quando o esprrito público estiver acima da vaidade, quando o despren·
dimento for mais forte do que a usura, ou do que o interesse subalterno. Infelizmente, isso não está ocorrendo.

A política partidária está sendo mais forte do que a politica patriótica,
no sentido de defender um maior interesse, que é o interesse da Pátria. G overnar ou administrar é sacrificio: governar ou administrar~ darmos de nós al·
guma coisa cm beneficio da comunidade; governar não é melhorar a situação
da família, não é fazer tráfico dc innuênciu, não é ter posiçtio. Enfim, não é
enriquccer·sc através dela. Não, Senador José Richa. Ser homcm público é,
ser o que V. Ex• vcm sendo, Sabe que pode ser assassinado, mas vem à tribunn c denuncia o contrabando do café, que prejudica o Pais c prejudica, enfim.
it economia desta Nação.
Eu me congratulo com V. Ex• c posso dizer que o nosso povo, os que tra·
bulham, que suam e produzem, esses, pouco estão se importando com política
idcológicn, porque nem sabem o que é politica ideológica. O que cle:t sabem é
que, :.1 c<td;.! ano que passa, eles compram menos com o valor do seu trabalho.
O que clcs sabem é que, cudn vez, suando mais, cles compram menos. O que
eles sabem, enfim, Senador José Richa, é que precisa haver uma mudança radiCill cm tudo que ai está, para que eles, que trabalham, possam ter o elemen·
ta r direito de, trabalhando, poder viver Us suas custas.
Jú disse dest01 tribuna que: está havendo a desagregação du família brusi·
leim. E por quê'? - Porque o poder aquisitivo do dono da casa cstú, u cada
ano que passa, mais baixo.
O dono da casa só tem, realmente, condições de mandar nu sua casu, se
ele puder manter a sua fam!lia. Na proporção que o dono du c:tsa tem con·
dições nnancciras para manter a casa, tem condições morais pura mundar ne·
lu, nms se clc nila tem situação linanceira, vai perdendo, puulutinumentc, 11
força morul dentro do seu próprio lar. A força do dono da casa se mede pelo
poder cconômico, ou seja, pelo seu poder aquisitivo, Se ele pode dar dinheiro
pum a mulher fazer a feira, vestir us nlhas, manter u casa, ele vai dirigir uquc·
lu famfli:1: nu horu em que ele niio puder pugur o aluguel, nu hora em que ele
niin puder manter 11 casa, nn horu cm que ele nào puder vestir os lilhos, cle, o
donn du CIISU, comcçarít u perder a suu indcpendênciu dentro do seu próprio
lar.
Esta é a realidallc do momento nacional, cstu u grande vcrdude dos diu~
atuais que vivemo~ no Urusil: ll chefe de fumlliu ussuluriado e~tú perllenllo o
controle da 'itla Cilsa c, por qui;'!- Pon1uc o sulário ntto Jít a ele a oporluni·
d:ttlc: de manter a sua famíli:~, c na hora, repito, cm que o Uono du ~.:asu ni'1o

ruller manter :t família, cumcç:m't a perder ii independência dentro de
própri:t ca~a.

~ua

Con~idero, Sr. Pre~idente,

Srs. Sen;1dorcs, o problema dtt fumília u mo1i~
cm que se dcbiltc, :llualmcnh:, a nacionalidade brasileiru. E 7H~;, do~ a~
~alariadm vivem mal. O assalariudo vive em dificuldades tremendas, c ntio é
justo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que aqueles que vivem de salârio, não
possam ter o clcrnentur direito de dizer: "Eu sou pobre, mns vivo l'ls minhas
custas",
Trabalhar, acordotr pela mmlrugad:t, tomar 2 ou 3 ônibu~. su:tr, i: alg11 Llc: de·
..,ilg.rud:ivcl, mm; o que dá motivuç\to u esse homem de se destoem ptlfllll tru·
halho í: ele poder dizer: "Eu sou pobre, mas vivo às minhas custa~".
Mas, pelo umor de Deus, Sr. Presidente, Srs. Senadores! Com o salário
que está JÍ, <Juem é que, sendo ussalariado, pode dizer quc vive its próprias
cust:1.o;'! l:ntüo eu rcrguntaria: Se o homem trahulhu c nüo pode ter o clcmcnlar direito de di1.er que é pobre, mas, trabalhando, vive às custas dele, qunl a
motivaç~o que ele v:li ter pura o trabulho'! Se esse homem perde a motivação
para o trí!b;dho, ele rcrdc o interesse pelo trabalho; depoi~ que ele perde o interesse relo tmbalho, o que é quc vem a seguir~ Ele torna-se um amoral, porque homem que é pobre c precisa trabalhar para viver através do seu trab:1lho
c perde o interesse por esse trabalho, é lógico que vai ter que rerdcr, a seguir,
a sua dignidade, a sua compostura, o seu próprio sentimento de pudor. E eu
devo conressar à Casa que não é a primeira vez que digo isto. O homem perde
a !'iaitde, mas pode recobri1-la; ele perde o emprego e pode conscguir outro,
mus, se ele pcrdcr o sentimento de pudor, se ele perder a vergonha, elc não v•ti
conseguir mais recuperá-los, Daf a necessidade de o Governo criar condições
de dar a quem trabalha o direito de, trabalhando, poder viver pelo trabalho
ils suas custus, porque, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é humannmente impossível que o homem, trabalhando, ntio possa, realmente, ter este direitoo direito de viver às custas do seu labor.
Eu j~ disse desta tribuna, por várias vezes, que nào sou contra o capital.
Não; mas, acho que precisa haver um disciplinamento, precisa haver um modU.\' 1'/'vntdi entre o curital e o trabalho, para que aqueles que trabalham, trabalhando, possam ter, pelo menos, esse elementar direito de, trubalhundo,
poder viver às suas custas, às custas do seu labor.
A Casa tcm-me escutado há muis de quatro anos a respeito dcsta realidade, Eu desejava auscultar o aparte de alguns dos Srs. Senadores, a respeite
desta minha idéia, deste meu sentimento, desta realidade gritantc, porque cu
devo confe!isar, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que acho importante quc
aqueles que querem fazer politica, que querem ser Presidente, que querem ser
Govcrnudor, compreendam que o povo, na sua essénci<~., vive mal; que o po·
vu, na suu maioria, sofre, e está ern nós, em nós que o representamos, a obrigação dc dcfendcr, custe o que custar, csses princípios elementares.
Eu olho da tribuna c revejo na minha frente o Senador Alberto Silva, um
homcm do Nordeste, q~e trouxe para esta Casa, há questão de dois meses, se
muito, o estudo do marmeleiro, no qual nós podíamos ter um teor extraordinitriu de combustível, não só melhorando a situação da área do Nordeste,
como melhorando, na realidade, a nossa economia. O estudo do Senador AI·
bertu Silva nào teve, por parte da imprensa, a divulgaçito que realmente merece: é corno 11 minha preocupação u rcspeito do sulário,
Estive, há trés dias num hospital aqui de Brusilia; fui cercado por vftrios
fu[lcionários, quando tomaram conhecimento de que cu cru Senador da Re·
públic:t. A preocupuçi1o daqueles funcionários do hospital, atcndcntc!t, enfermeiros, enfcrmcir:ts, era o problema do salário. O sulário, cm Brasfliu, lica cm
torno de CrS 3.200,00 pura o atendente e a enfermeira. Dcscontudos llS cnciiT·
gos sociilis, o liquido que cssa gente recebe é CrS 2.900,00, Não quero f;tlm
ainda no aluguel. Devo tão-somente falar na marmita, no almoço, de
Cr~ 30,00, pago por eles, o que representa Cr~ 750,00 mensais, que. com
mais Cr$ 750,00 do transporte, somam CrS 1.500,00.
~ériu

O Sr. Alberto Silva (ARENA - PI)- Permite V, Ex• um upurtc'!
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Só um momento. Muis de
70% do assuluriudo de Hrusrtia que gnnha na faixa de CrS 3.200,00 ficam corn
CrS 1.400,00 pura representar, com esta importância, o aluguel, a alimentuçiiu, :1 cducaçiio dos filhos, os remédios, a vestimenta, etc. l'clo :m10r de
Deu~! lst11 é dcmuis. Chcgou u um ponto que nào dit muis pur:t usperar. Nú~.
que nus dizemo~ represent;mte!l. do povo, precisamos usur du tribunu pura
:tnulisur com profundidudc: esta reulidude gritante, que deve palpitar cm nossos cora<;l1es, no sentido de cncontrurmos pur:1 esta multidiln um l':tminho,
um caminho de e~opcran~,:u,
E cum o maior pruzcr que concedo o :~rartc uo nuhrc Senador Albert c
Silv:.t.

Agu~lu
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O Sr. Alberto Silva (ARENA- PI)- PeiWO líccnç:1 a pena~ par:J, acom·
panhandn o discurso do nohre Senador, cm que fui cit;nlu nominulmcntc u
rc~pcito dn estudo que aqui trouxe do marmeleiro ne)!rO llo Nnrdc.:~h:, d1zc.:r
~.tuc entendo pc:rfc:itumente •• lutu dn Senador Agennr Mariu nu ~ua úrca, no
:.c LI R tu Grande do Norte ti"10 ~;ofridn quanto o meu Piauí, c as~l!gurur-lhe yue
a noso.;a lu tu continuu, no sentido t.lc fazer com que aquele arbusto que é, real·
mente, um milHgn: da naturew rara os brasileiros, pma os nordestinos, po~!>a
vir a dm aquele sal.írio que S. Ex• tunto ulmeja paru o homem do Nordeste: c.:
prmdp:tlmcntc pari! o homem do campo. Se~undo m nos!>m estudos. 10 hc~o:·
tllres dc marmeleiro pudem rrop1ciar a um homem trabalhador rural um sa·
lário ;Lproximadamcntc de~ a lO mil cruzcirm por mês. Era o ap:trte que da·
rill, Sen>~dor A)!cnur Maria, corno :.tgradccimento pcl:.1 referência que V. Ex•
fez lltl CS!Lilhl que aqui trOIIXC.:.

O SR. AGE:-iOR MARIA (M DB- RN)- Mui to obrigado. Senador
Alberto Silva.
O Sr. Humberto Lucena {M Dl\ -

PB) -

Permite V. Ex• um aparte'!

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com o maior prazer. Sena·
dor H umbcrto Lucena.
O Sr. Humberto Luc~na (MDB- PB)- Dt:!>cjo dizer que as prcocuque V, Ex• revela neste discurso são as que dominam o espírito do to·
dos os que compõem o Movimento Democrático Brasileiro, na sua luta por
uma melhoria das condições de vida do povo brasileiro. Ainda hoje, os jor·
nais de todo o Pais abrem manchete, anunciando que o Govc:rno, atravé~ do
Conselho de Desenvolvimento Económico, deliberou fixar uma nova politica
salmial. E V. Ex• viu que, nas .'iuas linhas c cntrelhinhas. o que foi resolvido
veio ao encontro de antigas proposições da Oposição brasileira, nesta Ca!>a
do Congresso e na Cf1mura dos Deputados. Agora, ao meu ver. nobre Sena·
dor Agenor Maria, faz-se mister a esta altura que as linhas gerais da nova
polftica salarial, que se resumem sobretudo num reajuste mais frequente do
salário, diante do aumento constante do custo de vida, dentro dessa espiral
innucionárin em que nos encontramos, sejam estendidas por igual, desde lo·
go, ao funcionalismo público civil da União, de suas autarquias e demais órgãos da administração indireta. Não se pode compreender que só aquc:les que
trab:1lham na empresa privada venham a ser beneficiários dessa nova politica
salnrial. Os servidores públicos também merecem idêntico tratamento por
parte do Governo.
paçõc~

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Humberto Lucena.
eu acredito que aqueles que tém um salário abaixo de 5 salários mínimos, seja
o militar, seja o civil, seja o operário, enfim, aqueles que têm um salário infi·
mo, esses devam ter uma participação ativa dentro dessa nova reconsideração, porque não tem sentido que o assalariado de baixa renda. como ope·
rário, tenha condições de ser aumentado c o funcionário público não tenha.
Qu;llquer tipo de utividade, civil ou militar, que esteja dentro desse salário
ínfimo precisa, realmente, ter sua situação restabelecida.
Agora, o aspecto importante deste Pais é o problema aluguel. O Governo precisa congelar os preços dos aluguéis, custe o que custar: os aluguéis estão infelidtundo a família brasileira c o Banco Nacional da Habitação cst{t
cobrando um;~ taxa acima da possibilidade dessa família brasileira.
Enll1o, o meu apelo é: no sentido de que o BNH pusse a cobrar uma taxa
dentro das possibilidades do morador, do inquilino. Não tem sentido o BNt-1
estar cohrando, entre juros c correção monetária, 57% do custo do dinheiro
da ca:-,a. O custo do dinheiro da casa cobrado pelo BN H está muito acima
não só da possibilidade do nosso operllrio, como está muito acima du rentabilidade do mesmo.
Entiio, o meu discurso, concluindo e agradecendo à Mesa, ê no sentido
dc.: que: aquc:les que ganham abaixo de 5 salários possam ser vistos no sentido
1.lt: que:, trabalhando, possum ter um sulârio U altura de suas necessidades e
que o Governo tome u iniciativa de estudar, não só u possibilidade imediata
de congcl:~r os aluguéis, mas fazer com que o BNH possa construir casas pura
u f:unilia brasileira, casas condizcntc:s, no sentido de tinir, de todos aqueles
que p11g<tm o:tlugucl ou pre.\t<:tçi'io de casu própri;~, esse laço terrível que vem
enforcando, 11 cada dia, aqueles que ni"to possuem casa própritl em nosso Pai:->.
Sr. l)rcsidc:ntc, ttgrudcco a dc:feri:nciu du Mesa c me despeço do Scmu.lo
até a pró:dmu semana, se Deus nssim o permitir. (Muito bem!)

O SI!. PRESIDENTE(Ni\o Coelho)- Com" P"l"vr" o nobre Senador
I knriqm· de l.a Kocquc.

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA. Pronun'i" o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre!>idcntc, Srs. Scnadorc:-.:
o., meu., ngradccimentos ao nobre Senador Gabriel 1-ierme~. roL, a ele,
cedendo-me a ~ua in~criçfw, devo a chance de proferir a fala que ~c ~et•uc.:
O arquivo .~ilencinso das palavras, o dicionário, tilo ahrangc.:ntt.: cm sua
dc~tinaçàu c qua~e ~cmprl! cm seu contexto, é, na re:~lidadc. cm certo~ in~tan·
tcs d:~ vida, minúsculo, na busca encetada nos seu~ va!ltos meandros.
Quai~ o., termo., com que dcvn agr01dccer aos c:minentcs colc~as, tanta
hllndi!dc c tanhl apreço no discurso que redigi !.obre a ani,.tia e qLc foi rrolc·
rido pelo eminente Sen<.tdor Alt:xandre Costa? Rcliro·me am aparte~ com11·
ventes que inteRram a :-.ua plenitude.
Ni'to sei, ma:-. por certo existe cm algum salmo o conceito: "Dt:us r.:om:c:dc
cm dobro o que do coração parte com grandczu c a feto". Ê o que desejo am
meus frittcnm companheiros do Scn:.~do da Repúblic<~.
Sr. Presidente. Sr:-,. Scn:~dores:
Vinte c cinco anos já transcorreram, c a lembrança e a obra do eminente:
Presidente Getúlio Vargas continua viva, ditando condut<~ll c inccntiv;mdo
l.'onsciéncias.
Foi a 24 de ago~to de IY54, que: ele, não permitindo que a !lua ho.mra fo~~e
de roldão na lama da calúnia c da paixão política a mais virulenta, imolou-se
çomo forma de protesto contra aqueles que, não respeitando-o, esquccwm o
muito que ele: fez pela Pútria. A esta deu a ~ua vida cm holocausto. Gcstú~
tais, só praticam os heróis c os mártires.
A sua lembrança me comove c obriga-me a proclamar toda~ as vezes que
ii oportunidude me faculta do muito que lhe liquci a dever e a obra gigantesça
l.jUt: pelo Bmsil ele rc:alizou.
Com a sua exemplar fidelidade aos reiterados compromissos de restituir
o Pais à plenitude duvida dc:mocrática, o Presidente: João Baptista Figueiredo
submeteu à apreciação do Congresso Nacional, o projeto de anistia politica,
pela qual tanto ansiava a Nação,
Com curto prazo, ele teve a sua tramitação nas casas que encarnam aso·
bcrania popular.
Ergo desta tribuna a minha voz para saudá-lo, enaltecendo uma inicia ti·
va que marcou decisiva etapa no processo de nossa evolução política e do
aprimoramento das instituições que regem a vida nacional.
Qualquer que tenha sido a posição dos partidos, f:~cc à proposição presidencial, i: preciso reconhecer, antes de tudo, o seu significado politico.(: esse
significado que importa destacar nesta hora de reencontro do Estado com a
sociedade,
A~ proposições submetidas :~o Congresso, partem dos representantes da
soberania popular, que têm abrigo nus duas Casas do Legislativo, ou do Poder Executivo, estão sujeitas ao crivo da critica parlamentar, como é da assên·
da dos regimes dc:mocráticos.
Aprimorar as leis que os Poderes da República elaboram é·uma atribuição específica do Poder Legislativo, atribuição que d~corrc do próprio
fato de ser a Instituição que se situa mais próxima do pensamento popul;tr.
Mas e~se desempenho não elimina, antes impõe, aos Congressistas o dever de
levantarem sua voz em louvor das atitudes dos demais Poaercs da Rcpúblic:t,
quando assumidas cm consonância com os sentimentos nacionais.
Este, c mio outro, é o preciso caso da proposição do Presidente Figueiredo sobre a anistia. Cube uma referência então muito c::specialuo esforço c lt
dedicação cm huscã-lo como solução poss[ve\ ao Ministro Pctrónio Portcllu,
que ;~ssim participa dos aplausos de toda a Nação quando esses se dirigem ao
seu primeiro mandatário. E a esses aplausos que junto a minha voz.
Ato de alta compreensão, a anistia ê, acima de tudo, um gesto de sabedoria política. Assim ela vem sc:ndo entendida deSde os primórdios da ch·ilizaçào ocidental, cujos valores modelam a nossa vida.
Por isso mesmo este Instituto Jurídico, que elimina a trâgica diferença en·
trc vencidos t: vencedores, incorporou-se à nossa história política como uma
das tradições mais caras <tos sentimentos de generosidade do povo brasileiro.
Há 325 unos vemo-lo ressurgir nu nossa história como um instrumento
de pacilicaç;io nacional. E de se sulientar que este ato de grandeza, que ins·
taurou umu situucl1o presente cm toda a nossa história, não se limitou ii bcne·
liciiH o~ hmsilciro~ que tivessem atentado contra a scgumnçu do Estado.
r\ anistiu de 1645, na sul! gencrusa amplitude, beneficiou niio só os ho·
lunde,.cs como todos que lutaram uo seu lado. Considerando que a ~ucrra
c.:nntm u inva,.or OIS!iinala o nascimento de nos:-,;1 consciCncin n;tcional, vemos
a generosidade do sentimento de magnanimidadt" que ;t in~pirou na sua
ahrangi:ncia indiscriminatória. Aquela ~ituaçi10, ~cm d11vida, c:r>l div~:rsa da
atua1.
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,\ partir de então, chega-se a quusc:: umu centena o número dc aios IIS~C· ~cntir u Su:~ Excelência que é chegada a hora de renetir sobre os milhares dc
mclhndos que, utn1vcssando u nossa vivit:ncia pública na Colôniu, no Reino, hr<1silciros que ficaram foru duunistiu, u lim de que Sua Excell:nciu possuno 1mpí:rio e na República, rt:stubclcccu a P>l"l entre os brusileiros desuvindos, desde que i: sua a competência constitucional - no menor pri.II.O de tempo
desarmundo espíritos, Juncando no corucilo da nacionnlidude 11s scmcntes fc· possível, c.:nviur um novo projeto ao Congresso Nucionul, paru que, ufinnl,
pos.~umos ulcuncar :1 verdadeira reconciliação nacional.
cundas d;1 concórdia c da conciliaçUo.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- Nobre Se·
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- V. Ex• me permite um uparte?
nador, a opinião é meramente pessoal: dizia, ontem, a dois jornulislils que
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE(ARENA- MA)- Com muita pediam :1 minhu opinião sobre declaração do Ministro Godinho que. com
honru, nobre Senador.
tanto brilho ocupu uma das cadcirus du Corte Castrense, quanto à dcclaruçào
O Sr. Gabriel Herme• (ARENA - PA) -.Nobre Senndor Henrique de de S. Ex• no sentido de que outro projeto de anistia viria; dizia uosdoi~jornu·
L01 Rocque, o discurso de V, Ex•, desde as primeirns pulnvras, é uma mensa- listas, repito, que estava convencido de que o Presidente du Rcpúblicu iriu ex·
gem dt: ólmizude, umu mensugem de concórdia. Suas palavras sUo repousantes pcctar as conseqUências da anistia agora concedida, paru que, verificando c
p01ru nós que o ouvimos. Interrompi V, Ex• nestn parte do seu humano dis· tesLUndo aqueles que não foram ubrung~dos pela medida, pudesse, com juízo
curso, para dizer du nossu alegria, do nosso momento de repouco que recebe· seguro, aquilatar du necessidade de outro projeto que viesse ser mais abran·
mos com a palavra de V. Ex• Jlt é do andamento da vidu parlamentar do meu gente.
ilustre amigo esta tonalidnde de concórdia, de conciliação, de bondudc. E isto
E hoje, com ;1lcgriu,lendo nu imprensa declarações de meu eminentfssi·
eu digo com segurança pelo convfvio que tivemos, hú longos unos, na Câmarn mo Lider, Senador Jurbas Passarinho, quando, assinalando que, com o veto
dos Deputudos, onde sempre tivemos em Henrique de La Rocque um compu· de Sua Excelência o Senhor Presidente da Repúblicn, os funcionários punidos
nheiro bom, pronto a colaborar, a ajudar, nilo apenns dentro das funções que c com punições com cunho político teriam ficado obstuculados da anistia, S.
lhe ct~biam como I9·Secrctário naquela Casa, mas, acima de tudo, de procu· Ex• prenunciava que medida viria do Executivo, pura que esse grande número
rar ajudar os companheiros. E agora V. Ex• começa se referindo, de uma ma· de brasileiros niio ficasse de fora da benesse presidencial, nesta hora em que
ncira carinhosa, aos seus colegas, c, logo a seguir, a todos nqueles que sofrem se procura uma única coisa: a união fraterna dos brasileiros.
e que estilo recebendo hoje aquilo que chamamos a palavra de concórdia do
O Sr. JO!é Lin•(ARENA- CE)- Pcrmite·me V. Ex• um aparte, nobre
Prcsidt:nte da República com a anistia. Senador Henrique de Lu Rocquc, V.
Senador?
Ex• truz tr01nqUilidude ao Congresso, traz tranqUilidade a cstu Casa. E eu
dígo.lhe, com o coração bem aberto: é umn alegria quando V, Ex• se levanta
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- Com muita
paru falar, porque nós já estamos prcpnrudos para receber, pela paluvru de V. honra, nobre Scnudor.
Ex•, ;;~lgumu coisu de útil, de bom pura o País, pura todos nós.
O Sr. Jooé Lins (ARENA -CE) - Nobre Senador Hcnriq•• de La
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- Nobre Se- Rocque, V. Ex• esteve alguns dias ausente desta Casa. Nós, as seu:<. colegas,
nador Gabriel Hermes, um dos privilégios da minha modesta vida públicu ~ soubemos que V. Ex• esteve adoentado cm São Paulo. Nessa épocu, o nobre
ter tido, na pessoa de V. Ex•, um dos mais admiráveis amigos. Companheiros Senudor Alc)l.andre Costa leu, da tribuna deste plenúrio, o seu di!i!curso que
por tantos anos na Câmara dos Deputados e hoje ambos exercendo a respon· nos comoveu a todos. V, Ex• sabe que i: uma das pessoas mais queridas destu
subilidade de Senadores da República, cabe·me, nesse instante, agradecer as Cusu. Pelo seu trubalho no longo dos anos, pela sua utuaçüo, sobretudo nest:1
palavras afctuosus dirigidas ao seu velho amigo e seu velho companheiro, c fuse da Revolução, V. Ex• pode, com todu justiça, ser considerado Senador
lhe dizer que a minha vida, moldada nesses sentimentos, é a conscicntizaçilo du moderaçiio, o Senador do equilíbrio, o precursor da anistiu c da pucifi·
de que ela deve ser realmente, toda ela, orientada nos melhores ditames da caciio da família brasileira. Receba V. Ex• os nossos aplau!los pelo discurso
concórdia e da paz social.
que foi lido pelo Senador Alcxnndre Costu c por este que, hoje:, complet:~ o
P:IÍs que nasceu sob o signo da Cruz, o Brasil compreendeu desde cedo o seu pensumento c que mostra a grundcza do seu coração.
ensinamento bíblico que: nos adverte que "toda casa dividida acaba voltuda
O Sr. Alberto Sihu (ARENA- PI)- Apoiado, Senador Joso Lins.
contru si mcsmu".
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA -MA)- Meu cmi·
Mas a unistin, Srs. Senadores, que o grundc constitucionalista que foi
João Burbalho, disse parecer untes medida inspirada pelos céus do que cxpe· nenh.: Líder, Senador José Lins, jú agradeci c renovo os agradc.:cimentos nào
diente de homens prudcntcs, não a devemos enc<~rar apenas como instrumento sô ao eminente Senador Alexundre Costa, musa todos os companheiros que,
Uc concórdia c de pacilicaçiio. Sendo esquecimento, ela ~também nto de con- com vivil cmoçi'1o p:mt mim, :.tp01rh:aram o rcpre~c::ntílntc do Maranhfio n<~·
solidacUo d;.t ordem democrática, porque subtrai vuloresjurídicos crn que <IS· qut:le momc.:nto em que, nUa pollcndo profcrir u fula que havia redigiUo, me·
sentam as sociedades civilizadas de tutelas que lhes são estranhas. Ao pro mo· Uitada, c, porque nüo dizé·la, ·corajosa, porque enfrc::nt:~va a tc.:mática difícil.
\'er :1 restomraçUo daqueles valores, colocando-os sobre a égide do Estudo de Aproveito i!SOT>l í.l oportunidade pura esclurecer ao Senado e, :.obrctudo, ao
Direito, <.~ anistia st: inocula nas sociedades, antt:s dilaceradas pelo ódio, os MDO, umu das detcrminudas emendas que apresentei, porque fui surpreendi·
germes du concórdia c da tolenincia. Por outro ludo, comunica vilitlid~tde do com alt:itura da Mensagem Presidencial, quando, cm determiuado artigo
nova ~~s ln.~tituiçõt:s Políticus, preservando-as do império dll arbitrio. A ~om· seu, ex4.'Juillo~ da anistia estavam aqueles 4ue tinlwm ~cus direito~ políticos
precnsfio deste duplo papel não poderá ocorrer senão UO!I verd<Jdeiro~ cstadis· cu~~•tdos por corrupçUo, Mc.:ditc.:i !!C valia ~~pena enfrentar a incompr!.!ensiw,
tus. 110~ homens de govcrno que sabem que a sociedade hum:uw, c ni'to o Esta· ~c era vltlido ser rn:.tl julgado, ou se era preferível ficur .:om a paz Ua minlm
do, i: u m11is percmptóriu das rcalidudes sociais.
consciência. Preferi ficur com a minha conscil:ncia, porque ~.:onhe~:ia de:...cnu:>
Dc~t•1 ;lll<l compreensão ~ testemunho irrctorquivcl o Prt:sidentc Joiio de c:tsos de companhciro~ cassudos soh o pretexto de corrupçJo. cornpunhci·
Buptista Figueirt:do. Ducorrt: este entendimento de sua sensibilidude politicu, ros es~es t[Ue ni1o souberam sequcr pMque tinham sido c:1s~allu~; comp:1nhei·
~14u;d, dcccrtu, nilo í: estrunhu il vivénciu militar. A import:incia que o Presi- ru~ esses que niio tiveram o privilégio de um processo, puru que nesse pro~.:es
dente: da Rr.:públic<l utribui ao Instituto da Anistia, como grundc c genermo !1.0 conduzbscm a su;1 defesa. E forum muito poucos: foram r:~ros :tqucles que
agente da concórdia e pacificação da fumilia brasileira, é uma umostrugcm de tendo sillo Cllssallns por corrupção, o Governo t::omplementou a ~Uil uçào
sua alta perccpç!o sócio-políticu,
prncc~sando-os, e cstcs tivcrum, sim, a pnluvra dosjudiciiirios ill<lccntando·os
O Sr. Humberlo Lucena (MDB- PO)- Permite V, Ex• um upurte'! ou confirmundo t1tos ditutoriuis.
Cl1nheço um cuso de comrwnheiro nosso, cussado pclu Revoluçiio por
O SR. HENRIQUt: DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- E um privi· umu p.~cudocorrupçllo, o quul tcve 11 sentença de absolvição do Juiz Federal
légio ouvir V, Ex•. nobre Senudor Humberto Luccn;L
Ue Siw P:wlo: teve essu sentcncu mantida pelo Tribunal Fedcrnl dc H.ccursm e
O Sr. Humberto Lucena (M DO - PB)- Todos nós neslil Cusu, im.Jc. teve essa sentençH Uo Trihurwl Federal de Recursos mnntidu iJ utwnimid:.de,
rcndcntcrncnte de po1rtido, temos o muior uprcço, 11 maior ndmiruçi10 por V. relo t.:olendo Supremo Tribunal Fcdcr:ll.
No Tribunal llc Recursos foi relator llc:.tu :tpcluçüo um homcm_incur·
E~• Conheço a grundct:a do seu espírito c, por isso, posso compn.:ender o ul·
c:.mce da~ sua~ p;llavr>l!it. Mo1s de~cjo ilproveitur u presença de V, Ex• nu trihu· ruptivd, cujo nome pronuncio sempre com uma grande emoçiio c imenMI res·
n11, puru npclm 11 V. Ex• que .~t: trunsforme num instrumento de concretiliu;iiu peito- o Sr. Ministro Milrcio Ribeiro. E Uilia sempre u este umign, lJll:lndn
de um itlc:.tl maior, que é a chumudu unistia umplu, gerul c irrestritu. Creio vivll ele e~t:~va, l[lle a ah~ulviçün dele devi:lmuito ú cnm~ern Uesse ma~;:istr:~
que V. Ex• com u prestígio Uo seu nome, com a sua rcspeitilbilidadc, tem to· du, o quul niiU ~c intimidando com urne;lçus tcvc 11 hmvuru dc, ao ler os ;1utos,
i.hts :.1~ condiçlle~ de cont:tctm com o Senhor Presidente Uu República c fuzer proclamar a s1Ja i11tegrul inocência; teve 11 venturu turnhérn, de ter corno relu·
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tordo ~cu prllí.:c~~un Sr. Ministro Aliomar Baleeiro, que, no Supremo Trihu·
na I, folheando aquele~ autos, l:lassilicou o proccs~n de uma ignomínia c de
uma iniqUid;u.h:.
Eu pcrgunlilv<.t a mim mesmo, por que J<.limc Citmam, Dirctor do Jornal
dt• flr(m'/ia, Proprietário du Rádio, em AnhangUeru, proprietário de tantas rádios t.:m Goiíts, homt.:m de Hestações de rádios c de Hjornais, cntrc clcs o Jornal dt• Jlrwi/ia, O Popular, de Goiús, c, cu indagava a de todas as vczcs cm
que nos cncontritv:.tmos: Você jú soube qual foi a corrupçüo que dcterminou
a suu cuss<.tçUo'! E cle me dizia: "Continuo na ignorânciu dela",
A mim, então, repugnava-me vcr n:t lei um artigo que não pcrmiti:.t que
csscs homens tivessem u suu reabilitação moral. O homem ao qual me refiro c
4ue foi uhsolvido por três inst{tncias, vivo não cstú mais. Está debaixo da ter·
r:t e scpultudo foi, com a amargura da sua cassllçi'io: mas os seus lilhos ai cs·
tão, a su:t família ai está a polici:tr a conduta do Governo, num:.a hor:.a cm que,
no flrojeto d<.t Anistia, procurava, sem discriminaçiio, com poucas cxceçõcs,
unir u f;tmili<t bntsileim, retimndo c confessando alguns equívocos n:volucion;'trios, tiio comuns cm todos os movimentos armados, pelo País inteiro.
Niio há rcvoluçào que não tenha os seus erros. Vamos examinar a Rcvolução Francesa, vamos examinar as revoluções em todo o mundo. Em todas
elas, constatumos injustiças enormes, constatamos até a condenação daqueles
que :.a pregaram, que as lizcmm c que por elas lutaram. De modo que, essas
injustiças, esscs equívocos não são exclusivos e nem singulares li Revolução
brasilcir:.a. Eles integram o movimento da vida do povo cm que, a Constituição rompida, o Governo russa a não ter freios c na revolução está dito que
o próprio Direito não pode mais ter a sua vivt:ncia e a sua mzão de scr. E, foi
por isto que, enfrentando incompreensões, enfrentando dcclar:.ações de em i·
ncntes doM DB quc não compreendiam- como se o Governo pudesse anis·
tiur quem tivesse sido cassado por corrupção - eu tive, modêstia à parte, a
coragem de emendar a Mensagem c o Governo se sensibilizou, retirando do
texto este artigo que me parecia, no meu modesto modo de entender, uma excrescência e uma reparação a brasileiros que foram injustiçados.
E prosseguindo, Srs. Senadores:
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O SH. PRESJDE~TE (G<~hricll-lcrme~)- Sohrc a mes;t,'comunic:u;iio

qut.:

~crú

lida pelo Sr. 1~'-Secrctúrio.
E lida a Jeguinte

OI·ICIO N• 1115/19-CAR
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de 1979.

Senhor Presidente:
Apraz·me comunicar u V. Ex• que, por deliberação desta Comissão, o
nohre Scn;~dor Agcnor Muria foi dcsign .. do p:.aru particip:.ar da n;uniào do
Conselho Deliberativo da SU DENE, u ser rc:tlizad:.a entre os dias 30 de agos·
to c 6 de setembro do corrente ano.
flrevalcço-me da oportunidude pum reiterar-lhe os meus protestos de
alta cstim:t c distinta consider:.ação.- Antônio Mendes Canale, Presidcnte du
Comissão de Assuntos Regionais.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - A comunicação lida vai à
publicação.
Sohre :.a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. lll-Secretário.
E lido n

Je]:UÍtllt'

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 260, DE 1979
1nlerprelo o parágrafo único do arl. 11 da Lei n• 6,082, de 10 de
julho de 1974.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" A Administr:.açi'io Públic::t a que se refere o parágrafo único do
art. li da Lei n• 6.082, de lO de julho de 1974, é a de âmbito federal, estadu~l
ou municipal.
Art. 211 Esta Lei entra em vigor na d:.at:.a de sua publicação,
Art. 311 Revogam-se as disposições em contrário.
Juslificaçào

O parâgrafo único do art. li da Lei n• 6.082, de 10 de julho de 1974, esta·
Repetidas vezes, afirmou o Presidente Figueiredo que lugar de brasileiro
é: no Brasil. Com o projeto da anistia que remeteu ao Congresso Nacional, beleceu o seguinte:
aquela sentcnçu deixou de ser uma frase para se transformar numa realidade
••Poderão igualmente concorrer à transposição ou transforpalpitante. Maridos, pais, filhos, irmãs, noivos e entes queridos que se enconmução dos respectivos cargos efetivos do Quadro Permanente os
travam apartados do convívio familiar têm a oportunidade de retornar aos
funcionários de outros órgãos da Administração Pública, que se en·
seus lares, reinaugurar as suas vidas nu qual, de certo, não haverá lugar para
centrem prestando serviços aos Tribunais Regionais Eleitorais na
o ódio e o desejo de vindita. A anistia é o bálsamo que cicatriza todas as feriqualidade de requisitados, desde que haja concordância do órgão de
das, restaurando na sua integridade os sentimentos fraternos que resgatam o
origem."
ser humano para a prática da bondade e o exercício cristão da solidariedade.
Por sua vez, o art. 19 da mesm:.a lei foi assim redigido:
Srs. Senadores:
··o TSE b::tixará as Instruções neccssíirias, a serem observadas
pelos Tribunais Regionais Eleitorais, para o cumprimento Qa pre·
Representando nesta Casa do Congresso Nacionul o Maranhão, quero
recordar uma das maiores glórias intelectuais de minha terra. Recordo Joi10
sente Lei."
Fr:tncisco Lisbo:t, nome cor~sular da cultura brasileira, jornalista, histori:t·
E o Diário da Justiça, de I 3.09.74, plublicou a Resolução n• 9.649, que
dor, pcnsudor político o qu:tl os nomes de m:.aior relevo do pcnsamcnto naciobaixa as referidas Instruções.
nal prochtmam como cxpressào mais luminosa do nosso liberalismo. Em seu
O art. 33 da citadu Resolução dispõe textualmente::
memorúvel discurso de 12 de novembro de 1849, cm que defendi<.t com vigor c
"Os funcionitrios de outros órgãos da Administração Pública
brilho <.i concessão d:.t anistia aos insurrctos da Praieira de 1848, revolução
Federal, que se encontrem prestando serviços aos Tribunais Rcgioque foi. no Bmsil, uma ressonüncia du chamadu "primuvera dos povos", dis·
n;.tis Elcitontis n<.i qualidade de requisitados, poderão igualmente:
curso que pela sua segurançn conceituai constitui um dos momentos mais altos
~.:oncorrer à trotnsposiçüo ou transformação dos rcspcctivos c:.trgos
de todll u histórm do nosso rcnsumcnto politico, sustentava que o triunfo di!
cfctivos, desde que haja concord:'tncia do órglto de origem."
uma forma de pensar niio pode implicar em proscrição e aniquilamento de
outr<.ts fornws de pcnsumento. A dcmocraci<t é: precisumcntc isto: tolerüncia
Quer diler, o TSE restringiu o campo da ap\icaçrto dulei. Em outras pacom os dissidentes, reconhecimento do direito de: participação da vida ptibli· litvras, distinguiu, onde a lei não distingue, prejudicando, a meu ver, sulvo
ca dos port<.~dores de formus de pensamento divergente. Dui o car~ter plu- melhor juizo, o direito <.1dquirido de dezenas de funcionúrios est:tdu;.ti~ c mu·
ralistico da vida dcmocr(ttica, tiio diverso da intr:msigénciu totulitilria, sej:t de nkipais quc hú muitos unos prestam serviço, como requisitudos, it J U!<.tiç;t
esquerda ou de dircit:t.
Eleitoral.
A anistia, corno j(t s:1lientci, <tli:m de pucificur a famíli<.i hr:tsilcira,
Tanto assim, que alguns Tribunais Regionais, entendendo diferentemen·
lembrando a todo~ que somos irmãos e dcvenws viver fraternalmente, é tam- te, fizeram o enquadramento de servidores das três áreas, federal, estadual e
hi:m funUamcnto de toda snciedade abert:t. El:~ tem ulto signincado humano, municipal.
quando reacende nos e~piritos mais apai:<.onados a no~lio de que nosso dever
O próprio Dt\SP, na Instrução Normativa n~' 67/77, Jc 11' de ahril de
l: ~cn·ir ii pútrl;t adnw da ir11runsigl:nci:1 de nossas convkçlies. E seu :!IIli ai· 11117, :Hl orientar n~ órginh de pessoal, a respeito t.lo provimcnlll de car~m c
l'ancc politico rt:~ide no f;ttn de instaur:u unHt sociedade cm que nfiolwju vcn· empregos da~ Cttc~oria~ hu11.:ionab intcp.rotnte~ dll l'lann de Cl;ts~i!ica~ito de
~·idu, c vencedores, ma~ sti homens capatcs de concordúncia cm turno do~
Ctrg1t~, c~latunc
f!l';uHlc~ prohlcrna' da pútria, que sú no\ pede lidclid;u..lc un sctt t.le~tinn de
"~.4- Nn t:a~n d11~ ~crvidnrc~ cstadu:1i~. munkip:11~ c do Ci11·
!Handeta hi,túrk;t,
vcrrw do l>i~tritnl-"cderal, o prnvirncntn de que trata C\\ a lN ac:trn:·
S;uhlo. ~~~'im, u )!e,lnlln Prc~idcntc .h1~111 Bapll~ta h)!uciredo, pclu ~cu
tar:t a c\nncra~,·:tllllll dispcn~a du ~crvid1tr, na rnc~ma data, dtl t.:!lf)!P
cmpcnlht de !"ater du Br;p,il ltllla f:11nilia un1da c fratl'rrl;l.
Pll htn~o·;\u de que \l'i:t ~~~·upallll'."
h;t 11 que titdl<i ;1 tl!ta. Sr. Prl·~idcntc. (.\1uiltt hl'lll~ l'allll;l\.)
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No c;tso do projeto, portunto, tmtu·sc de um:t nornt:l legal de cmítter
meramente interpretutivo.
Sal:t das Sessões, 9 de <~gosto de 1979,- Senador Humberto Lucena.
i.EG/SJ.A(',IO C/T,IDA

LEI N' ó.OH", DE lO DE JULHO DE 1974
Fixa os nlorcs de vencimentos dos cargos aos Grupos-Atlvidadcs
de Apoio Judlchirio, Serviços Auxiliares, Serviços de Transporte Qfi..
cial e Portaria, Artesanato, Outras Athldades de Nível Superior e
Outras Athidades de Nível Médio, dos Quadros Permanentes das Se..
cretarlas dos Tribunais Regionais Eleitorais, e dá outras providências.

AJ:osto de 1979

Tcrn :1 pal:tvra o nobre Senudor Jtam:tr Frnnco,
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG, Para encaminhar a votação,
Sem revisão do omdor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
t:: apenas para cxplicur it Cusu que, hoje pdu m:mhà, fui procurudo pelo
Senador Alcx:mdrc Costu, quc dcvcri1 preparar o purccer du Comissão Dirc·
tora. S. E.X' mio pôde f:tzê·lo, mus ussumiu o compromisso conosco- c evi·
dt:ntemcnte, com :1 própria Casn de que na quurtu·fcirn esse projeto poderi:1,
IHW<~mr..:ntt:, ser lr..:Y;Ldo i1 Ordem do Dia,
E a rati1o pclu quul o Scnudor Humberto Lucenu, ntendcndo ao pedido
do Scn:tdor Alcxundrc Costa, I'·Sccrctúrio du Mesa Diretom, retira, ncstc
inst:mte, :1 urgência. Estujustificativa se fuzia ncct:ssúria, Sr. Prt:sidcntc, porque pmticumcnte desde 1975 que cu venho insistindo com o Senodo Federal
par:! que realize est{lgios pura os universitários brasileiras.
Eru :1 explicuçito que cu queria dar, Sr. Presidente. (Muito bem!)

Art. li Os fundonúrios do Tribunal Superior Eleitoral c dos Tribunais
Regionais Eleitorais, que se encontrarem à disposição de outros órgãos da
Justiça Elcitor:d, nu do.lta d;t publicuçi1o desta Lei, poderi10 concorrer i1 tnms·
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Em votação o requerimento,
forrn:u,:ào ou tr:msposiçiio dos cargos de quesito ocupantes, nos órgiios t:m
Os Sr. Senadores que o aprovam quciram permanecer scntados.
que t:stivcrem prestando serviços, passando a integrar os correspondentes (Paus:t.)
Grupos dt: C.ttegorius Funcionais, nos respectivos Qu<~dros Perm:mentcs,
Aprovado.
caso h:tja concord:inl.!ia do órgão de origem.
De acordo com a deliberação do Plcnúrio fica extint:l a urgência. voltan·
Par:'1gntfo único. Poderão igu:1lmcntc concorrer it transposição ou trans- do :1 nwtéria a tramitar normalmente.
l'ormaçi'to dos respectivos cargos cfetivos do Quadro Permanente os funcioO SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - llem 2:
n:'trios de outros órgiios d;.1 AdminiswtçJo Pública, que se encontrem prestun·
Uo serviços :1os Tribunuis Regionuis Eleitorais nn qualidade de requisitudos,
Vot:1çi1o, cm primeiro turno (aprcci:1ção preliminar du consti·
desde que haj;t concordând:1 do órgão de origem.
tucionalidadc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do Senado n' 91, de 1979, do Scnudor Humberto Lu·
cena, quc isenta o salário minimo de descontos para u Previdência
( .:1.1 Comi.wit.'i dt• Con.aiflli('tio e Ju.Hi('u, de Ser~·iço P1ihlh'o Ch'i/
Soci:tl, c dú outras providências, tendo
t' tlt• FiiiUII('US.)
PARECER, soh n• 283, de 1979, da Comissão:
O SR, PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- O projeto lido será publica·
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionulidade,
do r,; rcmr..:tido às comissões competentes.
Em votaç:lo o projcto, quanto à constitucionalidade.
Tem a p;tlavru o nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- A Presidência comunica ao
Plcnúrio quc os Srs. Senadores Saldanha Dcrzi, Leite Chaves, Paulo Brossard
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB, Para encaminhar avo·
c Adcrhal Jurcma, devcrào constituir a Delegação do Grupo Brasileiro da t:tçào. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Associação lntcrparlamcntar de Turismo à III Assembléia Geral da OMT, u
Solicitei o adiamento da matéria pensando contar com a presença do
realizar-se cm Torremolinos, Espanha, no próximo ml:s de setembro.
nobre Relator, Senador Almir Pinto, por ocasião da votação, mas S. Ex•,
nwis uma Yt:Z, não se encontra entre nós e estou impedido rcgimentulmcntc
COMPARECEM MAIS OS SRS, SENADORES:
de pedir novo adiamento.
José Guiomard - Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio
Apresentei este projeto, Sr. Presidente, que visa isentar o salário mínimo
Chaves- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- José de descontos par01 a Prcvidt:ncia Sociul, c dit outrus providências, pensando
Sarney- Helvidio Nuncs- Almir Pinto- Je5sé Freire- Cunha Lima- cm servir à causa dos trabalhadores brasileiros.
Humberto Luccna- Arnon de Mello- Lourival Baptista- Hugo Ramos
E, :to justilic:l-lo, disse o seguinte::
- Murilo Badaró- Amaral Furlan- Franco Montara- Benedito Ferrei·
O presente projeto dt: lei visa a utingir um objctivo social da
r:1 - Vicente Vuolo - Pedro Pedrossian - Saldanha Dcrzi- Affonso Camais alta vlllia, qu_al seja isentar do pagumento de contribuição ü
margo - José Richa - Lcnoir Vargas - Tarso Outra.
Previdência Social os trabalhadores que percebem salário mínimo,
de se destina a fazer face às despesas do trabalhador com alimcn·
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Está finda a Hora do Expediente.
tução, moradia, transporte, educação e higiene, e, portanto, o seu
respectivo valor não pode c nem dcve sofrer qualquer decrêscimo,
Passa-se ü
mesmo que scja a titulo de Previdência Sociul.
Çomo forma dc compensar o INPS, sugerimos a entrega pelo
ORDEM DO DIA
Govt:rno àquele instituto do montante correspondente à contri·
llcm 1:
buicão dos que pcrcebem salário mínimo, por conta da rem une·
ração d9 capital decorrente de aplicaçito dos recursos do PIS e do
INDICAÇÃO N• 2, DE 1975
FGTS, atrnvés da redc banc!tria.
De autoria do Scnudor Itamar Frunco
(Em rcgime de urgl:ncia- urt. 371, c, do Regimcnto Interno)
O nobre Scnador Almir Pinto, na Comissão de Constituição t: Justiça,
Sugere à Comissão Diretoru instituir, no St:nado Federal, estú· num parecer por demais sucinto, examinou a proposição c concluiu quanto à
gios pura univt:rsitúrios nos moldes do existente na Câmara dos sua inconstitucionalidade, por tratar-st: de matéria financeira. Fiz sentir, ncs·
te Plenitrio, qut: S. Ex•luborou num evidente equfvoco, porque, na vcrdadc, a
Deputudos.
matéria é Uc naturczu ~:conõmico-social, não tendo qunlquer conotação fi.
(Deptndendo de parfcer da Comissão Dirflorll.)
nunccim,
Há sobre a mesa rcquerimt:nto que ,vai ser lido pelo Sr. I'·Sccretlirio.
Nós já sofrt:mos tantas restrições na atuul Cmtu que nos foi outorg:tdu
E lido o .\'t'J:Uillft'
pelos Ministros Militures cm 1969, quunto à iniciativu du eluboruçiio dus leis,
ljUe devemos ser um tunto libcruis na interprctução do texto constitucionul,
REQUERIMENTO N• 318, DE 1979
com reluçilo à apresentação de proposições, porque, do contrArio, ~r. PresiNos termos do art. 387, inciso li, do Rt:gimento Interno, requeremos a dente, nalla nos restur{l faz&:r nesta Casu, no campo legislativo.
extinção d:t urgência conccdidu puru u lndicuçUo nv 2, de 1975, de autoria do
Portun!o, no que tange it constitucionulidude, que é o lJUc se Uiscutc nesScnudor ltnmar Franco c constuntc do item I du Ordem do Diu.
Sulu das Scssõt:s, 30 de ugosto de 1979. - Senudor Humberto Lucena. te mumcntu, c lJUe, evidentemente, roi objeto de um parecer poul:o feli:t da
Comissão de Constituiçi'to c Justiça, faço meu upclu i1 nobre Lidcrançu du
O SR. JII{ESIDENTE (Gabriel Hermes)- Em votuçilo o requerimento Muiorin no sentido de recLI.~ar n decis~o dtHjUclc Mgào técnico, pois o Pleque acabu de ser lido.
núrio é snhmu10.

AJ:n~to

de 1979

lliÁRIO llO CONGRESSO NACIONAl. (Scçiu 11)

Alioh, rondo dl! lado l!stc aspecto, hí1 uinda outro ponto a considerar: í:
que o Sr. Ministro do Tmhalho, Murilo Macedo, ao cncuminhur, rccl!nlc·
mente, de maneira informal, :to Congresso Nacion:tl, o antcrrojeto du nov<t
Cnnsulid:u;ào das Leis do Trahalho, enfatizou numa cntrcvistil, que o Gnvcr·
no pretendiu adular u idéia, isto í:, isentar o sallirio minimo da contribuição
da Previdência Sllcial. Este é um projeto que trugo desde a Cúmaru dos Depu~
tudos, hú cerca de 3 anos.
Or:t, nii.o é justo, Sr. PrL:sidentc, quando o próprio Governo já apóia u
tese que o projeto agasalha que o Congresso Nacional deixe de aprovar a ini·
ciativ;t c..Je um dos seus representantes.
Conlio, ussim, que: o assunto será objcto de rccx;~me pelo Plenítrio do Se·
nado Federal.
Era o que tinhu a dizer. {Muito bc:m!)

Sexha~rclru
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pcrativa cunstituciunalidudc. Se o projcto niio ror aprov:tdo, o trahulhador
irá receber, não o salário mini mo fixado por lei, mas o salário mínimo menos
o~

w:;,,

He~pcitar a Constituição signilicu, no caso, íiprov:tr o projeto do Scn:1·
dor llumhcrto Lucena. E o updo que dirigo 1t Maioria para que, se tiver algu.
ma dúvidu quanto i1 rcdaçiio ou ao dispositivo, apresente alguma emenda,
upcrfciçoc o rrojeto, m:1s não o recuse sob a alegaçiio de inconstitucionalidu·
de. (Muito hem!)

O SR. JJRt:SIUENTE {Gabriel Hermes)- Concedo a pulavra ao nobre
Senador José J.in.~. raru encaminhar a votação.

O SR. JOSj:; LINS (ARENA- CE. Pura encaminhar u votuçiio.)- Sr.
Presidente, dei um;~ explicação absolutamente antidemagógica da posição do
Governo. Creio agora conveniente esclarecer que se tirarmos os Wi'iJ do cm·
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Peço a paluvnt paru cncaminhur ii
pregado, teremos que exigir 16r;õ do empregador, sob pena de prejudicar o
vot:u;iio, Sr. f>rcsidcntc.
empregado, o que wmbém seria ilegal c injusto. De modo que nào pode ser
O SR. PRESIDENTE (Gubrielllermes)- Concedo u rulavru ao Sr. Se- acolhida a sugcstiio do nobre Senador Franco Montara.
nador José Lins, para cncaminhur a votuçào.
Um projeto inconstitucion<.~l não deve, evidentemente, ser aprovado por
cst&l
Cus;~, mesmo porque disso não ncccssitamos pari! conseguir o mesmo
O SR. JOSj:; LINS (ARENA- CE. Purn encaminhar u votação) Sr.
Presidente, Srs. Senndorcs, p~:rguntari:.t de início à Mesu se seria possível, nin· objctivo. Que se faça um projeto constitucional. ..
da, o adi&lmento da votação da matéria. pura atender, assim, ao desejo do
O Sr. Franco Montoro (M DB - SP) - Dá no mesmo!
nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. JOSj:; LINS (ARENA- CE)- Niio senhor, este é inconstituO SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- De acordo com o Regimen- cional; outro resolveria completamente a situação,
tn, :t mutéria não pode mais ser adiada, porque isso já ocorreu duas vcze~.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Por que cntüo V. Ex• não uprc·
não h:'t mais possihilidndc de adiamento.
sr:nta um projeto ;~tendendo n esse objetivo?
O SR. JOS~ LINS (ARENA- CE)- N"te caso, Sr. Presidente, u Li·
O SR. JOSj:; LINS (ARENA - CE) - V. Ex• também roder;
derança da ARENA vota contra a aprovação da proposição. Primeiro, d:1du
nprcscntá-lo ...
li in~:onstitucionalidade; c cm segundo lugar, porque, indiretamcnte, u apro~
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Pela ordem, Sr. Presidente.
vaçào desse projeto viria cm detrimento dos próprios assalariados, jú que a
renda necessári:1 ü assistência c previdência social teria um decesso grande
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra. pe\:1 orque se renetiria, evidentemente, cm prejuízo dos próprios beneficiários que dem, ao nobre Senador Humberto Lucena.
são os ass:tlariados.
O SR. HUMBERTO LUCENA (M DB- PB. Pela ordem.)- Sr. PresiFinalmente, hú outros meios para se atender ao objctivo social a que se
rc:rcrc o Senador Humberto Lucena: que: se lcv:1ssc cm conta na composição dente, desc:jo chamar u atenção da Cus<.~, pedindo vi:nia a V. Ex•. esclarecendo
que vamos votar o parecer da Comissão de Constituição c Justiç:t c não o
do salário mínimo pa~amcnto dessa contribuição. O que é muito justo.
projeto. Trata-se de discussão c votação prévia de matéria constitucional, c o
flor css:1s razões, votnmos contra o projeto. (Muito bem!)
que será votado é o parecer da Comissão de Constituição c Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Em votuçiio.
Por outro l<.~do- ainda ralando pela ordem, a título de esclarecimento,
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Peço a palavra para encaminhar jú que o nobre Líder da Maioria usou da paluvra duas vezes- desejo ainda
lcmbmr que o projeto não foi considerado inconstitucional pelo Senado, pois
a votução, Sr. Presidente.
teve: apenas o parecer da Comissüo de Constituição e Justiça nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo u puluvru, pura enMils o Plenário do Senado é:, como já firmei, soberano para decidir sobre a
caminhar a votação, ao nobre Senador Frunco Montara.
matéria.
O SR. FRANCO MONTORO (M DB - SP. Pura encaminhar u voO SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Em votu;iio o projeto,
tação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Elamentável que a Maioria vote contra o projeto alegando a sua incons- qu:mto à constitucionalidade.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham.
titucionalidade. Que pretende o projcto1 Pretende que se isente o salário
(Puusu.)
·
miníma de descontos para a Previdência Social. Ora. este é um imperutivo
Rcjeitildo.
constitucional, mais que as ilações que possam ser dadas com boa ou mil von·
t&tde, ncimu de quaisquer interpretações.
O Sr. Humberto Lucena (M DB- PB)- Sr. Presidente, requeiro veriliHá um artigo du Constituição determinando que é direito fundamental caçào du votação.
do truhallmdor um salário miníma capuz de satisfazer as suas necessidades c
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Vai ser procedida a verifide SUII rumiliu. Esse: cúlculo é reito p:ara despesas de alimentação, habitação, cação solicitnda. Suspenderei a sessão por alguns minutos, a fim de agumdar
tmnsportc e higiene.
a chcg<.~da ao plenúrio dos Srs. Senadores que se encontram cm seus gabine·
A situaçfto atuul é que é inconstitucional e precisa ser corrigida, porque o tes.
Governo nxa o mini mo, hoje, em 2.300 cruzeiros, e deste mínimo estabeleci~
rSuJptlt.fa eh /6 horas t•/5 minutoJ, a se.uào ,; reaberta às /6 horas I'
do, eh: tira 8% para n previdência social. Estll descumprindo n Constituição
20 minutos.)
que determina que o trabalhador tem o direito de receber este mínimo. O Go~
vcrno estubclece o mini mo e tir<l 8% deste mínimo.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Está reaberta a scssiio.
E evidente, porém, u inexistência de número em plenário. Em rnzào dis·
Em hou hora, o Senador Humberto Lucena, continuando umu cumpa·
niHt que vem mantendo hí1 muito tempo, juntamente com outros purlamcntu· so, :1 flresidênciu deixa de proceder U verificação de qrwmm requerida.
A vot:u;iio da mutéria ficu ndiudu parn u pró:<ima sessão ordinúria. Em
rcs, na linha de umu justiça social elementar, propile que se afustc desse mini·
mo o desconto de H%, J')ilr:.t que o sulário minimo seja o suldrio mínimo c nlto virtude d:i ralta de número pari.l deliberuçiio, ficum igu:Jimcnte adiados os
itens 3 e 4 da pauta, uma vez que dependem de voli.lçào.
o suldrio mfnimo menos os 8%.
Colocada u questão nestes termos, Sr. Presidente cu di riu que o projeto í:
Stlo M Jt•guinrt•s os ilt'l/,ç cuja ''ottJrào é atliada
um impcrutivo constitucionul. Votar-se contra o projeto, ulegando 11 suu in~
-3constitucionulidudc, é ferir nào upenus ujustiçu sociul, mus o próprio texto da
Vot:tçihl, cm primeiro turno (uprcci&lçiio preliminar da constitucionali·
Constituição.
Faço um apelo à Muioriu puru que reveja a sua opinii\o c dê uo trabalha· d01dc, nos termos llo art. .296llo Regimento Interno), do Projeto llc: Lei do Se·
dor hrasilciro o atendimento de urna reivindicação de rigorosu justiça c de im· nmhl n~ 96, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, quc modific:.t :1 rcdaçi'io t..lo
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DIA RIO llO CONGJU:SSO NACIONAl. (Scçiiu II)

art. ;!1• da Ld n1' 4.266, de J de outubro de 1963, que instituiu o s;ilúrio-familia
A nwtériu vai :"1 Cnrnissi'io de Constituição c Justiça para que se pronundo tr;ümllwdor, tendo
cie Mlhrc a emenda de plcn:"irio.
PARECER, sob n• 223, de 1979, da Comissão:
O SR. I'RESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 6:
-de Constllulçiio c Justiça, relu inconstitucionulidadc, com voto venci·
Discus.~ão, cm primeiro turno (apreci<~çito preliminar d:~ cnnsti·
do dos Senadores U!zo1ro Barbow, Tuncrcdo Neves, Hugo Rumos c Cunha
tucionalidude e juridicidadc, nos termos do <1rt. 296 do Regimento
Lima.
Interno), do Projeto de Lei do Senado nY 157, de 1979, do Scnmlor
-4Franco Montara, que dispõe sobre nmpuro :.10 trub:~lhudor dcsem·
Vot:1çào, em primeiro turno (apreciação preliminar du constitucionuliprcgmlo, gurantindo·lhc o direito uo uuxllio-docnçu cU uposcntudodade nos termos do url. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se·
rio.l por invalidez, tendo
nado n9 112, de 1979, do Senador Cunha Lima, que considera não tributáPARECER, sob n• 338, de 1979, da Comissão:
veis, para efeito do Imposto de Renda, os proventos c pensões nas condições
-de Constleulçào c Justiça, pela inconstitucionalidade e injuri·
que indica, tendo
dicidudc.
PARECER, sob n• 334, de 1979, da Comissão:
A mo.ltéria constou du Ordem do Dia da sessão de 3 do corrente, tendo :1
-de Cosnstltuiçào e Justiça, pcl<1 inconstitucionalidade.
discuss~o :1diada, a requerimento do Sr. Senador Franco Montara, p:1ra :1
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Item 5:
prc:scntc sessão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I"'·Sccrctário.
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalid<~de e juridicid<1de, nos termos do url. 296 do Regimento
E lido o .n•guifllt'
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 75, de 1979, do Senador
REQUERIMENTO N• 319, DE 1979
Franco Montara, que dispõe sobre a transmissilo, por emissoras de
Nos termos do art. 310, alínea e, do Regimento Interno, requeiro udii.i·
ritdio c televisão vinculadas à Uniilo, de: programas de debatc:s sobre
mcnto di! discussão do Projeto de Lei do Se: nado n9 157, de 1979, paru audiênproblemas brllsileiros, e dá outras provid~ncias, tendo
cia do Instituto Nacionul de Previdência Social.
PARECER, sob n• 220, de 1979, da Comissão:
Sulu d<1s Sessões, 30 de agosto de 1979. Senador Franco Montoro.
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidude e injuridicidade, com voto vencido dos Senadores Cunha Lima, Tuncn:do
Neves, Hugo Rumos e Lázaro Barboz<1 e votundo, pc:la injuridicidaO Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Peço a palavru, Sr. Presidente.
de, os Senadores Helvídio Nunes e Aloysio Chaves.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
A mutí:ria constou da Ordem do Dia da sessão de 27 de junho do corren- Scnlldor Franco Montara, para encaminhar a votação.
te ano, tendo a discussUo <tdiuda, a requerimc:nto do Sr. Senlldor Franco
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Pura encaminhar a voMontara, (laru u sessão de 24 último, quando, a requerimento do mc:smo Se~
tação.
Sem revisão do orador.) -Sr, Presidente, Srs. Senadores.
nador, foi lldiuda pura u rrescnte scssUo,
E c:stranho que a Maioria, na Comissão de Constituição e Justiça, opine,
Sobre a mesa, c:menda que vai ser lida pelo Sr. 19-Secretilrio,
quase sistematicamente, pela inconstitucionalidade dos projetas :tpresentados
E lida a St'J:llillft'
pc:la Oposição. Ainda agora, acabamos de ouvir uma emenda, apresentada
por um dos ilustres representantes da Maioria, a um projeto que dispõe: sobre
EMENDA N• I (de Plenário)
li trllnsmissão de progrllm<l sobre problemas nacionais.
Ao Projeto de Lei do Senado n• 75, de 1979,
Na Comissão de Constituição e Justiça, o representante da Maiorill de·
clarou inconstitucional a matéria, porque o Comitê de Imprensa do Sc:nudo c
Redija-se assim o art. 19 do Projeto, suprimindo-se o seu pari1gr;~fo úni·
o Comiti: de Imprensa da C:imara nU o são pessoas jurídicus- matéria tot:tl~
co:
mente irrelevante.
"Art. IY As c:missoras de rádio c: televisão sob controle dirc:to
A voz do Brllsil é transmitida todos os dias sob :1 direçào das Mesas do
d:1 União dcvc:rUo obrigutoriumc:ntc:, rc:servur I (uma) horu de suu Senado c: da Câmara, que também não são pessoas jurídicas. Encontrum-sc
rrogn1maçUo semanal, rmu u divulguçào de deb;nes sobre problc:- no ar r<~zõc:s quaisquer que. possam justificar a rejeiçiio das proposições feitus
mus bmsilciros, sob u resronsabilidadc: d<~s Mesas do Senudo Fcdc- pela O['!osiçiio, até o dia em que o Governo apresenta proposiçiio e, u pllrtir
rill c da Cüm<~ra dos Deputados,"
desse: momento, a m:ltéria torna-se constitucional, jurídica, justa c adequadu
110 bc:m comum.
Justificação
Ainda hoje, os jornais noticiam que o Governo está encaminhando ao
(Serâ feita da tribuna.)
Congresso projeto de lei cstabc:lecendo li rc:visão semestral dos salários. ExisSala das Sessões, JO de agosto de 1979, Senudor Bcruordlno Vi11n11.
tem cemt de lO projetas cm andamc:nto ncstll Casa, sendo um de autori:.1 do
O SR, PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo" p:~l:~vra ao nobre nobre Scn:tdor Mauro Bcncvides, que pediu várias vezes urgênci;1 p<!ra a mutério.t, c foi dc:ncgadu, e o Governo mandu ngoru o projeto em carúter de ur·
Senador Bernardino Viana, rum justificar li c:mcnda que vem de ser lido1.
gência.
O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA- PI. Parujustincar a emen·
Nu mesmulinha, projc:tos do Senador Humberto Luccn;1, do ScnmJor
úa. Sem rcvbào do omdor .) - Sr. Presidente, Srs. Senudorcs:
Marcos Freire, do Senador J)irceu Cnrdoso, de nossa autoria c de outros ilus·
O nohrc Scnador Frunco Montara aprt:scntou o Projeto de Lei nl' 75, trcs parlnmcnt:trcs.
'Iuc dispôc sobre 1.1 transmissi'io, por emissorus de: rúdio c telcvisilo vinculadus
O Sr, .José Uns (ARENA- CE)- Permite V, Ex• um :~pmtc'!
i1 Uniilo, de progr:tnHIS de debutes sobre problemas brusitciros, c dú mJtr:1s
provit.li!nci:Js.
O SR. FRANCO MONTORO (M DB - SI') - Com prazer, ouço o
Nu justi!iciltiva, inicialmente, :lic:ga o nobre Scnudor:
11partc Uc V, Ex•.
"A pupuhu;iio brusil~im vem :llruvcssant.lo ilccntuado pro~c!\~n
de :dh:nuçi'io yuanto aos grandes problemas nucionab. Encontra-~c
n:1 par:~dtP;al situ;u;Uo de ignorar as causas c as cvcnlll:li~ soluções
para o~ principuio; problemas que :tlligcm u Naçi1o."

Pni'l hcrn, ~nrn a ~mcnda, rrctcndc·sc tirar o vício alegado pelo nuhrc
Relator, Scn;1t.lL1r ~lurilo Badurô, tr:uhfcrimlo-sc para as Mcsa.'l da Cúm;H:J
Jm Dcputadn~ c du S~.:n.1Ju u r~.:spun~ahilill:n.lc pd;t transmi~~uu.
Era o qu~.: cu tinh:l a ditcr, Sr. Prc~iJcntc.
O SI{. PIU:SII>E:"'JTE (Ciahricl llcrmcs)- Em
(!'ama.)
:-.Ji'Hl havendn urildme.,, th:~:larn·a cn~crradu.

~.:rncnda.

I!

di~cuo;~;io

o prnjcto

1.:

a

O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Nobre Scnadtlr Fruncn Monturn,
V. Ex• h>'1 de convir que o projeto aprcscntadn relo Senador t'lluuro Bcncvi·
d~.:~ !>.obre u :~tu:~li1.açi'io do s;tltlrio de 6 cm 6 meses tlcixa muito :1 dc~cjar, com
rclaçflo uo projeto que: o Governo cstít cnviundo ao Congresso. Se o projeto
Uo Semdor Mauro llcncvides tivesse sido aprovudo, tnlvc1 perdêS.'ICillm a

opnrtunidadc de 11provar imediatamente um projeto novo, !>.Ubstuncialmentc
diferente, muito mais cnrnplcltl, que vem nflo somente rcaju'ltllr os salúrill~.
ma'i fatcndo·n cm nívcb superiores aos fndices do cu-.to de vida. Ainda mab.
com ii implicaçiHl fund;uncntal nn rrn~csso de di~trihnil;üll Un renda nn i'ah.
Eu :1chn que devc111m <Jculhcr tndos os projctm hnn~ que aqui vierem, sejam
do I\1DB ou da ARENA. cnmcicnciusamentc. 1\.las oH.:hn tamhémtlue dc\1:llltls rc1:nnhecer "liaS lirnital,'ile~. quandn essas C\istircrn.
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O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SI')- Eu agradeço a contri·
de V. Ex•, nohre Senador, que exerce neste momento a Liderunça da
Muioria.
O projeto, como o nom.: diL, é uma proposição para ser ampliada, aumentada. mclhoradu. Por que V. Ex•s não melhoram o projeto? Será que é
privilégio do Executivo'! Se tivesse sido aprovado o projeto do Senador Mauro Hcnevides, uo chegar agora o projeto do Executivo, ele seria apensado c seria recebido como emenda, não daria tempo para ser aprovndo.
huiç~o

O Sr. Jnsé Lins (ARENA - CE)- Ele seria revogado.
O SR. t'R,\NCO MONTORO (MDB- SP)- .. : estariu cm trami·
taçào, c já nesta oportunidudc: se saheria que o pensamento do Governo se
orienwva nc!tsc sentido.
O Sr. Josê Lins (ARENA- CE)- Os estudos estariam prontos e sim·
plesmente o projeto Mauro Benevides seria revogado.

~XIII•ftlra
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emendas, disse o Sen<~dor, por Mato Grosso do Sul, comprovam que o Con·
gresso aperfeiçoou um projeto que niio seria tiio perfeito. Isto, de acordo com
a votação da prórnia Maioria. Nós não consideramos que os nossos projetas
sejam sempre mais perfeitos. Mas, admitamos que, pelo menos, algumas vei'.e!t eles têm alguma coisa de aproveitável. A ARENA acha que não: arquiva
todos os projetas nossos que estabelecem reajuste semestral, ou reajuste tri·
mestr:ll. E, agor:1, quando vem o do Governo, este será aprovado com a in·
formação antccip<~da de que é mais perfeito.
Nilo é, c digo porque não é; porque ele nilo dâ ao trabalhador c às cm·
presas o direito de fiscalizarem essa apuração dos dados do custo de vida. Por
que sonegar uos emprcg<~dos, que são os primeiros interessados, c às empres:ts, que tamhém têm interesses? Por que sonegar a eles o direito, tirar deles.
m:p:ar a eles o direito de liscalizar c acompanhar esses dados? t: que o Governo quer decidir sozinho não quer admitir a participação da comunidade,
Sr. Presidente, estava fazendo uma pequena introdução, quando fui interrompido relas apartes que me levaram a uma consideração mais ampla.
Volto <.~o projeto, para justificar.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SI'J- Não seria revogado; ele
fet. uma proposta, seriam apensados a ele as demais propostas, As emendas
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedi a V. Ex• mais de lO
aditivas, modilicativas ou supressivas seriam disculidas, o projeto seria aperfl!içoado, c seria do Congresso Nacional; este é o Poder Legislativo. Móis, minutos, quase uma vez c meia, para que concluísse a sua oração, a fim de
acontece tlue estamos com a boca torta de um cachimbo ditatorial; quem tem que os nobres Srs. Senadores que têm direito justo pc:las suas inscrições pos·
de dizer a última palavra é o Executivo, c então ele vem; agora, as propostas sam falar. I! o apelo que faço a V. Ex•.
que foram feita~ serão rcjeitudas, apesar de serem melhores, Vou dizer a V.
O SR. FRANCO MONTORO (M DB- SP)- Igual justiça tem o autor
Ex•: V. Ex• considera perfeito o projeto do Executivo; pois bem ...
do projeto de defender a sua iniciativa,
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- V. Ex• sabe que eu não disse isso,
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Foram dados a V. Ex• mais
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Nós apresentamos pro· 10 minutos com toda a liberalidade, al~m dos lO jâ concedidos.
jctos aqui a esse respeito, estabelecendo, por exemplo, que na apuração dos
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- interrompido como fui
níveis de custo de vida fdtos pelo Ministério do Tabalho haja uma comissão pelos apartes dos nobres Senadores da Maioria, até agora não falei do meu
de representantes dos empregados e das empresas, para acompanhar c liscali· requerimento. Falo, agora, em dois minutos.
lar esses dudos. E evidente que isso é de interesse público, é de interesse do
Sr. Presidente, aqui há mais uma destas insistentes recusas cm examinar
próprio Governo, que terá ao seu ludo, a acompanhá-lo, a fiscalizá-lo, os re- o projeto,
presentantes dos empregados e dos empresários, para que não ocorra o que se
O projeto, Sr. Presidente, refere-se: ao problema do desemprego, que as·
deu cm 1972, em que os dados foram manipulados.
sume hoje no Pais proporções da maior gravidade, Principalmente depois da
São idéias novas aqui, no Congresso; por que não mencionar também cs· instituição do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, deu-se um& rota ti vi·
sas idéias c <~penas as do Executivo?
dade extraordinária na dispensa de trabalhadores.
O processo legislativo apresenta uma variação de oportunidades nas coO próprio Ministério do Trabalho está preocupado com o problema c
missões e no plenário, para ser emendado e aperfeiçoado; isso é que deve ser constituiu uma comissão para examinar o assunto.
feito.
O que acontece, entretanto, com o empregado que perde o seu emprego?
Ouca o aparte do nobre Senador Humberto Lucena.
Ele é obrigado a pagar cm dobro à Previdência Social, para continuar a fazer
O Sr. Humbcrco Lucena (MDB- PB)- Apenas para lembrar a V. Ex• jus a esses benefícios. Alguns podem. c pagam; outros, evidentemente, dada a
que os projetas, quando de iniciativ~t de Sc:nadorcs, ainda vào à Cãmara, situação de desemprego, nada podem fazer.
E natural que eles não possam, nessas condições, gozar de todos os beonde poderão ser mais aperfeiçoados, Procuro ajudar a <~rgumentação de: V.
nefícios
da Prr:vidéncia Social, mas que pelo menos gozem de assistência méEx•
dica, a daquela assistência que é indispensável c que não custa quase nada à
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Exatamente. V. Ex•. Previdência Soci;d.
Conlirma o que cu dizia há pouco: o projeto do Senador Mauro Benevidc:s,
Um homem que contribuiu durante vinte anos agora vai perder o seu di·
nc:ste momento, até mesmo na hipótese de ter sido aprovado no Senado, esta· rcito com o desemprego?
ria tramitando na Cámara, onde receberia as valiosas contribuições do GoO próprio autor do parecer contrflrio reconhece a justiça, mas declara:
verno c seria um projeto de iniciativa do Congresso Nacional. Mas, lumcnta- "Nilo está provado que exista .ruperavil, que exista suficiente para cobrir esta
velmcntc, a Maioriu insi~tc cm negar esta autonomia legislutiv<~ do Congresso despesa".
e, sistematicamente, vota de acordo com a proposta enviada pelo Executiva.
Ora, a despesa é mínima; os saldos da Previdência Social são cxtraordi·
O Sr. Saldonhl Derzl (ARENA- MS)- Realmente, a iniciativa do nários c anunciados pela televisão c pelo rádio. A União não paga a sua quoGoverno é mdhor. Comll o projeto da anistia, aprcsent:Jdo pelo Partido de ta. E por que dizer que o recurso nilo existe?
O que se poderia dizer, Sr. Presidente, é que há ·dúvida. Eltistc, ou não, o
V. Ex•. Compare este projeto com o projeto que o Governo mandou. Anistin
muito mais ampla, muito muis perfeita, c que foi aperfeiçonda no Congresso, recurso para pagar essa pequena despesa? Qual é a despesa que essa medida,
com a apresentação de cerca de setenta emendas. Portanto, V. Ex• está sendo que t: de justiça incontestável, vai acarretar à Previdência Social? O autor do
injusto. O Governo tem mandado projetas sérios, que têm sido aperfeiçoados parecer declarou simplesmente: "não há recursos".
O objetivo do requerimento que apresentamos à Mesa, Sr. Presidente, é
c melhorados.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Solicitou V. Ex• que n5o de no sentido de que se oficie à Previdência Social- ao INPS- para informar
rnais apartes. Primeiro, rorquc não ~.:abem apartes em encaminhamento de: qual é a despesa que vai acarretar essa medida c a existência, ou não, de recur·
votw;ào. Segundo, porque este requerimento nüo estâ nem cm votação, de vez sos para tanto. Tem que ser alegação fundamcmnda, porque a Previdência
Social está mandando funcionários ao exterior; há recursos pura participar de
~JUe não hi1 número para t:il. Assim, solicito uo nobre Senador que conclua,
congressos internacionais com grandes comitivas; há recursos para inaugurar
de vez que hil outros Senudorcs que usarão dn pulavra.
estubelecimentos de grande vulto c por que não os há para garantir a assistên·
O sn. 1%\NC'O MONTORO (M DB- SP)- Agrudeço a V. Ex•. Mus cia médica ao tr:1bulhudor desempregado? Isso deve ser fundamentado c fun·
é sempre oportuno dchatt.:r um nssunto como este, que diz respeito a interesse dumcntado por quem pode falar dos seus recursos, O sentido do nosso requerimento é de que u Previdência Social informe em quanto importa a despesa
do trahullwdor e diz respeito ;i compc:ténciu do Legislativo,
Ni1n podemos aceitar n nlirmuçílo de que os projetas do Executivo são decorrente dcstu mcdidu c quul u ruzllo por que o INPS nno dispõe de recursos
melhores. Nàu s1io. Dirin mnis: quase todos os projetas que vêm do Executivo pura isso, quando dispõe paru umu série de outras medidus, inclusive algumas
vêm com a marca do /obby dus grundes empresas, dos grandes interesses; l: o das quuis objcto de projeto cm undamento no Congresso Nacional.
E este o sentido do nosso requerimento, Sr, Presidente, (Muito bem!)
Congresso que corrige. E atê mesmo no caso da unistiu, cerca de sctentn
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O SR. PRESIIJENTE (Gabriel flcrmcs)- lncxistindo quorum, cm pie· Simonsen, discurso este transcrito em vários jornais do Estudo c do Pais,
nârio, para deliberaçilo, a aprcciaçilo da matéria fica ndiudu pura a próxima cujos exemplares tenho aqui cm mãos.
sessão ordinâriu.
Além de usar expressões grosscirus, que não condizem com u elevação do
c:~rgo que ocupa, o Governador declara que o ex-Ministro Simonscn era um
O SR. PRESIDENTE (Gabriel flcrmcs)- Esgotada a matóriu constan·
inimigo do Piaui.
te du Ordem do Diu.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ninguém de sã conscii:nciu pode ig·
Com a palavru o nobre Senador Leite Chnvcs.
nomr que u fabulosu soma de dinheiro enviada ao Pia ui, 11 que há pouco me
O SR. LEITE CHAVES PRONUNCI.1 DISCURSO QUE, referi, foi autorizada pelo ex-Ministro Simonscn, quer como Ministro da
ENTREGUE À REVISÃO DO ORt!DOR. SERÁ PUBLICADO Fazenda no Governo Geisel, quer como titulnr du Pustu do Plnncjnmcnto, já
POSTERIORMENTE.
aflora no Governo do Presidente Figueiredo,
O que nem cu e nem u maioria do povo piauiense conseguimos entender
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre
é de onde vem a má vontude do Governador do Piauí contra o Professor
Senador Alberto Silva.
Múrio Henrique Simonsen, já que das mnos do ex-Ministro recebeu o Piauí
O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI)- Pronuncia o seguinte dis- tão valiosa ajuda.
curso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Mas o interessante, Sr. Presidente, é que o utual Governador do Piauí,
Gostaria de, hoje, aqui neste plenário, continuar o que comecei, como ao se dirigir ao Governo Federal, pedindo mais recursos para o Estado, entra
novo niembro desta Cusa, trazendo uma contribuição ao problema do com- em conflito com seu Secretário de Fazenda, o ~mpresário Ary Magalhães,
bustível alternativo. Trouxe informações nesta Casa que mereceram apartes :11iás um excelente Secretário.
dos mais expressivos companheiros c que muito ajudaram no meu discurso.
Senão, vejamos: enquanto o Governador do Estado apresentava ao cn·
Apenas hoje quero pedir licença aos colegas e companheiros, aos nobres pat5o Ministro Simonscn o pedido de vultosos recursos para o Piauf, o Secre~
res. para fugir um pouco, por um dever de gratidão a um homem que traba· tário Ary Magalhães, cm declarações prestadas aos Deputados, nu Assem·
Ihou pelo meu E.o;tado, que ajudou o meu Estudo, que, por razões que desco- bléia Legislativa, declarava textualmente (leio no Jornal O Eslado, editado
nheço, n5o foi bem tratado pelo Governador do meu Estado.
em Tcrcsina, exemplar de quinze de agosto corrente, o seguinte:) "O Piaut
Antes cu gostaria de voltar um pouco, c rapidamente, qual era o Piauí prt•cisa abandonar a siruaçào de pedlme",
que cu governei nos idos de 1975. Havia um slogan nacional que dizia: Visite
Disse. ainda, o Secretário da Fazenda (continuo lendo): "No exerdcio
o Piauí antes que ele acabe".
paJ.wdo foram /ransferida.ç l'l!rbas federais para o Piaw', no montanre de quarro·
Uma revista de grande circulação no País publicou artigo, acompanhado cen/os e quarrnla milhües de cru:elro.r, e 110 exerdcio de 1979 o Eslado jd rece·
de fotogrulias humilhantes para os piauienses.
ht•u da.1· mt•mta.ç fomes federais o monranre de du:enro.r e novenra milhües de
A dura missão que enfrentei, então, foi, antes de tudo, conseguir u ade· cru:eiros'',
sno dos piauienses a uma mudança de atitude: de deprimidos c humilhados,
Ora, Sr. Presidente, o Secretário de Fazenda, além de confirmar a remespassassem a acreditar no Piauí, neles próprios c no País.
Sem qualquer perspectiva de desenvolvimento a curto prazo, apesar de sa de vultosa som:~ de dinheiro dos cofres federais para o meu Estado, só nes·
tcs últimos meses, :~crc.o;ccnt:t ainda que (leio): "Ao invés de colltinuar o Piaul na
seu enorme potencial. o Piauí vivia num imobilismo, que a nada conduzia.
.ri/Ilação de prdimr, devia, üro Jim, adorar as medida.ç ttece.uárias, no próprio
Procuramos organizar a administração estadual, conferindo níveis sala·
âmhiro esladual. arravb da Pasta da Fa:e1tda, para retirar o Piaul da ,ç/ruaçào
riais adequados ao magistério público estadual, inclusive implantando u rc·
de pemiria em que ,\'t' f!ncomra".
fornm do ensino, iniciada de forma brilhante, no Pais, pelo então Ministro da
Est:~s palavras estão escritas e foram ditas pelo Secretário de Fazenda do
Educação, nosso eminente Líder Jarbafi Passarinho.
Iniciamos a construção de escolas, hospitaifi, estradas, redes e linhas eli:- meu Efitado.
Quem lutou para tirar o Piauf do anedotário nacional como cu c que
tricas em todo o território piauiense, c com isto conseguimos fazer circular os
parcofi recursos públicos que dispúnhamos, trazendo imediato reflexo cm gmças a Deus c uos Governos do Presidente Médici e também do Presidente
Gciscl consc~;:uimofi, n5o se sente feliz de ouvir que o Piauí se encontra cm es·
toda a estrutur:1 económica do Estado.
Reformamos to1almentc o Palácio do Karnak, um edif1cio antigo, que se t:tdo de penúria.
Quem levou o Estado do Piauí a esta situuçilo?! Certamente não foi o ex·
havia transformado cm um :tmontoado de galpões, puxados c telheiras, e que
Ministro Sirnonscn! Quem, então?! Quem?! Se quando deixei o Governo, cm
nf10 condizia mais com a dignidade do povo piauiense,
Hotel, logrudouros públicos, hos[')itais, escolas, redes eli:tricas, lavande- 1975, h:1via tmhalho pam todos, um:~ euforia genc:ralizuda, cspcrunças renasrias públicas e creches. que o nobre Senador Dirceu Cardoso vishou e, com cid:~s e o Pi:1uí em pleno desenvolvimento, inclusive com cquilfbrio orçamen·
muita honra pura mim, fez elogios a respeito aqui no Senado que muito me túrio assegurado? O Piauí saím do anedotário nacional ... Quem levou o Esta·
do t1 situação de penúria alegada'!!
sensibilizaram.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, entendo, como entende a maioria dos
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- E confirmo.
pinuicnsc:s, que o Governador do Piauí devia ter medido suas palavras, c, cm
O SR. ALBERTO SII.VA (ARENA- PI)- Muito obrigado, Senador. lugar de tachar o c:<· Ministro Simonscn de inimigo do Piauf, que no dizer do
Praças de esporte, um parque zoo botânico, para a garotada do meu Es· sc~retário Ary Magalhães se encontra cm estado de penúria, devia, isto sim,
tado, que aos domingos não tem para onde ir, enfim, tudo o que uma Capital apresentar um plano de governo às autoridades redcrais, capaz de promover a
necessitava para, pelo menos, equiparar-se às outras Capitais do Nordeste, retomada do desenvolvimento do Piauf, e, não, pedir recursos pura cobrir,
simplesmente:, "deficit.\·" orçamentários, oriundos, todos sabem, do mais dcconstruímos cm Tcrcsina c também cm outras cidades do Estado.
Como não podia deixar de ser, o entusiumo tomou conta dos piauicnscs, senfrcudo empreguifimo de que se teve notícia no Piauí, no perfodo que ante·
cedeu o último pleito eleitoral.
que uderirum à idéia de um novo Piaur.
O comércio c a indústria revitalizaram-se, c foi possível equilibrar o
Sr. Presidente e Srs. Senadores, não é do meu rei tio, nõo gostaria de traorçamento do Estado, apesar dos parcos recursos federais que consegui fazer zer este assunto, já que aqui continuarei debatendo o problema da energia alcanalizar pura o Piauí, no perfodo de meu Governo.
ternutiva, do tllcool, que ucubou de ser brilhantemente debatido aqui por um
Em seguida, na dircçào da Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, ilustre Senador da Oposição, e que teremos oportunidade, certamente, tanto
a exemplo do que flz com todas as Unidades da Federação, isto é, Blocando eu corno o meu colegu José Lins, que é também defensor da energia alterna ti~
recursos pura resolver os graves problemas dos transportes urbanos, o Piauf vu, por ser homem do Nordeste c saber disto, repito, nõo gostaria de ter trltzitambém foi contemplado com esta importante polftica do Governo Federal. do este assunto ao plcn(~rio destu Cusa não fora n rcpcrcussõo com divul·
Os Ministros Vclloso e Simonfien, executando determinações do Presi~ guçiio cm vMios grandes jornais do Pufs c por todos os titulas negativa pura o
dente Geisd. enviuram para o meu Estado, do pcrfodo de 1975 uté agora, meu Estado, dus palavras emitidas pelo Governador do Pinuf cm discurso
nad:1 menos de quutro bilhões de cruzeiros a fundo perdido, através de truns· proferido num dos muiores municfpios do Estudo.
'
ferêncius diversas e cm divcrsus rubricus.
Os piuuicnses, cm sutt maio riu csmugudora, nõo endossam as puluvrus do
Assim, Sr. Presidente, quero aqui, c agora, cm nome du grande muioriu Governador: uo contrário, subcm todos os meus contcmincos que os ex·
do povo piuuicnse que tenho u honra de rcprescntur nesta Casa, registrur o Ministros Simonscn c Velloso foram muis que padrinhos do Piuuf; romm ver·
meu rcpuro :is puluvrus contidas no discurso proferido pelo Governudor do dudciros puis, nuturnlmente com o upoio muior do ex-Presidente General
Jliuul, no Municfpio de Cumpo Mnior, contra o ex-Ministro MArio Henrique Gciscl c ugom do 11 rcsidente Figueiredo,
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o n:gistro, o testemunho c o protesto que desejava fí.w:r em nome

do povo que represento nesta Casa. (Muito bem!)
O SR, PRESIDENTE (Jorge Kalumc) -Concedo a palavra ao nobre
Senador José Lins, por cessão do Senador Dirceu Cardoso.

O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTRE·
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Lê o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nos próximos dias, segundo noticias dn imprensa, teremos um novo e
acentuado aumento dos combustíveis que por certo irã agravar, c muito, os
custos de um modo geral c em particular os já elevados preços das passagens
nos transportes colctivos.
Entcdemos que se os novos preços das combustíveis é inevitável, cabe ao
governo tomar medidas paralelas que ajudem a população a suportar esses
aumentos, cm muitos casos superior à anunciada revisão salarial, além de
providências outras que permitam ao povo economizar o consumo desses
mesmos combustíveis,
Somos favorâvcis, por exemplo, ao horário corrido das repartições
públicas c dos bancos, c do escalonamento do horário de funcionamento do
comércio, como medidas capazes de determinar menor consumo de combustlvcl.
Nilo se pode exigir dos funcionãrios públicos, dos bancãrios c dos cmpreg'ados no comércio que economizem combusUvcl quando são obrigados,
como cm Brasflia, a estar no trabalho às 8 ou 9 hora! da manhã, com duas
horas para almoço, c volta para casa às 18 ou 19 horas.
A adoçilo do horàrio corrido nas repartições, nos Bancos c do escalona·
menta no comércio possibilitarA aos funcionários, bancários c empregados
no comércio essa colaboração; permitirá nos veículos coletivos o aproveita·
mcnto total de sua capacidade de transporte, possibilitando reajustes mcno·
rcs nas tarifas.
Estas, cm nosso entender, alsumas das medidas que deveriam ser toma·
das pelos 6rgilos públicos, visando a proporcionar a todos aqueles que hoje
silo obrigados a dois turnos de trabalho faze-lo cm um só, reduzindo, portan·
to, cm grande parte seu deslocamento diário.
Colaborando com o Governo, interessado cm encontrar soluções que venham resultar essa economia, apelamos aos estudiosos do assunto para que
encaminhem ao Poder Executivo suas idtias, que, se aproveitadas, poderão se
transformar cm beneficio para todos nós.
Nilo temos dúvida de que, com o aumento que se anuncia para dentro
cm breve, teremos de fato de viver uma "economia de gucna", onde nossos
tcrdvcis inimigos continuarão sendo a inflação c o custo de vida.
Precisamos vencê-los, c para isso todos devemos trazer a necessária cola·
boraçilo ao esforço que o Governo deve realizar com esse objctivo. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Lourival Buptista,
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Lê o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Ministro Amarilio Aroldo Benjamim da Silva nasceu cm Castro AI·
vcs, na Bahia, no dia 8 de abril de 1910. Formou-se cm direito pela antiga Fa·
culdadc de Direito da Bahia cm 7 de março de 1933, ingressando, logo, na
magistratura ao assumir as funções de juiZ preparador cm Piatil. Exerceu,
também, a advocacia, atê que, cm 1952, S< elegia deputado à Assembléia Lc·
gislutivu do E.'itado, nli se tornundo Hdcr de sua bancada. Pouco depois, no
governo Antônio Balbino, exerceria o cargo de Sccrctârio da Justiça da
Bahia, passando depois, a integrar o Tribunal de Justiça do Estado, vindo de·
pois a presidi-lo. Em 1960, o Presidente Juscelino Kubitschcck de Oliveira o
indicuriu puru membro do Tribunal Federal de Recursos, onde era atualmcn·
te o mais untigo, com 19 anos de judicatura, tendo sido seu presidente entre
1969 c 1971.
No inicio deste uno, o forum da Justiça Federal na Dahin prestou signifi·
~o:ativu homcnugcm uo Ministro Amarmo Benjamim, quando reafirmou suu
profissiio de fé nu Justiça, ufirmundo :1 necessidade imperiosa de todos contri·
huirem, num esforço comum. pum seu upcrfciçoumcnto utruvés de uma rcfor·
mu que rculmcntc simplilicussc u orgunizuçilo judiciâriu. O Ministro Amurllio
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Benjamim presidiu o Consc::lho da Justiçu Federal de I• lnstünciu e foi
Corrc.:gedor-gerul da Justiça Federal.
Homem afflvel, tranqUilo, seguro de si, destacou-se entre seus pare!! no
Trilnm:1l Federal de Recursos e st:mpre foi accessfvel às partes. Juiz Integro,
jamais admitiu o acúmulo de procc:s'ios, durante anos seguidos liderando a
lbw dos que mais julgavam no Tribinal.lsso fruto de sua consciência, que lhe
impunha o cumprimento do dever, entendendo que o retardamento da justiçu
C: uma forma infqua de injustiça.
Tolerante com o próximo, era de grande rigor consigo mesmo, levando
vida simples, indiferente ii posições c fausto, possuindo qualidades humanas c
virtudes morais verdadeiramente excepcionais.
Devendo aposentar-se, compulsOriamente, no início do próximo ano,
qu:mdo completilria 70 anos, o Ministro Amarrtio Benjamim preparava seu
retorno â Bahia, onde pretendia viver cm Salvador, seus últimos anos de vida.
Após uma intervenção cirúrgica a que se submeteu veio a falecer no dia 20
de agosto, Sua morte constituiu real perda para a magistratura c o meio fo·
rense, tendo sido rude golpe para seus amigos c admiradores,
Após merecidas homenagens que lhe foram prestadas nesta Capital, seu
corpo foi velado no Tribunal Federal de Recursos, dali conduzido para a
Bahia, sendo sepultado no cemitério de Campo Santo cm Salvador, conforme
cm seu desejo. Representando o Tribunal Federal de Rec:Jrsos, acompanharam o seu corpo, os Ministros José Nery da Silveira, Presidente do TFR, Carlos Alberto Madeira c Washington Bolivar, bem como o Ministro Pedro Gordilho, representando o Tribunal Superior Eleitoral, no qual Amarmo Benjamim fora Juiz efetivo de 1967 a !969. A seu sepultamento no Campo Santo,
compareceram o Governador Antõnio Carlos Magalhães, o ViccGovc:rnador Luiz Viana Neto, Desembargador Oswaldo Nunes Sento Sé,
Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, membros dos Poderes Executivo,
Legislativo c Judiciârio, parentes c grande número de amigos c admiradores.
Suu morte, Sr. Presidente, abalou todos que o conheceram c tiveram o
privilégio de sua amizade, admirando o Juiz Integro; o jurista notável e o ho·
mem simples de raras virtudes. ~com sincero pesar que presto esta homcna·
gcm à memória desse notável baiano, apresentando à sua virtuosa esposa,
Dona Arlinda Carvalho da Silva c a seus filhos, o meu sincero pesar. Por sua
vida correta c virtuosa, o Ministro Am2rrlio Benjamim, de que era amigo há
muitos anos, jamais será esquecido, tal como sua memória estará presente cm
todos que tiveram a felicidade de privar com personalidade tão cativante, ho·
mem sereno, tranqUilo, modesto e extremamente bom, que será lembrado
com admiração c saudade, por aqueles que privaram da sua amizade. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Amaral Furlan.
O SR. AMARAL FURLAN (ARENA- SP. Lê o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nilo fosse o problema da Pnz Universal, nas suas mil facetas, candente
preocupação poUtica, muito mais do que preocupação filosófica, c cu nilo traria à honrosa atenção dessa Presidência e à dos Senhores Senadores esta minha comunicaçAo sobre o fundamental problema.
Mas, Manchtlt, talvez a mais importante das nossas revistas, trouxe no
seu último número, o 1.428, de 19 de setembro, num furo de absoluta primeira
milo, a reportagem que estou mostrando à Casa, na qual informa que afamo·
sa figura internacional de Muhammcd·Aii, o boxeador Cassius Clay, ainda
campeão mundial desse esporte, além de candidato a Senador nos Estados
Unidos, pelo seu Partido Dcmocn\tico, abrindo uma clareira poUtica para os
negros americanos até o Capitólio de Washington, é também candidado ao
Prémio Nobel da Paz, de 1980, isto pela sua atitude pessoal quando da Guerra do Victnà c desde aí pelo seu fecundo trabalho, até hoje, pela Paz Universal.
Mas, o mais importante c o mais curioso nessa informação de Manchett,
é de que ele caminha para o signincativo laurel, que acabou de imortalizar Sadat c Bcguin através dos esforços de Cartcr- pasmem os Senhores Senadores- agora, no caso de Muhammad-Aii, através da poesia de um brasileiro.
lnvestig:mdo o fato, quer por vaidade patriótica, quer por sensibilidade
po(ticu, descobri que essa poesia chegou à Universidade de Houston. aquela
que tem 95% de alunos da raça negra c foi traduzida cm inglês e serviu de ban·
dcira pura a ntual Campanha Prêmio Nobel du Paz para Muhammad·Aii, a
quul vem sendo ahsorvidu pela mocidade universitária norte-americana, cada
tez mais preocupada com uma nova guerra ou outras guerras, nas quais será
a muior sucrincudu. Por isso, segundo soube, os univcrsitârios da Universidade dos bruncos, no Tcxus, mais outras c a famoslssimu de Harvard já têm seus
moços cuptundo ussinuturus c:m porrcards iguais a este que também mostro
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Em razão de tal situação, os funcionf1rios da cmpres:1 não vécm nunca
aos Senhores Senadores, tudo visando o referido Prêmio Nobel para
respeitados os seus direitos, as demissões s\1o sempre efctivudas com b:tse em
Mulwmmad·Aii.
E, :.t~oru, muito honroso purn nós brusileiros, o fnto du poesia de Carlos :~le~:1du justa causa c as reivindicações por melhores condições de trabalho c
Escobar Filho.truduzida sob o nome de Tlzt• MiKhtie.u Puncl1, cm inglês(ejl1 majoração s;tlari<~l nilo silo levadas cm consideração, Em sum;1, os emprc::guest:'l sendo traduzida no nigerinno, como será em todas as lfnguas do mundo) dos sofrem as restrições dos funcionários públicos c não têm as vantagens que
encimur tão Jarg<~, tiio ampla, t5o profunda, tüo simbólicu Campunha,
os operários, cm condições normais, recebem c que já silo tão poucas.
Como u consegui no original português, pura que fique inscrita nos
Anais desta Casa, tomo a liberdade de lê-la, sob a maior emoção, u começar
da suu profétic:.1 ofcrendu. Ei-la, Senhores Senudores:
O MAJOR SOCO DE MUHAMMAD·ALI
Oferenda:
"Possa este canto ser o canto
do galo anunciador, para a Paz
Mundial, o C'.mto do galo que
:.munciou, em Jerusalém,
o nascimento de Jesus.
Aceito vossa sentença iníqUa c dura,
c como insubmisso, covarde, c inimigo da Pátria,
cumprirei a pena imposta.
Mas, o meu sacrifício será um grito de paz,
o meu gesto um apelo de fraternidade.
E as guerras não mais existirão,
porque os homens de todo o mundo se recusarão,
um a matar outro,
seja qual for o motivo aventado.
E a Bíblica Histórica,
do pão nosso de cada dia,
que: comerás com o suor do teu rosto,
será a verdade do pão dividido entre irmãos.
Este pli.o como ideal,
c:5tc: suor como idéia.
Então, da minhu dor c do meu sangue,
do teu pli.o e do teu suor,
surgirá um novo mundo,
sem justiça cega,
sem homens devorando homens."

Assim, em I5 de agosto, na Igreja da Consolação, foi criadu, ~,;um n presença de mais de dois mil funcionúrios, uma associação, com aprovação de
estntutos e eleição de dirctoria, tendo sido tal ato coordenado pelos próprios
empregados, por assessores jurídicos de sua confiança e propostos pela Co·
missão Justiça c Paz c com a minha presença que, assim, representava a própria arquidiocese de São Paulo, dada a natureza jurídica c orgânica da Comissão que tenho a honra de presidir. Na ocasião, uma s~ric de: reivindicações
foi apresentada.
Apesar do caráter pacifico da reunião, da maneira ordeira e serena com
que se desenrolou o ato, no dia imediato foram demitidos 27 funcionários,
numa atitude arbitrária e provocativa, pois que tais funcionários compunham
ou a diretoria clcit:t na noite anterior ou eram membros da comissão que tratou da organização da associação.
Acrescente-se, Senhor Senador, que na citada assembléia estava presente
um representante do Sr. Delegado Regional do Trabalho com quem conversei c que atestou o carúter legal e legítimo da reunião. Fosse uma assembléia
ilegal c da mesa·diretora dos trabalhos não poderia participar um representante do Governo Federal.
No dia imediato, horas após o anúncio das demissões, recebi convite da
:1ssessora do Sr. Delegado Regional do Trabalho solicitando minha presença
em umu reunião com os empregados, pedindo-me fosse portador de convite a
eles para que se avuliasse a possibilidade de uma solução. Uma hora depois,
no entanto, surpreendi-me ao ser informado pela mesma pessoa, com muita
am:1bilid<~de, n:ssalve·se, que o convite à minha pessoa estava retirado, posto
que representava a Comissão de Justiçu c Paz e a própria Igreja.
A reunião se realizou com u presença de empregados, de assessores jurídicos e sem que se nzesse representar a direção da empresa."
Esses fatos mostrum a gravidade do problema c a necessidade de: uma
orientação mais humuna c justa, por parte das autoridades responsáveis.

Fazemos nosso o apelo da Comissão Justiça e Paz cm favor do rcconhe·
Carlos Escobar Filho cimento dos direitos elementares dos carteiros c demais servidores da EmpreSr. Presidente, está feita a comunicação. Pelo que ela pode dizer respeito sa Brusileira dos Correios e Telégrafos.
ao humanismo, à sensibilidade politica e ufania de cada nobre colega, requeit preciso que o Goverpo se sensibilize pela situação de dificuldades e dero que o Senado Brasileiro congratule-se com o futuro possível colega norte· samparo cm que se encontram esses modestos servidores que, dentro da oramericano, Muhammad-Aii, por ter sido indicado - por uma poesia brasi- dem e justiça, lutam com firmeza pelo direito de ter um salário suficiente para
leira- para o Prêmio Nobel da Paz, num respeitável movimento da mocida- o sustento próprio e o de sua família. (Muito bem!)
de estudantil norte-americana, bem como se manifeste, a seu favor, dirctamente à egrégia Tire Nobel Peace Pri:e Comluee, em Oslo, Norway. (Muito
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
bem!)
Senador Jaison Barreto.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Frunco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Lê o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:

O SR. JAJSON BARRETO PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE ii REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nada mais havendo que tra·
Os carteiros e demais servidores da Empresa Brasileiru dos Correios c tar, vou encerrar a presente sessão, designando pura u extraordin{lriu, ante·
Telégrafos estilo lutando por uma causa de rigorosa justiça, que é a de seu di- riormcntc convocada, u seguinte
reito de: ussociuçilo c a de receber salários razoáveis.
Apesar do caráter ordeiro do Movimento c de sua evidente justiça, a Direção dos Correios c outros órgãos da Administração estão agindo de forma
inteiramente contriaria uo verdadeiro interesse público.
Eis o depoimento que, sobre o assunto, recebemos do Presidente da Co·
Justiçu e Pu:t. de Silo Paulo, Dr. José Carlos Dias:

mi~são

"'Os funcionMios du EBTC não podem formar sindicuto pois, absurdamente, os empregados de empresa públicu não desfrutum de tnl direito, em
ruzilo du intcrprctnç5o dudo no artigo 566 du Consolidação das Leis do Tru·
hulho. Por outro Judo, ni1o gozum, os trnbalhudores, dus vnntugcns que a situução de funcioní1rios públicos poderiu dur-lhes.

ORDEM DO DIA

Discussii.o, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exte·
riores sobre a Mensagem n• 130, de 1979 (n• 250/79, na origem), de 14 de
ugosto de 1979, pela qual o Senhor Presidente du República submetç à delibcraç5o do Senador a escolha do Sr. Cláudio Gurciu de Souza, Ministro de Primeira Clusse, da Carreira de Diplomata, pura exercer a funçilo de Em baixa·
dor do Brasil junlo ao Reino da Su~ciu.
O SR. I' RESIDENTE (Gabriel Hermes) - Está enccrruda a scssuo
( L('\'anla•.\'(' a u.r.l'tio à,l' /H horcu

'. ,, •!
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ATA DA 142' SESSÃO, EM 30 DE AGOSTO DE 1979
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9' Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA PRESID~NCIA

DO SR. LUIZ VIANA

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Adalberto Sena- Jorge Kalumc- José Guiomard- Evandro Carrei·
ra - Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- J[ubas
Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocquc- José SarncyAlberto Silva- Bernardino Viana- Hclvídio Nunes- Almir Pinto- José
Uns - Agcnor Maria - Dinartc Mariz- Jcss~ Freire - Cunha Lima Humberto Lucena- Milton Cabral- Adcrbal Jurcma- Nilo Coelho Arnon de Mc:Jio - Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu CardosoJoão Calmon- Moacyr Dalla- Amarai Peixoto- Hugo Ramos- Ncl·
son Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo BadaróTancrcdo Neves- Amaral Furlan - Franco Montara- Benedito Ferreira
- Lâzaro Barboza -Benedito Canelas- Vicente Vuolo- Mendes Canale
- Pedro Pcdrossian - Saldanha Dcrzi - Affonso Camargo- José Richa
- Leite Chaves- Evclâsio Vieira - Jaison Barreto - Lenoir VargasTarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A lista de presença acusa o com·
pitrecimento de 57 Srs. Senadores, Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sobre a mesa, projeto de lei que: será JiÜo pelo Sr, lq·Secretário.

Nessa idade, o empregado já se encontra com suas ent:rgius quase que li·
cxowridus, apresentando baixa produtividade e, ao passar à inati·
vidade, atruVes da i!poscntadori<~ por velhice, não tem condições de gozar o
merecido repouso, devido à sua precária situação física e mental.
Em verdade, temos para nós que seria inteiramente justo que o prazo
p<~ru a aposentadoria por velhice fosse reduzido em pelo menos cinco anos, a
fim de proporcionar o merecido descanso, possibilitando-lhe que usufrua pie·
m1m1:nte dos derradeiros anos de sua vida de trabalho c sacrificio.
Por esse motivo, preconizamos, por intermédio deste projetado, uma ai·
teração do texto do art. Kq, da Lei n~' 5.890, de 8 de junho de 1973, reduzindo
cm cinco anos o prazo da aposentadoria por velhice.
A medida alvitrada beneficiará as empresas, que poderão renovar seu
quadro de pessoal com elementos mais jovens c dinâmicos e não acarret<~rá
maior õnus à Previdência Social, eis que será diminuto o número de emprega·
dos a ser beneliciado.
Aliús, em atendimento ao cstatuído no parágrafo único do urt. 165, da
Constituição Federal, a proposição indica a fontt: de custeio total da bcnçsse
prcvidcnciária proposta,
Sala das Sessões, 30 de agosto de 1979.- Amaral Furlan
tcralm~:ntc

LEGISLAÇÃO CITAD,i

LEI N• 5.890- DE 8 DE JUNHO DE 1973

E Jido o Jeguim~

Altera a Leglslacão de Previdência Social e dá outras provldén-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 261, DE 1979
••Altera a redaçào do art. 89, da Lei nQ 5.890, de 8 de junho
1973, que alterou a Lei Or&inica da Providência Social."

cias.
~e

O Congresso Nacional decreta:
Arl. I• O art. 8•, da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, passa a viger
com a seguinte redução:

Art, 8\1 A aposentadoria por velhice será concedida ao segurado que,
upós haver realizado 60 (s~:ssenta) contribuições mensais, completar 65 (ses·
:-.enta c cinco) anos de idade, quando do sexo masculino, e 60 (sessenta) unos
t.lc idade, quando do feminino, c consistirá numa renda mensal calculada na
fnrmu do ~ 111 do artigo 6<~ desta Lei.
~ 111 A data do início da aposcnt:ldoria por velhice s~:rii a d<i entrada do
respectivo requerimento ou a do afastumento da atividadc por parte do segu·
raJo, se posterior àquela.
.
§ 2q Serilo automaticamente convertidos em aposentadori<~ por velhice
o auxilio-doença c a aposentadoria por invalidez do segurado que completar
65 (scsscntu e cinco) ou 60 (sessc:nta) anos de idade, respectivamente, se do
sexo masculino ou feminino.
§ 3<~ A aposentadoria por velhice poderá ser requerida pela empresa,
'Iuanda o segurado houver complctudo 70 (setent<l) anos de idade, ou 65 (ses·
:-.cnta c cinco), respectivamente, se: do sexo masculino ou feminino, sendo nesse caso compulsória, garantida ao empregado a indcnização prescrita nos <~r·
tigos 478 e 479 da Consolidação das Leis do Trabalho c para pela metade.

"Art. HY A aposentadoria por velhice será r.:oncedida ao sc:gu·
rado que, após haver realizado 60 (sessenta) contribuições mensais,
completar 60 (sessenta) anos de idade, quando do sexo masculino, c
55 (cinqUcntil c cinco) anos de idade, quando do feminino, c consistir{! numa renda mensal calculada na forma do ~ lq do art. 6Y dcsw
lei.
§ lY A data do início da aposentadoria por velhice será a da
entrada do resp~:ctivo requerimento ou a do afastamento da atividadc por parti! do s~:gurndo, se posterior àqucl:~.
§ 29 S~:rüo automaticamente convertidos cm aposentadoria
por vdhice o auxílio-doença e a apost:ntadoriu por invalidez do se·
gurado que comph:tar 60 (sessenta) ou 55 (cinqUenta c cinco) anos
de idade, respectivamente, se do sexo masculino ou feminino.
§ Jq A aposentadoria por velhice poderá ser requerida pda
LEI N• 3.807- DE ~6 DE AGOSTO DE 1960
empn:su, quando o segurado houver complc:tndo 65 (ses~cnta c cin·
Dispõe sobro a Lei Orgânica da Previdência Social.
co) anos de idade, ou 60 (sessenta) respectivamente, !tC do sexo mas·
culino ou feminino, sc:ndo, nesse caso, compulsória, garantida ao
empregado a indcnização prevista nos artigos 478 c 479, da Consoli·
Art. 69. O custeio da previdência social será atendido pelas contri·
daç~o das Leis do Trabalho c paga pclu metade."
buições:
a) dos segurados, em gemi, cm porcentagem de: 6% (seis por cento) c
Art. 2q Os encargos decorrentes desta lei serão custeados pel:1s fontes
de rcccit:t de que trutu o urt. 69, da Lei n'~ 3.807, de: 16 de ugosto de 1960. l\ 1,>;.. (OÍil) por cento) sobre o seu salário de: contribuição, nilo podendo incidir
sohrc importânci41 cinco vezes superior ao salário mlnimo mensal de maior
Art. Jv Estn lei entra em vigor na duta de sun puhlicnçt1o.
valor vigente no pais:
Art. 4"" Rc:vogum-se as disposições cm contrário,
b) dos segurados de que truta o par~grufo IY do urtigo ~2. cm porccnta·
JusdOcllçiio
~cm igu:il t1 4ue vigorar no Instituto de Previdência c Assistência dos Servido·
De 01cordo com o prcccitundo no nrt. 8Y, da Lei n" 5.H90, de Hde junho de n:s do Est:ldo, .~obre o vencimento, rcmuncruçào ou salário, :~crescida da 4uc
1'17.1, :1 aposentadoria por vc:lhic~: scrú cuncedidu :10 scgurudo que, tendo rca· l'or fix:u.la no "Piunn de Custeio da Previdénci:1 Social";
liwdo ~ocsscnta contribuições mensnis, complctur scssent:l c cinco anos Uc itla·
c) l.hls cmprcs:1s, cm 4u:mtia igual à que for devida pelos sc~urat.Jo!» a
de, se do sexo nwsculino c sessenta ;mo~o de idmle, se do feminino.
to.eu s~:rviço, inclusive os de que tratu o inciso III do mtiRO 511;
Ocorre, no entanto, que c:m funçt10 de um Cl)mplc.'(o de fmorcs de ortlem
d) d:~ Unii'io, cm qu:mti:1 i~ual11o total das contribuições de que trata ;1
'llL'ial, p~kplica, cultural c uté alimentar, nt1o sUo muitns llS trabalhadlHe~ <1linc:1 i/, destinada a ~ustc:1r o pi!~amcnto do pessoal c as dcspcs:1s de admi·
que, com a idade Jc sessenta ann~. ainda têm plcna!>t coruliçlh:s lahorativas. ni:-.tr:u;fHl geral do1s in~tituiçõcs de previdência social, hcm ~omo :.1 ~ohrir as
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in~ulú:i~nci;t~

fuwnl.!eiras c os "dcficits" técnico\ verificados na.,

mc~mas

ins·

1itui,·ilcs:

c) dos tr;thalh:u.lorcs autónonws, cm porcentagem iguaJ;'r t:stahclecidu
rw confnrmidade d:r ulinen a.
~ 11' O limite c~t~rbekcido mr ulínea o Jc~tc artigo, injiiU', !'lcrú elevado
até di.!z veles o s:d{trio rninímo de m:rior v:rlor vigente: no país, para O!~ !iegura·
dn . . que Ctlntribut:rn sohre importünciu superior itqude limite cm virtude de
Ji~rn~içrw lc~i.ll.
~ 21· lntcgram o s:rlúrio i.Jc contribuiçii9 todas m• importftnci:rs recebidas, a qualquer título, pdo scgurudo, em pagamento do!i serviços prestndo~.

n1' 157, de I97H, dn Senador Dirceu Cardoso, que inclui, no Plano Nucionul
de Yiaçlm, a Rndo\'ia lúna (BR-26::!)- Muni7. Freire- Anutiha- Pl:rca,\Je~rc, falendo ligaçi'to com a BR-101, c dá.outms providênci:rs.

-5Discussão, cm turno l'inico, da redaçào final (oferecida pela Comissilo de
Rcdaçiio t:m seu P;trcccr nv 462, de 1979), do Projeto de Resolução n11 51, de
1979, que suspende a execução do Inciso li do Art. 119d:r Lei n11 5.406, de 16
de delcmbro de 1969, do Estado dt: Mi nus Gcruis.
-6-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n11 139, de
(Ás Comissõt:s de Constituição c Justiça, dc Legisluçiio Social c 1979, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo ao
de Finanças.)
vigente Código de Processo Penul (Decreto·lei nll 3.689, de 3 de outubro de
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O projeto sorú publicado c reme· 1941 ), tendo
PARECER, sob n• 426, de 1979, da Comissão:
tido its comissões competentes,
- de Redaçilo. oferecendo a redução do vencido.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Passa-se u

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Rc·
lações Exteriores, sobre a Mensagem n• 130, de 1979 (n• 250/79, na
origem), de 14 de agosto de 1979, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Cláu·
dio Garcia de Souza, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao
Reino da Suécia.
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
cm sessão secreta.
Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias a fim de que
seja respeitado o dispositivo regimental.
(A sessão wrna·se secreta às /8 horas e 40 minutos e volta a ser
pública eh 18 lwras e 50 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nada mais havendo que tratar,

-7Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali·
da de c juridicidude, nos termos do art. 296 do Regimento fntcrno), do Projc·
to de Lei do Senado n• 157, de 1979, do Senador Franco Montoro, que dis·
põe sobre amparo ao trabalhador desempregado, garantindo-lhe o direito ao
.auxílio-doença e à uposcntadoria por invalidez, tendo
PARECER, sob n• 338, de 1979, da Comissão:
-de Constltulç~o e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 319, de 1979, do Senador
Franco Montara, de adiamcnlo da discussão.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão à.s /8 horas e 45 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JAISON BARRE·
TO NA SESSÃO DE 29-8-79 E QUE, ENTREGUE il REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC. Pela Liderança lê o seguinte
vou encerrar a presente sessão, designando para a ordinária de amanhã, a se·
discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
guinte
A visão estreita dos responsáveis pela saúde brasileira, que consideram a
Medicina uma área isolada do planejamento social, poUtico c cconômico da
ORDEM DO DIA
Naçilo, está levando sua infrn·cstrutura a permanentes espasmos, que prolifc·
-Irum corno epidemia cm todos os marcos do sistema.
Está ainda registrado na retina d;, nacionalidade o recente escândalo do
Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminur da constitucionalidade, nos termo do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se· fcch.amcnto da Faculdade de Medicina de Taubaté, a greve nacional dos rcsi·
nado nY 91, de 1979, do Senudor Humberto Lucena, que isenta o salário dentes c internos pelo direito à Carteira do Ministério do Trabalho, o movimínimo de descontos para a Prcvid~ncia Social, c: dá outras providências, mento dos fmmac~uticos e .biomédicos pela distinção de áreas de atuação e a
greve do curso de Medicina da Universidade de Brasflia.
tendo
Estes fatos nüo ocorrem em vão, mas são partes disfuncionais de um só e
PARECER. sob n• 283, de 1979, da Comissão:
mesmo processo, que envolve a saúde c: a educação do povo sem considerar a
-de Constitulçiin c Justiça. pela inconstitucionalidade
n:Hurcza de serviço público indispensável ao bcm·cstar da população nesses
-2dois sctores.
Nno é por acaso, por isto mesmo, que hoje volta à tona a questão do
Votação, em primr:iro turno (aprcciuçilo preliminar da constituciorialidudc, nos termos do artigo 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Hospital-Escola para a formação de mão-de-obra de alto nfvcl no sctor de
Senado nY 96, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que modifica a redução saúde, Os médicos residentes c internos da Universidade de Brasflia estão mo·
do artigo 211 da Lei n11 4.266, de 3 de: outubro de 1963, que instituiu o salúrio- bilizudos, muis uma vez, pura a soluçiio desse permanente impasse c aqui es·
tão pura obter u solidariedade do Congresso Nacional, através da Nota que
fumilia do trabulhador, tendo
acaba de lcr o Vicc-Lfder da Maioria.
PARECER, sob n• 223, de 1979, da Comissão:
O Hospital de Sobradinho atendeu uma populuçilo aproximada de 300
-de Constltulçiin e Justiça, pela inconstitucionalidade:, com voto vencido dos Senadores Lázaro Barboza, Tancrcdo Neves, Hugo Ramos c Cunha mil pessoas. Não sc compreende:, pois, que um nosocômio com tamanha responsabilidade nilo tenha aparelho de raios X nos nns de semana c à noite; que
Lima,
nno tenha laboratório de análises clínicas funcionando depois das 17 horas;
-3que nüo tenha eletrocardiógrafo no Pronto-Socorro; que só conte com 1761eitos;
Votuçào, em primeiro turno (upreciuçilo preliminar da constitucionali- que nüo tenha isolamento para doenças lnfccto-contagiosns, E todas cs·
dude nos termos do urt. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se· sas denciêncius, por si sós tilo graves, no que tange ao atendimento da popu·
nado n• 112, de 1979, do Senudor Cunha Limu, que considera não tributâ· luçiio, silo mmdmizadus quando somos confrontados com o futo de que ali se:
veis puna efeito do Imposto de Renda, os proventos c pensões nas condições formam c se exercitam aqueles que em curto prazo serilo os responsáveis por
todo o atendimento médico da Capitul Federal.
que indica, tendo
O conjunto de todas essas distorções, que o tempo nilo me permite,
PARECER, sob n• 334, de 1979, da Comissuo:
numa comunicuçiio de tal urgência, dissecar, está contido no verdadeiro libe- de Constltulçilo e Justiça, pela inconstitucionalidade.
lo que é o diugnóstico dos problemus que: nnigem esses estuduntc:s c residen·
-4tcs, que junto u este pronunciamento,
É inacreditável, Sr. Presidente, que nu Cupitul du Rc:públicu, hll poucos
Discussilo, em turno único, da reduçilo nnul (oferecida pclu Comissilo de
Redução em seu Parecer n• 445, de 1979), do Projeto de Lei do Senado metro.~ da Presidência du República, c dos Ministérios du Suúde, du Previdên-
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cia c da Educação, tais fatos ocorram, enquanto o Magnífico Reitor du Uni·
versidadc de Brasília brinca de cientista, gastando somas fabulosas na importação dos enlatados da Universidade Aberta Inglesa.
Nilo fosse, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o elitismo da assistência médica no Brasil, a Universidade teria seu hospital-escola ou, quando menos, o
hospital do IPASE ou das Forças Armadas esturiam entrosados neste esforço
comum de promoção do bcm-estar de todos.
O apelo que deixamos, cm nome do meu Partido, é para que se dê fim a
essa situação de descalabro no ensino médico da Capital da República. A
consciência nacional niio aceita que com toda a estrutura hospitalar, que é do
Estado, nilo se dê oportunidade de um ensino decente a esses jovens da UnB.
por isso que uma solução haverá de ser encontrada. Chega de elitismos. O
Hospital das Forças Armadas pode c deve contribuir com esse esforço. O
Hospital do lPASE não haverá de ser apenas.um nosocõmio para meia dúzia
de privilegiados; haverá de ser colocado a serviço dessa comunidade c, o que í:
principal, a serviço da formação desses profissionais.
t com esta colocação que cu apelo aos homens do partido do Governo,
ao Ministro da Previdência Social, que não pode ficar insensível nos reclamos
desses estudantes; ao Ministro da Educaçilo, principalmente, que está com a
responsabilidade de colocar ordem no esquema de educação da assistência
médica do Pafs c, inclusive, ao Ministro da Saúde, que, omisso até então, tem
que se preocupar com matéria de tamanha rclcvãncia.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

n

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MURILO BADA·
RO NA SESSÃO DE 29..1J-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O SR. MURII.O 8AIJARÚ (ARENA - MG)- Sr. Presidente, não
posso deixar de louvar o patriotismo provincial, digamos assim, do nobre Se·
nadar Moacyr Dalla.
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- Provincial, mas cheio de amor à
terra que me mandou para cá.
O SR. MURII.O DADA RÓ (ARENA- MG)- Perreitamente. Mas
do ponto de vista técnico, V. Ex• ...
O Sr. Moocyr Dollo (ARENA - ES)- Acabei de expor que o ponto de
vista técnico é o ....
O SR. MURII.O DADA RÓ (ARENA- MG)- Mas, V. Ex• comete
uma enorme heresia ...
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- O julgamento de V. Ex• é que é
um erro.
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA - MG) - ... enorme heresia.
Até a própria criação da Usina de Tubarão - V. Ex• me permite, Senador
Moacyr Dali a -já. foi uma concessão generosa do Governo Federal, porque, a rigor, quando se fala em siderurgia no Brasil, existe local adequado,
com todas as condições de economia externa, que se chama Minas Gerais.
O Sr. Moacyr Dali a (ARENA- ES)- Permite V. Ex•? Concessão roi a
instalação da USIMINAS cm Minas Gerais, que já estava certo que iria para
o E.~pírito Santo.

O SR. MURII.O DADA RÓ (ARENA- MG)- ~apenas para dizer,
veja V. Ex.•. os nossos irmãos catarinenses estão pretendendo que o Governo
Federal aloque recursos para a implantação de uma siderúrgica em Santa Ca·
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MG.- Pronuncia o seguinte tarina, contra todas as regras técnicas. Se isso for feito cm Santa Catarina,
com os recursos da economia privada, não há o que se questionar: mas des·
discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
viar recursos destinados ao Plano Siderúrgico Nacional, que estão já aloca·
Estamos nas vésperas de um importante acontecimento no sctor siderúr· dos para a Usina de Tubarão, para a AÇO MINAS, para a COSIPA, para a
gico brasileiro. O Brasil se prepara para ingressar no 49 estágio de sua siderur- Companhia Siderúrgica Nacionul c para atender a uma situação que não se
gia, com a instalação, até o ano de 1985, de dois grandes laminadores de tiras coaduna. que não se compagina com as melhores normas técnicas ou de pro·
a quente, que equivalem a impacto c:<traordinariamente favorável cm toda a jetos administrativos para a construção de siderurgias, realmente, é um ab·
economia brasileira.
surdo muito grande. Se os catarinenscs desejam fazer a sua siderúrgica, que a
A instalação desses dois laminadores é o mais importante marco da side- façam, mas com os seus recursos c não com os recursos do País.
rurgia brasileiru nos últimos anos. Basta dar ênfase ao seu custo, de cerca de
O Sr. Josél.ins (ARENA- CE)- Permite um aparte, nobre Senador?
15 bilhões de cruzeiros, para se avaliar a dimensão extraordinária que tal fato
O
SR. MURILO BAD,\RÓ (ARENA- MG)- Ouço V, Ex•, esclareacarreta na economia nacional.
cendo que ainda devo parte de reposta ao Senador Moacyr Dalla.
O problema. Sr. Presidente, está hoje em torno da decisão governamen·
tal de onde instalar o primeiro grande laminador de tiras a quente. Os nossos
O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Muito bem. V. Ex• dará e tenho a
irmãos capixabas, através da ação enérgica do seu Governador, o nosso ex· absoluta certeza de que será muito judicioso no seu pensamento. Cria-se um
Senador Eurico Rezende, postula a instalação do laminador para a usina de impasse, quando se pensa cm instalar uma laminação de planos no PaB, uma
Tubarão.
das indústrias fundamentais para o nosso desenvolvimento, porque a reivin~
O Sr. Moucyr Dulla (ARENA- ES)- Permite V. Ex• um aparte? dica o Estado de Mi nas Gerais, com sua grande potencialidade c vocação si·
derúrgica, c o Estudo do Espírito Santo, que hoje dispõe de infra-estrutura
O SR. MURILO BADARÚ (ARENA - MG) - Ouço V. Ex•
para instalação dessa unidade. Eu traria uma sugestão equã'nimc, que real·
mente
vai resolver o problema: que essa unidade seja instalada no Nordeste
O Sr. Moacvr Dalla (ARENA- ES)- Eminente Senador Murilo Da·
duró, quando ért;mos Secretário de Estado, nós, que acompanhamos o grupo brtlsileiro, onde temos aço proveniente do Pará c, evidentemente, toda a
da Kawasaki e da Fissinder, patrocinadores da Usina de Tubarão, ao visitar· infra-estrutum esta sendo constituída. Juntamos as duas coisas, além de que
mos o porto de Vitória c o terminal de Capuaba, sentimos que aquelas pes- podemos, realmente, ajud.ar o Nordeste a se integrar na economia do Pafs.
soas que vieram do estrangeiro ficaram completamente maravilhadas com a
O SR. MURILO DADA RÓ (ARENA- MG)- O nobre Senador José
posição geoeconõmica do nosso porto. E foram além da nossa expectativa; Lins não se descncurnou ainda da posiçilo de vice-rei do Nordeste, quando
indagaram se ninguém havia descoberto ainda a posição geoeconõmica do er:a Superintendente da SUDENE. Superintendente que realizou lá uma cxEspfrito Santo pum se tornar o maior centro siderúrgico do mundo. Veja V. traordin;lria tldministraçilo.
Ex• a anrmativu c, cm um livro que escrevi - O 11011o EJpirilo San/o, relato
Mas, Sr. Presidente c Srs, Senadores, não quero colocar o problema do
ip.{iJ littrrü a fala do representante da Fissinder c do representante da Kawa- l<~min<~dor de tiras a quente nos termos emocionais em que o Senador Moacyr
saki Steel. Agora, fulta-se cm levar a laminadora de aços a quente para Belo Dalla o estia colocando.
Horizonte, soh ujustifictativu de que a ferroviu do Aço seriu um complemento
O Sr. Mnacyr llolla (ARENA- ES)- Não há nada de emocional, Ex·
natural. C: preciso que o Governo Federal, que as autoridades maiores, o
Sr. Ministro das Minas c Energia, se sensibilizem de que o Espirita Santo já cclênciu. V. E.-..;' me permite esclarecer?
tem uma infra-c:struturtl capaz, Sr. Senudor, de dnr ugasulho a esse empreen·
O SR. MLIRII.O 8ADARÓ (,\RENA- MG)- Um momento, Sena·
dimcnto. Temos uma ferrovia do quilate da Vale do Rio Doce, uma dos dor. Ptml isto, pom1 que se instale um laminador cm Tubarão, terfamos que
nwiorc:s desse hemisfério, que este :mo vui dar ao Ornsil a maior exportação mudar a destinação do projeto inicial daquela usina, que est6 sendo construf.
t.h: minérios de toda a sua história; temos o Rio Doce, que pode se tornar nu· dta p<Hil :1 fahric;.açào t.h: produtos acabados destinudos à export:açào, enquan·
vcgúvcl c temos uma estrutura rotloviúria mar;avilhosn, O que l'ulta cfctiva· hl que o laminador de tir:as a quente se destin:1 ;I produçào de produtos uca·
mente í: que n pequenino Estmlo pode ser engolido, mais uma ve1., pelo Esta· bat.kls para o rncrc:1do interno.
do de Minas Gerais. Mas :aqui estaremos, cm uma trincheira, pma reclamar,
O Sr.l\luuc~·r Dullu (ARENA- ESJ- Seria um;a indústri;a satêlite de
pant reivindic;ar, para Jit.cr que o Espfrito Santo prccba de um lugar uo sol.
Tub:1ri'w. E.-..:cclênci:1.
A~radeço a V. E:(' o aparte.
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O SR. MLIRJI.O IIAI>ARÚ (ARENA- MG)- Nunca uma industria
s;1télite, ao contri1rio, o l:1minador faz parte integrante do complexo sidcrúr!!ico.
O Sr. Moucyr Dalla (ARENA- ES)- Orn, para compor o complexo
siderúrgico do Espírito Santo, de TubJrào.
O SR. MURIJ.O BAilA RÓ (ARENA- MG)- Quer dizer, n~o há nc·
nhuma possibilidade técnica de que isso aconteça, Pode ser que, cm futuro
mais longínquo, mais distante ...

de enfrentar :1 bancad:t c:tpi:~uhu com rclotçiio a isso, Ac:thou o Governo con·
cedendo pmtc do bolo sidenírgico para o Espirita Santo.
O Sr, Mnncyr llnllu (ARENA - ES)- O que é certo, Ex•
O SR. MURILO IIAD,\RÚ (ARENA- MG)- Nõo é o certo, no con·
tri1rio.
O Sr.Moucyr 11ullu (ARENA- ES)- Ora, Mi nus Gerais é useira c ve·
i'.cim nisso- V. Ex• vai me desculpar u franqueza- pois o Espirita Santo
tem sido um corredor pum exportar as riquezas de Minas Gerais. Quando se
fala em mclhor:tmento de :11to alcance, como esse, para o Espirita Santo, vem
Minas Gerais e passa u miio. É preciso tratar um Estado pequeno com mais
respeito.

O Sr. Moucyr Dullo (ARENA- ES)- V. Ex• me permite argumentar
só uma coisa: u c:~pacidude da AÇO MINAS é de 2 milhões de toneladas/ano.
A de Tubarão vai começar, no primeiro estágio, com 3 milhões. E tem mais,
O SR. MURJJ.O DADA RÓ (ARENA- MG)- O Esplrito Santo cstú
Excelência: na hora de se exportar- porque o Governo nno vai ficar estan·
que, a só fornecer uço laminado ao País - vumos procurar, futurumentc, para Minas da mesma forma que o Egito está para o Nilo. Nào tenha dúvida,
mercado internacional c, aí, o Porto de Vitória vai funcionar, e funcionar ma- V. Ex•, pois a presença estimuladora de Minas na economia do Espírito San·
ravilhosamente bem, nesse período de restrição, cm que precisamos economi· to é uma constante,
zar combustível, como uma verdudeira bomba alimentadora desse programa.
O Sr. Moucyr Dullo (ARENA - ES)- Só se for no plano turístico.
É isso que acho.
O SR. MURJJ.O DADA RÓ (ARENA- MG)- Em tudo. V. Ex• não
O SR, MURILO RADARÓ (ARENA - MG) - Ser.ador Moacyr pode transformar um debate de natureza técnica cm um tema emocional,
Dalla, compreendo perfeitamente o papel que V. Ex• dcsempcnhu nesse de· como se estivéssemos fazendo comício polftico.
bate. V, Ex• como Senador do Espírito Santo não poderia ouvir essas consi·
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA - ES)- Todas as comissões técnicas,
derações sem manifestar o seu ponto de vista que, de resto, é o ponto de vista
Ex•, recomendam u instalação dessa usina em Tubarão.
do Governador Eurico Rezende, já expressado através dos jornais.
O SR. MURIJ.O RAD,\RÓ (ARENA- MG)- Tenho o maior respci·
O Sr, Moocyr Dollo (ARENA- ES)- E o Governador Eurico Rezen·
de é mineiro. V. Ex• veja como é que ele cstâ defendendo, acima dos interes- to pelo Espírito S:mto, maior estima pelos capixabas, maior admiração pelo
Senador Dirceu Cardoso, pelo Governador Eurico Rczende, mas esse é um
ses capixubas, os interesses do Brasil.
:1ssunto técnico.
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA - MG) - Quero convocar a
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Permite V. Ex• um aparte?
atenção e a paciência de V. Ex• para o exame técnico da questão. Qual é o lo·
cal ideal para a instalação do laminador? Só c:dstcm dois: primeiro, a ACO·
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- I'A)- Nobre Senudor Muri' 3ada·
MINAS. Por que a AÇOMINAS? Porque ela estando cm construção os cus. ró, eu pediria um aparte a V. Ex•
tos de instalação do laminador tornam-se muito reduzidos.
O SR. MURJLO RADARÓ (ARENA- MG)- ~um assunto técnico,
O Sr. Moucyr Dolla (ARENA - ES)- Tubarão, a reciproca é verda. que não pode ser tratado com o passionalismo de que se vê dominado o nobre
deira: está em construção c os custos da implantação serão bem mais baixos. colega.
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA - ES)- Não há passionulismo, não.
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MG)- Segundo, a AÇO MI·
NAS, do ponto de vista locacional, é a mais perfeita das usinas brasileiras,
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA - PA)- Apenas um esclarecimento,
porque está integrada a uma malha rodoferroviária altamente eficiente, ...
Senador. (Assentimento do orador.) Talvez cu pudesse ficar entre V.
O Sr. Moocyr Dollo (ARENA - ES) -Não é isso o que diz a nota do Ex• c o nobre Senador Moacyr Dalla, se o meu amigo assim o permitisse. Eu,
jornal que li, Ex•
nobre Senador Murilo Badaró e meu querido amigo do Espirita Santo, estou
ouvindo este debate com muita atenção, e acredito mesmo que ele se torna
O SR. MURILO DADA RÓ (ARENA- MG)- ... que se completará oportuno c necessário. ~ preciso que esta Casa levante assuntos dessa nature·
com a Ferrovia do Aço, porque a AÇO MINAS já se localiza às margens da za, assuntos dessa importância c que nós, os Senadores, c acima de nós o Exc·
linha centro Belo Horizonte· Rio. Em segundo lugar, seria o USIMINAS. Por cutivo, se coloque à altura dos interesses c do que é melhor para o Brasil.
quê? Pela sua notâvcl competência técnica, administrativa, financeira c gcrcn·
O SR. MURILO BA.DARÓ (ARENA - MG) - No coso, o melhor
ciol. Sabe V. Ex• que o USIMINAS é usino siderúrgica cuja eficiência é pa·
para o Brasil ...
drilo mundial.
O Sr, Moacyr Dalla (ARENA- ES)- ~a pontcTubur~o; não se iludu
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- N~o discuto com V. Ex• por
nisso!
enquanto.
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- V. Ex• permite que eu conclua
O SR. MURJLO BADARÓ (ARENA- MG)- Perfeito. E as duns
o aparte?
usinas, tanto a USIMINAS quanto a AÇOMINAS, forom projctadas para
atender à demanda interna, ao mercado interno, c o grande laminador de ti·
O SR, MURILO BADARÓ (ARENA- MG)- Pois nilo, com prnzcr.
rasa quente destina-se à fabricação de produtos acabados para o mercado inO Sr, Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Vejo V. Ex•, por exemplo, o
terno.
caso do ferro dos Carajás, veja V. Ex• o caso da bauxita, que é produzida cm
O Sr, Moacyr Dalla (ARENA- ES)- Mas é um erro, V. Ex• voi me toda a área amazônica, Aqui mesmo, ainda ontem, o Senador Aloysio Cha·
permitir, é um erro técnico; amanhã, nós vamos procurar mercado interna· vcs- c antes o Senador Jarbas Passarinho- advertiu o Governo, dentro
cional c vamos licar bitolados, porque niio têm porto para escoamento.
desta linha- procurar o mais útil, o melhor pnra o Brasil. E, realmente, tam·
O SR. MURILO DADA RÓ (ARENA- MG)- Como mercado intcr· bém é necessário não transformar Estados, uns cm quintuis de outros.

nacional, se a nossa pro..Juçilo cstâ longe, ainda, de atender à demanda intcr·
nu insutisfeitu? Estamos longe, ainda, do processo de cxportaçna de produtos
acabados.
O Sr, Moocyr Dullo (ARENA- ES)- Nilo podemos raciocino r u cu r·
to prazo: truta-se de investimento da categoria que V, Ex' declarou, aqui, c
faz purtc de todo o complexo de Tuburào. Quando du impluntaçilo de Tuba·
rào, se pensou cm colocar como? Uma das usinas satélites, pura o desenvolvi·
menta de todu u itrcu gcoeconômicu do Espfrito Santo, u usina de laminados.
O SR. MURJI.O DADA RÓ (ARENA- MG)- Essu discussão cm tor·
no de Tuburào é untiga, c quundo cu cru Deputado Federal tive oportunidade

O Sr, Moacyr Dalla (ARENA - ES) - !; o que querem fazer com o
Espirita Sunto,
O Sr, Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Pcrmitu·me concluir. O que
temos que considerar, realmente, é que trata·se de assunto tremcndmncntc:
técnico. Então, pelo que estou ouvindo do Senudor Murilo Bad!lró, estou
vendo, reulmcntc, u defesa que louvo do nosso querido colcgu.
O SR, MURILO OADARÓ (ARENA - MG)- Tumbémlouvo a vec·
rnénciu do nobre Senudor Moucyr Dulla, mus niio posso concordar com elu.
O Sr. Gabriel Hcnm<~ (ARENA- PA)- Acho, entretanto, que V. Ex•s.
dcvium, realmc:nte, levuntur o problema, com o que me congmtulo com os co·
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O SR. MURILO DADA RÓ (ARENA- MG)- Posso contra·apari<Ú·
legas. E, digo m:tis, que estou inscrito para trazer um problema id~iltico. Eru o
que cu desejava, Senador Murilo Badaró, congratular-me com V. Ex•, porque lo'!
realmente tornam-se necessários debates dessa natureza, para que a Prcsidên·
O Sr. Dirceu Cardo.o (MDB- ES)- Vou terminar.
d:~ da Rcplública, o Ministro do Planejamento e o Governo s:tibam que nós,
que reprcsent:lmos o povo, estamos atentos, que o povo está olhando, espc·
O SR. MURII.O DADARÓ(ARENA- MG)- Quero contra·apurteá·
randu o melhor par<~ o Brusil. Pen.loe-mc V. Ex• a interrupção.
lo, porque as luzes de V. Ex• iluminum o plenário c enriquecem o meu discur·
O SR. MURILO UADARÓ (ARENA -MG)- Agradeço a V. Ex•. so.
louvo a veemência do Scn:~dor Moucyr Dalla, mas não posso concordar com
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- V. Ex• nilo deboche, não. V. Ex•
clu.
nào está nem reconhecendo o parecer do órgão criado pelas Nações Unidas,
O Sr. Moucyr Dullo (ARENA- ES)- E nós também não podemos para escolher a melhor localização para a usina, ou seja, o lugar ideal para a
concord:tr, com a excclsa vênia de V, Ex•, com o seu raciocfnio.
usina.
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MG)- Sim, mas o problema
Sr. Presidente, S. Ex• não vai terminar o discurso, porque nós não vamos
ê técnico.
deixar. Não vai terminar o seu brilhante discurso! ...
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- Ê técnico, c por ser técnico acho
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MG)- Como seja, brilhante
yuc o Governo dará excelente solução ao problema.
passou a ser no momento cm que V. Ex• me apartcou.
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MG)- Ouço, agora o nobre
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- V. Ex• estâ cxpcndcndo os seus
S:;nador Dirceu Curdoso.
argumentos. Então, ouça o nosso, agora.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador Murilo Badaró,
quando os países industrializados resolveram razer um estudo sobre a local i·
z:tçüo de usinas siderúrgicas, a comissão que estudou a localização das rutu·
r:1s usinas siderúrgicas no mundo- c só havia um brasileiro nessa comissão
-resolveu que havia um lugar, na América do Sul, que pela sua posição gco·
grálica, pela saída do minério através de uma estrada de rerro, pelo porto que
possui, pela sua localização, enlim, só havia um lugar lógico pura uma grande
usina siderúrgica, esse lugar seria Tubarão.
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- Já disse, já relatei isso ao nobre
Senador Murilo Badaró.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Isso não é argumento meu.
O SR. MURILO DADA RÓ (ARENA - MG)- O Senador Moacyr
Da lia intcrromptu o aparte de V. Ex• para soltar rogos de artificio cm torno
da tese, quando conheço outras dirercntes dessa.
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA - ES)- Mas essa é a certa.
O Sr. Dlrcou Cardoso (M DB - ES) - Isso não é lese nem de Senador,
nem de siderurgista de Mi nas.
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA - MG)- Muito bem, mas V.
Ex• terá que discutir o assunto, talvez sem o passionalismo do colega.
O Sr. Dirceu Cardoso (M DB- ES)- Sr. Presidente, há intolerância da
ARENA, permite o aparte c depois não deixa o colega apartcar. E é um Via:Líder! Nobre Senador, essa não é opinião nem de sidcrurgista do Rio Gran·
de, nem capixaba, nem mineiro: são os maiores sidcrurgistas do mundo que
assim decidiram.
O SR. MURILO BADARO (ARENA- MG)- Na opinião de V. Ex•
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- Na opinião deles. Estive com o
pessoal da Kawasaki, da· Fissindcr, numa reunião do Porto de Vitória, c eles
licaram abismados porque ainda não havia sido descoberto ...
O Sr. Dirceu Cardooo (MDB- ES)- Se V. Ex•. não me deixar duro
:1parte, não o deixarei terminar seu discurso; não vou deixar.
O Sr. Moaeyr Doll• (ARENA- ES)- V. Ex• está agindo assim, como
um bom mineiro.
O Sr. Dlreeu Cardo!O (M DB- ES)- Mineiro não é assim; é o primeiro
que cu vejo assim, açodado, unito.
c~tll

O SR. MURILO BADARÓ (ARENA - MG)- Ao contrário, quem
unito é V. Ex• c o Senador Moacyr Dali a.

O Sr. Dirceu Cardoso (M DB- ES)- Nobre Senador, os países industriulizudos da ONU- um grupo chamado Unido- indicaram uma cernis·
sào de engenheiros siderurgistas pura estudar a melhor Jocalizaçüo da usina.
O Jupüo não quis porque não queria ficar com poluição no seu país.
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- E vcrdudc!
O Sr. Dirceu Cardoso (M DB- ES)- A Alemanha não tem lugur,uln·
nlto tem, França tumbém ni\o quer, os Estudos Unidos, tumbém, en·
tào, o Jugur idcul, lógico, chumu-se Tuburi\o, <JUe ni\o é cm Minus. V. Ex•
<lllcr desmentir isso'! Vou truzer o purcccr dos siderurgistus dus Nw;õcs Uni·
das. Ni'lo ê nem do Esplrito Sunto, nem de Minm Gcmis.

~lu terra

O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MG)- Mas, no Caso, quem
conduz o debate sou cu. Eu que estou com a palavra. V. Ex• então me ouça.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Eu estou com o aparte.
O SR. MURILO DADA RÓ (ARENA- MG)- Quero contra-apartcá·
lo para dizer o seguinte,
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- V. Ex• não me deixa concluir.
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA - MG) -

Então, conclua.

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador, então, localiza·
do cm Tubarão, Minas quis tirar, passou na frente com a AÇOMINAS. Pas·
sou na frente do problema capixaba da localização, da melhor localização, da
localização lógica da usina, passou com a AÇOMINAS.
O SR. MURILO BADARO (ARENA - MG)- V. Ex• está fazendo
uma grande confusão.
O Sr. Dirceu Cordoso (MDB- ES)- Não estou fazendo confusão. V.
Ex• vai ouvir. Então, passou a AÇOMINAS na frente de Tubarão. Minas está com duas usinas justapostas: a AÇOMINAS c a Siderúrgica de Juiz de
Fora que a Mendes Júnior está instalando. Duas usinas justapostas, com a
rabricaçào dos mesmos ...
O SR. MURILO DADA RÓ (ARENA- MG)- Nilo é a mesma coisa.
O Sr. Dlrcou Cardoso (MDB- ES)- Ah! Que não é a mesma coisa! V.
Ex• está argumentando emocionalmente.
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA - MG) - Ao contrârio, Excc·
lência.
O Sr. Dlrcou Cardoso (MDB- ES)- V. Ex• é um homem que, pelo
visto, não tem nem condições de ser Vice-Líder do Partido, porque está argumentando emocionalmente. V. Ex• fala bem, tem brilho, tem argumento, tem
palavras, tem expressão, tem voz, tem eloqUência, mas não está argumentando, não quer argumentar; quer apartear.
O SR. MURILO BADAR0 (ARENA- MG)- Mas V. Ex• não con·
clui o seu aparte.
O Sr. Dlrcou Cardoso (MDB- ES)- Minas tem duas usinas justapostas. Nós rubricamos placas que, só na exportação, metade das nossas placas
já estilo garantidas por IS anos; é a Usina de Tubarão. Minas vai rubricar
produtos que não tCm emprego imediato. Então a siderurgia brasileira resolveu que a localizaçilo do laminador de tiras a quente, ni\o é o caso?
O SR. MURILO BADARO (ARENA - MG) - Exalo.
O Sr. Dlre<u Cardoso (MDB- ES)- Agora, Minas Gerais, Sr. Presi·
dente ...
O SR. MURILO DADA RÓ (ARENA- MG)- Vai ser cm Minas Gc·
ruis.

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES)- Vai ser cm Tubarão.
O SR. MURILO DADA RÓ (ARENA - MG)- Deve ser cm Minas
Gerais.
O Sr. Dirceu Cardo•o (MDD - ES) - Deve •er por quê1
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O SR. MURIJ.O DADA RÓ (ARENA- MO)-~ por isso que cu queO SI!. MURILO BADARÓ (ARENA- MO)- Ao contrúrio. Não se
ro pedir :1 V. Ex• que ...
trata disso, Sr. Pn:sidcnte. O Senador Dirceu Cnrdoso pegou o bonde no
meio da viaAcm, niio ouviu o início das nossas considcruçõcs.
O Sr, Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Por que deve ser? Não, os urgu·
mentos de V, Ex•, não aceitamos. Devem-se ouvir os argumentos de siderur·
O Sr. Dirceu Cardoso (M DB - ES) - Então vamos ouvir.
gistas brasileiros, O argumento de V. Ex• é o do mais forte, do mais poderoso,
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MO)- Sr. Presidente, Srs. Se·
é o argumento de 8 milhões de eleitores c nós temos 500 mil. Então, V. Ex•
nadares, Senador Dirceu Curdoso, todos os pareceres técnicos, com relação à
tem razão. Sempre tem razão o mais forte,
localização do grande laminador de tiras a quente, que representa o 49 estágio
D SR. MURILO DADARÓ (ARENA- MO)- V. Ex• concluiu o da siderurgia bmsilciru indicam que dois lugares devem recebê-lo: ou u ACO·
aparte?
·
MINAS ou a USJMINAS ...
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Não. Vou ouvir V. Ex• porque
deve ser em Minas Gerais.

O Sr. Moacyr Dalla (ARENA - ES) - 56 Minas!

O SR. MURILO BADARÓ (ARENA - MO) ... pelo fato de a AÇO·
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MO)- Vou responder V. Ex• MINAS estar cm fase de implantação, o que reduziria os custos de sua instu·
começando pelo fim do seu aparte.
lação ...
V. Ex• disse que será instalada cm Minas Gerais, c praza aos céus que asO Sr. Moocyr Dalla (ARENA - ES) - V. Ex• já disse isso!
sim p seja, porque nós temos 8 milhões de eleitores c V, Ext tem, apenas, 500
mil. Em primeiro lugar, cu quero elogiar a lucidez dos eleitores capixabas que
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MO)- ... estou repetindo o
mandaram para o Senado três homens da categoria c da envergadura de Di r· que disse porque V, Ex• ...
ceu Cardoso, Moacyr Dalla c João Calmon.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES}- Eu quero ver é o parecer técnico.
O parecer da USIMINAS ou da AÇOMINAS para nós não serve,
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- Muito obrigado a V. Ex•.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Muito obrigado. Também elogio
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA - MO) - Pelo fato de que a
a política mineira que mandou para cá uma bancada cm que V, Ex• é estrela AÇO MINAS está localizadu em meio numa eficicntíssimu malha rodofcrrode primeira grandeza.
viilri:t, que interessa para a distribuição dos produtos do mercado interno, de
vez que tanto a USJMINAS quanto a AÇOMiNAS ...
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA - MO) - Muito obrigado.
O Sr. Moacyr Dalia (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um aparte?
O Sr. Dirceu Cardoso (M DB- ES)- O nobre Senador Tancrcdo Nt:·
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MO)- ... se destinam à proviVCS também é uma constelação c o nobre senador Itamar Franco, também.
são do mercado interno.
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA - MO) - Estamos quites.
Darei o aparte a V. Ex• cm seguida.
A USIMINAS por quê? Porque a USIMINAS é, reconhecidamente, a
Do ponto de vista técnico, Sr. Presidente- é nestes termos que a discussão deve ser tratada- a Usina de Tubarão só tem sentido ser localizada no mais completa, a mais perfeita das usinas sul-americanas pela sua notável caEstado do Espírito Santo porque se destina à exportação, ao mercado exter· pacidade operacional, administrativa c técnica.
no. Todas as teses dos técnicos. cm torno da instalação de siderúrgicas.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES)- De acordo.
baseiam-se substancialmente no problema dos custos, onde o transporte do
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MO)- Não estou trazendo à
minério pesa substancialmente. Por isso Tubarão só tem sentido projetada
colação, Srs. Senadores Dirceu Cardoso c Moacyr Dalla, a necessidade mi·
para produtos destinados ao mercado externo.
ncira de se compensar a nossa província pelos estragos c pelos buracos cm seu
O Sr. Moocyr Dalla (ARENA- ES)- Ora, Exceléncia. V, Ex• está solo pela extraçào do minério, pelo minério que vai para ser pcletizado no
pensando só cm curto prazo.
Espírito Santo para a Usina de Tubarão, pelos recursos da Vale do Rio Doce,
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Precisamos pensar no futuro. gerados com o minério saído das entranhas do nosso Estado c aplicados no
Espírito Santo c, agora no Projeto Carajás. Não estou trazendo à colação a
l,ermite V, Ex• um aparte?
vocação siderúrgica de Minas pelas suas grandes reservas minerais, pelas
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MO)- Não permito coisa nc· grandes jazidas de calcário, toda uma série de condições de economia externa
nhuma.
que indicam um local ad~quado para a implantação de usinas siderúrgicas.
E claro, como cu disse antes, se os catarincnscs querem implantar a sua
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Vou responder a V. Ex• ...
usina siderúrgica com os seus recursos próprios, nada há a questionar, mus
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MO)- Não vai responder na·
implantur a SIDERSUL com recursos desviados do programa siderúrgico
da. V, Ex• vai me ouvir.
brasileiro para uma usina que não atende a essas caractcrísticus técnicas, con·
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- V, Ex• ignora a situação siderúr· venhamos que é uma demasia insuportâvel c insustentável.
gica nacional, porque o principal insumo não é o minério de ferro. V. Ex• está
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Permite V, Ex• o apurtc?
completamente distante do problema, o principal insumo não é o minério de
ferro, não é o porto, nilo é o carvão, o principal insumo de uma indústria si·
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA - MO) - Com muito prazer.
dcrúrgicu, nobre Senador, é o capital, é o dinheiro!
O Sr. Dirceu Cordoso (M DB- ES)- Vamos discutir culma c cons·
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MO)- Senador Dirceu Car· cientemente, V. Ex• está um pouco distante do assunto. V, Ex• está urgumcn·
tunda como mineiro, como politico mineiro que tem roncando na barriga um
doso, e o principal insumo ...
Governador de Estudo, o que não nos pcrturbu porque estamos tcrminundo o
O Sr. Dirceu Cardoso (M DB - ES)- E isso que é o principul insumo. nosso mandato c não queremos muis coisa algumu.
V. Ex• está enganado com minérios, nilo vale nada, estrada de ferro, nilo vale
O Sr. José Llns (ARENA - CE)- Não apoiado.
nada, o principal é o capital.
O Sr. Dirceu Cordoso (MDB- ES)- Nobre Senador, Minas tem uma
O SR. MURILO 8ADARÓ (ARENA- MO)- V, Ex•, daqui paru
vocação siderúrgica, estou de acordo; u USIMINAS é 11 melhor usina nu
rrcnte, ~ú vai upartear com a permissão do orador ...
Amí:ricu do Sul, estou de acordo; é uma usina já untiga ...
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Mas quando V, Ex• dcrrupar du
linhu mestra do seu discurso, cu interferirei.
O SR. MURIJ.O BAilA RÓ (ARENA- MO)- Não revido essas insi·
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MO)- ... até porque o me· nuuçõcs, Scnudor Dirct:u Cardoso, porque V. Ex•s jit disseram, que Mi nas
lho r insumo pura o debate parlnmentur é 11 obcdiênciu ao Regimento. V. Ex• Gerais exerce ação dcpressivu sobre o Esprrito Santo,
ent:io vai apartear com calmu, para discutirmos um ussunto técnico, que nin1
O Sr. Dirceu C!mlo.~u (MDB - ES) - Eu niio dis!lc ...
cnmporta r:tdiealismo nem passionulismos.
O Sr. Muueyr l>ulln (AR EN r\- ES)- V. Ex• quer negar? Pelo umor de
O Sr. Dirceu Cardoso (MDH- ES)- O Sr. quer rctir:.~r a Usina de Tu· Deus, E.-.;' hto é u rati/icaçilo ccrtu e segura do que tem acontecido :1té com
harflo do Espfrito Santo. Ora!
m nos~os limites.
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C11rdo~o

(M DH- ES)- V, Ex• me permite, nobre Sena·
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Hanc:Jda, ao contrúrio, como alirrnativ:l da liberdade que: eles têm de cada um
o seu ponto de vista, ao que se anexou, com brilho, o Senador pelo
Espírito Som to, Dirceu Cardoso.
~ustcntar

O Sr. Muucyr Dullu (ARENA- ES)- ~preciso suber que Mina> Gc·
ruis fez do Espirita Santo o seu grande quintal.
O SR. MURILO DADA RÓ (ARENA- MG)- Não diga isso; isso é
umu ofcns:1 ao Espírito Santo.
O Sr. Moucyr Dalla (ARENA - ES)- Isso é claro como u luz do sol,
Ex•

O Sr. nirccu Cardo>o (MDB- ES)- V. Ex• permite o uparte?
O SR. MURILO HADARÓ (ARENA - MG)- Permito.
O Sr. Dirceu Cnrdoso (MDB- ES)- Nobre Senador, estou vendo a
união indissolúvel e inquebrantável da ARENA, mas quero entrar como um
algodão entre o mar c o rochedo.
O SR. MURJJ.O DADA RÓ (ARENA- MG)- AI molha, tem que ser
entre cristais.
O Sr. Dirceu Càrdoso (MDB- ES)- Deixe cu terminar, Ex• V. Ex• é o
maior violador do Regimento Interno da Casa: não permite que cu conclua o
aparte. Nobre Senador, Minas Gerais tem a vocação siderúrgica- de acor·
d_o. Não é uma potência siderúrgica ...
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA - MG) - Mas scrã.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- ~o que V. Ex•s querem fazer com
o sacrincio dos outros. Pergunto, então, a V. Ex• quais serão os produtos da
AÇOMINAS?
O SR. MURILO DADA RÓ (ARENA - MG)- Serão os planos,. ..
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- E qual é a aplicação dos trilhos?

O SR. MURIJ.O BAilA RÓ (ARENA- MG)- Em socorro do Sena·
dor Moacyr Dulla, numa tese dificil de ser defendida,
O Sr. Moucyr Dalla (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MURJI.O BADARÓ (ARENA - MG) - Pois não.
O Sr. Moucyr Dolla (ARENA- ES)- O nobre Senador Dirceu Cardo·
so niio veio em socorro, permita-me ratilicar; ele veio também dizer que. cfe·
tivamcntc, como cu já havia exposto, os técnicos da Kawasaki c da Fissinder
apontaram como a solução melhor para todo e qualquer complexo siderúrgi·
co brasileiro o Porto de Vitória.
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MG)- Não diga isso. Isso é
uma heresia, pelo amor de Deus.
O Sr. Mo•<yr Dalla (ARENA- ES)- Isto é uma verdade. Não é here·
sia. O nobre Senador Dirceu Cardoso tem, como eu tenho, o laudo que indica
o Porto de Vitória, o terminal de Capuava, de Tubarão, praia mole. Mas ago·
ra, para que se leve essa usina de laminados para a AÇO MINAS, Excclén·
cia ...
O SR. MURILO DADA RÓ (ARENA- MG)- Para usinas destinadas
à exportação, não para o mercado interno.
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- V. Ex• sabe que constitui muito
maior rupidez o término da Rodovia do Aço, quando temos, no Espírito San·
to, a Vale do Rio Doce, a navegabilidade do rio Doce, que poderá ser uma so·
luçào maravilhosa para os interesses nacionais.

O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MG)- ... perfilados, chapas ...

O SR. MURILO DADA RÓ (ARENA- MO)- Pois bem. Mas não é
o caso. O laminador se destina a produtos internos.

O Sr. Dirceu Cnrdoso (MDB- ES)- São produtos, nobre Senador,
que não têm aplicação imediata cm nosso mercado.

O Sr. Moacyr Dalla (ARENA - ES)- Mas não podemos raciocinar a
curto prazo Ex•

O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MG)- Pelo contrário. Qual é
O SR. MURILO DADA RÓ (ARENA- MG)- São soluções imcdia·
a demanda insatisfeita do mercado de aço do Brasil? Quem responde aqui é tas.
um técnico alt.1mentc conceituado na comunidade, entre os técnicos do Ora·
O Sr. Mnocyr Dalla (A RENA - ES) - E na hora cm que formos passi I.
sar a exportar? Eu faço essa pergunta a V, Ex• Então, vamos montar outra no
O Sr. Jurhus Pmarlnho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um aparte? Espirita Santo?
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MG)- Ouço, com prazer, V.
O Sr. Dlrcou Cardoso (MDB - ES) - Permite V. Ex• um aparte?
Ex•
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA - MG)- Após responder ao
O Sr. Jarbas Pussarlnho (ARENA- PA)- Apenas para neutralizar Senador Moacyr Oalla.
uma observação muliciosa do Senador Dirceu Cardoso.
Sc:nador Moacyr Dalla, até !985 o Governo brasileiro vai instarar dois
O SR. MURIJ.O BADARÓ (ARENA- MG)- O Senador Dirceu laminadorc:s, que: equivalem ao ingresso brasileiro no quarto :stágio siderúr·
gico. com a solisticaçào dos produtos. E pelas projc:ções do atendimento do
Cardoso anda muito malicioso ultimumentc.
mercado intc:rno, c:m 1985, não cstan:mos em condições de atender à dcmun·
O Sr. Jarhas Passarinho (ARENA- PA)- Declarou S. Ex• que estava da interna nem c:m cerca de 50%. Estou enganado, SenadOr José Lim?
se deliciando com a uniüo da ARENA. Quando o Partido de S. Ex•, que é um
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Absolutamente.
Purtido, evidentemente, minoritário, tem posições conflitnntes, usa dizer que
fnl isso porque é um Purtido onde todos pensam livremente, Quando senti·
O SR i\IURILO RADARÓ (ARENA- MG)- Até porque, Senador
mas dois eminentes membros da minha Bancada, ambos Vice-Udcres da Ban· Dirceu Cardoso, a tendência do mercado brasileiro, conforme o programa de
cada da ARENA, discutirem os assuntos com a liberdade que têm, cm home· Desenvolvimento Nacional,~ aumentar a sua voracidade cm termos de con·
nagem aos seus Estados, isto é entendido como umu divisüo nossa, como uma sumo de aço.
ciz:ini;1 entre nós. Não, Eu vim, como Jfder, ussistir à discussão dos meus
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES) -Isso é 9 mundo. No ano 1000 ...
companheiros e verilicar que a esta discussão se anexa o Senndor Dirceu Cu r·
doso, em socorro do Espírito Santo.
O SR, MURIJ.O BADARÓ (ARENA - MG) - As previsões para
O Sr. DlrcL•u Curdo~o (MDB- ES)- Nilo ouvi nudu, vou passar pura 19K2 ...
lf1 para ouvir melhor.

O Sr. Moocn Dallo (ARENA- ES)- Para 1982 o mercado mundial
O Sr. Jurbus l,u~surinhn (ARENA- PA)- Venha, esta é u sua Buncn· de aço vai ser uma maruvilhu, as previsões silo cssüs, Excelências!
d:~, nobre Senudor.
O SR. MliRIJ.O RADARÓ (ARENA- MG)- Até us fibras sintéti·
cas, com que se pretende substituir o aço, são ainda uma quimera, porque
O Sr, Dirceu Cnrdosn (MDB- ES) -Imaginem? Aqui nn Buncadu do n~o serão capazes de ser um substituto, um sucedünco adequado, Então, veja
MDB ni\o me deixam ouvir direito o que dizem, quanto mais fazer parte du
V. Ex•: é passivei que num futuro, não muito distante, a modificüçilo do pro·
decisão da B:mcudu dn ARENA!
jcto de Tubarão, que se imaginou construir ou que se está construindo, com
Pronto. sou todo ouvidos, agora.
vi~t:1s :1 umu detc:rminadillinhu cmncrciul para o exterior, possa perfeitumen·
O Sr .. lnrlms l,n~·mrlnhn (ARENA- PA)- Eu dizia llll nobre Senador te ser udaptada paru a impl:mtacUo de um lu minador. Agora, ncss:1 conjuntu·
Muriln Bndaró que ele c o Senador Moncyr Dullu discutem com inteira liber· r;1 económica do Brasil stl C\ist~.;m esses li ais lugares, e essu é uma decisão téc·
r.l:~dc, ambos Vice-lfdcrcs da Bancad:1 majoritúria, porque calla um defende o nicu inat:1cúvcl c estou certo lle que ela deve ser cm breve uma decisi'lo politica
ponto r.! e vista do seu Estudo, c isso não pode ser entenr.lido como desunião dn ilwhulúvcl.
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O Sr. MoiiC)'r Ou !ln (ARENA - ES)- A h! Politica, V, Ex' está certo,

técnica
la ...

n~o.

V. Ex• argumentar que ê uma decisão técnica não técnica é aque·

O SR. MURILO IIADAI!Ú (ARENA- MG)- Disse, hoje, que o lo·
caliza~·~o do grande laminador de tiras u quente na AÇO MINAS ou nu USI·
MINAS é uma decisão técnica irreprochi1vel, inatacúvcl. Amanhã- e espe·
ramos que o Prc:sidentc Figueiredo dê a Minas esse grande presente, no dia da
sua ida :to nosso Est:~du no próximo dia 5- no momento cm que essa dcci·
são passa a ser política, ela t:unh~m não merece reparos, porque - insiro
aqui os argumentos de natureza politica -há necessidade de se compensar
Mim1s porque tem dado ao Brasil não só a contribuição de suu vocação de·
mocrâtiea, do seu cquilibrio, da sua moderação, do seu bom senso, da su:1
prudência, como muito muis do que isso, sem reivindicar nada. Dá as pró·
rri:ts entranhas, sem que, até hoje, lhe fossem concedidos royafties ou um
fundo de exaustão que nos compensassem das perdas das nossas reservas mi·
nera!s.
'I

O Sr. Moucyr Dullu (ARENA - ES)- E o Imposto sobro Minorais,
não está recebendo?

·'
''·

O SR. MURJLO BADARÚ (ARENA- MG)- O Imposto sobro Mi·
ncrais é irrisório, a taxa destinada aos Estados é irrisória.

I
~'

i

O SR. MliRJI.O BADARÚ (ARENA- MG)- Recursos da Vale do
Rio Doce, ... gerados cm Minas, na sua maior parte, e, cm parte, no Espirita
Santo, vil.o ser destinados uo Projeto Carnjás, na Norte do Pais.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Aí estnmos de ncordo com V, Ex•

O SR. MURII.O BADARÚ (ARENA- MG)- Eis alguns orgumcn·
tos, ulc':m dos de natureza técnica, pura justificar n instalação do grande lami·
nado r cm Minas Gerais. Não tenho dúvida de que isso será feito com o aplauso dos dois eminentes Senndorcs capixabas ...
i

dl• 1979

rnido de imcdiattl no Or:1sil. Tcn:ciro argumento: V, Ex' como dissc- c que
trat, rw ronronar d;1 .~ua barriga aind:1, um candidutn uo Governo de Min:1s

Gerais, c legitimamente, rorque conheço os rassos de !iUU Fttmrlia, desde seu
avô, até V. Ex•, tem méritos c qualific<!Çào para isso- V. Ex• ao ununciar
que pmsivclmcntc o Senhor Presidente da Rcrúhlica, nu ~ua visit:l :1 Minas
Gcr:1is ...

O Sr. Moncyr llnlln (ARENA - ES)- Jlt estit selado.

o Sr. nlrccu

C:~rdosu

(MDB- ES)- Estou Vl!ndo que

v. Ex• j{l

OU•

viu ...
O Sr. ~·1oacyr Dnlln (ARENA - ES) - Exatamcntc, mas vamos agir
com indef!Cildênci:l. Vamos trazer os relatórios que indicam o Espirita Santo
corno a melhor soluç;io, c vamos continuar reivindicando.

O SR. MURILO BADARÚ (ARENA- MG)- Sr. Presidente, nunca
pensei llUI.! mo carixabas fossem ti\0 rassionaiS!
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- Nilo há possionalismo, Excelên·
O SR. MURILO BADARÚ (ARENA- MG)- Nunca pensei fossem
triO xenófobos.

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES}- Sr. Presidente, vamos ouvir, dcn·
O Sr. Moacyr Dulla (ARENA- ES)- Mas cstâ recebendo. ~o mes· tro de poucos dias, uté o dia 6 ou 8 de setembro, o nobre Senador Murilo Ba·
mo que recebe o Espirita Santo pelo nosso mármore que vai para Minas. daró, que vui fazer parte da Comitiva do Presidente da República cm sua vi si·
Nossos mananciais do Espírito Santo fornecem para o Brasil todo, inclusive ta a Minas Gerais, para pacificação daquele Estado, para cessar aquela dcrru·
para Brasflia, o nosso mãrmore. Recebemos Imposto sobre Minerais, e não ma de contrariedades que há cm Minas, vamos ouvir o nobre Senador MuriiQ
nada voltado para lá em termos de beneficio.
Badaró anunciar, nesta C<tsa, que o Senhor Presidente da República resolveu
O SR. MURJLO BADARÚ (ARENA- MG)-Antes de ouvir o Se· instalar em Minas Gerais a laminador de tiras a quente. Desculpe, esta é que
nadar Dirceu Cardoso diria mais: nunca, cm Minas Gerais. colocamos em é a situação.
questão os recursos do Fundo do Desenvolvimento da Vale do Rio Doce ...
O SR. MURIJ.O BADARÚ (ARENA- MG)- Senador Dirceu Car·
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA - ES)- Que é 70% para Minas e 30% doso, ...
para o Espirita Santo. V, Ex• não pode nem colocar cm choque.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Permito-me nobre Senador. Não
O SR.MURILO DADA RÓ (ARENA- MG)- ~natural, é uma pro· se trata de parecer de siderúrgica nem da USIMINAS ...
porção justa. E agora ...
O SR. MURILO BADARÚ (ARENA- MG)- Estou discursando ho·
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- E agora é ~ue cstâ dando a\gu· je ...
ma "colher de chá" -permita-me o vocabulário - ao Espirita Santo. A
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- V. Ex• está preonunciando.
Vale do Rio Doce só deixava Jâ a fumaça.
O SR. MURJI.O BADARÚ (ARENA- MG)- Não, estou reivindi·
O SR. MURILO BADARÚ (ARENA- MG)- E agora os recursos cundo, c, de certa forma, preocupado com a investida do Governador Eurico
da Vulc do Rio Doce, gerados cm Minas Gerais na sua grande maioria ... Rezendc.

O Sr. Dirceu Cardoso (M DO - ES) - Que recursos?

I

,\go~ln

O Sr, Moacyr Dalla (ARENA - ES)- Com abstenção completa de
minh<~ parte, nobre Senador, tenha a certeza.
O SR. MURJJ.O DADA RÓ (ARENA- MG)- ... porque V. Ex•s, un·
tcs de serem capixabus, são brasileiros, c, portanto, estão interessados na me·
lhoria das condições econômicas do Brasil que advirão dn loculiluçilo do la·
minador nu US\MINAS ou nu AÇOMINAS.
O Sr. Dlrcca Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador, permita que eu
discorra rapidamente ...
O SR. MliRJI.O BADARÚ (ARENA- MG)- Com muito prum,
Senador.
O Sr, Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Não perturbe a linha do meu ru·
cioclnio. Primeiro: o dinheiro que se cmprc:ga cm Tubarão, nu sua quase to·
talidade, é estrangeiro, de sócios, ni\o é empréstimo. Nu AÇO MINAS é em·
préstimo, pesando nu balança comcrciul c nu balança de pagamentos do Bru·
sil. Segundo: temos, até quinze unos, garuntidu u colocuçào de 5Qf.1il du pro·
duc;iio das rlu~.:as da no.~su usina, comprando u um preço que não vuriu, niio
c;d. f:: um preço muntido, o preço sustentado. Pois hcm. Paru Minas, não. Mi·
nas produt. com duus u~inas supcrpostus, um ('lroduto que niio vui ser consu·

O Sr. Moacyr Dalla (ARENA - ES) - Louvo V. Ex• ~ um direito
líquido e certo de V. Ex•, mas é nobre a participação do ilustre Senador Dir·
ceu Cardoso, c é efetivamentc ...
O SR. MURIJ.O BAilA RÓ (ARENA - MG)- Não estou reivindi·
cando ...
O Sr. Moucyr Dalla (ARENA- ES)- ... legitima minha participação
neste debate, ...
O SR. MURII.O BAnARÚ (ARENA - MG)- Exotamente.
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- ... porque, cfetivomentc, quan·
do Secretário de Estado, purticipci de encontros c vi que havia viabilidade
económica, pois que todas as sctus indicavam, como a melhor solução para
impluntução do parque siderúrgico nacional, Tubarão.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Deixem-me. Desejo concluir mi·
niHI intervenção,

O SR. MUR\1.0 JIADARÚ (ARENA- MG)- A participação de V.
Ex• c do Senudor Dirceu Cardoso é lcgrtima, mas nào menos passional. ~
dramática.
O Sr, Moacyr Dulla (ARENA- ES)- V. Ex• achu que há passionulis·
mo somente do lado de c:'i. E do ludo de lá?! V, Ex• nilo cst{l sendo passional?!
Se estamos indicando, se estamos clamando, procurando sensibilizar
V. Ex• ...

O SI!. MURIJ.O Jli\IJAJ!Ú (ARENA- MG)- Estou reivindicundo ...
O Sr.

Mm1c~'r

Dulla (ARENA - ES)- E nós tntnhêrn, Excdência.

O SI!. MliRIJ.O IIAJJARÚ (ARENA- MG)- ... partt Minus Gorais
a instal:u;ão, rcivindic;u;ào t:ssa qut: se asst:nta, que se cstruturu cm dudos de
naturc1.a té~o:ni~.:a, ..
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O Sr. llirccu CurtifM (MDB- ES)- Mas dados da USIMINAS o da
AÇO MINAS.
O Sr. Mcmcyr Dulh1 (ARENA- ES)- Permita-me. Dados de naturt:la
técníca, concordo com V. Ex•, mas dependentes, porquc depende da construção du Fcrroviu do Aço, pura, cfctivamcntc, tornar-se uma realidade. E o
Espírito Sunto jú tem a V:1le do Rio Doce, que vai ser ...

O Sr. Dlrcl'u Cardoso (MDB- ES)- E tem o porto.
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O SR. Mllllii.O I!AilARÓ (ARENA- MG)- O problema é de Iam i·
c niio de candidatura.

n:1dorc.~

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Devo dizer li V. Ex•: i: justo que
V. Ex• pretenda, para Minas Gerais, o laminador. Minas Gerais, como disse,

tem vocação siderúrgica, mas ni'lo é uma potência siderúrgica.
O SR. ~lliRII.O BAilA RÓ (ARENA- MG)- "uma poténcia side·
rúrgic;r.

O SR. MURII.O DADA RÓ (ARENA- MG)- Não diga isso, Exce·
O Sr. Uirccu Cardoso (MDB- ES)- Que poté:nciu siderúrgica coisa allénciu.
guma!
Conclua o seu aparte, Senador Dirceu Cardoso.
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA - MG) - E será, cm breve,
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Diz V, Ex• que a AÇO MINAS é maior ainda!
o melhor entroncamento rodoferroviário. Desculpe-me. Conheço Belo Ho ri·
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Estou de acordo com V. Ex•: o
zonto, conheço a AÇOMINAS, como V. Ex• os conhece. Se alijá há grande
entroncamento rodofcrroviário para a saída do aço da AÇOMINAS, só Brasil tem que dar a Minas uma pujança. Ah! Tem mesmo! Não há dúvida
quando V. Ex• for o Governador, porque agora não há, não. Permita-me, nenhuma. Mas, tirar dos outros, ah! isso não.
não é passionalismo. F~:rrovia do Aço é ainda uma quimera.
O SR. MURILO BADARÓ -(ARENA- MG)- Não vai tirar de
O SR. MURILO DADA RÓ (ARENA- MG)- Pelo contrário, não é ninguém.
uma quim~:ra.
O Sr. Dirceu Cardoso (M DB - ES) - A h! mas vai tirar mesmo.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- É uma realização daqui a quantos
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA - MG) - Não vai tirar do
anos'! Pergunta di reta a V. Ex• Quantos anos?
Espírito Santo!
O SR. MURILO DADA RÓ (ARENA- MG)- O Governo FigueireO Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Um momento, nobre Senador!
do retomou as obras ...
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MG)- Mesmo porque, tccni·
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Retomo .. , não. Começou a concamcnte, o laminador não se destinaria ao Espírito Santo.
versar. Ainda não está. Conheço o problema.
O SR. MURJLO BADARÓ (ARENA - MG) - ... da Ferrovia do
Aço, dentro de uma quadra de dificuldades cconõmicas.
O Sr. Dirceu Cardoso (M DB- ES) - Dentro de uma quadra de cinco
:mos. Quer dizer, são vinte anos.
O SR. MURILO 8,\DARÓ (ARENA- MG)- Mas a programação é
para ir acelerando.
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- Senador, já é uma questão de
de que a usina da laminador ficará pronta
Ex• pode ter certeza disso e escrever. Está
registrado nos Anais da Casa.

:~rgumentação. Tenho a impressão
:mt~:s da Ferrovia do Aço. Ora, V,

O SR. MURILO DADA RÓ (ARENA - MG) - Ela nào depende.

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador, já tiraram isso!
O nosso porto de Tubarão tinha que ter prioridade absoluta. A AÇO MINAS
está na frente endividando o País. Ela é uma usina que está gastando 3% do
inv~:stimcnto só cm fundaçõ~:s. Só comparando com Tubarão: os italianos e
os japoneses disseram que era melhor terreno que encontraram para a implantação de uma usina. Lá, cm AÇO MINAS, hâ o célebre estaqueamento
qu~: está sendo feito, em Ouro Branco. Mas, nobre Senador, então, quando fi.
cu r pronta a ferrovia- e isso ficará pronto um dia- Minas será uma potência siderúrgica, naturalmente.
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA - MG) - Assim seja.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Os mineiros, agora, estão volta-

dos paru isso. Os mineiros, que sempre se preocuparam com esse Ministério
O Sr. Moucyr Dallu (ARENA- ES)- Depende. É dependente." ex· du Justiça, agora, estão se preocupando com Minas Gerais- just[ssimo!
dusiva. Tudo mostra que i:,
Justíssimo! E o Bmsil se r~:ssente é disso- exatamcnte disso. Mas nob're SeO SR. MURII.O DADA RÓ (ARENA- MG)-A AÇO MINAS está à nador, quero dizer u V, Ex•: a usina de Tubarão produzirá dól11res tão necesnwrgcm du Linha Centro. Não ê ~:ste o problema. A ferrovia do aço alarga sários a este Pais, é ela e não i: a AÇO MINAS- i: c:Ja que vai produzir dólat:normc:m~:nte us possibilidadc:s de colocação, no mercado interno, dos produ· res, cm quinze unos.
tos do lamin:1dor.
O SR. MURII.O BADARÓ (ARENA - MG)- A AÇO MINAS c a
O Sr. Dircl'u Cardoso (MDB- ES)- V. Ex• permite outro aparte? USIMINAS tumbt:m produzem c na m~:dida ~:m qu~: impedem a importação
O SR. MURJI.O BAilA RÓ (ARENA- MG)- Conclua V. Ex• o seu de produtos acabados para atender à demanda interna. Não i: este o argu:1p:1rtc porque, logo cm scguida. vou concluir o meu pronunciamento, porque mento, Senador Dirceu Cardoso.
não tenho pretensões di! convenct:r os Senadores capixabas.
O Sr. Dirceu Cardo'o (M DB- ES)- Não produz; deixa de gastar. "
O Sr. Dirceu Curdusu (M DB- ES)- Não. Não convence. Com esses uutru cois:1.
argumentos V. Ex• não nos convenc~:!
O SR. MliRJl.O BAOARÓ (ARENA- MG)- "n mesma coisa.
O SR. MURJI.O HAll,\ RÓ (ARENA- MG)- Claro que convenço!
O Sr. llirrou Cardo'o (MDB - ES) - Não geram dólares.
O Sr. llircl'u Curdnso (MDB- ES)- Não convenc~:!
O SR. MliRII.O DADA RÓ (ARENA- MG)- Mas economizam di·
O SR. MliRJI.O JIAilARÓ (ARENA- MG)- V. Ex•s estão absolu·
visas.
lamente obnubiludos pela paixão.
O Sr. llircl'U C11rdoso (rviDB- ES)- Está certo. Mas não estamos conO Sr. l>ircl'u Cardoso (M DO- ES) - Nilo convenc~:!
tra o progruma de Min:1s. Agora, não queremos que Minas seja contra o nosO Sr. 1\lmic~'r llullu (ARENA- ES)- Absolutumente! V. Ex•, sim! Ml projeto.
O Sr. Dirceu Curdnsn (MDB- ES)- Nobre Senadllr, só parntcrmin<lr.
V. Ex•, como bom minl!iro, candidato a governador, futuramentl! ...

O SR. ~lliRJl.O IIAOARÓ (ARENA- MG)- Nào somos contrn.
Aliú:-. o Govcrnudor Eurh:o Rczcndc ...

O SR. ~lliRII.O IIAIMIIÚ (AREN,\ - MG)- O problema nào é
O Sr. Dircl'U Cnrdoso (M DB- ES)- Vou concluir. O nobre Governupara st:r cnlm:ado nesst:s tt:rnHls, rwhrc Senador!
dor, que i: um mineiro, mus que hoje é capixabu de tmdiçào, por vida pública,
mizes sentimentais, morais, política, etc., está defendendo os nossos int&:·
O Sr. Dirceu Cnnlm"o (M DB- ES)- Permita-me. t natural4ue todo por
rt:sses.
homem público queira C11roar a sua vida pl1hlka governando o st:u Estado, o
O SR. ~lllllii.O IIAilAIU) (ARENA- MG)- Clnro!
~clr pcda~;o de chflu.
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O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- B natural, e é licito que S. Ex• de· das Mi nus e Energia César CJ!s, o Govcrnudor Marco Macicl presidiu à assi·
fenda os nossos interesses. E ele, cnti\o, nos garantiu que o laminador vai ser mllura d:1 funduçào da ALUNE u qual, parn Pernambuco e para o Nordeste,
instalado no Esptrito Santo. Não h!t outro argumento: a linha de conseqüên· foi uma conquista admirável.
cia é o Espirita Santo.
A SUDENE, em 4 de fevereiro de 1977, contratou os serviços de consulO SR. MURILO BADARÓ (ARENA - MG)- S. Ex• nào pode ter taria da Rio Doce Engenhuria e PIJnejamcnto S/A- RDEP, para executar
garantido isso, porque a declaração de S. Ex' no jornal diz que S. Ex• está os estudos de pré-viabilidade técnico·cconômica c finunceira, de uma planta
industrial a ser construfda na Região Metropolitana do Recire- RMR.
convencido que vai ser instalada cm Minas.
As conclusões do estudo de viabilidade mostraram que o projeto ALU·
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES) -.Não. Mas, o negócio mudou. En· NE Cviável, bastante atrativo em todos os sentidos, gerador de empregos,
tão, V. Ex• jâ sabe e é isso que está dizendo: - V. Ex• vai comunicar à Casa :.1proveitnndo uma situação internacional favorável à instalação de novas
que o Presidente vai, gratamente para os mineiros. comunicar que o lamina· fábricas de alumfnio.
dor de tiras a quente vai ser cm Minas Gerais. B isso aí!
Vale observar que a rentabilidade do projeto foi estimada cm 15,5%, com
O SR. MURILO DADA RÓ (ARENA- MG)- Sr. Presidente, Srs. Se· o retorno do investimento previsto para 10 anos, bastante atrativo, repito,
nadares, o calor que o debate provocou serviu para demonstrar a indormida mesmo segundo os padrões internacionais vigentes.
A SUDENE, através da Proposição n• 1/78, de 12·1·78, solicitou c ob·
vigilância dos representantes federativos nesta Casa, com relação aos interesses ~aiores das suas províncias. Mais cedo assistimos, aqui, ontem c hoje, o teve autorização do Conselho Deliberativo para constituiçào de uma empresa
debate que se travou em torno da implantação da indústria de alumínio em de economia mista- Empresa Piloto na Região Metropolitana do Recife, da
qual participaria com 70% do seu capital, sendo os restantes 30% intcgraliza·
Pernambuco c no Pará.
No caso hoje tratado, no debate principalmente com os representantes dos pelo Governo de Pernambuco.
Em 30 de março de 1978, foi encaminhada ao Excclent!ssimo Senhor
do Espírito Santo, a decisão é técnica. Tcrã que ser uma decisão tl:cnica c ela
socorre francamcnlc a nossa tese de que deve ser implantado o grande lami· Presidente da República uma exposição de motivos interministcrial, que to·
nador na AÇOMINAS, na USIMINAS. Isso nào impede, Sr. Presidente ... mau o número 70, sendo assinada pelos Ministros do Plancjamcnto, do ln te·
rior c da lndústri:t c do Comércio, c que solicitava ao Chefe do Governo au·
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- V. Ex• me permite um aparte?
torização para a Constituição da ALUNE - ALUMINIO DO NORDES·
Só para concluir; não com a argumentação que V. Ex• trouxe. V. Ex• hâ de
TE S/ A.
convir que tudo indica que a melhor solução, Ex•, é o porto do Espirita Santo.
No dia 27 próximo passado, a ALUNE foi instalada no Recife, com a
Poderemos pensar c raciocinar de rorma diferente; mas a boa tl:cnica, a oricn·
participação dos Ministros que já citei.
taçilo melhor é que seja instalado, cfetivamcntc, no porto de Vitória, porque
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um aparte?
de lã, se raciocinarmos não cm curto prazo mas a longo prazo, poderemos
conquistar mercados internacionais capazes não só de fazer a distribuição no
O SR. ADERBAL JUREMA (ARENA - PE) - Pois não.
sistema de cabotagem para os Estados da Federação que necessitam dos acaO Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- Nobre Senador Aderbal Jure·
bados laminares para todo território nacional c exportar para o exterior. Essa
é a solução mais vã lida c 'que cfctivamentc vai satisfazer aos altos interesses ma, é uma alegria quando vemos V. Ex• narrar a esta Casa que, numa visita
de dois ministros, junto com o Governador do seu Estado, a conjunção de
do Pais.
forças faz com que, efctivamcnte, se leve para o seu Estado, o Estado de Per·
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MG)- Sr. Presidente, a tese
nambuco, um melhoramento dessa natureza. Quero deixar patenteadas as
capixaba, cm matéria de instalação de laminadores, é uma aberração.
minhas congratulações c dizer que, cfctivamentc, existe ainda nesse Pafs gente
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - O quê?
que quer levar nos ombros, no coração c nn inteligência, o desenvolvimento
p<~ra a terra de V. E:v Receba, pois, eminente Lfdcr, a manifestação do meu
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA - MG) - Uma aberração!
apreço e mais do que isto, a solidariedade em número, género c grau pelo
Reconheço, como plenamente válida, a atuação corajosa, vigilante, pas· grande feito que Pernambuco acaba de alcançar.
sional dos eminentes Senadores capixabas.
O SR. ADERBAL JUREMA (ARENA- PE)- Sensibilizado e cnco·
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA - ES) - A reciproca é verdadeira, Ex• rajada pelo aparte de V. Ex•. quero, da tribuna do Senado da República, cn·
O SR. MURILO DADA RÓ (ARENA- MG)- Nós ao trazermos esta viar no Governador Marco Macicl, que lutou bravamente pela instalação da
postulação ao Governo da República, para instalar o laminador cm Minas ALUNE no Recife, na sua !arca metropolitana, no Ministro das Minas c
Gerais, de forma alguma oferecemos combate à construção da usina de Tuba- Energia, César Cais c ao Ministro do Interior, Mârio Andrcazzn, o abraço
rãCl ou à implantação ali de um parque siderúrgico, ainda que isso contrarie: nordestino emocionado com a vitória alcançada, que nilo é vitória do Nor·
deste, mus é uma vitória do Brasil, porquanto todos reconhecem que o Reci·
as melhores c as mais apuradas técnicas.
fe, pela suu posição histórica, desde quando os primeiros brasileiros expulsa·
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA - ES) - Pelo amor de Deus!
rum das suas terras o holandês invasor, sempre foi o pólo, o denominador co·
O SR. MURILO DADA RÓ (ARENA - MG)- Mas o assunto de na· mum de toda aquela Região.
turcza técnica nilo comporta divagações políticas, nem pode ser tratado con1
O Sr. José Llns (ARENA -CE)- Permite V. Ex• um aparte, nobre
grande passionalismo ou emoções maiores.
Senudor?
O Sr. Moaeyr Dalla (ARENA- ES)- V. Ex• é um grande advogado.
O SR. ADERBAL JUREM A (ARENA- PE)- Antes de conceder o
Quero lhe render as minhas homenagens.
upnrte uo Sr. Senudor José Lins, quero também assinalar, nestas rápidas pula·
O SR. MURILO DADA RÓ (ARENA- MG)- Quero apenas, Sr. Pre· vras, que S. Ex•, como Superintendente da SUDENE, muito nos ajudou, na·
sidcntc, para arrematar, porque cm meu socorro vêm os laudos tl:cnicos. Di· quela Cpoca, pura que hoje nós estivéssemos aqui, congratulundo~nos com o
rei que Minas Gerais merece uma contrapartida pelo menos razoável, ao mui· Governo c o povo de Pernambuco, pela instalação do ALUNE.
to que ela tem dado ao Pafs das suas entranhas c das suas reservas. Assinalo,
Ouço o nobre Senador José Lins.
apenas, as reservas materiais. porque não hd preço que pague u contribuição
O Sr. Josó Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador Aderbul Jurema,
de Minas Gerais, dada do Brasil, pelas suas reservas cívicas c pelas suas rcser·
quero congratular-me com V. Ex• c l'edir·lhe que leve ao povo de Pernambu·
vas morais.
co, ao Governador Marco Maciel e às clusses empresariais do seu Estudo, as
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
minhas congratulações pela instnluçào du ALUNE cm Pernambuco. Real·
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ADERBAL JUREM A mente, fui, como Superintendente da SUDENE, o autor do projeto du ALUNE.
NA SESSÃO DE 29·8·79 E QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO o encaminhador de seus estudos e nté o uutor da Proposiçào nQ 1/78 que foi
aprovudu, naquela é!'oca, pelo Conselho Deliberativo du Superintendência
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
do Desenvolvimento do Nordeste. Mns, queria fazer uma referência especial
O SR. ADER DAL JUREM A (ARENA- PE. Pronuncia o seguinte dis· !1 pessou do eminente Presidente Geisc\ que, no linal de 1977, quundo tudo in·
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
dicuvu que niio tcrlumos sucesso paru instulnr aquela unidade de produção de
Pernambuco, no diu 27 de agosto, viveu um dia de grande emoçào cfvicu ulumlnio, deu a meu pedido, coadjuvado pelo purccer do Ministro Rnngcl
c socinl, Com a presença dos Srs. Ministros do Interior Mário Andrcazza c Reis c do entilo Governador de Pernambuco, Moura Cnvalcunte, uutorilnçào
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ao Conselho Deliberativo pura acolher a nossa propostçào, Seu apoio à nossa
iniciu.iva roi total. Agora, com outras forças contrárias, merecem novumente
os nos~s parabéns e os nossos agradecimentos o eminente Presidente Figuci·
rcdo qut toma a decisão final para a instalação da unidade, atendendo aos es·
forços dL Governador Marco Maciel c do eminente Ministro Mário An·
dreazza. Muilo obrigado a V. Ex•

O SR. WERBAL JUREM A (ARENA - PE)- Como sempre, Se·
nadar José L'.ns, ns suas intervenções são verdadeiras c elucidativas achegas
históricas da rraior importância, quando V, Ex• destaca, como antigo Supc·
riritendentc da SUOENE, a participação decisiva do eminente brasileiro, ex·
Presidente Erne!!1.o Gciscl c do meu particular amigo e grande pcrnambuca·
no, o ex·Govermdor Moura Cavalcante,
Para que fique bem clara a importância e a razão do nosso contcntamcn·
to, rapidamente cu vou anunciar, para esta Casa, as caractcrfsticas básicas do
projeto da ALUNE:
Caracterisllcas básicas do Projeto ALUNE
As caractcristicas básicas do projeto ALUNE para uma produção de
100.000 toneladas/ano são as seguintes:
I) Investimento global inicial. A preço de maio de 1977- USS 350 mi·
lhõcs
2) Produção inicial de 100.000 toncladasfano
3) Movimentação anual de mercadorias na ordem de USS 162 milhões
4) Geração de receita anual de vendas avaliadas cm USS 140 milhões
5) Setenta e cinco por cento dos equipamentos a serem utilizados serão
de •fabricação nacional.
6) Criação de I.000 empregos di retas c estll.vc:is.
E para que não se pense que não conhecemos também minuciosamente
esses empregos, que niio vão gerar nenhuma tecnocracia, eles estão assim di·
vididos: A) 60 empregos para pessoas de nivcl superior; B) 140 empregos
para o nível médio, tanto na função técnica como na administrativa; c 800
empregos para o q uc chamamos de semi-cspccializados.
O Sr. Alberto Silva (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um aparte, Sena·
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Estado, o Senador Marcos Freire- bem acima dos nrveis internacionais ge·
ruhnentc aceitos. Todo um sistema untipolucnte será instalado nus diversas
unidades do complexo industrial, permitindo controle absoluto sobre todos
LIS agentes poluentes de um processo de redução de ulumfnio, sendo destina·
Uos 7% dos investimentos cm máquinas e equipamentos, para o referido controle.
o:,

Quanto ao ubastecimento da matériu·prima, o projeto ALUNE utilizará
!lcguintes componentes no seu processo produtivo:
/n.wmo

Consumo Global

Alumina ...... , ....................... .
Coque de Petróleo ..................... .
Piche , ..... , . , .. , . , ..... , ... , . , . , , , , ..
Crio li ta ..... , , .. , ....... , , , , , . , . , , , . , .
F-luoreto de Alurnfnio ...... , ........... .

194.000 Toneladas
42.000 Taneladas
!O.OOOToncladas
!.SOO Toneladas
2.500 Taneladas

Total ................................ .

250.000 Toneladas

Bem, Srs. Senadores, não desejo tornar-me enfadonho com dados técnicos, Ames de concluir estas palavras que estão sob o signo do regozijo, quero
deixar aqui a gratidão de Pernambuco ao antigo Superintendente da SUDE·
NE, que, como salientou o nobre Senador pelo Estado do Piauf, bateu-se bra~
vamente, na época, pela fixação da ALUNE cm Pernambuco. Quero, tam·
bém, ao conCluir essas palavras, cm que assinalo um fato histórico c econômi·
co da maior relevância para o Nordeste c para o Brasil, dizer ao Presidente
João Baptista Figueiredo que Pernambuco, como assinalou certa vez Moura
Cavalcante, só se curva para agradecer.

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ADERBAL JUREMA (ARENA - PE) - Pois não.

dor?

O SR. ADERBAL JUREM A (ARENA- PE)- Com prazer.
O Sr. Alberto Silva (A RENA - PI)- Ouço com atenção c com alegria
de nordestino o discurso de V. Ex•, dando contas a esta Casa da implantação
hoje, com a presença de dois ministros, de uma empresa que vai produzir I 00
mil toneladas de alumfnio no Nordeste brasileiro, na região metropolitana do
Recife. E discutia-se ontem, aqui, a viabilidade ou não da instnlaçào dessa in·
dústria, tomando como base da impossibilidade a não existência de energia
firme para a consecussão desse objctivo. Sendo engenheiro eletricista de pro·
li.~sào, discuti aqui com o eminente ex-Presidente da SUDENE ...
O SR. ADERBALJUREMA (ARENA- PE)- De profissão, me per·
mita, e com emoção.
O Sr. Alberto Slha (ARENA - PI)- Muito obrigado. Discutiamos
com o nobre Sen:1dor José Lins, que o Nordeste tem possibilidades muito
mais amplas de energia parn poder manter a fâbrica que, com muita cvidên·
ciu, V. Ex• truz no nosso conhecimento aqui. Eu quero associar~mc ao rego·
zijo do povo pernumhucuno e de V. Ex•, como o seu mais legitimo rcprescn·
tante, e trunsmitir. também, o abraço dos piauienses aos pernambucanos por
esta conquistu, c ao Senador José Lins, como Superintendente que roi da SU·
DENE, os meus cumprimentos de colega c nordestino pela pertinácia com
que manteve o projeto de pé junto com os representantes como V. Ex•, que
defenderum, nesta Cas.:t.,u implantação da indústria de alumlnio cm Pernam·
buco. Purubéns ao povo pernambucano e 11 V, Ex• pelo excelente discurso.

O SR. ADERBAL JUREMA (ARENA - PE)- Com o complexo
ASA/ ALUNE. sob a superintcndênci:~ do economista Paulo Gustavo de
Araújo Cunha, ex-Governador de Pcrnumbuco, além da criação de 1.000 em·
pregos diretos c: est{lvcis, u ALUNE permitirá a manutençilo da ASA com um
nlvel da ordem de 1.500 empregos, dirctos c estdveis.
Somudas ASA/ ALUNE, scrào gerados c muntidos 2.500 empregos dire·
tos e estáveis, com repercussão indiretu- num cálculo não de "cconom~s",
mas um ctHculo de politico- qut: utinge mais de 12.500 pessoas.
A tecnologia adotada possibilitará um controle de quase 100% dos ngen·
tcs poluente.~- sobre u questão da poluição cu já tive, nesta Casu, oportuni·
da de de responder u um pronunciumento do eminente representnntc- pelo meu

O Sr. José Llns (ARENA -CE)- Nobre Senador Adcrbal Jurema,
quero agradecer as palavras bondosas com que se referiu ao meu nome, ao
nome do antigo Superintendente da SUO EN E, c dizer a V. Ex• que, a despci·
to de todas as dificuldades, o Nordeste é viável e cstâ encontrando o seu cami~
nho. As altas taxas de crescimento que tivemos nos 111timos tO anos, se não
nos satisnzerum, tiveram o mérito de demonstrar que estamos construindo,
~li. a maior civilização tropical de todos os tempos no Universo. E, com a
ajuda do Pais, niio tenho dúvidas de que o Nordeste, pouco a pouco~ vai poder acompanhar a grande marcha do País para o progresso. Muito obrigado
a V. Ex•
O SR. ADERBAL JUREMA (ARENA- PE)- Quo Deus o ouça, Se·
nadar Jos~ Lins, porque ainda ecoa em nossos ouvidos o poema de Manoel
Bandeira: "São os do Norte que vCm".
O Sr. Agonor Maria (MDB- RN)- Permite-me V. Ex•?
O SR. ADERBAL JUREM A (ARENA - PE) - Pois não.
O Sr. AgonorMarla (MDB- RN)- Senador Aderbal Jurcma, osjor.
nais de hoje noticiam que a innuência extraordinãria daqueles que dirigem a
ltui('IU conseguiu tirar do Banco do Nordeste, lã na nossa llrea, tudo o que
tínhamos, ou seja, três bilhões. Deixaram o Banco do Nordeste .. a zero" c Jc.
varam esse dinheiro pura ltnipu, Continuam abusando do Nordeste! Admito
que a rorçu politica tenha realmente condição de fazer tudo, mas tudo tem um
limite, Os jornais de hoje trazem uma denúncia séria a respeito da evasão des.
se dinheiro do Nordeste para ltaipu, prejudicando até mesmo o Banco do
Nordeste no pagamento aos seus próprios runcionllrios. Foi o que li nos jor.
nuis de hoje c acredito que V, Ex• também tenha lido, Muito obrigado a
V. Ex•
O SR. ADERB,\L JURF:MA (ARENA- PE)- Sr. Presidente, uo cn·
cerrar as minhas pnluvrus, agradeço n participação dos meus compunhciros.
Quunto à intervenção do nobre Senador pelo Rio Grande do Norte, espero
que ela seja objeto de nossa indagação, indagação da Liderança da ARENA,
c que possumos umunhã responder c tranqUilizar u V, Ex•, porquanto somente agora tomei conhecimento de um fato que, cm verdade, merece o nosso
cuidado. (Muito bt:m! Palmus.)
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DISCURSO PRONUNCM DO PF.LO SR. EVF.US/0 VIF.I·
RA NA SF.SSÀO DE 29·8-79 E QUF., ENTREGUF. A REVJS,lO
DO OR,fDOR, SERIA PUBLICADO POSTF.RIORMENTE:
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC. Pronuncia o soguinte discur·
so,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estumos no limiar de uma taxa anual de inflação superior a 50 por cento.
Não resta a menor dúvida que esta situação nUa pode perdurar, sob pena de
que os seus reflexos sejam tllo intensos que redu~dem em prejuízo à economia c à
populaçl\o trabalhadora do Pais, bem maiores do que os verilicados até agora.
Ecerto que é passivei conviver com uma inflação de nível reduzido, mui·
to embora o melhor é não haver nenhuma elevação do nível geral dos preços.
Ainda que a inflação seja um desalio para o empresário, nem sempre, ou cm
momento algum, significa um beneficio para os assalariados. Pelo contrário,
quando a inflação atinge a um patamar elevado, como o atual, o panorama
du economia nca cheio de sombras, já que o sacriffcio suportado pelos traba·
!h adores é também muito alto, pela perda continuada de poder aquisitivo dos
salários, e mais do que isto, pelo que representa de difTcil o processo de nego·
ciução dos reajustes. O recurso extremo, a greve, é uma alternativa cheia de
sobressaltos e profundamente desgastante.
A elevação continuada dos preços, por sua vez, altera também o mecanismo de açào das empresas, tanto públicas como particulares, pela diliculda·
de de serem previstos os seus respectivos planos de investimentos. E: profundo
o abalo sobre as finanças das empresas, pois a ilusão monetária cria expecta·
tivus negativas, renetidas nu persistente carência de recursos. Os recursos fi.
cam cada vez mais escassos, de custo cada vez mais alto, pois que são os inter·
•mediários financeiros, os grandes beneficiários da inflação, os melhores si·
tundas para conduzir o processo.
t importante frisar Sr. Presidente, que poucos foram os períodos, cm
mais de 30 anos, a partir de 1945, de inflação anual acima de 50 por cento.
Assim, de acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas, apenas no
triênio crítico 1962-64, os indiccs gerais de preços superaram a marca referida.
O que se verifica cm 1979 é uma demonstração de que os controles da
economia estão falhando. As medidas destinadas a conter os preços, que formam inúmeros pacotes, foram insuficientes para tornar menos dramático o
quadro. E assim, sem que a sociedade saiba qual é realmente a prioridade
cconômica do momento, se a inflação ou se o balanço de pagamentos, os
preços sobem a cada dia, c a divida externa não tem opção, a niio ser um novo
acréscimo: se é a agricultura ou a busca de novas fontes energéticas, se é a
divida interna ou o tabelamento dos juros bancários.
Quais são os fatores que contribuem para a inflação?
As nossas autoridades cconômico.financciras não dispoem da chave desse
enigma, pois, do contrário, não cstarfamos aqui, agora, discutindo a matéria.
O último pacote, ironicamente também de abril, apenas represou os
preços durante um mês, contando com o auxílio eficiente da Fundação Ge·
túlio Vargas, mas, já nos meses seguintes, ocorreu uma verdadeira explosão.
As estimativas para agosto corrente são de uma taxa superior a 5 por cento,
Um tal nfvel, acumulado por doze meses, resulta num índice final de 79,6 por
cento de inflação,
Em nosso Pais, de 1945 até o presente, cm apenas 1963 c 1964, u inflação
anual atingiu a, respectivamente, 81,3 c 91,9 por cento.
Seriam os salários a causa de um nível crescente de inflação?
É dificil responder afirmativamente, Sr, Presidente, ainda mais quando,
durante um largo pcriodo, os assalariados do nosso Pafs amargaram uma dieta extremamente diffcil, que resultou numa expançiio muito lenta do nosso
mercado interno. Os próprios empresários, de um momento para outro, pus·
saram a reivindicar maiores salários para B massa trabalhadora, a fim de que
esta pudesse adquirir aqueles produtos essenciais à sobrevivência, o que, aos
níveis salariais preexistentes, não estava ocorrendo. O que hoje se verilica é
uma tentativa de recomposiçllo dos nivcis passados, pois os salários, devido a
umu conjugação entre fórmulas salariais c falsificações dos índices de preços,
foram sendo sistematicamente reduzidos.
Aindu agora, quando os próprios dados oficiais apontam pura uma inflação cm torno dos 50 por cento anuais, os índices de reajustamentos salariais ni'io têm ultrapassado a marca de 44 por cento.
Além do muis, a negociação salarial é comum aos regimes verdadeiramente democráticos, c, portanto, deve ser vista como natural. O que deve ser
empreendido é um esforço no sentido de ser ubsorvidu, ao ludo do esforço
pura que sejam contidas as altas indiscriminadas de preços.
Sr. Presidente, o nosso Pais é um purufso de c pura muitas coisas. Puru o
que nos interessa no momento, que é u innuçito, cubem ulgumus rt:llcxões
sobre o crédito subsidiudo.

Somos o purufso do crédito subsidiudo.
Nos últimos unos, por forçu de umu óptica distorcida, o Pais enver:dou
no sentido da extroversão econômica.
/\ceit;.1m0s <I uventuru de importm sem a gamntia de dispor de :ccursos
par:1 cumprir com os compromissos, cada vcz mais elcvudos. Assim. cresceu :t
divida cx.tcrnu do País, que deve atingir, neste uno de 1979, a, arroxim;.ldamcnte, 55 bilhões de dólun:s.
Como responder a isso'! A solução foi privilegiar us exportu.;õcs com um
forte sistema de incentivos, o quul incluía o crédito subsidiado. Os exportadores puss:uam u receber recursos a 8 por cento de juros anuais rara a cxp:msfio
dus respectivas indústrias. Mas muitos deles, ao invés de percorrerem este cu·
minha, prefcrimm o mais fácil, o de aplicar esses recursos no open markt•t a
taxas de até 60 por cento ao ano.
Bem o subcmos, não há melhor fermento para u inflação do qUt: a especulação linanccira, c aí estão os resultados: influção incontrolável e cada ve1.
mais galopante,
Mas não só a especulação tem apresentado um forlc impulso ao processo
inflacionário, Sr. Presidente.
E os demais subsídios, numa ordem de 300 bilhões de cruzeiros este ano,
são grandes fatores a impulsionar os índices inflacionários.
É importante vcrincar também certos aspectos, de curá ter estrutural, que
dilicultam a formaçiio de preços no nosso País.
Todos sabemos o quanto é distorcida a estrutura de transportes brasilci·
ra, o que causa elevações de preços dos produtos finais, pois desloca bens eco·
nômicos por rodovias, por intermédio de umu modalidade sujeita a altas rc·
pentinas de custo, como ê o caso do caminhão, não é o mesmo do que truns·
portar a mesma mercadoria cm ferrovia, a qual, ainda que preço a pn:ço,já é
mais favorável, assim como o nuvial c o de cabotagem.
Mas temos preferido sempre o transporte por rodovias c deixamos de
lado soluções importantes, Onde está, por exemplo, o Programu Ferroviúrio'!
Quantos quilômctros de novas fcrrovius foram abertos nos últimos seis
anos, desde a brusca clevaçi'io dos preços internacionais do petróleo?
E o que foi feito para a melhoria do transporte marítimo interno? E do
nuvial? Praticamente nada, Sr. Presidente.
O Sr. Orestes Querela (MDB- SP)- Permite V, Ex• um aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB - SC) - Ouço o Senador Orestes
Quércia.
O Sr. Orestes Quércla (MDB- SP)- Nobre Senador Evelúsio Vieira,
nesta altura de seu pronunciamento bastante oportuno cm que V. Ex.• toca na
questüo dos transportes pura lembrar que, no Brasil, os Governos, principal·
mente depois de 1964, se têm esquecido de dar prioridade nos transportes me·
nos onerosos ao País, como a ferrovia c a hidrovia, cabe lembrar que rc:al·
mente us autoridades c técnicos do Governo vez ou outra, quando acontece
uma crise, ou um fato excepcional, tomum consciência desse problema, c
anuncium que vão melhorar a situação dos transportes, que vão inveslir muis
cm ferrovias, cm hidrovias; e, passado algum tempo, eles, simplesmente, se
esquecem, e tudo volta ao normal. V. Ex.• se rccordu, por exemplo, qu<~ndo
houve a dcprcdaçilo de estações e composiçõcsde ferrovias no Estado do Rio
de Janeiro à época do Governo Geiscl, cm que o Presidente foi ao Rio de Ja·
neiro e, no voltar, declarou que iria inverter aquela expectativa de desenvolvi·
mento nos transportes, porque, nu realidade, os transportes rodoviários ti·
nhum um índice de desenvolvimento muito grande, Entilo, Sua Ex.cc:lénciu
anunciou à Naçilo, através do então Senador Virgflio Távora, nesta Casu, que
iriam ser invertidas us expectativas cm termos de desenvolvimento de truns·
portes, que o ferroviário iria ser desenvolvido mais, teria mais verbus, etc.
Ocorre que, depois, us verbus que realmente vieram no Orçumcnto, dele ucabarum sendo retiradas, e tudo voltou ao normal. V, Ex• sabe que, cm Sllo
Paulo, apenas pura dur um exemplo, a ex-Companhia Puulista de Estradas de
Ferro, hoje intcgruntc:s da FEPASA- Ferrovia Puulistu S/ A. cm todo este
século, c dele já temos decorridos quase oitenta anos, anda a 60 quilômctros
por horu. Desde o principio do século, até hoje, nudu foi feito pura melhorur
u ferrovia paulista, que está cm um dos Estudos mais desenvolvidos deste
Puís. Mas depois de 1973, quando tivemos o ugruvumento do problema pi!·
trolífero, tivemos 11 construção da Rodoviu dos Bundeiruntcs, que behcliciou
muito a minha cidude de Cumpinus, que cito apenas puru mostrar a dispari·
dadc com que os Governos trubalham no cumpo dos transportc:s.
O SR. EVELASIO VIEIRA (M OB- SC)- A Rouoviu dos Imigrante>
fni tamhl:m ~.:onstruid:~ a :~hu preço.
O Sr, Orcstl•s Quêrclu (MDU- SP)- t\ Ruduviu dos lmigrnntcs foi
construfdu U mar~crn, ,nuralclumentc U AnhungUc:ru, sei que é umu ohm nc·
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mas, cm termos de prioridade, acredito que a ferrovia dcvc!'l!'lc rc,;c.
hcr nmis vcrhas c mais atenção por purtc do Governo, que tem dado prova~
de que ni10 tem u mínima atenção para com es!'le setor. Quanl.!o exi~le um;1
crise, r..:cordo novamente, o Gnverno se diz sensível :10 problema c promete
provid~ncia~. mas na reulidaJe, nudu realizu. Entiio, isto significa que niio po·
dcnHl!'! mais cont:ordar l.:om os governos que ~à o insensíveis aos drama.\ popu·
Ime~. que deliberam tudo nos gabinetes fechados de Brusnia c ttm, vez ou ou·
Ira, consciência dos erros, mas não tomu providências efctivus pura sanares·
tes erros. btn ~para ditcr, terminando o meu apurtc, que jú c!'.tá longo, que
nós do M DU temos de luU1r por um regime realmente de abcrturu dcmocrúti·
ca, cm que os governos tenham rnuis responsubilidadc pcrantc o futuro do
povo, o futuro da Naç;io.
~.:c~silria,

O SR, EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- V. Ex• presta uma cxcclen·
te colaboração uo nosso pronunciamento. No Brasil, a innaçtio crcsce cons·
tantemente: De 1970 pura cá, nos últimos nove anos, tem sido incontrolúvcl,
tem saltado paru 40%, 30% vai a 50%, retorna para 35%, sobe para 45%, sola·
pundo o empresário, solapando muito mais a ma.~sa assalariada.
O Governo, que deveria adotar medidas concretas no sentido de combater a innaçtio, é qucm mais contribui para as tensões innacionúrias. Estüo aí
os subsidias que estamos u mencionar; não se toma nenhuma iniciativa con·
crcta, objetiva, no sentido de se melhorar essa estrutura para se reduzir os
custos dos transportes. Em outros pafscs, u preferência é ao transporte nuvil!. I, ao trJnsporte marftimo interno, ao transporte ferroviário c, depois, ao
transporte rodoviário. No Brasil, não, há uma inversão. Veja V, Ex• que nós
conduzimos por caminhões, gastando combustivcl que não temos, algodão
do Rio G randc do Norte e do Ccarú para Santa Catarina: lá, transformamos
aquele algodão em lia c levamos novamente cm caminhão para o Nordeste.
Quando não é cm fio, é cm tecido; quando não é cm tecido, é cm confecções.
Do Nordeste, de Mossoró, sal, que poderia ser transportado por navios,
transportamos também por caminhões. Transportamos de Minas para o Sul
a sucata, c vai por af a fora, AI! na Amazónia- entre Manaus e Porto Velho,
temos um rio navegável o ano todo, novecentos quilómetros, c o Governo,
nos últimos anos, construiu uma rodovia pararcla ao rio. Isto, só com o Go·
vcrno da ARENA acontece.
O Sr. José Llns {ARENA -CE) - V, Ex• me permite um aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço o Senador José Lins.
O Sr. José Llns {ARENA - CE) - Senador Evclásio Vieira, sem
sombra de dúvida, V. Ex• tem razão quando mostra a sua preocupação com a
innação brasileira. Não há dúvida quanto a isto; é público e notório quc to·
das tiS autoridades do Pais, que o Governo Federal estâ sumamente preocupado c adotando as medidas que, como V. Ex• bem o disse, são difusas, por·
quc cm ncnhum pai!! do mundo se encontrou a fórmula ideal e certa para
combater u inOação. Prova disso, V, Ex• sabe,~ a inOação nos principais pai·
ses, de economia descnvolvida, inclusive a innução americana, que já chega
perto do.'i 12% cste uno, o que para aquela economia é verdadeiramente aberrante. Comparativamente talvcl mais critica do que os nossos índices de in·
naçiio utuais. t que, nobre Senador, vivemos num sistema completamente diferente de outras economias. A nossa inOação está sendo automaticamente
realimcntadu. Por isso, quando falamos numa inflação de 40 u 50%, deveria·
mos, cm sã consciência, descontar todas as parcelas que são automaticamente
gemdus pelos próprios institutos de correçüo monetária que foram adotuc.Jas
no País. Refiro-me por exemplo ao restabelecimento do poder aquisiti\'o do
salário; agora, já queremos que essn correçào seja estabelecida de seis cm seis
mcses, e é natural, c i: importunte para o assulariado. Refiro-me, também, u
todos os reajustamentos :1utomúticos que acompanham alguns proccssos da
nossa economia. E ainda me refiro a outra pnrccla, que i: a parcela da innução
importada. Levando em conta tudo isso é bem pos."ifvel que a nossa innução
niio seja tiio perigosa. Aliús, a verdade é que estamos convivendo com elu,
upesur de todus as diliculdudes, c por estrunho que pareça a economia do Pais
continuu crescendo u ult:ts tuxus. Quanto ao problema do transporte, V. Ex•
tem ru1.ào, tumbém, mas ~ inegó.vel que o Governo tem feito um grande esforço no scntido de mclhorur o nosso sistcmu de transportc. Os investimentos
iniciais !l'emprc forum terrivelmente altos pura o estubelecimento de ferrovius
c dc hidrnvius. Toduvia de alguns unos puru cú u polfticu ferroviáriu mudou.
A Centrul do Umsil é hoje umu empresa completumentc diferente. Os investi·
mentns no sctor portullrin e mesmo no setor de fabricação de equipamentos
fcrrovi{lrios silo hoje bcm muis ahl1S,
- Ali{•s ~ bom ohservur que esses inve!ltimentos tí:m, cstranhamcntc,
merecido criticas da parte da Opu~içào. ê o ca!'.O, por exemplo, du Ferrovia
do Açu, t:uja ncccssidnde cst:'l dcnlt.lnstrada: vê-se que ficamos ussim entre
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Cila c C:.ribdc~. ,,c invc!'ltimo~ em ferrovias somos criticados: sc não investi·
moll t:Jmb~m o sumo~. Mas, o fato é que V. Ex• não pode negar o esforço do
Governo em todo!'! cs!'.es cumpo!'l.

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB - SC)- Senador José lins, na
Rcdc Fcrroviflria Fcl.!cral, as modilicaçõcs que eu conheço são de direçào: !'!Ui
Govcrno, muda novo Prc!!identc: da Rede, porque modilicação pura melhor
nüo tem ocorrido, Gosturia que V. Ex•, numa próxima oportunidade, usassc
u tribuna para apresentar a melhoria que houve no sistcma fcrroviúrio neste
Pu i!-., nos últimos anos; as melhorias verificadas no transporte nuvial, as me:·
lhorias vcrificadas no transporte de cabotagem. 1: o pedido que faço a V. Ex'
para, num período dc trinta ou de sc:sscnta dias, nos mostrar ...
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Terei o maior prazer cm falê·lo.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- ... essas melhorias, ecu me
curvarei aos dados de V. Ex•, se forem convincentcs. Não aceito, porque tc·
nho pcsqllisado em órgãos do Governo e não tenho verificado nenhuma mc·
lhoria.
Em relação à innaçào, V, Ex• não pode afirmar que a innação que está
ocorrcndo nos Estados Unidos seja tão grave como a que ocorre no nosso
Pais, porque nos Estados Unidos, quando há um pique como o recente, é
imcdiatamente corrigido. V, Ex• tem conhecimento, Podemos, inclusive, tra·
zer a estatística dos últimos 20 anos da innaçào nos Estados Unidos. para V.
Ex• vcrilicar que a innação, Já, é de 4%, 5% c 6%,
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Absolutamente .. Sabe V. Ex• que ali

a innação já atingiu a 11,5% e possivelmente, chegará a mais.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Mas, subc V, Ex•, pcrfei·
lamente, que uma innação de 7% e até 8% num pais desenvolvido não causa
maiores problemas ...
O Sr. José Llns (ARENA -CE) - Ao contrário, nobre Senador.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- ... como também uma in·
nação de 20% num país subdesenvolvido, como o Brasil, também não é alta·
mente prejudicial: mas, uma innação que ultrapassa os 30%, que chega a 50%,
como neste ano, isto é altamente prejudicial aos emprcsó.rios, particularmente
aos trabalhadores; é perniciosa à Nação. Por quê? Porque disso se prevalecem
especialmente as empresas multinacionais, para avançarem mais na sua
atuação em nosso Pais.
É possível, Senador, haver um controle. Tanto é, que houve cm certo
pen'odo revolucionário o controle da innação, em que a innação esteve a 12%
a 18%: mas, depois ...

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Sabe V. Ex• que nunca tivomos in·
nação de 12%, a partir de 1964.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Estou falando cm período
dos governos revolucionários,
O Sr. Joso Llns (ARENA - CE) - Só se for cm outra revolução.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Houve controle, a inOaçào
era controlada c nós tinha mos progresso, o que nilo tem ocorrido ultimamcn·
tc. E por que não ocorreu? Um dos motivos: em razão dessa abertura da nos·
sa economia ao mercado externo; ocorreu também cm razão de nós irmos lá
fora apanhar empréstimos para investirmos aqui cm obras, sem retorno a médio prazo, para investirmos, aqui, cm obras realmente faraónicas, ...
O Sr, José Llns (ARENA - CE)- V, Ex•' me permite?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- ... cm obras improduti·
por períodos superion:s a 20, 30 anos, porque o Governo, inclusive, esti·
mulou empresários a apanharem recursos da poupança externa c uplicarcm
não nos melhores projctos em favor do desenvolvimento da sociedade brasi·
!eira. Em mtão dessu abertura uo mercado externo, o Governo teve que pas·
s:1r a subsidiar excessivamente as exportações; cm razão dessa abertura uo
mercado externo, a este modelo exportador, o Governo sentiu-se compelido a
tcr que dcsvulorizur, pcriodicamentc, o nosso raquítico cruzeiro. E ui estú
mais um vetar a contribuir pnru as tensões lnnacionárias neste Pais.
VIIS,

Hil possibilidade dc controle. O que está fnltundo é competência, sabe·
doria, visiio cconômicn e linnnceiru do Governo de V. Ex•
Ouço o aparte de V. Ex•

O Sr. Jus• I.lns (ARENA- CE)- Nobre Scnudor, o mal de V. Ex•, o
mal do MDB é '1lle critk:un sem :1presentar soluções.
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O SR. EVEtÁSIO VIEIRA (MDJl- SC)- Por favM, estou cansado
de aprcscntur, nesta Cas:~, altcrnutivas honestas, sérias, que não têm mc:rccido
contestação de V, Ex.•s. c V. Ex• ainda dil. que criticamos c não apresentamos
<~licrnutivas'!! Os Anais estão rcph:tos dcssus alternativas. Convido V, E.'<'
paru passarmos, amanh:i, o dia todo a folhear o Ditirlo do Congresso, c lhe
exibirei us alternativas anrescnt:ldas pelo MDB.
O MDB vem lutando para que o Governo dê atenção à ugricultura. Pois
bem, o Governo utuul está dando atenção à ~gricultura. O MDB vinha dcfen·
dendo essu tese hâ tempo, O MDB vem defendendo a necessidade de se pro·
duzir, no bmsil, m:1is bens populares, para que a maioria dos brasileiros pos·
sa adquiri-los. O Governo não está atendendo. O M08 vem lutando, dizendo
que é preciso reduzir o custo do dinheiro. O Governo agora anuncia que vai
rtduzir o preço do dinheiro. O MDB vem lutando, pedindo reajustes semestrais para os assalariados.

O SR. EVELASIO VIEIRA (MDB - SC) - ... como tambcm '"""'
prejuízos e dificuldades graves aos prórrios empresários, ao próprio Govcr·
no.
Os. Srs. Agcnor Murlu (MDO- RN) c Aloyslo Chaves (ARENA- I' A)
- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouvirei, primeiramente, o
ilustre Senador Agenor Maria c, Jogo após, o nobre represent:mte ruruense.

O Sr. Agenor Mario (MDB- RN)- Senador Evelúsio Vieira, V. Ex•
falou sobre os transportes. Saindo um navio de pequeno calado do Par [I puru
o Rio Grande do Sul, cm linha reta, com uma só caldeira, consumindo car·
vilo, esse navio transporta o que lOO caminhões não carregam, isso numa es·
tradu feita pela natureza, que não precisa de conservação. Abandonaram
todo esse magnífico mar que temos ar para fazer estradas asfaltadas com di·
nheiro estrangeiro, pagando juros exorbitantes, para se jogar nessa estrada
O Sr. José Llns (ARENA - CE) - lnnacionários, aliás.
asfaltada um caminhão que, apesar de ser feito no Brasil, por ele pagamos
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- O MDB apresentou proje- royaltits, o resultado é que o endividamento externo do País chegou a um
tas, e agora o Governo de V, Ex• vem ao encontro das teses do MDB, c V. ponto em que estamos saturados. Esse é um aspecto. O outro: o lucro das cm~
Ex• ainda tem coragem de dizer que o MDB apenas critica por criticar. que o presas multinacionais estatais, c os tenho aqui cm mtos:
MDB não apresenta opções, alternativas?! Não cometa esta injustiça Sena·
Lucro Liquido
dor!
O Sr. José Llns (ARENA - CE) - Se V. Ex• me permite'?

1971

1978

%

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Permito.
1.745
21.946,000 bilhões
1.256.838 bilhões
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Não me sinto absolutamente injusto PETROBRÃS
2.200
667.710milhões
14,789.315 bilhões
quando afirmo que o M DB reclama, critica, mas infelizmente, não oferece so· ELETROBRÃS
1.350
1.059.609 bilhões
14.479.257 bilhões
Banco do Brasil
luçôes ...
Souza Cruz
I• semestre de 1979
1.299.000 bilhões
O SR. EVELÁSJO VIEIRA (M DB - SC) - Estamos oferecendo.
Salário Minimo- RN
151.20
I. 11 1.20
745
O Sr. José Llns (ARENA - CE) - Oferecer soluções no sentido de - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ajustar os salários niio significa, absolutamente, cooperar para reduzir a in·
Esta é a realidade deste Pais. Hoje é quase que irreversivel a situação da
nação.
Nação. O poder aquisitivo da massa assalariada chegou a um ponto cm que a
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Sugerimos a fórmula. maioria dos assalariados, se almoça, não janta, se janta, ni\o almoça. E o pior c
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Ao contrãrio, significa apenas suge- mais grave, infelizmente o dono da casa está perdendo, por conta desse baixo
rir a maneira de restabelecer poder aquisitivo do operário, medida que apesar poder aquisitivo, a força de conduzir a sua famllia, porque o homem s6 tem
de justíssima é evidentemente, também inflacionária, quer queiramos quer condições de mandar cm sua casa quando ele tem condições, realmente, de
não. Justa~ Não há dúvida, mas certamente inflacionária. Essas não são, por- manter a sua famUia. Na proporção cm que o dono da casa não pode manter
tanto, soluções. São sugestões que têm validade do ponto de vista social, mas, a famUia, ele perde, inexoravelmente, a capacidade de determinar, de orientar
economicamente, não resolvem o problema que V. Ex• critica. Nobre Sena- a famllia. Esta é - repito- a grande realidade do Pafs, uma realidade que
dor, quando digo que uma innaçào de 40% ou de 50% no Brasil talvez não ninguém deve escurecer e que lamento, congratulando-se com V. Ex•, por
seja tão grave quanto uma de 10% ou 12% nos Estados Unidos,.é porque os mais uma vez trazer à Casa assunto de tamanha realidade c de tanta oportu·
economistas sabem que uma parte dessa inflação é decorrência fundamental e nidade. Muito obrigado a V. Ex•
imediata do nosso processo de crescimento cconômico.l:: claro que os investiO SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Eu que agradeço a V. Ex•
mentos feitos hoje têm um prazo de maturação para que comecem a produzir.
Veja V. Ex• que segurança interna significa o povo ter tranqUilidade, ruz
A oferta não pode se antecipar ao investimento, evidentemente. 1:: muito nu- soci&tl. Um país cm que seu povo tenha tranqUilidade, tcnhu verdadeira puz
tural que procuremos reduzir nossa innação pura 20%, para 25%. Talvez nem sociul, esse puis estú tendo u principal arma na defesa da sua seguranç:1 intcr·
precisamos descer menos do que isso, porque necessitamos crescer, e esse nu. No Brasil estamos a vcrilicur, pelos movimc:ntos grevistus, a intranqUiliíndice de inflação nos serú conveniente. Mas 20% para uma economia que d:ldc du fumília brasileira. Por quê'! Porque o salário do trabulhador é sempre
cresce a 8, lO% como a nossa, comparada com 12% pura uma economia que inferior às necessidades de sua suhsi.~tência. O trubulhudor nüo se alimen1u
cresce a 2, 3, nobre Senador, talvez não seja muito diferente.
udequudumente, e, por não se ulimentur adequadamente, porque não gunhu o
O SR. EVELÁSJO VIEIRA (MDB- SC)- Não, discordamos de V. suficiente, não produz aquilo que poderia fuzê-lo, num prejuízo pura u sociedade, a Nação, o Estado.
Como queremos produzir mais se o homem nào recebe alimentação sufiO Sr, José Lins (ARENA - CE)- V, Ex• tem o direito de discordar. ciente puru cumprir as grandes tarefas durante o seu trahulho?!
O SR. EVEI.ÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Queremos dizer que con·
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Scnudor EvcU1sio Vieira, estou
cordumos com umu inflação, num país como o Brasil, na ordem de 20%. É com um filho opcrudo em uma das casas de saúde de Brusilia. Ontem, por
umu convivência satisfatóriu.
voltu de 19 horus, fui visitll·lo. Tive: oportunidudc: de conversar com uma
O Sr. Josê Llns (ARENA- CE)- V, Ex• ponha mais 20% decorrente utcndcnte dessa c:ts<t de saúde. A situação dela i: u seguinte: eht ganha 3 mil c
du automática modilicuçào de todas as corrcçõcs monetárias. Ver-sc-á que o 200 c poucos cruzeiros: recebe trquido o equivnlcntc a 2 mil c 900 cruzeiros:
puga umu m:Hmitu, nuquele hospital, de 30 cru"lc:iros diúrios, ou scju, pag:t 25
resfduo serll de 10, 15%.
rnnrmitus u 30 cruzeiros, num totul de: 750 cruzeiros: pui:m de tmnsportc, pum
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Uma inOaçào, num pais vir d:1 Cc:ihindiu, onde: moru, :1téessa casa de suúdc, 25 cruzeiros por di;t, indo
como o nosso, quundo cxtrupolu os 30%, quando chega aos 40, aos 50%, c: voltundo, o que equivaleu muis 750 cruzeiros, pois tem 5 folgus nQ més. En·
como ugoru ...
tão, 750 cru..:eiros do transporte, muis CrS 750,00 do ulmoço, da murmiw, são
O Sr. ,Ju~Í' l.lns (ARENA- CE)- Ponhu V. Ex• mais 10% du compo- CrS 1.500,00, clu ncu com CrS 1.400,00 puru passur o mês. ~·I uitus da.~ vczc.~.
cl:1 lic:J com esse almoço, 11 murrnita, no hospitul, porque clu não tem con·
nente cxternu.
diçito dcjantm. Então é de se pcr~untar: se o homem, seu mulher pobre quc
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB - SC) ... essa inOuçào apenas não truhulhu, paru trnh:~llwndo poder dizer, "cu sou pnhre ma~ vivo its minhas
corrói só os ussalariudos ...
cust:~s" c, infclit.mcntc, de hoje em di:~ntc, ncs~il realidudc nim se poJe nwis
dizer isso, o que vai ucontcccr com nosso as.~aluriado'! Vai perder u amor pelo
O Sr. José Llns (ARENA - CE) - V. Ex• tem ruzào,
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labor. Na hora cm que esse povo perder o amor pelo labor, quem é que vai
tmbulhar, produzindo, neste r•:lis'! Ai o meu desencanto, ui infclii'.mentc H rea·
!idade de que, continuando mais dois unos da m:1ncira que vai, vamos ter
realmente uma eclosão soci:~l neste País, imposta pela fome, porque u fome
nito tem fronteiras. Essa senhora que me dizia, ontem à noite, isso, ela dil'.iu
com lúgrimas nos olhos, porque ela está trabalhando para ver se, trabulhun·
do, consegue viver c, infelizmente, não estll conseguindo, Muito obrigado u
V. Ex•
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB- SC)- O brasileiro não tem vo·

caç;lo para faquir, mas uma boa parcela, neste Puis, já virou faquir.
O Sr. Aloyolo Cham (ARENA- PA)- Permite um apurlc, nobre Se·

nadar?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB - SC) - Com todo o prazer.
O Sr. Aloyslo Cha••• (ARENA- PA)- Nobre Senador Evelásio Viei·

ra, eu desejava fazer apenas um ucréscimo ils doutas observações do eminente
coleg;:l José Lins, a respeito du passagem anterior do pronunciamento de V.
Ex•. quanto it gravidade maior ou menor do processo inflacionário cm re·
laçào i1 economia brasileira c à economia de um pafs desenvolvido, no caso,
os Estados Unidos da América do Norte, Realmente, o nobre Senador José:
Lins tem inteira razão; uma inflaçi'io, da ordem de 40 até 50%, neste País, terá
efeitos menos devastadores, do que uma inflaçi'io de 12% na economia norte·
americana. De outro lado, a correçi'io monetária, que é um realimcntador da
inflação, seria preferrvcl que ela não tivesse sido introduzida neste processo,
mas ela é universal, porque a correçi'io entra cm todos os negócios jurídicos, a
corrcção também restitui, por outro lado, um pouco do que 1\ inflação tira,
quer do assalariado, quer de todos de uma maneira geral. Ora, V. Ex• verifica
que economistas dos mais alto conceito - formou-se uma escola universal,
que é a Escola Keynesiana, a economia Kcynesiana - o defendem o dcscnvol·
vimento de países que se encontram no estAgio do nosso com uma inflaçi'io
moderada, uma inflação que possa ser controlada, porque esta pequena in·
nação seria indispensável à aceleração do processo de desenvolvimento c se·
ria absorvida naturalmente pelo pafs. Dando um exemplo: se nós conseguíssemos reduzir u inflação ao nfvel de 20%, é óbvio que isso não constituiria um
perigo, um inconveniente grave, nem um inconveniente sério para a economia
nacional. Poderia, até, estimular o processo de desenvolvimento, desde que
essa inflação fosse orientada no sentido do desenvolvimento nacional, aplica·
da em bens de produção, cm bens de capital que pudessem, realmente, con·
correr para o aumento geral da riqueza nacional. Antes de nós encerrarmos,
desejamos enfatizar que o nível atual da nossa inflação é inconveniente. To·
dos nós devemos procurar reduzi-la, todos nós devemos procurar trazê-la ao
mínimo indispensável, mas sem que essa gravidade exagerada possa nos
inibir e inibir o Governo e as autoridades responsáveis pelo processo de de·
scnvolvimento que ficariam debaixo de um clima quase que de pânico. Acho
que não temos motivo para admitir um clima de pânico, como se estivL'Ss~o:·
mos penmte uma situaçi'io irrecuperável ou irreparável. Devemos lutar c lutar
com todas as nossas forças para reduzir o índice de inflação. Mas com a ccnc7a de que o faremos, temos todas as possibilidades para lograr t:xito e
colocando-a num nível, também, que não embarace, ni'io estorve o processo
de desenvolvimento nacional. Essa, acredito, que seja u politica mais consen·
tãnca com os interesses do País. Nilo estou - repito - defendendo u inflação.
Não estou dizendo que u inflação deva ser mantida em 40 ou 50%. Pelo con·
trítrio, acho que ela deve baixar, acho que, entretanto, é extremamente difícil
reduzir u inflaçi'io com um realimentudor, como é u correção monctllria. 1':: ex·
trema mente dificil baixar além de determinados limites mantendo u correçi'io
monetária. A indcxuçào, entretanto, como V, Ex• sabe, tem sido udotadu de
maneira di reta ou indiretu por vários pulses, inclusive puiscs desenvolvidos
como os Est:~dos Unidos, como ulngluterra, a Frunçn, a ltí11ia. Então, o que
acredito- em resumo c pedindo desculpa a V. Ex• por me estender nessa ob·
serv;u;iio- é que, realmente, o nfvel da inflação ni\o é ubsolutumente desejllvel, mas, no caso br:tsilciro, esse rcalimcntudor, tumbém por outro ludo,
constitui uma compens:tção que entra c:m todos os ncgóciosjurfdicos, entra
no rroblema habitacional, ati: com a restituição dentro de dctcrminadu fuixa
- como V. E\• sabe- c mantida a inflação a níveis inferiores, como esperamo~ que o Gnvernn consiga, o rrocesso de desenvolvimento, mais ou menm
acelcradn, é conscntitnc:n com u rolítica cconômica favorável ao Brasil.
O Sll. EI'EI.ASIO I'IEIIU (MDB- SC)- III> umuli~ciru discordflu·

da

na~ nus~a~ cnloca~·t,cs. I~

rnais cm rcliu;àn it influçào nos rafses desenvolvi·
Ocorre, por c-.;cmrlo, conw agora nos Estatlos Unidos, na Alemanha, no
Japüu c c111 outros países que a inlla~.;itn a\Íil!!C a Y~) . .p;;,, 5% ror um certo
pcríodn, dcpni~ ela d;'t 11111 riquc. da 'alt>L um ano. mas bú 11111 controle ime·
do~.
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diato do governo. No caso brasileiro, concordo inteiramente: uma inflação,
no Brasil, da ordem de 20% seria normal para nós, Concordo com V. Ex• que,
hoje, niiu poderíamos adotar medidas para provocar uma baixa violenta na
nossa innaçào e rrovoc;tndo, simultaneumentc, uma recessão, Mas temos que
oomeçar a adotar medidas no campo monetarista c, principalmente, no cam_po
estrutural pana reduzir essas tensões inflacionárias, c isto não tem havido.
Veja V, Ex•, e como procuro fazer justiça, houve um período do Governo re·
volucionário cm que a inflação se manteve a baixos nfvcis c houve progresso,
não desenvolvimento, mas houve progresso excelente, Depois, onde nos perdemos? Quando houve essa abertura económica ao mercado externo, quan·
do fomos ap•mh:1r recursos externos para o desenvolvimento nacional c os
aplicamos cm obras faraônicas. Dai, nós chegarmos a essa situação difícil
gravíssima.
Anteontem V. Ex• defendeu aqui a necessidade de se implantar uma in·
dústria para produzir alumínio no Pará, porque lá tem energia baratfssima,lá
tem a matéria-prima, entretanto, por uma decisão eminentemente politica, o
Governo se lixou cm Pernambuco e, huje, houve um carnaval aqui dos repre·
sentantes de Pernambuco c da periferia, empreendimento que, a meu juízo
não está bem localizado, há um erro do Governo, como outro erro aquele de
localizar a VALESUL no Estado do Rio. 1: por esses erros que estamos nessa
situação de dificuldades.

Espero, assim. ter respondido o aparte do Senador Aloysio Chaves.
E prossigo:
Ao mesmo tempo a população do Pafs c as empresas continuam também
sob a pressi'io de uma cargu tributária das mais exigentes do mundo. Mais de
30 por cento do produto nacional bruto do Pafs, a cada ano, são arrecadados
pelos diversos níveis do governo, representando um sobrepreço colocado
sobre as mercadorias, sobreprcço este que muitas das vezes é investido sem
qualquer critério, num desperdício de recursos que causa espécie,
Um outro aspecto tem sido descurado, no que respeitei à inflação. E o
mecanismo de preço das empresas multinacionais aqui sediadas, Senhor Pre·
sidcnte.
Para que as exportações sejam atrativas, constantes têm sido as desvalo·
rizações do cruzeiro, cm especial neste ano de 1979. Assim, para a aquisição
de outras moedas, são necessários mais cruzeiros. Diante disso, as empresas
sediadas no exterior, no momento de remeterem recursos para as suas respec·
tivas matrizes, reconhecem que só elevando os preços podem manter um mesmo nível de pagamentos. Não estaria ai um forte mecanismo de elevação dos
preços? Da mesma forma a divida externa, que obriga a pagamentos de juros
c amortizações, não estaria também por este lado pressionando o nfvel de
preços?
Nilo é simples o problema, Senhor Presidente, São profundas' as distorções estruturais da economia brasileira c só um esforço cor.tinuado, objeti·
vo, que conte com o apoio consciente das grandes maiorias da população po·
dcrá oferecer resuh:1dos, mesmo assim ni'io tão imediatos como seria do agrado de todos.
•
O Sr.

A~cnor

Maria (MDB- RN)- V, Ex• me permite um aparte?

O SR. EVEI.ASIO VIEIRA (MDB- SC)- Escuto novamente V, Ex•

Scnudor Agenor Maria, com prazer.
O Sr. A~cnor Maria (MDB- RN)- Senador Evelásio Vieiro, o tribu-

to i: cobrado ad ~·alort'm; com a inflação galopante na ordem de 60 e 70%, o
Governo arrecada logicamente 60 ou 70% mais. Então passamos a ter, no
orçamento supcravitário, o tal dinheiro a fundo perdido. Resultado, esse dinheiro a fundo perdido, ele é gasto nubabescamente porque o dinheiro estâ
sobrundo. No entanto faltou, por conta do tributo excessivo, o fcijilo c o ar·
roz nus mesas dus classes menos favorecidas porque, por incrível que pareça,
o feijüo sofre uma tribuwção na ordem de 17,5% incidido sobre o produto. Se
o feijão alcança vinte cruzeiros o quilo, o Governo est.1 tirando, só de ICM e
FUN RURAL, três cruzeiros e cinqUenta centavos por quilo de feijão. No fim
dn :tno, ficamos com orçamento superavitário c a pobreza passou a comer
menos feiji1o, porque não pode comprá-lo ao preço que está, Este Cum aspcc·
to doloroso de uma polític;:l rnals1\, malsinada, Não tem sentido, na realidade,
cnbrar-sc um tributo uJ mlor('m, Nuncu se viu falur que o Governo subiu o
imroshl, ron1uc na rroporçào em que sobe a utilidade, sohe a arrecadação.
Eu acho, Senador Evcl:tsin Vieira, que o Governo ou modificll tudo isto que
C\tÚ p~.1r aí ou vamos para uma eclosão social imrosta pclu~ distorções, im·
ro~tu rela fnmc, imposw enfim ror uma situação que:, a cst~t altura, estú qua·
~c: irrevcr~ivcl. O Govc:rnadnr dn mell Est:tJn está em DrasrHa, veio atrús de
dinheiro c o Govcrnn dit que: nàn tem. Por incrível qllt: rarcça, o Governo
n:'111 tem dinhcirn. O Gm-crnn Federal ni\n tem Jinhcim. O Governo E~tadual
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não tem dinheiro c os munic!pios não têm dinheiro c o povo assaluriado tum·
hérn nilo tem poder aquisitivo. Esta a realidade. Permito-me ainda - no
upurte que V, Ex• tilo gentilmente me concede - rogar a V, Ex• que volte
sempre no mesmo tema, porque dizem que ltgua mole cm pedra dura tanto
bate até que fura. Muito obrigado.

O SR. EVELÁSJO VIEIRA (MDB- SC)- Prossigo, Sr. Presidente.
No entanto, é importante que este esforço seja de uma vez por todas de·
cidido, pois o nível mensal de inflação, no PnfS, atingiu aquele limite insusten·
távcl, o qual, cm 1963-1964, precipitou n ntual situação brasileira.
Nestes últimos quinze anos muitas das distorções estruturais foram for·
talccidas, enquanto se permitiu ao capital estrangeiro gozar de bencricios nem
sempre postos á disposição do empresariado nacional.
A inflação af está, com todo o seu cortejo de insatisfação c movimentos
reivindicatórias. Nilo cabe reprimir as justas manifestações por melhores sa·
!árias~ condições de existência. Cortar o mal significa alterar, em profundi·
dadc, desde a raiz, as distorções, seja no campo da cspeculaÇ':io fmanccira,
seja no ataque aos erros acumulados de há muito.
Neste momento, Sr. Presidente, é importante reconhecer a necessidade
de muita tolerância c sobretudo sensibilidade para ir ao ponto certo, pois que
um erro pode precipitar acontecimentos de sérias conseqUências. (Muito
bem! Palmas.)
ATA DA 135• SESSÃO, REALIZADA EM 24-8-79
(PUBLICADA NO DCN - SEÇÃO li - DE 25-8-79)
RETIF/CA ÇÃ O

Na página 3.881, 2• coluna, na assinatura do Requerimenlo n• 302/79,
de dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da rcdação fi·
nal do Projeto de Resolução n' 35, de 1979,
Onde se lê:
Sala das Sessões, 24 de agoslo de 1979 - Gabriel Hermes.
Leia-se:
Sala das Sessões, 24 de agoslo de 1979 - Aloyalo Chans.
GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR
REUNIÃO DA COMISSÃO DIRETORA, REALIZADA
EM 9-8-79
Às dez horas do dia nove de agosto do ano de mil novecentos c setenta c
nove reúne-se, em sua sede, a Comissão Diretora do Grupo Brasileiro da

NACIONAL (Soçio 11)

Agosto de 1979

União lnterparlamentar, presentes os Senhores Deputado Raymundo Diniz,
Presidente; Senadores Turso Outra, Primeiro Vice-Presidcnte, c Mauro Bem:·
vides, Segundo· Vicc-Presidentc c Deputados MacDowell Leite de Castro, Se·
cretário, c Rogério Rego, Tesoureiro. Havendo número legal, o Senhor Prcsi·
dente declara abertos os trabulhos. A seguir, a Comissão aprova os pedidos
de liliaçiio, formulados pela Senhora Senadora Eunice Michilcs c pelos Se·
nhort:s St:nadores Bernardino Viana, Jorge Kalume c Jutahy Mugalhàes c
Dt:putudos Evandro Ayrcs, Juurcz Furtado, Leornc Belém e Paulo Guerra.
Prosseguindo nos trabalhos, o Senhor Presidente comunica que a Delegação
do Congresso Nacional à 66•. Conferência lnterparlamentar, nos termos do
urtigo vinte c seis do Estatuto do Grupo, ficara assim constiturda: Membros
Natos, Senhores Deputados Raymundo Diniz, Presidente do Grupo Brasilcl·
ro o Chefe da Delegação, C~lio Borja, Membro do Comilê Executivo e
Membro do Conselho lntcrparlamentar, c Pacs de Andrade, Membro do
Conselho lnterparlamentur: indicados pelas lideranças du ARENA e do
MDB, no Senado Federal, Senadores Bernardino Viana, Jorge Kalume e
Adalberto Sena; indicados pelas liderança da ARENA e do MDB, na Cãma·
ra dos Deputados, Deputados Edison Lobão, Fernando Gonçalves, Geraldo
Bulhões, Leônidas Sampaio e Pedro Lucena; indicado pela Comissão Direto·
ra, Senador Tarso Outra; indicados pela Comissão Dclibcrativa, Senadores
Jutahy Magalhães e Mauro Benevides e Deputados Antônio Florêncio, Pe·
dro Colin, Prisco Viana, Epitácio Cafeteira c Rosa Flôrcs. Esclarece, ainda,
Sua Excelência que integrarão a Delegação, na qualidade de Assessores, os
Senhores Luiz Monteiro e Paulo lrineu Portes c, na qualidade de Assessores
de Imprensa, os Senhores Manocl Vilela e Thomaz Coelho. Em seguida, o Se·
nhor Presidente comunica que será realizada cm Colombo, Sri Lanka, de 28-8
a 1•-9-79, a Conferência Internacional de Parlamenlarcs sobre População e
Desenvolvimento, co·patrocinada pelo Fundo das Nações Unidas para utivi·
dades em questões de população c pela União Jnterparlamentar. Esclarece
Sua Exceléncia que foram feitos convites aos Presidentes das duas Casas do
Congresso Nacional para que, de comum acordo com a Presidência do Gru·
po Brusileiro, designassem delegados à referida rcuniilo, sendo que a Com is·
são organizadora da Conferência se responsabilizaria pelo pagamento das
passagens aéreas de até dois delegados. Informa, ainda, que após consultas,
haviam sido designados os Senhores Senador Gilvan Rocha e Deputado Ro·
gério Rego, para representarem o Parlamento brasileiro junto à Conferência
do Colombo, lendo ficado estipulada uma ajuda de custo no valor de USS
2,000.00 (dois mil dólares umericanos), cada, para complemenlaçüo de despe·
sas. Nada mais havendo a tratar, suspende-se a sessão para que se lavre a Ata.
Reabertos os trabalhos, às onze horas, ê: a mesma lida e aprovada. Eu, Mac·
Dowell Leite de Castro, Secretário, lavrei a presente Ata que irA à publicação.

A.go~lo
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LIDIRANÇA DA AIINA I DA MAIORIA

Líder
Jarbos Panarinho

Vlce-Lidere•
Alaysia Chave•
Joselins
Aderbal Juremo
Lamento Juniar
Maacyr Dolla
Murilo Bodoro
Saldanha Cerzi

3•-Secretárlo
tuiz Viana (ARENA- 6A)

taurival Baptista (ARENA- SE)

1 •·Yice-Pnaldente
Nilo Coelho (ARENA- PE)

4•·Secretárlo
LIDIIANÇA DO MDII liA MINORIA

2•· Vlce·Prealdente

Gastaa Muller (ARENA- MT)

Lide r
Paulo Bronord

Dinarte Mariz (ARENA- RN)

Ylce-Lideres

1•-Secretárla
Alexandre Casta (ARENA- MA)

Suplentea de Secretário I
Jorge Kclume (ARENA -

2•-Secretárlo

Benedito Canelas (ARENA -

Gabriel Hermes (ARENA- PA)

COMISSOES

Diretor: António Carlos de Nogueira
local: A,.exo 11- Terreo
Telefones: 223·6244 e 225·8505- Romai1 193e 257

Pauas POrta (ARENA -

Titulares
I. Mend" Canele

2. Joselin1
3. Eunice Michiln
4. Vicente Vuolo
I. Evondro Carreiro

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES

Chefe: COndido Hippertf
Local: Anexo 11- Terreo
Telefone: 225·8505- Romai1 301 e 313

COMISSÀO DE AGRICULTURA- (CA)
(7· membra1)

2. Agenor Mario

AC)
MT)
SE)

MDB
1. Marca1 Freire
2. Humber1o Lucena

Auiuente: Carlos Guilherme Fon1eca- Ramal 676
Reuni6e11 Terças·feiro1, Ol 10:00 horat
tocol1 Solo "Ciovi18evilocquo" -Anexo 11- Ramal623

COMISSÀO DE CONSTITUIÇÀO E JUSTIÇA- (CCJ)
( 15 membro•)
COMPOSIÇÀO

Prt~idente:

Evelo1io Vieira
Vice-Presidente: leite Chovt~s

1. Paucu P6rto
2. Benedito Canelai
3. Pedro Pedrouian
4, JOIII tini
1. Evelasio Vieira
2, Leite Chovei
3. Jose Richo

Suplente•
ARENA
1. Jutohy MQgolhàll
2. AffonM~ Camargo
3. João Colmon
MO&
I. Agenor Mario
2. Amoral Peixoto

Aui111nte: S6nio Andrade Peixoto- Romol307
ReuniOe1: QuortOI·feirol, 01 10:00 horas
local: Solo ''Ruy Barbo1o"- Anexo 11- Romoi1 621 e 716

COMISSÀO OE ASSUNTOS REGIONAIS- (C,A.R)
(7 membro1)

Prelidente: Henrique de lo Rocque
1•·Vice·Pre•idente1 Alay1io Cho..,.1
2•·Vice-Prelidentt; Hugo Ramo•

COMPOSIÇÀO

Pre1idente1 Jeue Freire
Vice·Pre1idenle1 lazoro Sorboza
Titulares

Suplentet
ARENA
1. lenoir Verga•
1. Henrique de lo Rocque
2. Joào Colmon
2. Helv1dio Nun11
3. Almir Pinto
3. JoM Sarney
4, Milton Cabral
4. Aloy1io Chove•
.5. Bernardino Viana
5. ,A.derbol Juremo
6. Arnon de Mello
6. Murilo Badaro
7. Moocyr Oolla
8. ,A.moral Furlon
9. Raimundo Parente
MO&
1, Cunho limo
1. Hugo Ramal
2. Tancreda Nevet
2, leite Chov11
3. Dirceu Cardo1o
3. lozaro Borbaza
4, Nel1on Carneiro
5. Paulo Brouord
6. Franco Montara

1. Jeue Freire
2. Jo1e Sorn-v
3. Pauot Pórta
4, Saldanha Derzi
5. AffonM~ Camorgo
6. Murilo Badora
7. Benedito Ferreira
1. Itamar Franco
2. Lazoro Barboza
3, Adalberto S.na
4, Mauro BeneYide•

Anittonte1 Maria Helena Bueno 6rondóo - Ramal 305
Reuni6111 Quortol•feirol, 01 10100 horot
Locol 1 Solo "CioYil Bevilacquo"- Anexa 11- Ramal623

Suplentlli
ARENA
I. Jow Guiomord
2. Tor1o Outro
3. Bendito Canelas
4. Maocyr Dollo

MDB
1. Henrique Sontillo
2. RobertoSoturnino
3. Gil~on Ra<ho

Auistente1 Ronoldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306
Reuni6et: Quintat•feirat, 01 10100 horat
Local1 Solo "Ruy 8arbo1o"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

Titular••

COMPOSIÇÀO

Pre1idente: Mendes Canele
Vice•Pre1idenlet Agenor Mario

COMISSÀO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF)
(11 membros)

Suplente•
ARENA
I. Raimundo Parente
2. ,A.Iberto Silvo
3. Almir Pinto

3. Mouro 6enevid111

COMPOSIÇÀO

Titulares

Henri'!ue Santilla
Humberto Lucena
Marcos Freire
Mouro Benevides
Orestes Ouercia
Pedro Simon
Roberto Soturnino

COMISSÀO DE ECONOMIA - (CE)
( 11 membro1)
COMPOSIÇÀO
Pre~idente1

Itamar Franco
Vice·Pre1idente: Roberto Soturnino
Titulare~

1.
2.
3,
4.

Arnon de Mello
Bernardino Viana
Jolll l'1n1
Jeue Freire
5. Milton Cobrai
6. Benedito Canelai
7, luiz CoYolconte

Suplent111
ARENA
I. Hel~ldio Nun11
2. Alberto Silva
3, Benedito Ferreiro
4. Vicente Vuolo

MO&

1. Roberto Saturnino
2. Itamar Franco
3, Morco1 Freire
4, Pedro Simon

1. Jo11 Richa
2. Orelf11 Querelo
3. Toncredo Neve1
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Auistente1 Daniel Reis de Souza- Romoi67S
Reunióe11 Quort05•feiros, 01 10130 horas
Locol1 Solo "Ruy Borbo1o"- Anuo 11- Remoi' 621 e 716

COMISSÀO DE EDUCAÇÀO E CULTURA -(CEC)
(9 membro1)

1. Franco Montara
2. Humberto Lucena
3. Joi1an Barreto

MDB
1, Nelson Carneiro
2. Marcos Freire

Auis1ente1 Daniel Rei• de Souza- Romal67.5
Reuniõe11 Quintos• feirai, a1 11,00 horas
local, Solo "CiaYil BeYilacqua"- Ane~o 11- Ramal623

COMPOSIÇÀO
Pre~idente1 Jo6o Colmon
Vice·Pre1idente' Jutohy Mogolhàe1

Titulorn

COMISSÀO DE SAUDE -(CS)
(7 membro1)
COMPOSIÇÃO

1. Luiz CoYalcanle
2. Milton Cabral
3. Alberto SiiYa
4. Arnon de Mello

Supleritu
AREJ"4A
1. Affonso Comorgo
2. JoóoCalmon
3. Jutohy Mogalhõ"

1. Gilvan Rocha
2. Roberto Salurnino

Anitlente1 Ranoldo Pacheco de Olivtira- Ramal 306
Reuniõe11 Ouorlas·feirol, 0111,00 horo1
local, Anexo "B" -Sala ao lodo do Ciob. da Sr, Senador
Joào Basca - Ramal 484

COMISSÀO DE FINANÇAS -(CF)
(17 membros)

COMISSÀO DE REDAÇÀO -(CR)
(.5 membra1)

1. Cunha Uma
2. Tancreda NeYOI
3, Roberto Saturnino
.t, Amoral Pebcofa
.5. Pedra Simon
6. Mouro Benevidos
7. T.otõnlo Vilela

1. Tarso Outro
2. Saldanha Oer1i
3. Mende1 Canele
I. Dirceu Cordo10
2. Adalberto Seno

Paulo Brouord
Marcos Freire
laJoro Borboza
Jo11 Richa

Supl1n111
ARENA
I. Jo6o Colmon
2. Murilo Sedara
3. Jo~e Sarney
MDB
1. Hugo Ramos

COMISSÀO DE RELAÇOES EXTERIORES -(CRE)
(1.5 membro1)
COMPOSIÇÀO

Titularn

2. Bernardino Viana

Suplent11
ARENA
I. Jutohy Mogolh611
2. Raimundo Parente
3. Eunice Michil111
4. Benedito Conelo1

3. "aldonha Deni
4. lamento Junior
S. Mendes Conal~r
6. Aderbol Juremo
7. Almir Pinto
Lena ir Vergas
9. Jose Sorney

J.l

Pre1idente1 Jorge Kalume
Vice·Pre1idente1 Mouro Ben1vide1
Tilulores
1. Jorge Kalume
2. luiz CaYalcante
3. Murilo Bodaro
Benedilo Ferreira

..

I. Mauro BeneYidu
2. Agenor Mario
Hugo Ramo1

'''"

'iI

Suplentn
ARENA
I. Aloysio Chaves
2. Pedro Pedrouion
3. Henrique de La Rocque
4. Jose Guiamard
S. luiz ca~olcante
6.

'

...

I

MD8
I. Cunha Limo
2. Joi1on Barreto

COMISSÀO DE SERVIÇO PúBLICO CIVIL -(CSPC)
(7 membro1)
COMPOSIÇÀO

Pr111d1!111e, Evondro Carreiro
Vice·Pre1idente1 Humberto Lucena
Titulares
1.
2
3.
A.

"i

Suplente1
ARENA
I. Raimundo Parente
2. Amoral Furlon
3. Jate Ciuiomard

Alli1tente1 Carlo1 Guilherme Fonteca - Ramal676
Reuniõ111 Quartal·feirol, os9:30 haro1
Locai! Solo "Ruy Borbo1a" - Anua 11 - Romoi1621 e 716

Pre1idonle1 Tono Outro
1'·Vice·Presidente: Saldanha D~rzi
2'·Vice•Prllidentel lamonta Junior

\, Tarso Oulra

·'

MDB
1. Jo1e Richa
2, Adalberto Sena

COMISSÀO DE SEOURANÇA NACIONAL -(CSN)
(7 membro1)

Ani1tente: Mario Therezo Mogalháe1 Malta-· Ramal 13A
Reuni6u. Ouintos·feirol, 01 12,00 horol
Local, Sala "CioYis BeYilocqua"- Anexo 11- Ramal 623

COMPOSIÇÀO
Pr11idente1 Helvídio Nunes
Vico·Presidtnte, lenoir Vorgo1

,i!i,'tfY .I

I. GiiYon Rocha
2. Henrique Santillo
3. Joi1on Barreto

COMPOSIÇAO

Tilularn

COMISSÀO DE LEOISLAÇÀO SOCIAL -(CLS)
(9 membros)

1. Ltnoir Vergas
2. HeiYidio Nunes
3. Jeue Freire
4. Moocyr Oallo
S. Henrique de Ln Racque
6. Alay•ia ChoYII

4. Jote Guiomard

Presidtnle: Dirceu Cardo1a
Vice·Presidente1 Adalberto Seno

Auittento; Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reunión, Quintol•feiral, 01 9130 hora•
Local: Solo "CioYil Bevilocquo"- Anuo 11·- Romal623

Titularei

2 Almir Pinto
3. Alberto Silvo

Suplonte1
ARENA
1. Saldanha Omi
2. Jorge Kolumt
3. Benedito Canelas

COMPOSIÇÃO

Suplentes
ARENA
1. Saldanha Derzi
2. Henrique de Lo Rocque
3, Jesui Freire
.t, Jo50' Somey
.5. Milton Cabral
6. JaMI Guiomard

MDB
1.
2.
3.
.t,

Titularei

A11istente: Carlos Guilherme Fon11co- Ramal676
Reuniáes: Quintal·feirol, 01 10130 horo1
Local, Solo "Ruy Borbo1a"- Ane~o li- Romail621 e 716

COMPOSIÇÀO

Presidente! Cunha Limo
Vice·Prelidtnte, Tancredo Neves

Presidente1 OiiYan Rod1a
Vice•Presidente; Henrique Santillo

I. lomonlo Junior

MDB

1. Dirceu Cord010
2. Itamar Franco
3. Henrique Sontilla

Anistente1 Sonio Andrade Pei11oto- Romal307
Reuniõn1 Quintos·feiros, as 10,00 horas
Local, Solo "Clovis Bevilocquo"- Anexo 11- Romal623

1. Raimundo Parente
2. Arnan de Mello
1 Lomanta Jünior
.t, Alfanto Camargo
.5. Vicente Vuolo
6. Alberto Silva
7, Amoral Furlon
8, Jorge Kalume
9, Jutahy Magolh6e1
1O. Mendu Canelo

Aui1tente1 Cóndido Hippertt- Ramoi1 301·313
Reuniá111 Quarlal•feiras, 0111100 horas
local! Solo "Ruy Borbo1a"- Anuo 11- Ramoil621e716

Pruidtnllt, Arn~n de Mella
Vicct•Prtsidente, Alberla SiiYO

MDB
I. MarCOI Freire
2. GiiYon Rocha

Titulares

..

MDB
1. Marcos Freire
2. Mauro BeneYidll
3. Leite ChoYe5

COMPOSIÇÀO

Titularei

I. Adalberto Sena
2. fvelosio Vieira
3. Franco Montara

I. Paulo Branord
2. Nelson Carneiro
3. Itamar Franco
Jose Richa
5. Amoral Pei11olo
6. Tancredo NeYel

de 1979

COMISSÀO OE MINAS E ENERGIA- (CME)
(7 membro1)

Suplentes
ARENA
I. Jo11 Lins
2. Arnon de Mello
3. Jorge Kolume
4. Pedro Pedrouion

I. Joào Colmon
2. Tono Outro
3. Jutohy Mogolhàes
4. Alov•io ChaYes
S. Aderbol Juremo
Eunice Michiles

A~o8lo

Suplentes
ARENA
Raimundo Parente
1. Alfama Comorgo
Henrique de Lo Racque
2. Pedro Pedronian
Bemardino Viana
3. Aderbol Juremo
Alberto SiiYa

'

.a,

.( 5[

.'~·::'*'"'!!_\.~*·. ·:

l,:·::L..·

Z,,

·?W

ri?

r:

Ago~to

de I 1J79

MDB
1 Ora~ te~ Ouarc1a
2. Evelotio ViC~iro

hondro Carrairo
Humbarto luceno
3. Lazaro Barbara

ARENA
1. Banedito Ferreira
2 Vicente Vuolo
Pedro Pedrouion
·A Affonto Comorga

1. Pouo1 Porto
2. lomonto Junior
Alberto Silvo

Comiu6e1 Tempororio1
Chafl!, Ruth de Souza Couro
local Ane•o 11 - Terri!O
Telalone: 225·8505- Romol303
1) Comin6e1 Temporariat paro Projetei do Congreuo No·
c•onol
2) Comiuoe1 Temporario1 poro Aprecioç6o de Vetos
3) Comin6e1 Etpeciait e de lnquerito, e
4) Cominóo Mitto do Projeto de lei Orçamentaria (ort. 90
do Regimento Comum).

MDB
COMISSÀO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PUBLICAS -{CT)
{7 membrot)

Evondro Carreiro
2. lororo Borbota
3. Orettu Querelo

1, leite Chovet
2. Agenor Mario

COMPOSICÀO
Auittente, Ronoldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306
Re1mibet: Terçot'·leirol, otlO,OO horo1
Local, Sola "Ruy Barbo1o"- Ane~o 11- Ramoil621 e 716

Prel•dente• Benedito Ferreiro
Vice•Pretidente, Vicente Vuolo

SERVIÇO DE CO!USSÕES
HOI\/,RIO DAS REUNIÕES DAS

TERÇA

HOR.\S
09;3D

ASSISTENTE

RUY llMOOSA
RD.mais-621 c 716

RON/\LDO

C.A.R.

CLOVIS BCVIL~CQUA
RamD.l - 623

GUILHERHE

AUI\tente\ de Comiu6e1: Horoldo Pereira Fernonde1 - Ra·
..,ai 674; Aliou de Oliveira- Ramal 674; Cleide Maria 8. F.
Cru r - Ramal .59B; Mouro Lopu de Se- Romol310; Leilo
Leivo• Ferro Co•to - Ramal 314.

DCR.'L\~!ENTES

PtlC1J\NENTES DO SENADO FEDERAL

li ORAS

QUINTA

S;\LAS

ASSISTE~!TE

C.F,

CI.OVIS lltVIt.:.CQU/1
Rar.~al - 623

GIJILHEIME

C.S.P.C.

RUY llARBOSA

SONIA

09:30

QUA~TA

C.S.N.

c.c.J.

S /\ L A S
RUY BARBOSA
Ramais-621 c 716
CLOVIS

BEVI~CQUA

Ramal - 623

10:00

Rarnais-62~

ASSISTENTE
GUII.HERME
MARIA
HELENA

RUY llARBOSA
Ramais-621 e 716

SONI/1

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

DANIEL

C.R.E.

RUY llARBOS/\
Ramais-621 e 716

C~NDIDO

C.M.E.

ANEXO
"ll"
Rllll1al - 484

RONALDO

C.A.
10:30

S A I. A S

COMISSÕ~ó

c.T.
lO:OD

c.e.

4057

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INOU~RITO

Suplonte1

Titularei

Anittente: Sonio Andrade~ Pei~ata- Ramal 307
Reuni6et: Ouintot·feirot, 01 9:30 horot
Local, Sola "Ruy Borbota''- Ane•o 11- Romoit621e 716

HO!l.\,S

Scxtll•feirll 31

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAI.(Scçüu 11 J

11:00

e 716

C.E.C

CLOVIS BEVI~CQUA
Ramal - 623

SONIA

C.D.F.

RUY BARBOSA
Rarnais-621 e 716

RONALDO

10:30

c.s.

RUY llARBOSA
Ramilis-621 e 716

GUILll!:ru·lt

l l ;00

C.L.S.

CLOVIS llEVI~CQU/\
Ramal - 623

DANIEL

12:00

C.R.

CLOVIS BEVIL~CQUA
RAmal - 623

10:00

~IA RIA
THEREZ/\
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SUMÁRIO
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1.1.S - Discursos do Exped\enle

SENADOR LUIZ CAVALCANTE- Frase do jornalista Rubens
Alcvcdo Lima, sobre o papel do Poder Legislativo.
1.2- EXPEDIENTE
SENADOR JOSE RICHA- Politica Nacional do Café. O cumpri·
1.%.1 -Oficio db Pr..ldenle do Supremo Tribunal Federal
mcnto do Acordo Internacional do Café como forma de desestimular o·"'"
- N• S-19/79 (n' 47/79-PfMC, na origem), encaminhando ao Sena- contrabando do produto.
SENADOR JARRAS PASSARINHO- Homenagem de pesar pelo
do cópia do acórdão prorc:rido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos
do Recurso Extraordinário n~' 89.249-4, do Estado do Rio de Janeiro, o falecimento do Dr. Hugo Ribeiro Carneiro.
1.1.6 - Comunicações da Pres\di:ncia
qual declarou a inconstitucionalidade da alínea 1 do item 19 do inciso I do
art. 106 do Decreto-lei n' 5, de JS de março de \975, daquele Estado.
-Arquivamento dos Projetas de Lei do Senado nos 335/78 e 40/79.
por terem recebido pareceres contrários, quanto <:~o mérito, das comissões
1.%.1 - Ollc\o do Sr. Jo-Stcrelár\o da Câmara dos Depulados
a que foram distribuídos,
Encaminhando auuigrofo de proje10 de lei sancionado:
-Recebimento do Oficio nY S-20/79 (n' SSPf008f79. na origem). do
- Projeto de Lei do Senado no 89/74 (n' 3.043/76, na Câmara dos Prefeito do Municipio de São Paulo, solicitando autorização do Senado
Dc:putados), que dispõe sobre a denominação de vias c estações terminais Federal a fim de que aquelu Prefeitura possa realizar operação de emprésdo Plano Nacional de Viação, c dá outras providências. (Projeto que se timo externo no valor que menciona para o fim que especifica.
transformou na Lei n' 6.682. de 27 de agosto de \979.)
1.3 - ORDEM DO DIA
1.%.3- Pareceres
- Projeto de Lei do Senado nY 91 j19, de autoria do Sr, Senador
Rejt'remes à.r Jt•guintt'.f mattrias:
- Projeto de Resolução n9 41/79, que cria Comissão Parlamentar de Humberto Lucena, que isenta o salário mínimo de descontos para a PreviInqui:rito, destinada a investigar denúncias sobre violações de direitos hu· di:ncia Sociul, e dá outras providencias. (Apreciação preliminar da consti·
tucionulidadc.) Votado adiada por falta de quorum.
•
manos nos últimos dez anos.
- Projeto de Lei do Senado n' 96/79, de autoria do Sr. Senador Nel- Projeto de Lei do Senado n' 113/77, que a\lera dispositivos do
Código de Processo Civil, atinentcs à intimação do devedor para a arre- son Carneiro, que modificu a redução do art. 29 da Lei n9 4.266, de 3 de
outubro de 1963. que instituiu o sulário-família do trabalhador. (Aprematação de bens penhorados.
- Projeto de Lei da Câmara n' 34/78 (n' 3.551-C/77. na Casa de ori- ciação preliminar da constitucionalidade.) Volaçio adiada por falta de
gem), que dispõe sobre a contagem cm favor dos segurados do INPS·do quorum.
- Projeto de Lei do Senado n' 112/79, de autoria do Sr. Senador
tempo de serviço público estadual c municipal.
Cunha
Lima, que considera não tributâveis para efeito do Imposto de
- Projeto de Ld do Senado n9 272/78, que dá nova redução à alínea
Renda, os proventos c pensões nas condições que indica. (Apreciação prea do artigo 32 da Lei n' 4.59\, de 16 de dezembro de \964.
-Projeto de Lei do Senado n' \39/75, que dá nova redução ao§ )o liminar da constitucionalidade.) Volaçio adiada por falta de quorum.
- Redução final do Projeto de Lei do Senado n' 157/78. de autoria
do artigo 67 da Lei n' 5.682, de 21 de julho de \971 c Projelo de Lei do Sen:tdo no 204/15. que introduz :tllcrações na Lei no 5.782, de 6 de julho de do Sr. Senador Dirceu Cardoso, que inclui, no Plano Nacional de Viação,
11 Rodovia lúnu (BR-262)-Muniz Freirc-Anutibu-Piaca-Aicgre, fa1972, que fixou os prazos de filiação purtidária.
- Projeto de Lei da Câmara n' 41/79 (n' 2.251-B/76, nu Cusu de ori- lcndo ligução com a BR-IOl, e dá outras providências. Aprovada, upós
usur du palavra cm sua discussão o Sr. Senador Dirceu Cardoso. À Cámugem), que ucrcscentu p:~rágrafo ao urtigo 643 du CLT.
-Projeto de Lei do ScnudO n9 214/79, que criu c trunsformu curgos ra dos Deputados.
- Redução fin11l do Projeto de Resolução n" 51/79, que suspende a
do Quudro Permanente do Senado Federal, c dá outras providênci:1s.
execução do inciso 11 do urt. 119 du Lei n9 5.406, de 16 de dezembro de
1.1.4- Requerimrnlo
1969, do Estudo de Minas Gemis. Aprovadq. Ã promulgação.
- Projeto de Lei do Senado n~' 139/79, de autoria do Sr. Senador
- N~' 320f79, de uutoria do Sr. Scnudor Luiz Viuna c outros Srs. Scnudurcs, solicitundo que o tt:mpo dcstinudo uos orudores do Expediente Nelson Curneiro, 'Iuc ncrescenlU dispositivo uo vigente Código de Proces·
da scssiio Uc UI de setembro pró.'l.imo seja dcdicudo Ucomemorução do sn Penal (Decreto-lei nv 3,689, de 3 de outubro de 1941 .) Aprovado, cm se:·
gundo turno. A Cànwra dos Dcputudos.
centení'1rio de nuscimento Uo cx·Scnudor Miguel Cahnon.

1.1 -ABERTURA

~~::_116:::11~S:ú:::t":d•::_•_:t_•_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __:t::.li::.A::.R::.U::.l::.ll.:.O_c::.·c::.>~_·c.:.;t::.ll::::.:s~c-l_
~-·-A~~~C!..:_~,\ I. (Sct;Uu li 1

Sch•mbru de 1 · jl)

-------------- Prujcto de Lei Jn Senado n IS7j79, de auturia do Sr. Scnadur
1 rau~·n ~l{;nturu, que di~p.ic ~obre: amparo ao trahallwdor dc~cmprcga
1'

do, ):!ílf;llltÍndo-Jhc

ll

dircittl

iHI iiLIXi!itl

dllCili;il C Ú iipO~Cillillloria por

Íll\il•

lide:/. (t\prcci;H;iw prclimin:~r d:t constitLH:iorwliUudt: cjuridiciU:u.Jc.) Dis-cussiw subrcsludu, cm virtuJc da falta de tfiiOf/1111 para votação do Requerimento 111' Jl9j79, de adi:uncnhl de Sll:l discussão,

1.4- DISCURSOS APÓS A ORÓEM DO DIA
S/!,\',-1/JOR 1.0,\/A,\TO JVA'IOR- Editorial ruhlicado no jornal
Com•io 1/m:ifit·nH', cdiçfto de omcm, sob o titulo "Rcvis~o queM! impõe",

fnl.';tlit:uu.lo a rarticipaçiio do município brasileiro no prm:csso de JbtrihuiçJo Je renda.
SHSA /JOR JOSE UNS, pela Lidt:mnç:~ -Transmitindo t:scl;trecimcntns sohrc notícias vcicuhtd:~s cm órgilo J:~lmprcns:~, referente :1 trans·
fcri:nci:t de recursos Jestinudos a progmmas impl:mt:tdos n:t região nordcstin:~, particul:mncntc :to B;mco do Nordeste do Br;tsil, par:t ;t lt;dpu
Bin;tcional. D:tdos rcl:ltivos o.to orçamento da União pam o exercício linancciro de l9HO.
SI:'NA DOR LEITE CJIA I'ES- Alienação de controle acionârio de

empresas br:Ísilcir:ts que menciona.

.\'/:'.\ ·1/)0N IJIJ?CI:'C C.·IRf)OSO- Cnngratuland{HC ~:um cmprc~:~~ capi.\aha~

que obtiveram n 11• c 11• lugar
c:ll'é, nu ann agriwla que se cnccrr:t.

no

I' ah, corno c.\pnrtadorc~ llt:

SI:'.\'.·1/)0R .!.·liSO.\' IJARRETO- Rt:t:trdamento que t:~l;tria havendu pdu (inverno Fedcr:ll cm Jccillir ,,nhrt: o projt:to da SIDERSUJ..

1.5- DESIGNA(,\0 DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESS,\0: ENCERRAMENTO
2- DISCURSOS I'RONUNCI,\UOS EM SESSOES ANTERIORES
-Do Sr. St:naJor Dirceu Cardoso, proferidos n:t scssfto de 27-H-79.
- Do Sr. Scnador José Lins. profcridn na sessão dc JO-H-79
- Du Sr. Scnador Jaison Barrt:to, proferido n:t ~c.,~ilo de JO-H-79.
3- ATOS IJA COMISS,\0 DIRETORA

- NYs 27-A c 42, Uc 1979.
4 - ATAS UE COMISSOES
5 - MES,\ DIRETORA
6- LIDERES E VICE-LIDERES UE PARTIDOS
7-

COMI'OSI(ÃO UAS COMISSOES PERMANENTES

-----------·---------------ATA DA 143' SESSÃO, EM 31 DE AGOSTO DE 1979
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9' Legislatura
PRESIDENCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO E JORGE KALIIME
,.jS 14 HORAS E JO MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SEN,I DORES:

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Raimundo Parente- Aloysio Chaves -Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique
de La Rocquc- José Sarncy- Bernardino Viana- José Lins- Jessé Freire- Humberto Lucena- Adcrbal Jurema- Nilo Coelho- Luiz Cavalcunte- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana - Dirceu Cardoso - Roberto Suturnino - Itamar Franco - Tancrcdo
Neves- Benedito Canelas- Mendes Canale- Saldanha Derzi- Mfonso
Carnargo- José Richa- Leite Chaves- Evclásio Vieira- Jaison Barreto.
O SR. PRESIUENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
ubcrta a sessão.
O Sr. !•-Secretário procederá à leitura do Expediente.

E lido o seguinte

EXPEDIENTE

'
!

OFICIO UO PRESIUENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL
N' S/19/79 (nl' 47/79-P/MC, na origem), de 29 de agosto de 1979, cn·
caminhando ao Senado, cópia do acórdão pro rcrido pelo Supremo Tribunal
Federal nos Autos do Recurso Extraordinário "' 89,249-4, do Estudo do Rio .
de Janeiro, o qual declarou a inconstitucionalidade da nUnca a, do item 19,
do inciso I, do art. 106, do Decreto-lei nl' 5, de 15 de março de 1975, daquele
Estudo.
(À Comissão de Cot~stltuição e Justiça.)
OFICIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO UA
CÂMARA UOS UEPUTAUOS

PARECERES
PARECER N• 488, DE 1979
Da Comissão de Consliluiçiío e Justiça, sobre o Projeto de Resolução n9 41, de 1979, que ••cria Comlssiio Parlamentar de Inquérito,
dcstin11dn 11 lnvcsti~ar dcnúncl11s sohrc vlola~õcs de direitos humanos
nos últimns dez anos".
Relator: Senador Murllo Badaró
De autori:~ do ilustre Senador Orestes Quí:rcia, o Projt:to sob nosso exame, com fundamento no art. 170, "b" e seu§ 311 do Regimento Interno do Senado, visa u criar ComiSsi'io Parlamentar de Inquérito, constituída de nove
membros pura, no prazo de cento e vinte dias, investigar as dcnúncius du imprensa sobre violações de direitos humanos nos últimos dez anos.
Niio hil quulquer reparo a opor à constitucionalidade, juridicidude e técnic<t jurídica da proposição, cabendo, no entanto, a este órgilo fular sobre o
seu mérito, na forma do Regimento Interno, por tratar-se dt: matéria cl:tramentc de direito politico, respeitante :to direito da minoriu parl:tmentar.
Na Justilicaçào, o Autor sulicnta que o prob'lema sc:mprc :assumiu conoll.tçriO intern:tcion;il, desde o "jus gentium" dos romanos, intercss:tndo lt ardem mundial.
Desde quando n Revolução Francesa, nos fins do Século XVIII, rroclamou os ~ircitos. Univ.crsa.is do Homem,~~~ sua rutinca.çào pela Org:mizaçi'io
das Nuc~.cs Umd 1•15 • mspm~~a na doutnnu. de Fr:tn_klm Dcluno Rouscvc~t.
sobre as. ~uutro liberdades ' t~du a humamdudc se mtcrcssu na prcscrvaçuo
desses lJircllos cm todos os pa1scs do mundo.
"Entretanto - <tssinulu o Autor- u punir de 1964, temos sido
indiciudos, nu imprcnsu mundial, como vio!Jdorcs duqudcs princípios, desrcspcitundo, assim, nilo upcnus as uormus do Direito Posi·
tivo Interno, m:1s os compromissos assumidos pt:runtc 11 ONU c a
consciCnciu mundiul,"

l•rosscguindo, o Autor rt:conhcccu que ucusuções semelhante\ ouvcm·st:
cm todos os paiscs; m:ts adverte que, no início, as uutoridadc~ hr:tsilcira~ rc·
NY 435/19, de 30 do corrente, encaminhando autógrafo do Projeto de pcliam as acusações, pass;ualo, ultinwmente u cal:tr-sc.
Lei n• 89, de 1974 (n• 3,043/76, nu Cúmnru dos Derutudos), de nutoriu do
Dcrnis de citar :tcusaçôcs contidas cm rcvist:t~ brasilciroh t: rrn!'crida~ nu
Senhor Senador Yusconcclos Torres, que dispõe sobre u dcnominuçilo de vius trihurut du Con}:rcssn, lcmhr:tndtl Açiio Dt:dar:llôri;t controt ;1 t lnit111, para
c estações terminais do Plano Nucionul de Viuçi\o, c dl1 outms providêncius. rc~pon~;thiliá-la pcl;t rnortt: tlc Ltrn jornalista, sustcnta o A1rtor ~I LIC cs~a C PI
(Projeto que se transformou nu Lei nY 6.6H2, de 27 de ugoslo de 1979).
~igni!'il.:artt a rctnrnada, pelo Congrc.~so, "de .~ua dignidade c Jhllc~t;ulc".

Slihado

UIÁRIO DO CONGRf-'iSO NACIO~AI.(Seçiio li)
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Por jit ter sido apreciada f;tvoravclmcntc pela Comis~üo Uc Constituiçi"Hl
c .lustka Ja outra Casa do Congrcs:-.o, a proposiçfto, c:on:-.oantc aos ~:únonc::-.
regimentais, não foi ahinitio distribuída a este Orgão T~cnico.
Trata·sc, cm suma, de urna proposta que viabilit.c: u cont:t!!Cm, cm favor
úo:-. :-.egurados do INPS, do tempo de serviço público cst:~dual c municipal,
llando-.. c curso, a\:-.im, ii politica adotttdit pcl:t Lei nY 6.226, Jc 14 Uc:junho de
1975, que pc:rmitiu i.l contagem rcciprocu Uo tempo Ue: serviço público feder;.tl
c da ativid:tdc privud:t.
Todm m divcr~os Orgãos nc:nicos, d:1 Cúnwr:t c do Scn;tdo, ouvidos
:-.uhre a matéria. ravorcccram-n;~ com hrilhuntcs fl:trc~.:crcs de: itpoio. E. no
Plcnúriu da Cúmara, o Projeto foi aprovado sem restrições.
Quero crer que, cm relação :tos possíveis opositores du proposição, podem pcrmanc~.:cr as seguintes dúvidas: a primeira, cm torno du proibição
constitut:ional de ~c: legisl:tr sohrc Previdénci:t Sociul se:m dcterminadus condicionante~: c a segunda, indagando se Lei Ordinftria Fcde:ral pode interferir
not i.lUtonomia c:onlltitucionalmcnte assegurada aos Est:tdos c Municípios .
Do:-. pareceres conswntcs do rroccssado, c da própria Justilicaçào do
Projeto, jú licou bast;mte fundumcntado que, neste caso, não se: cria nenhuma
ohrigaç:io prcvidcnciúria p:~ra os EstaUos c Municípios. O objetivo é o de,
rcconhccenUo-sc: o tempo Jc serviço que trabalhadores no pussudo prc:st:tram
aos bt:1Jos c ~-1unicipios, dele possam assegurar-se, desde que preencham
dctcrmin:td:ts condições, para auferirem a aposentadoria como atu<~is scgur:t·
Uos do INPS.
1.!.\:llllC,
Na vcrUadc, !'lomcntc uma Lei Ordinária Fe:deral (art. H~. XVII, letra e,da
Sala da:-. Ctmli.~sôc:-., 19 de agmto de 1979.- Henrique de La Rocquc,
Prc:-.idcntc -1\turilo Buda rei, Relator- :s'clson Carneiro, vencido- Bernar- Constituição) pode :dcanç;.tr t:tl desfecho que, no caso, cm nad:t interfere com
dino Viana - Aloysio Chu\'es - Moucyr Dulla - Raimundo Parente- Almir a otutonomi:t csl:ldu:d ou municipal.
O-~ Jl' do urt. 102 d:~ Constituição fortalece: essa tese, uo determinar:
Pinto.

Ur;1, n;'1o vemos c:m que ;a dignidade Uo Congrc:~~o e~tcja ~cndo diminuid;l, 1111 hipúte.,e daljllt:b atentado.,, quando a Uunara c o Senado têm ~ido
pnrta-vote~ de veementes prnte~tm., qu;mdo m:orrem tab Uenún~.:ia~. E ne·
nlwm atu de~,e~ ~c: teri<~ pr;Hi!:;ldo ~:um a ~.:onivên~.:i;t Uo Cungre~~o Nadon;1l.
Pretende-'e criar uma arnplís~ima inqui... i~,:;"w, atrihuindo·M: a nove: ~c:na·
dnrc' tomar conhe~.:imento Ue tod:t~ :ts denUncias Uc violação dos direitos hu·
mano' 1111 Bra~il, pel;t impn:n.-.;1 Uo Pais c Ue tudu o munJo, dur:1nte nada meno~ tk de/. ano ....
Lvidentcmcntc, ta i~ dcnúnci:1s, cm rnilh<1rc~ de jornais c n:vi~ta~. Jivul!!iida' t:m m:tis úc c:crn idionws, t:omportariam uma hihlintcc:;t inteira c, dividida :1 tarefa de tr;tdut.i-la~ por nove senadores- com o :tu:dlio Uc todo o
(,;orpn de tr;ldutort:s disponíveis pelo Scn;tUo- nem no lim Uo século c~sa ta·
refa c... taria concluída, honcst:uncntc.
~lc:-.rno que a CPI decidisse otpur:1r as denUncias divulgudas cm portugui!;,
t:spanhol, fr:tncês, inglês c italiuno, u tarcfu lcv:tria talvct. m;tis de quint.e
:mo~. Prc:fcrissc apcn;.ts ex:tmin:tr o yuc se publicou cm português- no Br:t·
.. ii, Purtugalc: :tlguns países <.tfri~:anos- dispcnsaUo o tmhalho de tr:1duç~o
dos Uocurncntm, os cento c vinte Uias não seriam sulicic:ntcs, mesmo distriiluída a t:trcr;t por nove senadores, scquc:r par:t >t leitura d:ts denúncia:-..
Donde :-.c: conclui yue <1 CPI dilicilmc:ntc podc:riu mcndcr it su:tlin:tlid:u..lc
c. pori~Ml rnt:snHl, .~ua :u.;ão inúcu:t redundaria c:m desprestígio d;t instituição.
,\:-.sim, no mérito, opinamos pela rejeição do Projeto de: Rc:Mlluçào :-.ob

PARECER

~'

4H9, DE 1979

Da Comissão de Constituição c Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n~' 113, de 1977, que 11 altcra dispositivos do CódiJ:o de Processo Civil, atlncntcs à intimação do devedor para a arrematação de
bens penhorados".
Relator: Senador Nelson Carneiro
Dcs:.trquivado por iniciativu do nobn: Senudor Dirceu Cardoso, vem uo
c:x:tmc: dcst;t Comissito o Projeto de Lei do Senado nll 113, de 1977, do ilustre
Scn:~dor Otto Lehmann, c que visu :.t introduzir alterações nos arts. 6H6 c 687
do Código de Processo Civil, relativos~ intimação do devedor pur:t ciência da
data d:t urrcmatução dos bens penhorados.
O~ Jl' do art. 687 dctc:rmina que "o devedor será intimudo por mand:t·
do do dio.t c hont da rt::.tlização d:t praça ou leilão". O texto rcsult0u de: emen·
Ua do eminente Senador Accioly Filho, que assim a justilicou:
"Os juilcs jú estão udotando essa proviU~ncia, tamanha a
yuantid01dc Uc pessoas humildes que, por mal assistid:ts, ou por f:tlta
de assist~ncia, ignoram u ida de suas c:tsas à praça, perdendo-as ini~
yu;tmcntc: cm muitas velc:s. Como o pruzo para :t praça é de no
mínimo Ucl dias a cont;u d:t publicuçiio do cditul, não fultará tempo
p:mt cssu providência que tem rclc\'untc valor social."
O Projeto prevê a hipótese de não ser cncontmdo o devedor, nos cinco
primeiros dius do prttlO do edital, o que prejudicaria :to crc:dor. A solução, no
cntcnUcr do nohrc representante de São Puulo, cstarin em conter o edit:tl u
:tUvcrtênci:t Uc que valeria tmnbêm como intimação do devedor, caso não
fosse encontr:tdo nuqucle qUinqüidio.
Nitn rnc p:trccc que merc:ça acolhida li pro{'losição, que ucab:.mí ressuscitando os nwlcs que: o texto sugerido ror Accioly Filho pretendeu evitar. Se o
devedor n;"ul tem conhecimento do cditul, tt1mbêm não ficarú ciente dn su<t in~
timação. Os dispositivos rroccssu:tis são silbios c uu:ndem a umu realidudc
soci:tl, de que toUo!'l somos testemunhas.
Emhor;.t constitucion:tl e juridico, meu voto é pela rt•)t•irào do Projeto.
Sala das Cnmissões, 29 de ugosto de 1979,- Henrique de la Rocquc,
l'rcsiUentc- Nelson Carneiro, Relutar- Aloyslo Chaves- Moucyr Da liaAlmlr l'lnlo - Murllo Ba!.laró - Bernardino Viana - Raimundo Purcnle.

PARECER N' 490, DE 1979
l>u Comissão de Constituição c Jusliça, ao Projclo de lei da Climura nY 34, de I97K (nll 3.551-C/77, nu Cusu de oriJ:cm), que ••dJspÔl'
~obre 11 contu~cm em fanor dos scgurudos do INPS do lempo de ser\"h;o público c!roluduall c munlclpul".
Hl'litlur: Sl•nudur 1\lmlr l'lnln
U Prujcto ~nb nm~tl c:o.amc:, dt: autoria dn nuhrc Dcputadu L:tcrtc \'icil"il, vem 11 l''ta l'umissüo por fur~,:a de rClJUC:rimcn\11, aprllv:tllo cm l'lt.'núrin,
du ilu~trc l.idcr da Maiuria.

"O tcmpo de serviço público fedcral, estadual ou municipal será computado integr:tlmcnte para os efeitos de arosentadoria c disponibilidade, na forma da Lei."
N;'io imrorta. no c:tso, que' se trate de dispositivo espccílico da Scção
constitucional Uedicuda aos "Funcionários Públicos", já que a Lei Magna,
por seu próprio espirita, não iria suscitar discriminações entre cidadãos.
O~ IY do art. 153 não deixa margem a dúvidas:
"Todos são iguais perante a Lei, sem distinção de sexo, r:tçu,
trub;.dho, credo rt:ligioso e convicções politicas. Scrú punido rela
Lei o preconceito de r:~ça."
Temos então que, para o aproveitamento de tempo de serviço estatal,
prcstudo no âmbito dos Estados c Municípios, e que beneficie segurados d:t
Previdência Social, tal medida somente pode ser cfetiv:tdu por via de Lei Ordinúria Fcdcr:tl, iniciutiva du compet~nci:t indiscutível do Poder Lcgisl:ttivo.
O p;trágr:tfo único do urt. 165 da Constituição seria o único impt:ditivo
Ucssa iniciativ:t, pois determina claramente que "nenhuma prestação de serviço de assistência ou de benelicio comprc:endidos na Previdência Scícial será
criada, majomd;:t ou entendida, sem a correspondente fonte de custeio total",
No nosso cntcndamento, esse obstáculo foi superado pelo Projeto, qu:tn·
Uo li.\11 um mínimo de sessenta contribuições mensais já recolhidas anteriormente pelo intercss:ldO, c delega ao Poder Executivo a amrla orortunid:tdc
de rcgulamcnt:tr a nova Lei, inclusive quanto à "forma àe pagamento d:t indcnilaçào correspondente ao tempo em que o segurado não haja contribuído
p:tra u Previdéncia Soci:11''.
Pcl:1s raúlc:s c.,post:ls, somos pela constitucionalidade c juridicidadc do
Projeto Uc Lei du C.imara nY 34j78, opinando por sua aprov:tçào, inclusive
4uanlll <.to mérito.
'
S;tl;.t das Comissões, 29 de agosto de 1979.- Henrique de La Rocque,
Presidente- Almir Pinto, Relator- Franco Montoro- Aloyslo ChavesMoacyr Dalla - Murllo Dadaró - Bernardino Viana - Nelson Carneiro.

PARECER N' 491, DE 1979
Da Comissão de Constllulçiio e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Sen11do n~' 272, de 1978, que udá non rcdaçilo ii alínea '"a" do urtl~:o
3Z do l.el n' 4.591, de 16 de dezembro de 1964",
Rclutor: Scnudor Nelson Carneiro
Por inidativa do nobrc Sen:tdor Dirceu C:trUoso, foi dcsarquivallo, c
vem a nosso e:wmc:, o Projeto de Lei do Scn:tdo n"' 272/7N, de: ;autoria Uo Scnadur Ottn l.chmann, c que tanto ilustrou csta Comiss;"1o.
Displlc n ar\. J~ Ja l.ci 11~ 4.591, de [6 Uc llctcmhru de l1l64, que
'nhrc 11 l'lliHlominin cm cdiril::lçt"ic:s c a~ incorptlr:~çllc~ imubiliúrias:

di~piic
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2. O Projeto de Lei do Sen:~do n~> I39, de 1975, de :1utori~1 do então Se·
O incorporador somente poderú negociar ~ohrc uni1\rt. .12.
dades :nllúnomas :1pós ter arquivado no cnrtório competente do Re- n:1dor V:~sconcclos Torres, dú novn redaçilo ao § Jv do <lrt. 167 da Lei
n~ S.6H2, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgtmica dos Partidos Politicas), redugistro de Imóveis os seguintes documentos:
a) tílUio de propricdadc de terreno, ou de promessa, irrevogú- ;.indo de: 2 (dois) rara I (urn) ano o prnzo de inelegibilidade do eleitor que
vcl c irretrat{lvel, de compra c venda ou de cessão de direitos ou de muda de Partido político.
Na Justificação, argúi o Autor;" ... é evidente, c a práticu o tem demons·
permuta, do qual conste ciC1usula de imissão de posse de imóvcl, n;io
haja estipulações impeditivas de sua alienação cm fraçõcs ideais c tmdo. que o prazo cstabclccido na lei é longo demais pnrn que um eleitor posindu a consentimento pma demolição c construção, devidamente rc- sa, depois de filiado a um novo Partido, disputur uma cleiçUo por essa ugre·
gistmdo.
·
mi<lção".
Sob o aspecto jurfdico-constitucional, o Projeto não merece reparos.
A essu ulinca pretende o Projeto que se adite;
"ou, nindu, certidão expedida pelo juizo de açào de desapro- Quanto à técnica legislativa, é de se npontn.r o não desdobramento, cm dois
priação, comprovando a imissão de posse no imóvel expropriando." outros, do artigo segundo.
No mérito (art. 100. item I. nv 6, do Regimento Interno), entendemos
Além de reproduzir, càm essc objctivo, o Provimento n~> 1/74, da Corrc- devu ser mantido o atual prazo bienal de incleSibilidade como formu de degedoriu Geral da Justiça do Estado de SUo Paulo, o nobre Senudor Otto Lch· sestimulo a barganhas, a aventuras c a oportunismos elcitorciros, como oco r·
man~ assim justifica sua proposição:
ria c:m passudo não muito distante. A força dissuasória do dispositivo perde"A destinllçào de bens imóveis objeto de ações expropriatórias. ria. de muito, sua cticácia, se o prazo atual fosse reduzido pela metade.
J, O Projeto nv 204, de 1975, de autoria do ilustre Senador Orestes
promovidas pelos diversos poderes públicos, bem como por entidades c empresas públicas, tem suscitado questões várms, paulatina· Quércia, introduz modificação na Lei nv 5.782, de 6 de junho de 1972, que limente submetidas ao crivo do Poder Judiciário, cujas decisões, por xou os rrazos de filiação partidária, dando nova redaçào a seu art. I~,~, redusua vez, v~m possibilitando novas soluções urbanísticas, particuhlr- t.indo de I (um) ano puru 6 (seis) meses o prazo mfnimo de filiação partidária.
antes da data das eleições, de cundidatos a Governador, Vice-Govcrnador,
mente nos grandes centros.
2- O Calenda Supremo Tribunal Federal, inclusive, já cansa· Sc:nudor c respectivo suplente, Deputado Federal c Deputado Estadual. Regrau a legitimidade de providi:ncias já adotadus mais especific•1men· voga, também, o§ 3• do urt. 67 da Lei n• 5.682/71 (Lei Orgânica dos Parti·
te na área municipal e que objetivaram permitir a revenda. sob de- dos Políticos), parúgrafo que estabelece cm 2 (dois) anos o prazo de inelcgibiterminad<~s condições, de imóveis remanescentes de açõcs cxpro· lillade do eleitor que muda de partido.
Essa Proposição já foi objeto da análise desta Comissão, sendo relator o
priatórias.
O fato de se acharem tais ações ainda em curso cm nada medi· ilustre Senador José Sarney, concluindo-se pela aprovação.
À luz, pura e simplesmente, do art. 283 da Lei Interna, nUa seria necesfica, de resto, o enfoque jurídico do problema.
3 -Inúmeras iniciativus, no entanto, poderiam ver-se tolhidas súrio novo pronunciumento deste órgão técnico. Entendemos, porém, que se
em face da impossibilidade de obtenção imediata não só de títulos deva reexaminar aquele primeiro pronunciamento, para coerência do presende domínio, por parte de empresas e de particulares adquirentes de te parecer, dada a corrclaçUo de matéria.
imóveis expropriandos, como, ainda, de certidões expedidas pelos
Assim, embora não se vislumbrem, como jú reconhcceru esta Comissão,
cartórios de registras, que comprovem, inequivocamente, jú haver o quaisquer eivas de inconstitucionalidade ou injuridicidadc impeditivas da tracxpropriantc sido imitido na posse, possibilitando integral sc:gu- mitação da matéria, julgamos devam ser mantidos os dispositivos alterados,
runça c:m transações relativas a imóveis integrantes de planos de ur- pelas mc:smas razões uduzidas quanto ao PLS nq 139/75, quais sejam, como
baniz<~ção.
forma de dcscstfmulo a barganhas. aventuras c oportunismos clcitorciros c
4 - Daí a adoçào de providi:ncias como a ora preconizada, e para que não se enfraqueça a força dissuasória dos dispositivos vigentes.
que, sem se: afastarem dos conceitos doutrinários tradicionais do Di·
4. Isso posto, opinamos, cm conclusão, pela rejeição dos Projetas de
reito Civil c do Direito Administrativo, dUo-lhes, a cada passo, um Lei do Senado n• 139/75 c n• 204/75, dado que, emborajurldicos e constitu·
sentido mais compatível com as exigi:ncias sociais, tendo em vistn, cionais, afiguram-se inconvenientes e inoportunos, quanto ao mérito.
preponderantemente, a melhoria das condições de vida dos aglome·
Saiu das Comissões, 29 de agosto de 1979,- Henrique de La Rocque,
rados urbanos.
Presidente - Murllo Badaró, Relator- Aloyslo Chaves - Nelson Carneiro,
5 - Dentro dessa ordem de idéias, aliás, foi baixado, em I 974, vencido- Lázaro Rarboza, vencido - Moacyr Dalla - Almlr Pinto- Ral·
pelo Corregedor Geral da Justiça, cm São Paulo, provimento que mundo Parente - Bernaidlno Viana - Aderbal Jurema.
permitiu, para efeito de rc:gularização de condomínios c disponibili·
dade de unidades autónomas, u inscrição, nos registras imobiliúrios,
PARECER N• 493, DE 1979
de açõcs de desapropriação, desde que o Poder Público exproprian·
Da
Coml•>i•
de Con>tltulçio e Ju•tlça, ao Projeto de Lei da Ci·
te se achasse imitido provisoriamente na posse do imóvel,
mora n• 41, de 1979 (n• 2.251·8/76, na ca.. de Origem), que "acresinscrevendo-se igualmente os respectivos instrumentos de cessão ou
centa pará~~:raro ao arda:o 643 da CLT".
promessa de cessão a terceiros."
Busca o Projeto, em última anúlise, dar dimcnsUo nacional a esses princí·
Relator: Senador Aloyslo Cha•es
pios, aceitos em normas udministrativas e decisões judiciárias, e que, no dizer
do seu autor, "abrirá amplas perspectivas a planos urbanísticos a serem exeO Projeto de Lei da Câmara n• 41, de 1979 (n• 2.25 1·8, de 1976, na Cô·
cutados pelos poderes públicos, bem como por entidades c empresas públi- mura), de autoria do então Deputado Francisco Amurai, visa u acrescentar
dois parágrafos ao urtigo 643 da Consolidação das Leis do Trabalho.
cas".
Constitucional c jurídico, meu voto é pclu aprovação do Projeto,
Na Justincuçào do Projeto, diz seu ilustre uutor: "No curto
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1979.- Henrique de La Rocque,
perfodo em que vigorou a redução origin6.ria da Constituição Fe·
Presidente- Nelson Carneiro, Relator- Murllo Badaró- Aderbal Jurema
deral, de 1967, essas dúvidas, de certo modo, se dissiparam, eu Jus·
- Raimundo Parente - Aloyslo Chaves- Bernardino Viana - Almlr Plnlo
tiça do Trahalho exercia sua jurisdição plenu, mesmo no cuso de scr
- Moacyr Dnlln.
o empregador uma pessoajurfdica como a União, suas Autarquius,
PARECER N• 492, DE 1979
os Estados, os Municfpios etc.
Entretanto, com a vigência da Emenda Constitucional n~' I, de
Da Comhsilo de Constltuldo e Justlca, sobre os Projetas de Lei
1969, as dúvidus voltaram.
do Senado n~' 139, de 197!, que "dá nova redado ao§ 31,1 do art. 67
Emboru o urtigo 110 da Emenda Constitucionul nv ·I seja bem
do Lei n• 5.682, deli de julho de 1971", e n• 204, de 1975, que "ln·
cl:~ro no sentido de que só fomm subtrnldos du csfcm de :~çiio da
lroduznlternciies na Lei nv !.782. de 6 de Junho de 1972, que fixou os
Justiça do Tr:1bulho os litfgios decorrentes dus rccl:mwçõcs de Ira·
prnzns de fllluçilo purtldárln".
halho dos servidores da União, suas Aul:lrquius c Empresas Púhli·
Helntor: St.•nudor Murllo Rudnró
cas, certo é que os Estudos, os Munidpios, suus Autnrquias, .~Uil~
Empresas l,úhlicus, c uté Sociedudt:s de Economin Mistu, tudo fa1cm
t\s Proposições sob exume tramitam conjuntamente, em virtude da arrorara umpliur a rc~ra excepcional, argUindo u incompctCncia du .lu.~·
Vilçlw, pelo Plenário da Casu, a 24·5-76, do Requerimento n~' 162, de 1976, de
til.;a do Truh;~lho para cxurnc das :u;õcs movida~ por ~cus servidores
:~utoria do ilustre: Sen:~dor Ruy Suntos.
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n:'tL> "l un~:iun:'trto~ púh!iw" '', .Ltrihuindo·lhe~ um;1 cla . . ~ificaç:'ul ni'tn ~·ia I. Ju..,tíç:t tard:t p:t..,..,;t :t wr HlJU..,tlC:t pM;t U'i liti!!i;Lntc.., menu.. pndermm c
atl\tHitalb por let nu tnvoc;mdtl garantia~ pc~~nai~ a~~cgumdu~ a mat . . nc~.:e~..,1tado~.
Pela con~litul.:ttlnalid:uJc c jundtcidat.lc.
~:erlm ~erviUorc~ 4Liil!ldo pa~~aram para o regimc tr<thodht'lta".
Sala t.l;l'~ Ctlmi~~iit:~. 2J de agostu de JI;?IJ, - :Sebon C11rneiro.
Dltrante a tramitação da matéria na Ctmara dm Dcpuwdo'l, ao ~cr examinado n Prujetn lh: Lei pclu Corni'lsiio de Constituiç;to c Ju~tiç:t, o ilu•.tre
J',\RECEIIES ~''s 494 E 495, DE 1979
Rcl:ttnr lkputadn Oet;'tvin Torrr.:cilla, corn apoio nu jurisprudi:nt:ta. t:IHl'llllt·
Sohre o Projeto dl' Lei do Scnudo nQ 21-4, d«.• JIJ7'), tiUC .. criu l'
dada cm Prcjulg:tdo do Trihunal Superior Uo Trahalho, c n<.t melhor Uoutrt·
tr:mlirormu curJ!O" do Quadro J>«.•rmuncntc do Scnndo Federal. c dri
na. a~~im t:Lmdui seu pronunci<.~mcnto:
outruli pro,·ltlêncin"i".
"(llm cs~cs argumcnLLl~. cmhur:t pn~~:t parecer dc~nccc•~úria a
PARECER ~" 494, DE 1979
inclusão lh.:sses di~positivns na CLT. julgumo~ ot presente propu·
Ou Cnmis,iin de Con~tltulçào c .Justiça
sicoio bem inspirada c um instrumento cficaL p;tr;t ll perfeito enten·
Uimt:ntll duque Jestinuu a nossa Carta
lhn ~ohrc c~Ut matéria".

~l;1pna

it

Ju~tiça

Uo Truha·

:\;t realidade, o Projc10 de Lei, cm exume, é desnct:cssúrio. A Cnn~tt·
tuiçiin l·cdt:ral ao Uisdplinar c~sa mi.lli:ri<l fê-lo de forma cl:tra c escorreita, nu
:trti!!o 110, in t·ahi.l':
"Art. 110 Os litígios decorrente~ d;~s relações de trahalho dos
servidores com a U niào, inclusive as autarquias c ;ts emprcsils públi·
cas fedcr;~is, qu<~lquc:r que seja o seu regimejurídh:o, proccs.~:tr-sc-tto
c jul!!ar·sc-ào perante os juízes federais, devendo ser intcrpo..;to rc~.:urso. se couber, pura o Tribunal Federal de Recursos".
f:, plliS, inquestionável que: pcrmanCCC intOCUdJ J compc:t~ncia da JUSlÍÇ:l
dn Tr:th;tlho para dirimir os connitos entre os servidores públicos estaduais c
municipais, de um lado, pois, no i1mbito federal, somente os dissidios surgi·
Um entre os trahalhadorcs contratados por sociedades de: economiu mista c
funUações instituídas por ld c: denominadus, corn:tamcnte, "fundações de di·
rcito púhlico", como professa com a alta autoridade que, nessa matéria, to·
dos lhe reconhecem, o magistrado c professor Mozart Victor Russomano (v.
"ComentArias it CLT", 1973, Vol, III, pág, 999).
O texto constitucional i: claro, não deixando margem a maior indugação
jurídica. Na sua interpretação, os tribunais já dcnniram, de maneir:t definiti·
v:t c cm jurisprudi:ncia iterativa, a inquestionável competência da Justiça do
Trabalho, nos termos SltW estabelecidos. Parece-nos evidente que o Projeto
de Lei cm exame i: desnecessário, opinando, por isso, no mérito, pela suu re·
jciçào.
Sala dus Comissões, 22 de ugosto de 1979. -Henrique de La Rocquc,
Prcsidcnte- Aloyslo Chaves, Relator- Bernardino Viana- Almir PintoRaimundo Parente - Aderbal Jurema - Murllo Badaró - Nelson Carneiro
- Franco Montoro.
VOTO VENCIDO, EM SEPARADO, DO SR. SENADOR NELSON
CARNEIRO:

Da lavra do então Deputado Francisco Amaral é: o Projeto de Lei da Cá·
mam n9 2.251·8, ali examinado c aprovado sem discrepâncias pelas doutas
Comissões de Constituição e Justiça c de Trabalho e legislação Social.
A Emenda Constitucional n9 I, de 1969, retirou injustincadamcntc da
competência du Justiça do Trabalho, para connar noutro órgão federal, o
Tribunal federal de Recursos, o julgamento dos .. litfgios decorrentc:s dus re·
Jações de trabalho dos servidores com a União. inclusive us autarquias c em·
presas públicas federais, qualquer que seja o seu regime jurídico'' (art. I \0),
Com isso, muis congestionados ncuram os trabalhos do Tribunal Federal de
Recursos, com graves prejufzos paru os servidores demandantes. A dispo·
siçào desacertada estimulou ainda que outros órgãos, nilo referidos no texto
constitucionul, dele se quisessem valer, suscitando connitos de jurisdição su·
jeitos;, :tpreciução do Supremo Tribunul Federal. Com a costumeir:lludllcz,
o Ministro Mozmt Victor Russomunodistinguiu: "Dessu forma, perm:mece·
mm n<~ órbita ll:t competência da Justiça do Trabalho os connitos entre o~
servidores públicos cstaduuis c municipais, de um l:tdo, c, no ümbito federal,
apen;1s llS dissidios surgidos entre os trabalhadores contrutudos por socit:d:t·
llcs de economia mista c funduções instituídas por lei e dcnominJdas, cocrcn·
temente, "funllaçõcs Uc direito público", embora as consideremos pessoas
juridie:1s de direito privado" (ComMttirios ci CLT, 1973, voL III, pitg. 999).
O Projeto cm exame, que i1 Comissão Ue Trubalho c Legisluçào Social d;t
C;'unur:t dos Dcput:1Jos pareceu desnecessário, mas concluiu por ttdotar.
como "instrumento elic:u para o perfeito entenllimcnto do que llcstinuu :t
nus~a Carta Mugna it Justiça do Trubulho sobre c:st:t mutêriu", niio encontra
úhkc de n:tturelll constitucional ou jurfdicu paru que prossigu suu tr:tmituçiio
nc.~tu C:tsa, undc serú >~indu :1prcciado pclus Comissões de Lcgislaç:io Soci;tl c
lle Scrvi~.;u Púh\icu,
Urge lJUC ~c diminuum os entraves yuc murcam a~ relações entre u bW·
dn c seus scrviJon:s, ~c é que dcscjumos ut!!nder aos rcd:unns dn Ju~tiçu So·

Rclntor: Senudur

\fouc~·r

Dullu

De inici:nivu da Comi!isão Diretoru da Casa, vem a c:sta Comissàll, par;.t
t:\:unc. Projeto de Lei , cri:.mdo c transformando cargos do Quadro Pcrma·
nentc llo Senado Federal. c d;1ndo outras providências.
:\proposição, cm seu art. \9, cria, no Quadro Permanente do Senado Fe·
deral, o cargtl de provim~o:nto cm comissão de "Diretor da Secretaria de S~o:r·
viço~ E~peciais'", CódigC'· SF· DAS-I 01.5, c seu parf.tg;rafo único o declara pri·
vath·o dos servidores elo Senado Fcdero.tl.
O art. ~9 do Projeto transformu o cargo. em comissão, de "Direwr da
Suh.H•crt•taria de St•rl'içoJ E.111eriaiJ", Código SF-DAS-101.4. c:m cargo, cm
comissão, de: "Diretor da Suh.H•crewria de Engenharia", Código SF·DAS·
101 .4, objetivando apenas mudança de denominaçüo.
O art. J9 estabelece a cláusula de vig~ncia e, ao mesmo tempo, pre~cn:vc
a fonte de rc:cursos que: suportará a despesa denuentc do projeto. Da formu
t:llmo cstú rcdigido, este preceito aprc:scnta ligeiro Iurso de técnica legislativa,
facilmcnte reparável, mediante: o seu desdobramento em dispositivos distin·
tos, indicando-se, mais precis<~mc:nte, a origem da cobertura orçamentária.
No que tange à privatividade de escolha, referida no citado purágrafo Ú·
nico, observa-se que, embora inteiramente procedente no mérito, pois res·
guarda a sistemática tradicion<~l da estrutura administrutiva da Casa, a medi·
da poderia ser dispensada, uma vez que, além de já prevista no art.
do
Regulamento Administrativo do Senado Federal, incorpora provid~ncia ti pi·
ca da cconomia interna da Casa, ex vi do art. 30 da Constituição.
Assim, somos pela tramitação do Projeto, com as Emendas seguintes:
EMENDA N• I - CCJ
D~·se

ao art J9 a seguinte redução:

..Art. J9 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serãc
atc:ndidas à conta das dotações orçamentárias do Senado Federal.''
EMENDA N• 2- CCJ
Dé-sc ao art. 4' a seguinte redução:
"Art. 4' Esta lei entra cm vigor na data de sua publicacào."
EMENDA N• 3 - CCJ
Acresccntc·sc o seguinte urt. 5Y:
"Art. 59 Revogam-se as disposições cm contrário."
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1979. - Henrique de La Rocque,
Presidente- Moacyr Dalla, Relator- Aderbal Jurema- Aloyslo ChavesLeite Cllavc!i - NeiM)n Carneiro - Murllo Badaró - Bernardino Viana Raimundo Parenle - Almlr Plnlo.
PARECER N• 495, DE 197q
Da Comls.'iio de Finanças
Rchuor: Senador Suldanha Derzl
O projeto sob exume é de iniciativa dn Comissão Diretora e visa a criar,
no Quadro Permanente do Senado Federal, o cargo, de provimento cm co·
misslto, de: Diretor da Secretaria de Serviços Especiais, Código SF·DAS·
101 ,5, integrado no Grupo Dircçào c Assessoramento Superiores, nos termos
da Lei n• 5.645, de 1970.
Alêm dessa medida, o projeto prescreve, no parâgrafo único do art. \9,
4uc o referido cargo "é privativo dos servidores do Senado Federal": e, no
art. ~~~. que o cargo de Diretor da Subsecretaria de Serviços Especiais .. (:
tr:wsformmlo no curso cm comissüo de Diretorda Subsecretaria de Engenha·
ria, Código SF-DAS-101·4",
A Ucspcsn Uccorrentc dn mc:diUa, conforme esclarece o art. J9, ser~ at!!n·
liidn ;) contu Uc recursos constnntes do Orçumento du Uniilo,
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i\ proposição i:justiticadu soh :t alcg:tçiio de que "u utual estrutura ;tdmi-

O SR. I'RESIIlENTE (Nilo Coelho) -O Expediente lido vai :\ public;1ção.
se, a~sim, um<~ dcsccntr.diz~tcrto de serviços que, embora a ele subordin<tdos,
Sobre a mesu, requerimento que será lido pelo Sr. J9.Secrctário.
passarão ;1 conl:lr com um novo órgão de dircçào".
/J lido o seguin/e
t\ Comissfto de Constituiçiio c Justiça opinou pela trumitaçào da ma·
REQUERIMENTO N• 320, DE 1979
ti:ria. oferecendo, no cntnnto, três emendas que corrigem uspectos de técnica
Nos termos do urtigo 185 do Regimento Interno, requeremos que o temlcgislativu.
No referido p<.~rcccr da Comissüo de Constituição c Justiça, us ;tltcrações po destinado uos oradores do Expediente da scssilo de 18 de setembro seja de·
sugeridas são dcvid:tmcntcjustiticad;ts c formalizadas nas Emendas de n9s I, dicado à comcmoraçilo do centenário de nascimento do ex-Senador Miguel
:! c J CCJ. Vcritic:t-sc, contudo, que embora justificada u exclusão do pará· Calmon.
Sala das Sessões, 31 de agosto de 1979.- Lulz VIana- Lomanto Junlor
gmfo único do art. I~', não se concretizou, certo por um lupso, a emenda cor·
- Luiz Cnalcanre- Gabriel Hermes- Franco Montoro- Roberto Saturni..
resronJcntc :i uprcciação feita nos seguintes termos:
"No que tungc U privatividadc de escolha, refcridu no citado no.
p:mígrufo único, observa-se que, embora inteiramente procedente
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O rcqucrimcnlo que vem de ser
no mérito, pois resguarda a sistemática tradicional da estrutura ad· lido será apreciado após u Ordem do Dia da presente sessiio, nos termos do
ministrutiva da Casa, a medida poderia ser dispensada, uma vez art, .279, inciso I, letru b, do Regimento Interno.
que, além de já prevista no art. do Regulamento Administrativo do
Há oradores inscritos.
Senado Federal, incorpora providência típica da economia interna
Concedo a palavra ;~o nobre Senador luiz Cal vacante,
da Casa, ex vi do art. 30 da Constituiç-lo."
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL. Pronuncia o seguinte
Sugere, ussim, o parecer du Comissão de Justiçu a di.rpen.w do p:uâgrafo
único do art. I~', por desnecessário, em face de preceito idêntico constuntc do discurso. Sem rcvisilo do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Serei muito breve hoje, brevíssimo mesmo.
Regulamento Administrativo da Casu, e, ainda,~~ vista dos aspectos de cons·
~ que venho a esta tribuna com o propósito exclusivo de inserir nos
titucionalidadc inscrtos no art. 30 da Constituição. A esse entendimento, po·
Anais
do Senado uma simples frase, a seguinte:
rém, nl1o se apresentou a indispensável complementação técnica, ou seja, a
emenda suprcssiva correspondente,
"Um Legislativo que se salva porque não ousa, talvez não me·
De fato, u Comissão de Constituição c Justiça está absolutamente certa
rcça existir."
na judiciosa observação que faz ao parágrafo único do art. I~', consideradas
Seu autor é o jornalista Rubem Azevedo Lima, editorialistu de a Folha de
:1s implicações espccílicas da matéria.
S. Paulo, donde a extrai.
Em verdade, o§ 3"' do art. 49 do Regulamento Administrativo do Senado
Sr. Presidente, se Descartes fosse legislador, tenho para mim que ele cheFederal, aprovado pela Resolução n9 58, de 1972, prescreve que os "cargos de
garia também à conclusão seguinte: "Ouso, logo existo",
provimento cm comissão são os preenchidos mediante livre escolha dentre
Era o que tinhu a dizer: Sr. Presidente, (Muito bem!)
servidores cfetivos do Scnudo Federal, ... ".
Assim, não se cogitando de preceito transitório, abrange ele todos os car·
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palavra o nobre Senador
gos em comissão da estrutura administrativa d:~ Cusa, sem limitações no tem·
po ou no espaço, circunstância esta que, u rigor, situa o preceituado no pará· José Richa.
grafo único do art. ]9 do projeto como uma repetição desnecessária c até de·
O SR. JOSE: RICHA (MDB - PR) Pronuncia o scguinle discurso.
saconselhilvcl, uma vez que, deixando de referir-se ao servidor efetii'O, como Sem revisão do orudor,) - Sr. Presidente c Srs. Senadores:
faz o Rcgulumcnto, cria confusão, no que tange ao provimento, entre pessoal
Estu scmuna uinda, tivemos u oportunidade de falar nesta Casa, conti·
cst;1tutilrio c servidor CLT, pois ambas as Categorias possuem a mcsmu de· nuando o inesgotâvel assunto do café, sobre o contrabando. Nós já temos in·
~ignacr10 gcnéricu de "servidor" (art. :!9, item I do Regulamento Administru- sistido na tese de que a politica que vem sendo seguida nesses 15 anos, consctivo do Senado),
qUênciu do modelo cconômico implantado, pela suu natureza imediatista e
De outra parte, dispõe o urt. 30 da Constituição:
moncturista, tem subjugado todos o~. setorcs da produçlo brasileira, notada"A cudu umu das Câmaras compete elaborar seu regimento in· mente o café, que ê o principal de todos eles, E nós tivemos a oportunidade de
terno, dispor sobre sua organização, polícia c provimento de cargos dizer que, cm face dessa politica, o desestimulo tem sido tão grande que :1 er·
radicação se fuz de uma muncira bastante ucelerada.
de seus serviços."
De 1963 para c:l, quÜndo houve a última superprodução no Brasil, nós,
Desta sorte, disror sobre provimento de cargos de seus serviços, con· rnllicamente, não tivemos mai!i condições: a partir de 1964, cm conseqUênsountc a disciplinu constitucional é prerrogativa que se insere nu competência cia da ~c:td:t de 1963, o Brusi/ não teve mais superprodução de café. Em conexclusiva de cudu Casa Legisl:~tiva, mediante Resoluções, nunca, todavia, po· st:qüi:nciu disso c da política de desestimulo que se seguiu uos fenômenos clidcrú constituir matêri:1 de projeto de lei ordinária- como sugere o purágrafo múticos n:tturais, o Brasil só teve condições de atender à dcmand<l do seu conúniL:o do :trt. ]I' do projeto- pois tratando-se de instrumento de apreciação ~umo interno e muis rrccariumcntc Us suas cotlls de exportação, em função de
hicameral, seri:t inadmissível a interferênciu de uma Casa Legislativa nos us· um ~mndc estoque Ue cafc que tínhamos. Nesse ano de 1963, devcriumos ter,
suntos intt•nw corporis da outra Cusu, consoante a independência e :1 auto no· aproximnll:1mente, st:ssent:t e seis milhões de sacas de café em estoque,
mia que lhes siio rcservadus pelo retrotranscrito art. 30 da Con~tituiçiio.
Jil tive oportunidudc, inclusive, de fazer referências :1qui ao futo de que o
Tern, portanto, inteir:t proccdênci:t o reparo feito pela Comissão de café sendo um produto nilo perecível, o Brasil jú tendo investido muito diConstituiçrto c Justiç:t destu Cas:1, n:t ;tprt:ciuçiio que fnz o parágrufo único do nheiro nu infm-cstrutura urmazcnudoru- uma vez que todo esse café jit estaart. I'! do rrojeto.
va estocallo- fiz referências u que nilo haviu nenhuma necessidude de preoDe igual modo, as corrcções sugerid:1s uos dcm:tis preceitos siio rcco- cur:~çiio govcrn:tmcntal, como sentimos ti purtir de 1964, por um estoque ti1o
mcndúvcis sob os usrectos (hl técnicu legisluliva, sobretudo o que prescreve o clcv:tdo. E, considerando a demanda, que se situavu, na êpocu, cm torno de
atenllimento de despesa ú conta dos recursos orçamcntitrios do Senado Fede· vinte c seis milhllcs de sucas :muuis, num estoque de 66, para um País que era
r:1l, evit:wdo, assim, dúvidas que rodem surgir rclativumcntc u origens dos re· o lídt:r n:t rrodução c nas exportações mundiais, ni'io haveria de preocuptir
cur~os ú cnnlil d:t reserva de contingência do Orç;tmento da Unirto.
nenhum governo. Até fiz rcferênciu, jú por rnuis de uma vez, que esses esto·
Em face Jo exposto, urinamos pela uprovuçiio do projeto, com us Emcn· qucs de café que o Polis tinlu1 cm um vcrd:1deiro Fort Knox. E estava uf u ser·
das n~'s I, 2 c: 3 - CCJ, c mais u seguinte:
vir, indusivc, de instrumento p:tm que o Brnsil pudesse ditar us normas no
comércio intcrnucional de c:tfê. Inexplicavelmente, veio u preocupação do
EMENDA N• 4- CF
(iuvcrno cm crrallkar eufe:r.ais: Então, houve um incentivo ti purtir de 64,
Ao art. I~', r:tritgr:lfo único,
pcln crruJicuç;io Uos cufcluis, cuJa cufcicultor tinhu 15 cruzeiros por pê lle cufi: LJUC erruJicn.~sc,
"Suprima-se n par:'tgrufo tmico."
Sal:t lias Comissões, .10 de :tgosto de 1979, - Tnncrcdo Ncvrs, Vicc·
O pior, Sr. Prcsillentc, ê que se tivcs~;c havido um planejamcnto dcssu erPresidente, no e."iercício da Presidi:nciu- Suhhtnlm Dt.'rzl, Relator- l.o11um· r:tdicaç:1o, tenho a imrrcssiio Ue 4uc todos nós podcrf:unos concurdur corn
to Jtinior- JorKt' Kalwnt•- AI/Jt•rtrJ Siii'U- A/fim.w CattwrJ.:o- Jrué Riclltl clu, Lllllll vct. que elu pudesse tender u urna rucionuli:r.uç!to, Entretanto, niw, O
- Hai11111111lo Prm'llh' - Jo.1·é Uns.
simples fato de se conceder um incentivo ;'1 crr:u.Jicaçiio fel com que todos
nistrativa desta C:tsa do Congresso sobrccarrcg:1 o Din:tor-Gcral, impondo·
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<lquclcs produtort::s que cstivcs..'iem descapitalizados corressem pura erradicar
seus cafezais. Tivemos, então, uma situação anómala c singular: muitos cafeeiros que vinham produzindo de uma maneira economicamente rentúvel,
foram erradicados c, cm conseqUência disso, por outro lado, muitos cafeeirm
anticconômicos, mas cujos proprictúrios não precisavnm imediatamente de
recursos, foram conservados.
Bom, a partir da(, então, nós tivermos duas grandes geadas, naquela dê·
cada cm 1965 e 1967, e estas duas fortes geadas nos pegou inclusive desprevenidos, porque o Pais vinha de uma politica de erradicação violenta c mais o
fenômeno climático- duas geadas fortrssimas, a de 65 talvez tenha sido uma
dw; piores de toda área de produção cafecira- c com isso o Brasil teve que
lançur mão dos seus estoques, até chegar ao presente momento onde não te·
mos um parque cafeeiro, em números de cafeeiros, capuz de dar-nos tranqUilidade com relação ao futuro. Porque o parque utual não terá condições, :1
mêdio e longo prazo, de responder pelas futuras demandas do Brasil.
Por outro Judo, já não temos mais estoques de café, porque os estoques
:uuuis não passam de 10 milhões de sacas, o que é uma insignilicáncia, consi·
derando uma demanda em torno de 22 milhões de sacas por ano. Dez milhões
dc sacas em estoque não é nada, não representa nada!
Para que se tenha uma idéia da importância disto, basta citar como
exemplo a Sufça, um País relativamente pequeno c que, entretanto, por lei, na
Suíça se mantém um estoque razoável, que lá é chamado de estoque de guerra, enquanto que, no Brasil, que depende, há mais de um século, do cal'é
como o seu principal item na pauta de exportações, como um produto nobre,
o Brasil como o principal produtor, individualmente, de cul'é, não dispõe de
um estoque sequer pura atender a demanda de um ano. Então a situação é
realmente bastante grave c, enquanto isto, continua a politica de desestimulo.
Nesses últimos 90 dins, conforme tive já oportunidade de levar no conhc·
cimento da Casa, o confisco cambial pura c simplesmente dobrou o seu valor.
Era de 70 dólares cm cada saca de café hã 90 dias atrás c hoje está cm 137
dólares. Portanto, dobrou. Numa cafeicultura c, de um modo geral, toda a
agricultura completamente descapitalizada, a enormidade desse confisco é,
por um lado, um poderoso desestimulo para os que produzem e, pof outro la·
do, um poderoso estimulo ao contrabando de café. E foi exatamcnte este o
tema do nosso último discurso, quando tivemos a oportunidade de relatar à
Casa o volume que já atinge o contrabando de café brasileiro, sobretudo via
P:1raguai, a violência c a organização dessas verdadeiras quadrilhas de con·
trabandistas. Procuramos demonstrar, através da produção de cafê do Para·
guui, que este ano está estimada em noventa e três mil sacas c que só para os
Estados Unidos o Paraguai exportou duzentas c oitenta mil novecentas c vinte c duas sacas, em seis meses apenas, fora mais vinte c cinco mil sacas exportadas para a França, fora outras parcelas ainda menores exportadas para a
Dinamarca c Alemanha, isto é um verdadeiro absurdo. Se o Brasil é o único
País vizinho do Paraguai que produz café, então é uma dedução lógica que
esse café indevidamente exportado pelo Paraguai é o café contrubandeado do
Brasil.
E não bastasse essa evidência, nós ainda tcriamos a comprovar a nossa
afirmativa o fato de que, se agente consegue pegar u exportação do Brasil ncs·
ses últimos dois anos c a exportação paraguaia, nós vamos ver que exatamentc o contigente de café brasileiro que está deixando de ser lega1mentc exporta·
do, estfl sendo exportado via Paraguai.
Eu dizia que para o mercado nortc-aincricnno, no ano passado, cm 1978,
nos seis primeiros meses, o Brasil haviu exportado um milhão c trezentas mil
sacas. E nesse mesmo pedodo de 1979, apenas um milhão e dczcsscis mil sa·
cas de café; enquanto que o Paraguai, o uno passado tinha exportado pouco
mais de oitenta mil sacas c este ano, no mesmo pcrlodo de seis meses, jâ havia
exportado duzcntus e oitenta mil sacas. Portanto, esse diferencial é cxatumcn·
te a queda das exportações legais normais do Brasil para o mercado norte·
americano foi feitas através do Paraguai. O Paraguai é que completou nqucle
;l!rcentual que os Estados Unidos vinham importando do Brasil.
Mas, Sr. Presidente:, o contrabando. por outro ludo deveria ter, como ti·
nha até alguns anos utrlls, mecanismos internacionais cupuzes de detê-lo ou
minimizar u importúnciu dessas suidus ilegais de cufé, que cru o próprio Acordo lntcrnucionul do Cuft. Acordo u que o Brasil se jogou de corpo e almu,
danUo-lhc gumidu, :~brindo o guurda-chuvu protelar aos nossos concorrentes
que tumbém produzem café, c sem nenhuma contrapartidu com relaçUo 11 Ue·
tcrminudus gamntias que os pulses importadores normulmente, tumbêm signatários do Acordo Internacional do Cufé, tinhum obrig:1Çl1o de respeitar.
Entrctuntn, o único Pais do mundo que rc.'Speitou intc:grnlmente o ncnrdo in·
tcrnucionnl do cu fé f~i o Brasil. O Acordo lntcrnucionul do Cufê pm.leriu ~cr
11111 instrumento Cil[lal de, se ni'lo eliminar o contrubundo do ~:a fé, [leio menu~
tnrllÍI·Iu quusc que insignincunte: c ele ni1o vcm scmlo utilintdo.
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Vcjum bem; os Estados Unidos, como signutúrios deste Acordo lntcrnucionul do Cafê, tinham por obrigação saber- uma vez que fui buscar o próprio dado da produção do Paraguai de ~.:afé, nos dados do Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos -e eles sabem que o Paraguai esse ano não
produl. mais do que 93 mil sacas num ;Jno.
O Sr. Lulz Ca•alcante (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um aparte'?
O SR. JOS~ R:CHA (M DB- PR)- Se esse Pais exporta mais de 280
mil .~acas os americanos estilo sabendo que esse cólfé cstâ sendo ilegalmente
ex[lortado pelo Paraguai.
Mas ulguí:m poderia me perguntar: o Paraguai também poderia ter estoque de café. Sim, e sabem qual é o estoque de café do Paraguai, presentemente? Quarenta mil sacas apenas. Então nilo se justifica de nenhuma maneint
E no Acordo Internacional do Cóifí: existe um dispositivo através do qual
cadu pais comprador de café é obrigado 11 exigir o certificado de origem. E é
isto ex:ttumente que nenhum país importador faz, por razões meramente comerciais. Eles não querem ser os policiadores do mercado intc:rnacional do
c;1fé, porque quanto maiores as desavenças entre os produtores, maiores beneficias eles tiram dessa situação. Então a eles pouco importa se o Paraguai
tem ou não café, se eles conseguem comprar café do Paraguai por um preço
um pouco menor do que compram do Brasil. t claro que nós vamos continuar assistindo, cada Vel mais, impunemente, o Paraguai exportar c ir tomando o mercado brasileiro à custa do nosso próprio café, produzido aqui no
Brasil.
Ouço o nobre Senador Luiz Cavalcante,
O Sr. Lulz Caulcante (ARENA- AL)- Nobre Senador Josó Richa,
eu nada entendo de café, c aproveito a oportunidade para começar a entender, ter a minha primeira aula. Mas não tenho a intenção de louvar o contrabando, c muito menos os contrabandistas. Mas tenho para mim que esse
contrubando de café, do qual o seu estado, o Paranâ, é vitima, esse contrabando é péssimo para o Governo, mas, em conseqUéncia do escorchante confisco cambial, que vai, como diz V, Ex•, a 50%, creio que ele, paradoxalmente,
f;~vorccc os produtores de café. Este é o desalinhavado aparte que me ptrmito
dará exposição de V, Ex•, com o meu pedido de que V. Ex• conlirmc ou não
essa minha dedução.
O SR. JOS€ RICHA (MDB- PR)- Tem toda a razão\'. Ex• Entre·
tanto, nós não podemos, embora desejemos proteger os interesses dos produ·
tores, nâo podemos concordar que cvcntualmcnte bcneliciados por uma situação anómala como esta, tenha a nossa concordância. Claro, entüo, nós te·
mos quc preliminarmente condenar um procedimento que não é normal. que
n;io é legal c que não é moral.
Entretanto, a médio e longo prazo, o próprio produtor vai acabar perdendo, porque se ele se bene~icia de imediato é evidente que, scndo uma si·
tuaçào ilegal, imoral, ilegítima, a tendência é uma situação como 'essa não
perdurar ao longo do tempo.
Então, aí é que virá, a médio e longo prazo, o prejuízo para o produtor.
Porque quanto m:ds nós tivermos uma politica feita a loogo prazo, quanto
mais tiver consistência a política económica do café, quanto mais duradoura,
c quanto mais próxima da realidade, 1<1nto melhor para todo mundo, para o
produtor, para o comerciante, para o Governo, pura os estados produtores e
para os municípios, e isto só numa análise em termos económicos, sem contar
as implicações sociais que analisarei mais nu frente em meu discurso, para
provar que niio existe nenhum outro produto, tal como o café, a socializar os
benefícios. Nilo existe. Nenhum.outro produto, tanto quanto o café, é capal
de sodalizar beneficias.
EntJo, não só em termos económicos, mas, p[-incipalmentc por questões
sociais, o café precisa ter por parte do Governo e de toda a Nação olhos bc:·
nignos, competênciu c patriotismo, c, em consequi:nciu, o Pais continuará
;1inda por muitos e muitos anos se beneliciando deste extraordinário produto
que i: o café.
O Sr. Bernardino VIana (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR.

JOS~

RICHA (MDB- PR)- Tem V. Ex• o aparte.

O Sr. Bernardino Vl•n• (ARENA- PI)- Ao que tenho conhecimento,
nobre Senudor pelo i'araná, os juros de financiamento da lavoura cafccim
sih1 suhsidiudos. Quer dizer, :1lavoura é lin:mci:1da a um;1 ta.\u de juros muito
inferior ú dcsvulorit:lçào du mocJa. Se os juros süo subsiJiudos, quem c~tú
ragundo este subsídio ê todu a Naçi'io, Na ocasiUo da vcnda do c:ll'ê rmru o ex·
tcrior, o Govcrno lançu mi1o do conlisco puru poder suprir os produtos quc
~G.o gravosos. Eu cntcndo assim. Então, o confisco n:1o é só pur.1 cobrir osju·
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infcrinr ao W.\IU rcal dll firwn~iamell· f•,çn camhial. Nt:rn .,crnrHl' istn se chanltlll c:onfi~çn c:amhial, tinha tllltrn no·
produto~ que ~~to gr:r\'\lsos no
me. h1i tl c.\·Prc'iidenli..' Júnin QuaUros que in~titucionalií'ou, :H ravi:~ da 204 c
mcrc<tdll imcrn<tcinnitl. l\.'~10 ~cise estou ~cguindn urn racw-:inín t:ertn c s.: \', d<l ~05, dua~ famosas in!'>truç1ics da antit::a SUMOC, o c:onlhc:n carnhi:d. M:1~.
Ex• cstú me clltl!ndendo.
;nê entútl, o l'onfi~co era único c cxclu~ivarncntc incidente num pcrecntu:d
O SR. JOSf. RIC'HA (MIJB- PR)- V. E>.' cswria num r:t~.:indniu lkstin:IJtl a ~arantir a~ despesas da autarquia que cuida da rnanutençi'm tlo
IBC r:, t:l'Cntu;dmente, p~tr;t nos :tlllh de supcrproduçno t!arantir :t rctiruda,
wrretn, ~c 11 café ftJssc encarado como 11s dcm;ti~ produtos agrícola~.
Realmente, tüdos o.~ produtos da agnculturu têm c~scs subsidio:., para d<l rncrcõ~du, do c~ccdcntc produzido. Entito, o confisco, durante muitos
o~ nos, até 1%3, só flli utilizado com css:t rnissi'io. Entretanto, de 1964 p:tra cú.
-'~.:rem produ lido~ c quase sempre:, também, para serem comerci;dil:HJos: me·
a c:oisa dcscambou, cm f01cc desse modelo, Por i!iso é que ni1o dissocio a polítillllS o c:Ifê. O café, lJU;mdu subsidiudo, o é pelos seurt próprios recursos, por·
que enqu:uuo os llern:lis produto.\!, ljUundo inccntivadus, o siio por uma poli· ça cafecira tln modelo econômico implantado no País, porque dentro destu li1ic:t monct:'tria global, o café nJo, porque: para o café existe um fundo especial losoJia do modelo cconômico implantado neste País, que é imcdiatist;t, monct:trista, ninguém, no Governo está preocupudo em estabelecer uma poUtica
chamado Fundo de Rcscrva de Defesa do Café.
duradount,
de longo prazo, p:tnt o café, c olhando esse: produto como o prin·
Então, todos os recur11os desse sctor são contubilizados na conta dc!ISC
fundo. O confisco cambial, tudo aquilo que grava o café vai para esse fundo. dpal veículo do desenvolvimento deste Pnis.
Foi o café o responsável pela industrialização; foi o café que construiu a
Port:mto, quando há, como está havendo agora, interesse do Govc:rno em aumcntar o nosso parque cafeeiro, o subsidio não sai do orçamento monetário Ponte Rio-Niter6i foi o cali:: que construiu uma parte da Transamazônica, da
norma rdu N<Jção; sai dos recursos desse fundo que é superavitário como scm· Pt:rimctr<tl Norte, da Ferrovia do Aço; o C<tfé é que tem sido trocndo com a
Polônia por locomotivas. Enlim, o café foi o sustentáculo da economia deste
prc foi uo longo da história.
Eu mio deixo de dar razão a V. Ex• por ter esta imagem distorcida, por· País. Mas ni'io há uma polftica duradoura para o sctor, porque, dentro desse
que V. Ex• é oriundo do Nordeste, e o Nordeste sempre foi envencnudo con- modelo econõmico imediatista c monetarista, a única filosofia válida é de sa·
tra o café, achando que o café é inflacioário, que é um produto quc vcm gra· bcr quuntos dólares é preciso arrancar este ano do café. Não importa que a
vando a Nação brusileira, quando é exatamente o contrário. O C<Jfé nunca de· partir dessa lilosotia tenhamos uma badcrna no setor, como estlt aconteccn·
pendcu dc nenhum tostão do recurso monetário da Nação brasileira. porque do.
Eu fui surpreendido, porque faltavam oradores: eu, na reulidade, ia falar
desde que foi criado este Fundo de Reserva de Defesa do Café, que já foi um
sucessor do antigo Fundo dos Ágios, sempre foi supcrnvitârio. Por quê? Por· um pouco depois, cu ia trazer o jornal da minha cidade, a Folha de Londrina.
que sempre que houve inclusive superprodução, o Governo usa o mecanismo com fotografias rccentfssimas, dando conta da erradicação de cafezais. Está
do contisco cambial, c foi para isso que ele foi criado, pura estabelecer um ocorrendo terrível, tremendamente, aceleradamente, uma erradicação de
equilfbrio, para dar ao Governo os recursos materiais para sustentar o preço gravíssima c imprcvisfveis conseqUências para o futuro c, por isto, estou insis·
tindo no assunto nesta Casa, porque ainda estarei neste Senado para cobrar
internacional do café.
novamente tudo o que estou dizendo neste instante. O que vai acontecer é que
Então, vamos supor: a demanda do Brasil hoje é cm torno de 22 milhões o Brasil, antes do tim do meu mandato nesta Casa, há de estar a importar caf'e
de sacas se houvesse uma produção de 30 milhões, seria preciso tirar 8 mi· para o consumo interna, se essa politica cafccira não for mudada.
lhàes do mercado, porque a pressão da oferta iria fazer o preço baixar intcr·
E, veja bem, Senador Bernardino Viana, nestes últimos unos, além da
nacionalmente. Então, o que faz o Governo7 Estabelece, como sempre esta· política caft:eira, que é conseqUência desse modelo cconômico, tivemos ou·
beleceu, o preço de venda no comércio internacional, c sobre esse preço de tros fatores também a perturbarem o bom andamento deste setor.
venda internacional o Governo estabelece um confisco. Isto é, o lavrador ou
Tivemos, por exemplo, uma geada nestes últimos anos: a de 1975; tive·
o comerciante exporta o café registrado pelo preço normal de venda, mas na mos seca. cm 1976, 1977, 1978. E. agora, cm 1979, nova geada.
hora cm que vai receber o cambial, recebe não pelo valor do dólar oficial, mas
Assim, fico muito à vontade, sobretudo neste ano, para falar sobre o us·
por um valor bem menor.
sunto. A gcadu deste ano nem chegou a prejudicar muito os cafezais do Para·
Então, quando se estabelcccu no passado o confisco cambial, foi para n:i.
que, através de um cálculo sobre esses 30 milhões de sacas cventuulmentl: pro·
Então, não estou falando aqui apenas como representante do Puraná,
duzidas, e as 22 milhões de sncas vendidas, o governo tivesse: meios de suprir Estudo que está sendo lesado por esse política cafecira. Estou falando atê
de recursos o Erário, para que as 8 milhões fossem compradas.
mesmo preocupado com a situação nacional c, de imediato, sei que: estou de·
Então, nobre Senador Bcrnadino Viana, quando o Governo, cm 1963, ti· fendendo aqui os interesses de Minas Gerais c de São Paulo, que foram muito
nha 66 milhões de sacas de café estocados, esse café: não custou um centavo muis ufetados pela geada,
ao Governo, porque foram os próprios recursos do setor, através do confisco
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA - PA)- Permite V. Ex•'!
c:tmbi:tl, que geraram os recursos para que este excedente, até 1963, fosse tint·
do de circulação c armazenado. Mus não custou um tostão aos cofres do Go·
O SR. JOSE: RICHA (M DB - PR) - Permito.
verno. Por isso, quando nós que somos da Oposição criticamos o volume da
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Conrcsso que sinto assim amn
divida externa, é preciso que a gente não deixe de acrescentar que, alt:m dos
50 bilhões de dólares de dívida externa, c que eram 3 bilhões, hlt 15 anos tristeza, quando ouço esta voz rio meu ilustre colcgu, de desânimo, de dizer,
atrás, ulé:m disto, huvia um patrimõnio que hoje não existe mais, rcprescntu· com tanta ênfase, que ainda verá, e dirlt desta tribuna, que o Brasil esta ró. im·
do por 66 milhões de sacas de café, vendidas c o dinheiro gasto, naturalmcntc, portando café para o seu consumo.
porque ele está na conta do café apenas contabilizado, não existe, é cluro. O
O SR. JOSI!: RICHA (MDB- PR)- Mas com u ressalva- por ravor,
dinheiro o Governo já utilizou ...
não me queira cobrar o que eu realmente nào disse- se a polftica continuar
como estlt.
O Sr. Bernardino Vlana(ARENA- PI)- Nobre Senador pclol'aruná,
eu queria saber, também, porque não estou bem a par disso, seu manutcmçiío
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA - PA) - Felizmente que os rio·
do Instituto Brasileiro do Cure, a formaçilo de mudas, de campos cxperimcn· grandenses-do-sul, os caturinenses, ~s paulistas, os que plantam café nesta re·
tais, a aquisição de sementes selecionudas, mudas selecionadas c melhoradas giilo estilo começundo n olhar para o centro do Brasil, pura outras zonas onde
as terms, além de serem mais baratas, não estilo sujeitas u estas constantes
etc., ncam sob as expensas desse fundo.
conscqílêncius climáticas que, de vez cm quando, ocasionam tão graves pre·
O SR. JOSI!: RICHA (MDB - PR) - Tudo.
juíws aos plantndorcs cu todo o Pais. ~esta expectativa que me fez interrom·
O Sr. Bernardino Viana (ARENA - PI)- Muito obrigado a V. Ex• per o discurso de V. Ex•, para dizer que nós nunca importaremos c11fé, prin·
cipalmcnte no din em que os homens que dirigem os 6rgilos do café dêem H·
O SR. JOSI!: RICHA (MDB- PR)- Ainda mais: sem levarmos cm herdade paru que se plantem nas zonas que se oferecem hoje tão propicias 11
consideração que essu autarquia, cuja principul c únicu linulidude é gerir u esse cultivo no Norte c no Centro do Pafs.lsso é que ê preciso considel'nr. En·
politica cnfceiru, usa recursos normais para a sua manutenção administrativa c tilo, teremos oportunidude de dispor de bustuntc c11fé puru nós, parn a nossa
uté mcsmo pant o esb:tnjumcnto do órgão. V, Ex•, se tivesse, como nós temos populnçilo do uno 2000 com 200 milhões de hubitantes e paru mandar pura o
tidu, u prcocupuçào permanente, desde os tempos dos bancos escolures, em mundo inteiro. Sou um homem de muita fé c tenho 11 certeza de que verei o
acompunhur o problema do cufé- porque ele é vital paru a nossa economiu meu nobre: cole~u. dcssu mcsmu tribunu, fulundo sobre o cu fé com otimismo,
estadual, ulém de ser pura 11 economia brusilt:iru- V, Ex• huveriu de pcrce· na próxima vez, daqui uulguns unos, se tiver que fulur, mns nuncu com ressi·
bcr as ugi!ncias suntuosfssimus do JBC,construrdus com esse dinheiro do con· mismo. Combutu 11 polfticn crradu, mns lembre- uprovcitemos us terrus me·
n1s que

foram crnpn:,!iidos :tum;J

St'll'mhru de 1971,1

lHa

w. l.:nrno tamhêm para I.:Listear u suhsiJitl dc

Setrmbro de 1979

Sábado l' 4067

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Setioll)

lhorcs hoje pura o cu fé, já que aquelas onde se plantam café hoje têm lugar
O Sr, l.omnntn Júnior (ARENA- BA)- Nobre Senador José Richa,
pam tuntus outras culturas tulvez até mais nobres, mais exigentes, que mere- eu quero convidar V. Ex• para visitar os pólos cafeeiros da Bahiu. Não é que
ciam o bom agricultor do Brasil ir para ali plantar.
as palavras pessimistas ditas por V. Ex• nesta tarde- c depois imediatamente
O SR .•JOSf. RICHA (MDB- PR)- Gostaria, sinceramente, como corrigidas- quanto uo seu Estado do Paraná nos farão acreditar que nem as
brasileiro, de compartilhar desse seu otimismo, Entretanto, como as razões geadas impedirão o prosseguimento do tradicional plantio de café no seu Es·
que V. Ex• apresenta são meramente subjctivas, prefiro continuar com o meu tado, mas, se V, Ex• chegar na Bahia c visitar os seus pólos cafeeiros, cujos
raciocínio objetivo. E sobretudo gostaria de lembrar a V, Ex•, que faz tanta plantios foram iniciados há pouco tempo, V. Ex• realmente scntirâ, assim, um
fé na recuperação do parque cafeeiro do Brasil, através da produção no No r· otimismo quanto ao futuro da lavoura cafecira cm nosso Pais, porque, cfcti·
vamcnte, o que vcm'ocorrcndo na Bahia é nlgo de SUfP.~ccndcnte- tcr~as
deste do Brusil ...
com os preços relativamente baixos, terras ainda niio valorizadas economicaO Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Não, no Norte e no Centro mente, inaprovcitadas, se transformam de uma hora para outra. Descobri·
ram, realmente, ali, terras apropriadas para o plantio da lavoura cafccira, cuJo País.
jos resultados surpreende a todos. Por isto é que lanço um convite a V. Ex•O SR. JOSt RICHA (MDB- PR)- ... no Norte do País, cxato, mas
será para nós um prazer muito grande- porque, ali, V, Ex• sentirá, naquela
gostaria de lembrar a V, Ex• que o café, cm mil setecentos c pouco, entrou,
fonte, um incentivo c um cstrmulo para que não seja tão pessimista, repito,
cxatamcnte pelo Norte do Brasil.
quanto ao futuro da nossa lavoura cafecira.
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA - PA)- Pelo Pará, o meu Estado.
O SR. JOSt RICHA (MDB- PR)- Eu não sou pessimista, Excelên·
O SR. JOSt RICHA (M DB - PR)- O caré entrou pelo Pará e roi cia, Eu faço uma análise de 200 anos de café. Então, o que estou, aqui relatandisseminando-se por todo o Norte, Nordeste, foi descendo pelo Espirita San- do é uma história que acompanho, claro que niio pessoalmente, mas através
to, Rio de J:tnt:iro, S.lo PJulo, Paraná c, agora, n.lo tem mais para onde ir. da leitura de 200 anos atrás. E, se cu tenho o testemunho daquelas gerações
que viveram nessa época, de que o café era lá do Norte-Nordeste do Brasil, c'
Agora, se o café já veio descendo lá do Norte c Nordeste do Brasil até
se estamos nos valendo dos testemunhos de que o café foi tendo a necessidade
chegar ao Sul, é porque ...
de descer para o sul do País, é: porque, tcalmentc, não havia condições. Eu
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Permita-me, nobre Senador? não duvido de V. Ex•: cu aceito o seu convite de ir à Bahia. Não o queira rcti·
rar, porque, agora, já está feito.
O SR. JOSt RICHA (MDB - PR)- Pois não, permito.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- E V. Ex• jã encontrar~! muitos
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- O que se deu, nobre Senador,
paranaenscs
plantando café, lá ...
é que o café foi para o Sul, porque aqueles homens que se estabilizaram cm
São Paulo, inicialmente, e depois caminharam para as ricas terra!! do Paraná,
de Santa Catarina c até mesmo um pouquinho abaixo, encontraram condições climáticas e de terra muito boas para o café. Mas hoje se verifica que
essas condições já não são tão boas, por fatores cm cujo mérito não vou cn·
trar por serem fatores técnicos que V. Ex• conhece melhor do que cu. Mas,
hoje, não as estamos encontrando e queremos plantar café no Pará, queremos
plantar café nas regiões do Sul do Parâ, muito boas. c vale a pena ouvir a
critica de V. Ex• sobre o problema. Necessitamos do apoio do Governo Central, principalmente, do IBC c dos que dominam o café, e é esse domínio é que
precisa acabar. Precisamos caminhar com a cultura para a terra própria, para
a terra que hoje convida para a cultura própria, c o café é adequado para essas regiões. Não estou falando em assunto subjetivo, como disse V, Ex• Falo
objctivamcnte, porque tive e tenho tido a oportunidade de ver como norcscc
com todo o vigor, de qualquer parte do País, o café, cm regiões do meu Esta·
do, cm regiões do Sul do Pará c até mesmo próximo de Belém, cm município
que já não importa café, que é o meu, chama-se Castanhal, embora já não tenha hoje uma só castanheira, porque os ccarcnscs ali chegaram c derrubaram
todas.
O SR. JOS~ RICHA (MDB- PR)- Mas acontece que, pela demanda
brasileira, nüo acredito que, a curto, a médio, nem a longo prazo, haja meios
de n:stabelccer o parque cafeeiro do N arte- Nordeste do Brasil c, sobretudo,
ao longo desse tempo, dar ao Brasil condições de continuar liderando as ex·
portações desse produto, Tenho um estudo, estA lá no meu gabinete, e se V,
Ex• tiver interesse, u qualquer momento, posso mostrâ·lo, onde demonstro
que, desde o tnídn da chegada do café no Brasil, tivemos ciclos de supcrpro·
dução, sempre tivemos pequenos ciclos de superprodução c, curiosamente,
nenhum ciclo de superprodução se: verificou nn mesma ârea. Sempre que
houve ciclo de superprodução, cada um se verificou numa ârea diferente c foi
descendo, até chegar uo ponto, que me parece não tem mais para onde ir, que
é o P:mmC1, uma vez que Santa Catarina c Rio Grande do Sul, pelo seu frio in·
tenso, não têm condições de rroduzir café. Fora do Paranâ, só o Paraguai,
que, :di:1s, cst{l produzindo.

O SR. JOSt RiCHA (MDB- PR) -Aceito o seu convite c vou lã,
com o maior prazer. Mas quero lhe dizer que, antes mesmo de chegar na
Bahia, cu não quero duvidar de V. Ex•. de que o cafezal plantado recentemente esteja bonito. Não duvido,
O Sr. Lomanto Junlor (ARENA -

BA) -

E já produzindo.

O SR. JOSt RICHA (MDB- PR)- Mas nós vamos conversar na pri·
mdra vez cm que ouvir aqui os representantes do Nordeste a reclamarem da
seca inclemente; cu quero perguntar para eles como vão os cafezais de V, Ex•,
lá.
O Sr. Jarbns Pnssarlnho (ARENA - PA) - V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. JOSt RICHA (MDB- PR)- Pois não.
O Sr. Jarhns Pnssnrinho (ARENA- PA)- Nobre Senador José Richa,
acompanho o discurso de V. Ex• e, naturalmente, há pontos polCmicos no seu
raciocínio. Entre eles, o de declarar que a polftica cafccira é uma resultante do
modelo cconômico, do modelo monetarista, c V, Ex•, naturalmente, se pro·
põe a provar isto, como disse objctivamentc, Mas, um ponto me chama à
menção, como homem do Norte, que sou, V, Ex• diz que estuda isso baseado,
inclusive, nas informações estatísticas de há duzentos unos. Mas, nós nunca'
tivemos no Norte um parque cafeeiro. O café entrou pelo Norte vindo da
Guiana; entrou, através de Palheta, pela região do Pará; entrou como planta,
exótica ou qualquer coisa, c veio a se fixar, cxatamente, aqui no Sul. Nós nunca tivemos lâ um parque cafeeiro. Então, não me parece justo dizer que o café
foi se transplantando da região Norte para o Centro, c do Centro pura o Sul,
porque niio se deu isso, Ele começou seu parque, cxatamcntc, aqui no Sudes·
te, De maneira que:, agora, há essa ida de empresário de café, desses plantadores de café para regiões como a Bahia, pura regiões de cerrado, que poderiam
produzir, c para regiões do Norte, como temos, hoje, nu Transamazõnica
proJuçilo de café, ninda que nilo se compare a um milésimo daquilo que produz o Param\. Mas, apenas provando que é passivei produzir lã, abre uma
pcrspcc1iva. É só neste nspccto que nós queremos lembrar ao discurso de V,
E:o;• que há uma perspectiva de: aproveitamento de terras brasileiras novas.

Com rcl;lçào iH1 rroblema de gcuda, também está muis do que provudo
ccunomic:mlcntc que o Panw{t, com todus as geadas do passado, aindu foi caO SR. JOSE: RICHA (MDB- PR)- Senador Jarbas Passarinho,
pal de responder, nos poucos anos cm que não houve gcudus, sozinho pela
realmente ni1o discuto a qualidade dus tem1s do Norte c Nordeste, sobretudo
produciio de muitos Estados, como o de V. Ex•
Então, a pwdutivillad~.: dll café nas úreus paranancnscs c num:~ dctcrmi· do Estado de V. Ex•, do qual conheço uma boa parte. Acho que as terras são
n<~da rcgi;in Uc S;io Pnulo c M inil.~ Gerais teve muito melhores condições, 11~10 muito inferiores, cm algumus úrcas si'\ o até idênticas às boas terras roxas
apesar Jus ;uncao.;as de geadas, dn que cm outras regiões não sujeitas ao fcnô· do Pamnú. Entretanto o problema está no regime de chuvas.
lllelltl,
O Sr ••lurhu~t ,,1\!'!~llrlnhu (ARENA- PA)- Infelizmente, poucus.
O Sr. l.nmuntn .llin\nr (ARENA- llA)- P~.:rmitc V. E:o;• um aparte?
O

sn .. los(.:

lUCI I.\ (~1D11 -· PR)-- Cn111 muito pra:er.

O SR .• JOSf'.: UICIIA (M DB- J>R)- AI é que está o problema. O café

(·um pwdutl' nnh1c,

ma~

tamhl·rn n

~.:afccirn

é urna cultura muito

cxi~cntc:
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tanto é que, há tempos, um Senador fuziu referências aqui uo fato deus secas
de: 1976, 1977 e 1978 terem prejudicado terrivelmente o parque cafeeiro do
Pun1n:I, apesur de não terem cu usado grandes estrngos à agricultura do Estudo, de um modo geral. Então, vt:ja V, Ex• que o café é uma cultura exigente,
Se: as chuvas nilo vierem nu épocu adequadu, nós vamos ter um cafezal lindo,
bonito aos olhos du gente, mas que não vão ter condições de produçi'io, Então
ele niio terá uma produtividade "x", V. Ex• há de convir que, sendo uma cu I·
turu pt:rmanente, de tmto exigente, deve-se esperar uma boa produção. Mas,
o custo de implementas agrfcolus, udubos, fertilizantes, é curo, e, apesar das
boas terras do Pará, temos necessidade ainda de lançar mào desses implcmen·
tos, que, ao preço em que estão- o adubo, no mês de dezembro, cstuvu em
cerca de quatro mil cruzeiros u tonelada~ dia 19, amanhil, irá pura CrS
12.600,00 cadu tonelada- com estes custos de produção, nilo adianta ter,
como diz o Scnador Lomanto Júnior, um parque lindo de café, mas sem
aquela produtividade capuz de compensar os custos e, sobretudo, e o que é
pior de tudo, a gunância do connsco cambial.
O Sr. I.omanto Júnior (ARENA- BA)- Exatamentc isso é que vai diminuir <1 produtividade.

O SR. JOSF: RICHA (MDB- PA)- Nobre Senador Lomanto Júnior,
nào pense V. Ex• que eu estou triste pelo fato de V. Ex• vir me dizer, como o
nobre Senador Gabriel Hermes, que o Nordeste do Brasil vai produzir muito
café. Não, eu fico feliz da vida, e fico feliz por duas razões: primeiro, porque
quem Sólbc vocês complementem aquilo que nós não tivemos, sozinhos, con·
dições de fazer. Segund01 razão, porque V. Ex• há de ser nosso aliado amanhã,
gritando contra essa ganãncia do confisco cambial, que cm 90 dias dobrou de
valor. O café está, hoje, com um confisco de 137 dólares cuda saca; é um exa·
gero. O Governo, além dos impostos normais, cobra o confisco cambial, que,
inclusive, é inconstitucional.
O Sr, Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Não é privilégio do café, Ex·
celência, o cacau também sofre este mesmo confisco.
O SR, JOS~ RICHA (MDB- PR)- Porque, legalmente, o Governo
só tem condições de receber os tributos do café, mas nunca o confisco cambial. O confisco cambial é inconstitucional; entretanto, nada se pode fazer.
Mas, o custo de produção realmente é exagerado. Além desses fenõmenos climáticos, a cafeicultura é·tão descapitalizada que não está tendo condições
de arcar com os custos da sua própria manutenção. Houve um perfodo em
que a brocado café grassava naqueles cafezais. Depois veio o bicho mineiro, o
nematóide e, mais recentemente a ferrugem. A ferrugem é de combate carfssimo. E o cafeicultor nilo está tendo condições. Além dos custos naturais dos
implementas agricolas, que a cada ano estão a preços exagerados.

Mas, Sr. Presidente, fazia eu referência ao fato de que, com a agricultura
descapitalizada, desestimulada, com um confisco cambial cada vez mais ganacioso, nós estamos eliminando o café. E eliminando um produto que é fun·
damcntal para a economia brasileira. Sempre foi, desde o século passado, o
principal item na nossa pauta de exportações, E é o segundo produto na relação de trocas internacionais. Logo depois do petróleo, não há nenhum outro produto igual ao café. O café vem cm segundo lugar.
Nós temos assistido, sobretudo Já no Paraná, a uma saida do café c uma
entrada da soja. Lamentavelmente o Paranâ passou por duas completamente
distintas. A primeira fase foi a da colonização, quando da monocultura do
café. Paulatinamente foi havendo uma diversificação c o Paraná chegou, há
uns cinco anos atrás, talvez, a ser o primeiro, o segundo, o terceiro exporta·
dor dos 13 principais produtos da nossa pauta de exportação, da agricultura,
O Paraná foi de primeiro a terceiro em 12 dos 13 produtos mais proeminentes
da nossa pauta de exportações.
Houve esse perfodo da diversificação, para cairmos agora nu terceira
fase que é da monocultura niio mais do cafê, mas da soja e com grnves canse~
qUências não só no plano econômico, mas também no plano social.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Permite V, Ex• um aparte?
O SR, JOS~ RICHA (MDB- PR)- No plano econômico, por uma
rnzüo: o Brasil é o principal produtor de café c todos os demais produtores
são países subdesenvolvidos. Entilo, n possibilidade de liderança do Brasil
nesse cumpo, economicamente falando, é fmpar. Ao passo que nu soja, nilo.
Nu soja, nós temos dois grandes produtores, um detendo o domínio do mercado oriental que é a China, outro detendo o domfnio do mercado ocidental
que são os Estudos Unidos.
Entilo, economicamente, nem tem o que comparar, nós nilo vamos ter
condições de competibilidade no mercado internacional com a soja, que também é produzida por pulses desenvolvidos, Ao passo que, no cufé, nilo h(l ne·

nhum pafs desenvolvido. Deus parece que equilibrou as coisas, c colocou nas
noss;ls milO!i, nas mi1os de países cm viu de desenvolvimento, esta extraordi~
náriu cultum. E o Brasil é tido como Uder desses pafses produtores c nós esta·
mo!i, lamentavelmente, perdendo esta cxtruordinúria posição,
Quero tt:rminar t.-stc meu rnciocfnio e, depois, se a Mesa consentir, darei
o aparte.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Lembro a V, Ex• que seu tempo
est{l csgotudo. Agradeceria se V, Ex• concluísse c, para isso, que não aceitnsse
apartes.
O SR. JOSt. RICHA (MDB- ES)- Então, me perdoe o nobre Sena·
dor Dirceu Cardoso, cu preciso concluir o meu pronunciamento.
Aind:~ no plano económico, eu me permitiria adu·lir um outro <~rgumen
to: não há necessidude de ficarmos substituindo as culturas quejú estão ocu·
panda flrcas de terras, como é o caso do café que, por ser uindtl um11 cultum
permanente, o que se gasta na sua infru-estrutura, de montagem de um par·
que cafeeiro, é muito alto. Se temos áreus que estilo sendo ocupadus pelo café
c se o Brasil uinda tem quatro quintos do seu território ainda virgem, à csper:1
de colonização, por que não fuzer uma política inteligente de conquistar no·
vas fronteiras, sem precisar utilizar as mesmas terrus, substituindo um produ·
to tão nobre como o cufê que nos dá uma prim01zia, em termos de liderançu,
muito grande no plano mundial, para entrar na cultura da soja'! Mas cu vou
depois justificar o porquê.
No plano social, nem se fala: a soja é concentradora de rendas, onde
entra a soja sai o homem, porque ll soja toda ela é mecanizada. E o c:1fé é a
culturu que mais socializa os bcnelicios, porque, não sendo mecanizada, clu
emprega uma grundc quantidade de mão-de-obra. Então, ela é uma cultura,
realmt:nte, abençoada por Deus,
Agora vou entrar no porquê, Senador Jarbas Pussarinho, que cu consi·
dera o café, como dc resto todos os demais produtos, subjugados i1 essência
dt:ste modelo econõmico.
Acho que o Brasil é um país cujo modelo econômico tem que estar com
as suas principais atenções voltadas pura a vocação naturul. E a nossu vo·
cação natural é a agricultura.
Qualquer pafs que estivesse em busca do seu desenvolvimento econõmico, teria que respeitar as suus vocações naturais. E sendo a agricultura avo·
cuçào natural do Brasil, é para ela que deveriam estar concentradus us nossus
atenções. Entretanto, isto não acontece. Não precisaria citar nenhum dado
além do dado atual. E que, nestes últimos unos, o Brasil tem importndo quase
tudo, na área agrícola: temos importado arroz da Tailândia e das Filipinas;
temos importado feijão do México, nestes últimos anos; temos importado milho da Argentina; temos importado carne do Uruguai; temos importado ce·
bola do Chile e da Espanha; no ano passado o Brasil gastou 48 milhões de
dólares com a importação de alho; temos, inclusive, importudo alpiste c
milho-pipoca, além de leite em pó c tantos outros.
Então, não me parece que fosse necessário c nem ...

O Sr, Dirceu Cardo,;. (MDB - ES)- Já importamos café também.
O SR. JOS~ RICHA (M DB- PR)- Já importamos café:, também, hó
uns 4 ou S unos atrás para u nossa indústria do café solúvel.
Bom, entiio, niio precisaria citar nenhum dado, porque parece-me pacifi·
co que as atenções deste modelo econômico não estão voltadas para a vo·
caçào natural do Brasil, que é a agricultura.
Entretanto, face aos compromissos cada vez crescentes dc dívida exter·
na, o Brasil foi se obrigando a exportar cada vez mais. Então, o lema. nestes
últimos unos, tem sido "Exportar é o que importa", Entretanto, o que impor·
ta não é exportar, é exportar bem. E isto que não tem acontecido, porque a
partir do momento que o Brasil niio deu u devida atenção à agriculturu, nós
perdemos uma possibilidade fmpar de realmente termos, não só produtos cm
abundância, baixando o custo de vida, como excedentes puru conseguirmos
exportar. Ao passo que, optando pela exportação de produtos munufuturudos, temos pago um pcsado ónus por esta polfticu. Por que ruzilo1 Para haver
condições de competição no mercado internucionul nós temos subsidiados todos os itens de rrossas cx.portuções no cumpo de manufuturados. Assim é que,
por exemplo, o cigurro. O Brasil inccntivu o cigarro nu ordem de 700:: \'efculos, o Brusil cst(l dundo- até 31 de dezembro, estou fulundo- du ordem de
66,7% do preço c.Jo vefculo; tratares, 50%.
•
EntJ1o, esses incentivos de produtos manufaturudos têm dois gn1vl'" cr·
ros, 11 meu ver: primeiro, nós niio temos, nesse cumpo, condic,:."Jcs lk· .,;,llllpC·
tição no mercado internacional como temos no campo ugrkolu; se~undo,
quem produz produto agrícola e o brasileiro c quem produz produto manufaturudo silo us multinucionub. Por estu ruzilo, com esses incentivos vultn-;os e 11
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a quem proJuz na ugricultur:1, este País, então, cstú virnndo um
paraíso liscul Jus multinacionais.
E :1 prova Jisto é que o cigarro, que é produzido por multinudon;d, tem
um incentivo de 70% do seu valor, o café, produzido por brasileiros, tem umu
pcnaliz:1çfio de 72,5%, porque, se com [lUtarmos os 55% do confisco cambial
hoje, mais os 15% do ICM, mais 2,5% do Fundo Rurul, teremos os 72,5% de
unus para quem exporta o café e que são todos brasileiros, cm detrimento de
um incentivo pura quem produz c exporta cigarros com um incentivo de 7or,;;,,
Senador Jarbas Pussarinho, eis ui o parqué cu tcr me referido, no inicio
do meu discurso, que realmente o café tem feito parte dessa engrcnugem de
um modelo económico crrado, no meu entender, porque este modelo cconômico, ncsta sanha imediatista c moneturista de fazer dóla,rcs, não tem sc preocupado com uma politica agrícola duradoura, c o café tem sido o mais sacrificudo dos produtos agrícolas, Entretanto, a mentalidade tem sido: de quantos
dólares precisamos, este ano, do café ou de qualquer outro selar?
Agrudcço a atenção da Cusa e a tolerância da Mesa. (Muito bem! Palmus.)

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Com muito prazer
ouvirei V. Ex• em seguida,
Não mc colocou nu listu normul de empregados: eu era um ulilhado que
tr;ah;llhuvu para o padrinho. E com a pobreza envergonhuda, quase me rc:voltci, no dia cm que ele me deu a rnissüo de levar uma propaganda da Pcrfumuria Carneiro, para soltar no Touring Club do Rio de Janeiro, c, depois, subir
nos elevadores do Edifício A Noite e para jogar, por buixo das portas fechud;ls c.Jos escritórios, a propagunda du Perfumariu Carneiro. Senti-me cxtremumente embaraçado cm fazer aqui la, envergonhudo de imaginar que: eu podia
encontrar um paraensc que me visse c, entüo, achuriu que eu tinha vindo lia
Pará para fazer quase o papel de mendigo. Na hora cm que cu estava começando a executur essa tarefa, vejo se aproximar de mim uma pessou com us
müas pejadas também da mesma propaganda, c era ninguém menos do que o
Dr. Hugo Carneiro, presidente de todas as orgunizações du Perfumaria Carneiro que, comigo, entregou no Touring Club a propaganda da sua perfumuria. Ele que cru um homem abastado, já naquela altura, deu-me uma lição de
corno os homens podem agir, independentemente desse respeito humano que
me tolhia.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra o nobre Senador
Ouço o nobre Senador Jorge Kalume.
Jarbus Passarinho, para uma comunicação,
O Sr. Jor&• Kalumo (ARENA- AC)- Nobre Líder, Senador Jarbas
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA. Para uma com uni· Passarinho, é das mais justas homenagens póstumas que V. Ex• está prestnncaçào,) - Sr. Presidente c Srs. Senadores:
do ao grande Hugo Carneiro. Hugo Carneiro foi um dos grandes amazõnidas
Pesa-me fazer uma comunicaçüo de ordem pessoal, mas que é ligada ao com grandes serviços prestados à Amazônia e ao Brasil. Foi Deputado Fedesap;uecimcnto de um vulto que marcou a sua presença na Administração deral pelo Acre por duas ou três lcgislaturas: foi Deputado Federal pelo CeaPúblicu no Brasil e que também deixou traços indeléveis no Parlamento Bra- rf'l; foi Intendente de Manaus, como V, Ex• acabou de referir, c Governador
sileiro.
do Acre, onde ficou marcada a sua passagem pela sua probidade, acima de
Faleceu no Rio de Janeiro, em idade avançada, o Dr. Hugo Ribeiro Car- tudo, ...
neiro, que foi Intendente de Manaus, como ainda há pouco o meu colega SeO SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Muito bem!
nador Jorge Kalumc me corrigia a frase, quando cu disse h:r sido Prefeito de
Munaus, c ele disse ter sido Intendente, porque, na época, era essa a exprcsO Sr. JorJ• Kalume (ARENA- AC)- ... pelo seu patriotismo c pelas
süo oficial. Foi, posteriormente, Governador do Território Federal do Acre, grnndes obras que realizou, naquele tempo, como o Palácio Rio Branco, que
onde marcou, pela sua administração, uma posição singular entre os grandes é urna das grandes obras deste Brasíl; o Banco do Brasil: foi ele quem introduadministradores que o Acre já teve, entre os quais o nosso colega Senador ziu no Acre hospitais, no interior dos municípios, quando não existia avião.
Jorge Kalume, que aqui se encontra.
Portanto, quero solidarizar-me às suas palavras, cm nome do povo acreano,
Tenho uma posição pessoal, como disse, penosa nessa comunicaçüo que que tenho a honra de representar, c dizer mais o seguinte: V, Ex•, ao prestar
fuça à Casa; levou-me à Pia Batismal, jâ nos meus nove anos de idade, exala- essa homenagem, esse reconhecimento à memória de Hugo Carneiro, me faz
mente o Dr. Hugo Carneiro, quando passava por Belém, deposto do Gover- lembrar o poeta ''A gratidão é a memória do coração." Muito obrisddo.
no do Acre com a Revoluçüo de 1930 e pesa a um afilhado fazer o necrológio
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Agradeço ao Se·
do seu padrinho. Mas, ao mesmo tempo é leve a minha missão, porque faço o
necrológio de um homem correto, um homem digno, um homem que deixou, nadar Jorge Kalume o seu aparte que traz a palaYra da representação oticüll
na face da terra, centenas c milhares de amigos, e duvido que tenha deixado do Acre, nesta Casa, cm homenagem à memória do Dr. Hugo Carneiro,
E eu, acreano de nascimento, tendo orgulho do meu nascimento, falo,
um só inimigo, pela sua generosidade, pela sua forma aberta de tratar seus
entretanto, nessa condição, menos como acrcano, menos como representante
companheiros, a todos fazia amigos,
Mc.~mo quando teve adversários politicas no Acre, porque a sua eleição do Parú, mas realmente como quem aprendeu, na sua juventude tão sofrida,
pur:1 a representação do Acre foi uma eleição discutida- c discutida cm Jui- nas dificuldades que enfrentei, uma grande lição que esse homem me dcu ••quc
w, acabou sendo ultimada no órgão mais alto da Justiça Eleitoral brasileira, foi a lição de que, mesmo numa sociedade injusta, é possível vencer, se houver
-mesmo assim o Dr. Hugo Carneiro mantcYe sempre, cm torno de si, uma mérito, pertinácia e coragem. Longe de dar a nós um exemplo cie revoltu, o
que ele nos dava era um exemplo de crença na humanidade. E todas as suas
· atmosfer:a de fraternidade,
.
Mais tarde, radicado no Rio de Janeiro, plantou aquelas diversas Perfu- lições foram essas.
Certo
dia,
quando
eu
o
acompanhaYa
no
escritório
da
matriz
du Perfumarias Carneiro que a cidade do Rio de Janeiro conheceu.
Outra vez meu padrinho, quando casei, E o grande incentivadorque tive, muria Carneiro, ele, já tomado de umizade pelo seu alilhado, nbriu o seu comenino pobre em Belém do Pará, quando pretendia ingressar na Escolu Mili- fre, para me mostrar algo que jâ nào guardo de memória. Mas de memória
tur do Rculengo. Eu lhe escrevia cartas que ele, mais tarde, diria que eram gutlrdo o fato de que, aproveitando o que ele me mostrava eu li algo mais que
c:1rtus gongórictiS, que impressionavam, porque ele tinha não apenas a mim se encontrava ao seu lado, Perguntei-lhe do que se tratava, era uma lista de
como <lfilhudo, ele teve centenus ou milhares de unlhudos, E quando o meni- débitos, de empréstimos que ele havia feito, sem retorno, baseados exclusivano pobre llo Norte lhe cscreveu dizendo que precisavu vir pum o Rio de Ja· mente no pedido e no uval de cada um e que mais tarde ele esquecera, Mus
neiro e prccisavu tentur o concurso da Escola Militur, foi ele quem me ubriu a guarduvu dizendo-me assim: - "DcYcmos esquecer o débito, mas não deve·
j:~ncla p:1ra u entrulla - e poderia dizer que entrei também pelu porta lia mos esquecer o nome dos devcdores que nos iludiram. Mas isto fica guardudo
mérito - :1 junelu que oxigenou as dificuldades daqueles que lutavam pura c você guardará segredo sobre esses nomes",
É sobre este vulto admirável que, há já cinco ou seis anos, me escrevera
umu vitóriu que nno era fácil, emboru quando minha turma da Escola Militur
foi mutrkulalla, houvesse umil estatística que, naquela altura, era alguma coi- umu carta com u letra :1rrevezada - nào havia mais horizontal pura ele, já essu de incomum, fazer-se umu estatística sobre as origcns sócio·cconõmicus tava nuquclu fuse em que, perto du cegueira, nào podia mais seguir us linhas
Uos callctcs da Escola Militur, E ali, pela primeira YCZ, vcrifiquci que os mili- parulelus do papel- me ficou a frusc em que ele dizia: "Vou operar-me, meu
tares estuvam reprc:scnt:ldos prnticumentc em minoria. A muioria dos cudetes atilhudo, e talvez se feche 11 última janela ntravés da qual ainda vejo a luz do
~Jue ingrc~suvam na Escoln Militnr, no uno de 1940, qunndo ingressei, provi- mundo", i: sobre este homem que queria, hoje pedir a atenção do Senudo,
nhu du classe média médi:1 e du classe média buixa, e a maiorin ni1o pertencia paru dizer uos meus pares que me desincurnbo, como afilhado c como pessou
humann, de urna penosa tnrefu que i: ftilar sobre a sua morte, mus nu con·
:1 família., militmes,
Mas foi graças a I-lugo C:1rnciro que pude fuzcr o Curso Freycinet, pu· vic~·i\o de que posso repetir a velhu frase feitu de que hll homens que quundo
gandu 5W'i, do vulur cobmdo aos alunos, graças às suns umizudes c no incenti- morrem o mundo ficu menor. (Muito bem! Palmu!i.)
vo que ele rnc Ueu. Nunca me esquecerei de que, um dia, ele resolveu também
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tendo sido colega c amigo de
de me futcr seu uuxiliur nu nwtriz de suas perfunwrins no Rio de Jtmciro. llugo Curnciro, com profundo sentimento de justiça e támbém de snudude
O Sr..Jur,::c Kadurnl' {ARE.NA - AC)- V, Ex• me permite um uparte'!

quero me associar às rulavrus dillls pelo Senador Jurbas Pussarinho, que sào
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niio upenus o seu testemunho, mas o de quuntos conhcccrnm aquele homem
de bem, uquelc homem íntegro, aqudc patriota que tanto serviu uo Brilsil.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viuna)- A Presidência comunica que, nos
termos do urt. 27M do Regimento Interno, determinou o arquivamento, por
terem recebido pareceres contrllrios, quu;,to ao mérito, das comissões 11 que
foram distribufdos, das seguintes matérias:
Projeto de Lei do Senudo n~' 335, de 1978, do Senador Orestes Quércia,
que altera a redução de dispositivos da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965,
que instituiu o Código Eleitoral;
Projeto de Lei do Senado n9 40, de 1979,, do Senador Marcos Freire, que

O SR. PRESIDENTE (Luiz

St•lcmbro de 197 1)
Vi:~nu)-

Passaremos, pois,

<lO

item 4:

Discussão, cm turno único, da Redução Final (oferecid:t relu
Comissão de Redução cm seu Purecer n~' 445, de 1979), do Projeto
de Ld do Senado nY 157, de 1978, do Senador Dirceu Curdoso, que
inclui, no Plano Nacionul de Viação, a Rodovia Júna (BR-26:!)Muniz Frcirc-Anutiba-Placa-Aiegrc, fazendo liguçiio com a BRIOl, c dá outras providências.
Em discussão n redaçào final.
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso.

altera a redução do urt. 250 da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código
O SR. DIRCEU CARDOSO (M DO-ES. Pura discutir. Sem revisão do
Eleitoral) e revoga a Lei n• 6.339, de 1• de julho de 1976 c o Decreto-lei n• orador.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
1.538, de 14 de abril de 1977.
Quero, Sr. Presidente, aproveitar a oportunidade puru agrudecer ;j nobre
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Presidência recebeu, do Prefei· Bancada da ARENA a uprovaçào do nosso primeiro projeto, que vence as di·
to do Municlpio de São Paulo, o Oficio S/20, de 1979 (n• SPP/008(79, na ori· ticuldades, os abatises da sua tramitação na Casa, que hoje aprovadu a re·
gem), solicitando, nos termos do item IV do artigo 42 da Constituição Fede· dação final, segue o caminho da Câmara para seguir idêntico processo.
Assim, os meus agradecimentos à Bancada da ARENA c, de volta com
ral, autorização do Senado Federal a fim de que aquela Prefeitura possa re<~li·
este
agradecimento à ARENA, também ao MDB, por registrar, pela primcin1
!ar Operação de empréstimo externo, no valor de USS 40,000,000.00 (quaren·
vez, um projeto de nossa autoria, o qual vence us dificuldades du Cusa c segue
tu milhões de dólares americanos), para o fim que especifica.
a sua tr<~mitaçào para a Câmura.
A matéria será despachada às Comissões de Finanças e de Constituição e
Sr. Presidente, aqui no Senado, essas dificuldades não são pequenas. f:
Justiça,
por isto que, hoje, devo agradecer, como agradeço um pouco até emocionaO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Está finda a Hora do Expediente. do, porque o primeiro projeto de nossa autoria logra vencer na triagem por'
Passa-se à
que passam todos os projetas, aqui no Senado, logra vencer essas dificuldades
naturais de tramitação, para prosseguir no seu processamento, na outr<~ Casa
ORDEM DO DIA
do Congresso.
E evidente a falta de quorum, em plenário, razão por que deixam de ser
O SR, PRESIDENTE (Luiz Viana)- Continua em discussão a redução
submetidas à deliberação do Plenário as matérias constantes dos itens I a 3 da final. (Pausa.)
pauta, que se acham cm fase de votação,
Nilo havendo mais oradores, declaro-a encerrada.
Pela mesma razão fica adiada a apreciação do item 7, vez que depende de
Encerrada a discussão, a redução final é considerada definitivamente
votação de requerimento solicitando adiamento da sua discussão.
aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à Cúmara dos Deputados.
São os seguintes os itens cuja votação é adiada
E a seguin/e a rtdaçào final aproWJda
-IRedaçio Onal do Projeto de Lei do S...do n• 157, de 1978,1ndul, no Plano Nacional de Vlaçio,a rodorlalúna (BR-:162)- Munlz
Frtlre-An•dba - Placa-AI...., roendo li&lçiO com I BR-101, •
d6 outras prorldôac:lu.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• inclulda a estradalúna (BR-262)-Muniz Freirc-AnutibaPiaca-Aiegre, fazendo ligaçiio com a BR-101, na Relaçuo Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, aprovada pela Lei n• 5.917, de 10 de
Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali· setembro de 1973 (Plano Nacional de Viação).
Art. 29 Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se·
Art. 39 Revogam-se as disposições cm contrário.
nado n'il 96, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que modifica a redação do
art. 29 da lei n9 4.266, de 3 de outubro de 1963, que instituiu o salãrio-família
O SR, PRESIDENTE (Luiz Viana) -Item 5:
do trabalhador, tendo
Discussão, cm turno único, da Redução Final (oferecida pela
PARECER, sob n• 223, de 1979, da Comissão:
Comissão de Redaçuo cm seu Parecer n• 462, de 1979), do Projeto
-de Consdtulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencide Resolução n9 51, de 1979, que suspende a execução do inciso 11
do dos Scriadores Lázaro Barboza, Tancrcdo Neves, Hugo Rumos c Cunha
do art. 119 da Lei n• 5.406, de 16 de dezembro de 1969, do Estado de
Lima.
Minas Gerais.
Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali·
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se·
nado n'il 91, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que isenta o salário mini·
mo de descontos para a Previdência Social, c dá outras providências, tendo
PARECER, sob n• 283, de 1979, da Comissão:
-de Conslltulçio e Jusllça, pela inconstitucionalidade.

e

-z-

-3-

Em discussuo a redução final. (Pausa.)
Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali·
Nilo havendo quem queira discuti-la, declaro encerrada u discussàv. Endade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se· cerrada esta, a redução final é dada como definitivamente aprovada, de acornado n'~ 112, de 1979, do Senador Cunha Lima, que considera não tributáveis do com o art. 359 do Regimento Interno.
para efeito do Imposto de Renda, os proventos e pensões nus condições que
E a seguin/e a rttdação final apro~'Oda
indica, tendo
PARECER, sob n• 334, da Comissuo:
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
-de Constltulçio • Justiça, pela inconstitucionalidade.
N• SI, DE 1979,

-7-

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali· VIl, da Constituiçilo, c cu, - -, Presidente, promulgo a seguinte
dade ejuridicidudc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 157, de 1979, do Senudor Frunco Montoro, que dispõe
RESOLUÇÃO N• , DE 1979
sobre amparo ao trubalhudor desempregado, garantindo-lhe o direito uo
Suspende a ••ecuçao do Inciso 11 do art. 119 du Lei n•
auxílio doença e it aposentadoria por invulidez, tendo
5.406, de 16 de dezembro de 1969, do Estado doMinas GePARECER, sob n• 33B, de 1979, du Comissiio:
rais.
-de Constitulçao c Justiça, pclu inconstitucionulidude c injuridicidude.
(Dcpenc.Jcndo du votuçilo do Requerimr.nto nl' 319, de 1979, do Senudor
O Scm1do Fedem! resolve:
Frilncn Montara, de udiumento du discussilo pur:.1 diligência junto uo lnstitu·
Artigo único, I! suspensu, por inconstitucionalidade, nos termos da dcto Nacionul de Previdência Sociul.)
cisilo Jefinitivu !lo Supremo Trihunul Federal, proferida cm 29 de marçn th:
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1979, nos :nllos do Recurso Extmordinúrio nv k9.194-3, do btadu de Mi nu~
Hcsit:1ç~o i: palavra que: deve !<!Cr abolida do dicionário das autoridades
Gerais, a execução do inciso li do urt. 119 da Lei nv 5.406, de 16 de det.cmbrn responsávc:is pela politica económica. Pior do que a hesitação, porém, é a
de 1979, d:tquclc Estildo,
contc:mporização, conduta certa para o congestionamento do trânsito das ati·
vidadcs económicas, fator gerador de acidentes irremediáveis.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - IJem 6:
Menos ainda se h:í de admitir o caos no choque do veículo da economia
Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nv nacional com o comboio da crise energética importada. Para cvitA~lo só há
I39, de: 1979, de autoria do Senador Nelson Carnt>iro, que acrcsccn· dois procedimentos alternativos: conter o ritmo da economia, o que implica
ta dispositivo ao vigente Código de Processo Penal (Decreto-Lei nY ingressar no desvio da recessão, com todas as conseqUi!ncias desse processo,
3.689, de 3 de outubro de 1941), tendo
ou acelerar o ritmo da produção sem atenuar o combate à inflação, conquis·
PARECER, sob n• 426, de 1979, da Comissão:
tunda. simultaneamente, novas fontes energéticas internas em substituição à
- de Redaçio, oferecendo a redução do vencido,
importação de petróleo.
As duas hipóteses significam administrar conflitos, variando apenas o
Em discussão o projeto, cm segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro-a encerradu. grau de penalização da sociedade, mais rude, sem dúvida, no primeiro caso.
O que se impõe, por conseguinte, é agir no sentido do caminho diante do
Encerrada a discussão, o projeto é considerado definitivamente aprova·
qual se vislumbra uma saída, mas cujo percurso não admite timidez nem que~
do, nos termos do art. 315 do Regimento Interno.
da de velocidade. No comando das ações necessárias não há lugar para os in·
A matt:ria vai à promulgação.
dccisos nem para os incompetentes.
E o .regulme o projeto aprovado
Assim, quando se apresenta uma iniciativa por todos os títulos vâlida
Redoçio do •encldo poro o ,.pndo rumo realmentol do Projeto como contribuição ao csrorço da redução da dependência energética externa,
de Lei do Senodo n' 139, de 1979, que acrescento dlspoJitl•o ao •IKen- à economia de divisas, à nacionalização da tecnologia cm sctor estratégico, ao
te CódiKO de Procmo Penal (Decreto-lei n• 3.689, de 3de outubro de aproveitamento de reservas energéticas nacionais, à descentralização indus·
trial, à criação de milhares de empregos, requerendo investimentos modes~
1!141).
tos se comparados com os resultados económicos e sociais esperados e, parti·
O Congresso Nacional decreta:
cularmente, quando confrontados pelo que significam c'11 termos de domínio
Art. 19 Acrescentem-se ao art. 285 do Decreto-lei n9 3.689, de 3 de ou·
de uma riqueza- ou seja, algo como investir 1 cruzch ... para lucrar l bilhão
tubro de 1941 (Código de Processo Penal), os seguintes parâgrafos, passando
- quando, simultaneamente, todo um quadro dessa ordem se acusa c se de~
a ser parágrafo primeiro o atual parágrafo único:
monstra possível, é inaccitâvel que se retarde sua aceitação para concretizA~
"Art. 285 ............................................ . lo.
Estou me referindo, Sr. Presidente, a uma iniciativa do Estado de Santa
§ I• ................................................ .
§. 29 Não estão sujeitas ao pagamento de fiança as pessoas Catarina, voltada para a siderurgia c baseada na utilização do carvão nacio·
que comprovem, perante a autoridade competente, perceberem ga· nal: O Projeto SIDERSUL.
nhos iguais ou inferiores a 3 (três) vezes o maior salário mínimo vi·
Já ouviu o Senado soDrc a concepção do Projeto c seu significado para a
gente: no Pais.
economia do País, particularmente quanto à contribuição do cmprecndimcn·
§ J9 A isenção de fiança não importa cm eximir o bcncficiârio to para a nacionalização dos redutores siderúrgicos, hoje dependendo de im~
do cumprimento das obrigações impostas aos afiançados em geral portação, na ordem de 70%.
(arts. 327 e 328), nem dispensa a notificação a que alude o parâgrafo
O que devo trazer ao conhecimento do Senado, na condiç~o de rcprc·
único do art. 329 deste Código."
scntante do Estado que, mais do que reivindica, oferece ao Governo um emArt. 29 Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação, revogadas as preendimento de notável importância estratégica para o País, o que me cum~
pre comentar é a demora na decisão das autoridades federais quanto à apro~
disposições cm contrário.
vação da SIDERSUL, porque essa aprovação implica definir de que forma o
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Esgotada a matéria constante da Governo irá participar do empreendimento.
Ordem do Dia.
Pcrmitam~mc anunciar, Srs. Senadores, a cronologia da Siderúrgica de
Com a palavra o nobre Senador Lomanto Júnior, por cessão do Senador
Santa Catarina: no governo Arthur Bernardes, hã mais de 50 anos, Santa Ca·
Gabriel Hermes.
tarina foi cogitada oficialmente para sediar uma Siderúrgica. Na década de

O SR. LOMANTO JVNIOR PRONUNCIA DISCURSO 50, foi criada a SIDESC, que, boicotada, cedeu lugar à ICC, cuja iO!planQUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI- tação c:xigiu o "modesto" prazo de 18 anos.
CADO POSTERIORMENTE.
Em 1971 foi constituída a SIDERSUL como Empresa Piloto, passando a
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra uo nobre Se- idéia de siderúrgica a constar do Plano de Desenvolvimento do Litoral Sul de
Santa Catarina, elaborado pela Superintendência do Desenvolvimento da
narior José Lins, que: falará pela Liderança da Maioria.
Região Sul- SUDESUL, do Ministério do Interior. Em 1975, o CONSIO SR. JOSE UNS PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTRE- DER baixa :t Resolução n~' 31, na qual faz constar o projeto sidcrúrgko para
GUE À REVISi/0 DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTE- Santa Catarina, baseado na gaseificação do carvão vapor c a SUDESUL, em
RIORMENTE.
1977, transfere: quase 5 milhões de cruzeiros como colaboração ao estudo de
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre viabilidade da SIDERSUL contratado pc:lo Estado, com financiamento da
Senador Leite Chaves.
FINEP. órgão vinculado à Secretaria de Planejamento da Presidência da Rc~
O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, pública.
O Projeto é concluído e o Ministério da lndl(stria c: do Comércio, o
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
CONSIDER, a SIDERBRÃS e a PETROBRÃS, assinaram com o Estado,
POSTERIORMENTE.
em 5 de março de 1979, um Protocolo em que n SIDERBRÃS se compromete
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo u palavra uo nobre <.~ participar acionuriumentc do empreendimento, após a aprovação do Proje·
Senador Dirceu Cardoso, para uma comunicação.
to pela própria SIDERBRÃS e pelo Ministório da Indústria e do Comércio.
Em suma, Sr. Presidente, o Governo Federal estimulou o Estado, desde
O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI- o início da elaboração do Projeto, no sentido de viabilizar a siderúrgica.
Sobrevém o recrudescimento da crise encrgí:tica e se demonstra, contun~
CADO POSTERIORMENTE.
dc:ntemc:ntc, que a SIDERSUL é um empreendimento perfeitamente ajustado
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo u palavra ao nobre ti. nova reulidudc cconõmica do Pa!s.
Scn<~dor Juison Barreto.
Mnrcum-sc reuniões pura dccisilo do Projeto com as autoridades fede~
O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC. Lê o seguinte discurso.)- Sr, ruis, :1 primeira i: adiada c na segunda se decide partir para um maior estudo,
sob novus :tlternativns.
Presidente, Srs. Senudores:
O grundc c maior problema nncionul, Senhores, nu opiniilo dos homens
A velocidnde com que: ocorrem as mudanças no quadro econômico mun~
dinl c nucionul, exige que o Puís seja capnz de tomar decisões rápidas para fn· do govc:rno, nlio é a crise energética? N~o declarou o Governo que, entre as
fontes ;dtern:.~tivas, o curvào é umu prioridnde imediata?
t.er frente 1\s dinculdudcs que se: acumulam.
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EntJo,por que retardar u decisão sobre um empreendimento que respon- da~; a:.; rc:ivindicaçôes- nível s:~larioll, vnntugcns de serviço- através de um
de à:; preocupações do próprio Governo, empreendimento que o próprio Go- longo fH\ss:~dn Uc lutas sem perturbações, sem reivindic:.1çõcs violentas, sem
verno estimulou c finunciou na sua fase de elaboração do projeto de viahilida- greve, sem alteração da ordem pública, este grupo merece que, ror ele, colodc'.1
quemos o nosso patriotismo e u nossa capacidade de lutar.
A SIDERSUL, pelo seu significado, conseguiu mobilizar a opinião
R~.:cebi do pr~.:sidcnte daquele sindicato o seguinte telegrama:
pública c todas as forças políticas de Santa Catarina, adquirindo importânciu
Telegrama
a ponto de merecer debate em nfvcl nacional.
E.'<mo. Senador Dirceu Cardoso
Quando um Esl!ldo se mobiliza para responder a uma necessidade do
Senado
Federal
Pais c quando o Pais exige soluções prontus c eficazes aos seus problemas,
Braslliaj(70160)
não se pode aceitar, porque não se compreende, que as decisões do Governo
se retardem.
·
Comunico Vossencia Administração do Porto de Vitória esta coaO momento n:acion;~l está a exigir rapidez c coragem.
gindo todos trabalhadores marítimos assin;1rem novo contrato tra·
Que o Governo tenha a coragem de ser rápido, pois a Nação tem pressa
bulho, ferindo direitos adquiridos c impondo também retirada prode sair da crise. (Muito bem!)
cesso trabalhista tramitando Justiça Federal sob pena de demissào
dos nilo estáveis e disponibilidade Quadro Especial aos estabili·
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kolume)- Nado mais havendo que tratúrios.
tar, vou encerrar a sessão, designando para a pródma, a seguinte.
Rogamos levar fato conhecimento autoridades constituídas. Sau·
dações
ORDEM DO DIA
Huso Mattias
-ISr. Presidente, nós que temos tido notícias de que o Porto de Vitória não
Discussão, em turno único, da redução final (oferecida pela Comissilo de
Redaçào em seu Parecer n•450, de 1979), do Projeto de Lei do Senado n• 247, 6 um "seio de Abraão" onde se assinalam irregularidades· de que nós temos
de 1977, do Senador Itamar Franco que dispõe sobre a aplicação dos recursos conhecimentos, mas que não denunciamos ainda. Niio traremos ao Senado o
conhecimento de irregularidades ali praticadas, que vão pôr cm sacrifício
do Fundo de Participação dos Municípios c dá outras providências.
muitos responsáveis pela dircção do Porto de Vitória que, acobertados, estão
-2desencadeando um processo de coroação sobre os servidores daquele órgão.
Discussão, cm turno único, da redução final (oferecida pela Comissão de Quero registrar o fato c comunicar ao Senado a violentuçào do direito desses
Redação em seu Parecer n• 463, de 1979) do Projeto de Resolução n• 49, de brasileiros que ali 1 na orlu marítima, cumprem os seus deveres para com as
1979, que aprova as contas do Governo do Distrito Federal relativas ao suas atividadcs c para com a Pátria, construindo com seu trabalho de dia c
noite, ao sol c a chuva, o progresso do Espírito Santo c do Brasil.
exercício de 1977.

Sr. Presidenle, essa enlrada macia da PORTOBRÁS no Porlo de Vitória
-36 como aqueles passos macios da chegada do César, como dizia o imortal
Discussão, cm turno único, da Redução final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n• 444, de 1979), do Projelo de Resolução n• 50, poeta: "César está chegando", mas de uma maneira sub-rcptícia, de uma ma·
neira sem causar perturbação, ameaçando retirar direitos adquiridos, através
de 1979, que suspende a execução do artigo I• da Lei n• 10.421, de 03 de deda possibilidade de novos contratos a serem assinados.
zembro de 1971, do Estado de São Paulo.
O Sr. Jooé Llns (ARENA - CE) - Permile V. Ex• um aparte?

-4Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 19, de
1979, do Senador Humberto Lucena, que fixa novos limites de idade para inscrição cm concurso público ou prova de selcção cm entidades da Administração lndireta e dá outras providências, tendo.
PARECERES, sob n•s 429 e 430, de 1979, da Comissões:
- de Con!ltitulçiio e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade~ c
- de Senlço Público Civil, favorável, com voto vencido, cm separado,
do Senador Bernardino Viana.

O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB - ES) - Pois não.
O Sr. Jooé Llns (ARENA - CE) - Nobre Senador Dirceu Cordoso,
como Vice-Lider da ARENA e desconhecendo totalmente o assunto referente
ao telex recebido por V. Ex•, ponho-me à sua disposição para levá-lo ao co·
nhecimento do Ministério dos Transportes, sugerindo seja analisada a ques·
tão que V. Ex• levanta cm relação aos direitos dos portuários de Vilóriu.

O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB - ES) - Agrodcço o oporte do
ilustre Lfder, e quero crer· que cheguemos a um entendimento. E ponho os direitos daquele grupo sob o patroclnio, o padroado de V. Ex.•, para que se veja,
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Estâ encerrada a sessão.
se estude, se ê verdade que a PORTOBRÁS está tirando com mão macia, di·
(Levanta•.re a sessão âs 18 horas e 40 minutos.) rei tos que esta classe adquiriu através de tantos anos, sem perturbações, sem
greves, sem desentendimentos violentos, sem nada.
DISCURSO PROFERIDO PEI.O SR. DIRCEU CARDOSO
O Sr. José Llns (ARENA -CE)- Eu o farei com o maior prazer, c por
NA SESSÃO DE 27-8-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
obrigação.
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o seu ofereci·
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguinte discur·
menta,
que demonstra que a nova Liderança da Bancada da ARENA, du
so.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Hâ uma categoria de servidores do Brasil, no Espfrito Santo, integrada Bancada do Governo, está atenta a essas justas reivindicações daqueles que,
por um grupo de trabalhadores ordeiros, pacíficos, trabalhadores c cumpri· lã nu orla marítima, Jong.:: daqui do centro de poder de Brasília, podem ser
dores dos seus deveres.!! um grupo que forma o Sindicato dos Trabalhadores violentadas nos seus direitos c, untes de qualquer medida, estilo pedindo paru
que nós scjumos os porta-vozes dessas reivindicações justas c necessárias; pu·
cm Transportes Marftimos c Fluviais, c o Sindicato dos Portuários que têm
citicamente,
sem ameaças, batendo às portas das autoridades da POR·
sua base de opcraçilo no Porto de Vitória, onde granjearam renome através
TO BRÁS.
do trabalho árduo c construtivo dos seus associados.
Sr. Presidente, o Porto de Vitória tem sido, no Brasil, uma movimentação
Sr. Presidente, através da longa história de reivindicações portuárias, uli
dus maiores. Devo dizer que, com a CJtportaç3o do minério, c a movimcntuçüo de
não se registrou nenhum movimento que viesse perturbar a tranqUilidade
cart:. de madeira c mercadorias, hoje, é o porto de maior movimen·
pUblica por atas atcntatórios ou violentos que seus integrantes viessem a to·
tuçilo no Pais, maior do que Santos c maior do que o do Rio de Janeiro, cm
mar. Pois bem, estes sindicatos, que reúnem brasileiros cônscios de seus deve·
volume de mercadorias. Portanto, ê um pulmão que o Brusil precisa muntcr
res, vêm de ser ameaçados de uma violência que nós vamos denunciar à
uberto porque ubustece uma zonn imensa do Território Nncionn( c é por ele
Nnçào.
L
que se cscoum os produtos vitais da economia brasileira que geram dólun:s no
Se fosse um grupo de brasileiros que, através de sua utuuçi\o, perturbussc con1êrcio eKtcrior. Mns, uo tango da história dos Portos, Vitóriu sempre foi
u ordem públicu, momento u momento com ugituçõcs tulvcl nós niio tlvéssc· umu !.!omunidude pacfficu de trubulhudores, de portuf1rios cumpridores de
mos esta atitude. Mas como se trata de um grupo ordeiro que conquistou to· seus deveres.
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Atmvt:s llo tempo, esses Símlíc:llos de Marítimos c PortuC1rios consegui·
mm consolidar conquistas pacíficas, reconhecidas pclu lcgisl:1çào trabalhista
c porluúria do Brasil c que s;1o os seguintes:
AI SEMANA INGLESA
11) HORAS EXTRAS FIXAS
C) JORNADA DE TRABALHO. Exomplos: o maritimo que trabalha
na atrucaçào c dcsatrucacào de navios, quundo inicia o Trabalho de Horas
Extras Us 17,30 horas, e termina às IH, IO horas, são computudas as horas extras até às 19 horas, c quando ultrapassa das 19 horas é computado seu trubalho até às 23 horas: quando o marítimo é: designado para us tais horas extras
upós a Zero Hora é computado até às 4 du manhã.
Este é o direito que conseguiu através de seu trabalho humilde c silencioso, cumprindo seus horários ao sol c a chuva, pelo bem de comunidade,
D) O Maritimo da APV. (PORTOBRÁS) nunca recebeu domingos c fc·
riados cm dobro ou em folga, c cm horas comuns.
E) Direitos adquiridos pelos Carpinteiros Navais o Operários Navais,
alcgando·se que no quadro da PORTOBRÃS não existem estas Categorias,
com o que se pretende ncgar·lhcs tais direitos.
F) Trabalho na Cabrca da Empresa (Cabrea, embarcação tipo guindaste) que retira c coloca peças com mais de cem toneladas cm navaos ou no cais,
por dois tripulantes que acumulam função c não recebem o acúmulo da
Função, o que é uma violenatação de seus direitos,
Sr. Presidente, para resguardar tais direitos c conquistas fundamentais, o
sindicato dirigiu ao Administrador do Porto um oficio assinado pelo seu digno Presidente, Sr. Hugo Mathias, presidente do sindicato c pelo assessor juri·
dica Sizemando Pechincha Filho, um dos valores intelectuais c morais da ad·
vocacia trabalhista, no meu Estado, c que tem conquistado para aqueles por·
tuários as mais cxtraodinárias c retumbantes batalhas na Justiça do Traba·
lho, cm Vitória c aqui no Tribunal Superior do Trabalho.
E um oficio atencioso, tranqUilo, bem feito, bem ordenado, onde não se
f<&zcm ameaças, mas, onde, implicitamente, fica reconhecido que os mariti·
mos e portuários de meu Estado não estão dispostos a verem violentados seus
direitos sem que lutem pelo que julgam conquista pacifica de seu trabalho c
de sua dedicação,
Passo a ler o ofício para que ele conste do nosso discurso:

IIm• Sr. Administrador da PORTOBRÁS
Eng<' Jacob Ayub
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viduul de trubalho que lhes é entregue no momento cm que devem assinar,
pob o administrador do Porto marcou uma reunião com os interessados, com
duruçào de meia hora porque não podia pt.:rdcr tempo, c durante a qual disse
sob ólmcuças, por que deveriam assinar o contrato. Não lhes deu tempo para
rclletir ou para tomar conhecimento do que estabelecia o contrato.
Ainda cm branco, para serem preenchidas pelos interessados, depois de
assinados pelos pobres e humildes portuários, marftimos c guindasteiros.
Era como se fosse um ato de imposição de um chefe absoluto que não dá
direitos aos interessados nem de ler, nem de rcnctir, n:m se discutir, mas de
assinur e aceitar o que lhes é imposto.
E ainda mais: os que não assinassem, deviam retirar uma reivindi·
cação trabalhista já 01juizada na Justiça Trabalhista de Vitória.
Ora, Sr. Presidente, não estão fazendo greve, não estão fazendo rcivindi·
cação violenta; o que eles fizeram- c acharam que é um direito protegidofoi ingressar na Justiça Trabalhista ajuizando uma reclamação trabalhista.
Não estão fazendo agitação, nem perturbando a ordem pública. Nada disso.
Estão fazendo o que a lei lhes permite fazer. Entraram na Justiça Trabalhista
com uma reclamação porque algumas dessas reivindicações que vimos, Sr.
Prcsitlcntc, lhes serão subtraídas, desde que o portuário não assine o novo
contrato de trabalho. Reclamaram um direito seu, legitimo, incontrastável,
que a Legislação trabalhista lhes outorgou.
Sr. Presidente, esses passos leves da PORTOBRÁS revelam os passos de
César chegando no Porto de Vitória. Querem, sob a alegação de um novo
contrato de trabalho, que os trabalhadores do Porto de Vitória retirem uma
reivindicação justa, uma reclamação trabalhista já ajuizada dentro da norma~
!idade jurídica nacional. Não pedem uma inovação, reclamam um direito que
lhes é assegurado c pelos quais estão dispostos a lutar. Mas, o Administrador
lhes deu meia hora para a decisão,
Eles não estão tentando greve, nem solicitando através de um procedi·
menta violento, qualquer reivindicação injusta.
Sr. Presidente, alegam aqui o presidente c o assessor jurídico, o seguinte
cm defesa da classe ameaçada:
"Sr.Senador,qucro deixar bem claro que não estamos tratando
de assuntOs partidádos c siQl solucionar o problema de dezenas de
famílias brasileiras que trabalham a longos anos para o desenvolvimento e progresso deste Brasil. Contamos plenamente com o bom
espírito humanitário de V, S• c esperamos urgentemente uma rcs·
posta desta o mais breve possível, pois existe rumores na APV
(PORTOBRÃS) que a Comissão vi rã a Vitória, nesta segunda-feira,
dia 20·8~ 79, para os marítimos assinarem o novo Contrato de Tra·
bulho, desde que os mesmos retirem uma causa que está na Justiça
do Trabalho. Caso nãO retirem o processo, os que ti:m estabilidade
ficarão cm quadro especial do Estado, c os que não têm estabilidade
serão despedidos da empresa, c os que retirarem o processo da Justiça ficarão na PORTOBRÃS, o que cu acho que é l•ma coação da
APV (PORTOBRÁS),"

1- Ontem dia 08/08/79, fomos chamados à presença da Co·
missão da PORTOBRÃS, visando nossa autorização para que os
marítimos dessa autarquia c associados desse Sindicato assinassem
um contrato individual de trabalho.
2- Pontos ainda obscuros tais como horário de trabalho, remuneração de horas extras, sábado inglês, vantagens conseguidas
através de Dissídio Colctivo e Sentença Normativa ainda não foram
esclarecidos expressamente estando também nessa pendência c obs~
caridade a situação dos Carpinteiros c Operários Navais;
3- As cláusulas que modificam situações anteriores cm pre·
juízo da classe não podem a nosso ver serem solucionadas sem ouvi·
Sr. Presidente, não resta nenhuma dúvida; existe uma coação moral irre·
sistivcl: os que assinarem, abrindo mão da reivindicação, serão atendidos pela
la cm Assembléia Geral.
E o apelo da utividadc normativa do sindicato. Então, terão que apelar Empresa c serão admitidos como funcionários da PORTOBRÃS; os que não
para uma assembléia geral, para ver quais as exigências do novo contrato de retirarem a causa ujuizada serão demitidos, serão postos na rua sob qualquer
pretexto.
trabalho.
Parece, Sr. Presidente, que estamos num regime ditatorial do crê ou mor·
4 - Ademais rogo V. Ex•, esclarecer douta Comissão que há rt!, instituído no Porto pelo Administrador, um engenheiro. 1': esta reivindi·
em estudo per01ntc V. S•, c a Dclegaciõl do Trabalho e Delegacia do cacào que coloco sobre o bastlio, sobre o padroado do ilustre Li der da Maio·
Trabalho Marítimo. a nova proposta pana um outro acordo.
ri:~, a fim de que, juntos na PORTO BRÁS, vejamos o que pode ser feito pelos
5 - Debto claro que não nos oporemos a tal assinaturu, desde twbalhadores pacíficos e ordeiros do Porto de Vitóriã. Esbulhados, Sr. Prcsi·
que conste claro e expresso o resguardo e rcssulvados os direitos ad· dente, n~10 creio que eles o sejam, porque isto não quer a PORTOS RÃS c isto
qui ridos dos marítimos, Curpintciros c Operários Nuvais, pois, caso não desejam os que dirigem o Brasil.
contrário estaríamos já renunciando aos acordos com estudo autori~
Sr. Presidente, esta luta começou, Temos conhecimento de que o Porto
;cudo pcl01s As~cmbléias de classe, como muito bem é do conheci~ de Vitória não é um seio de Abraão, Nunca disse nada, no Senado Fedem!,
menta de V, S•.
sobre o Porto de Vitória, mas tenho notícias sobre esse Porto que vão dar dor
Assim, colocando·me il disposiçUo de V. S•, c da doutra Co· de cabcçu,
missão I'Hirtl voltarmos :\ discussilo cm outru oportunidade já com
1\ Comissão que foi de Brasília pura lhes dar conhecimento, recebeu os
dados concretos, firmo·mc.
representantes dos Sindicatos num quarto de hotel, às onze horas da noite,
Atenciosamente, Hugo Murdns, Presidente - Slzcnundo Pt.'- numa cntrevisttl rl1pida e amcaçudora. No dia seguinte teria que ussinur o
chlncha Filho, Assessor Jurídico.
novo contruto de: trubalho, sob umcaçus e coação.
Mas, se: essu pressão, essu couçilo moral, essu violentacào do direito du·
Assim, Sr. Presidente, os membros desses sindicutos, untes de quulqucr
<IÇlHJ, ;mtes de qualquer o1tuuçiio, untes Ue qualquer lutu, estiio ussustudos lJUCics tmb;dhadores, humildes e ordeiros até aqui, continuar, levaremos :1
porque o que se quer fuLer contrn os portu(~rios, muritimos c guindustdros é lu tu mais ii frente e denunciaremos;\ Nação irrcguluridades que ali se pruticu·
urna cmu;ào moral d:~ ~cguintc nwnciru: deveri\o ussinur o novo contruto indi~ r<llll c LlUC ii N:~cào deve c precisa conhc:ccr.
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Assim, Sr, Presidente, é a comunicnçi'io que desejo ful.er e fuça uo Senado, endercçudu à PORTOBRÁS, dirigidu pelo Dr. Arno Murkus, o quul tal·
Vt:l ignore :1 situaçiio rc:al do que ali se passa, mas a quem procururcmos logo
dc:pois, u lim de que, num entendimento, possamos evitar o esbulho de direitos de trabalh:tdores, que não estão fazendo greve, não estão fuzendo movimt:nto nenhum contra a PORTOBRÃS, nào cstüo desacutnndo :t autoridade
de ninguém e só querem o reconhecimento de direitos que eles adquiriram,
Sr. Presidcnh::, nilo pela força, mas através de um trabalho de dezenas de
:mos, durante os quuis Vitória, que era um dos portos de menor signilicuçào
dn vida portuúria brasilciru, hoje i: dos portps de maior movimento no Brasil.
cm volume de carga, e que com <1 quantidade de mercadoriu export:1da, hoje
tem um stattls na vanguarda dos portos do Brasil. Ainda há pouco, uma firma
exportadora de café: de Vitória, a Exportadora de Cafi: de Vitória, dirigida
por um capixabu ilustre, do interior do meu Estado, foi a primeira lirma ex·
portadora de café do Brasil, no ano passado. Pela primeira vez isso se verili·
cou na história das forças vivas c das forças de produção neste Pais. Sempre
silo lirmus de Silo Paulo c do Rio de Janeiro. Pela primeira vez uma lirma ca·
pixo:~ba conseguiu o primeiro lugar na exportação de café do Pafs, a firma di ri·
gida por Jonicc Tristão, um capixaba ilustre, que, comandando a sua expor·
wdara de café, granjeou essa posição invejável no comércio de café no País.
Portanto, esperamos que o Sr. Arno Markus, que tem a autoridade de
Presidente da PORTOBRÃS, estude esta situação, u lim de não se praticar
um esbulho contra o direito adquirido de uma categoria de servidores da
PORTOBRÁS, Sr. Presidente, que, através de meios pacfficos, jurídicos, re·
conhe.:idos pela lei, estão procurando apenas o resguardo de sua posição e de
seus direitos.
Amanhã, quando os dirigentes dos Portuários Marítimos c Guindastei·
ros de nosso Estado estiverem com o Presidente da PORTOS RÃS, numa audiência já marcada pura I I horas, levaremos o relato do que se passa no Por·
to de Vitória, onde uma autoridade arbitrtaria c ditatorial quer impor aos seus
trabalhadores um regime de trabalho em que só terão direito de trabalhar c
cumprir ordens, porque seus direitos são a vuntade soberana c absoluta de
seu novo César.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DIRCEU CARDOSO
NA SESSÃO DE 27-8-79 E QUE, ENTREGUE Ã REVISÀO DO
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para discutir. Sem revisüo do
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, creio que o Senado tem hoje a
oportunidade de completar a homenagem que prestou, no .. Dia do Soldado",
ao Duque de Caxias, quando o Senado ouviu V. Ex•, que ora presidi a Casa,
num brilhante c fogoso discurso, reverenciando a memória do grande solda·
do brasileiro que foi Duque de Caxias- Burilo, Conde, Marquês c Duque de
Caxias. Hoje, vamos aprovar a redução final de um projeto de autoria do bri·
lhunte Senador que passou por esta Casa c que aqui deixou, em projetas, em
idéias uma enorme contribuição a esta Casa, que foi o Sr. Senador Otto Lch·
mann. O projeto do Senador Otto Lehmann trata do tombamento da Fazcn·
da Santa Mónica, cm Valença, Estado do Rio de Janeiro, onde morou esse
grande: e extraordinário brasileiro que foi o Duque de Caxias. Conhecemos a
Fazenda Santa Mônica onde morreu o nosso grande soldado.
Acrcdilamos que o Senado, hoje, complctnriu.aquela homcnugem do dia
25- homenagem que todos os anos o Senado presta à sua memória- man·
dando ao tombamento a fazenda onde ele viveu os seus últimos dias,
Duque de Caxias também engrandeceu este Senado, dele participando
como Senudor pelo Rio Grande do Sul e pelo Mnranhüo.
V. Ex•, Sr, Presidente, que foi o grande orador da sessão em homenagem
ao Duque de Caxias, tem hoje a oportunidade de presidir, também, a scssiio
cm que o Senado aprova a redução nnal do tombamento da fazenda onde o
grande brasileiro, o inesquccfvcl e inolvidâvcl brasileiro morou na sua velhice, c viria a falecer,
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Nobre Senador Dirceu Curdoso, V. Ex•. me permite um uparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES) - Pois nüo.
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Paru registrar, nobre Senudor,
que V, Ex• também proferiu um notllvcl discurso, em nome dus oposições
brusileirus, cxaltundo ligura extraordinária do Duque de Caxins. Usando da
paluvru hoje, nesta sessão, pura apoiar n medida que visu o tombumcnto dn
casa cm que morreu o Patrono do Exército Brasileiro, V, Ex• complementa o
seu pronunciumento e o enriquece com ess11 nota pcssoul.
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O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- F-Si- Agradeço o aparte do
ilustre Senudor, que mimoseou o Senado com umu pÍiginu jurídica 11:1 hora
rrc:tmbular dos nossos trabalhos nu scssüo de hoje, c que cm todas as horas
lim1lizu os nossos trabalhos c põe o seu toque de jurista cm todas as dcd~õcs
dcst:1 Cíl!lit,
Assim, estou falomdo novamente c vou fula r outras vezes, porque o Sena·
du vive não pelos que não falam; o Senado vive pelos que falam. Se nós não
falássemos, :1 sessilo j~ tinha se encerrado, Sr. Presidente, cu VoJ.llo Brasil,
hoje à tarde, seria um vazio na hora destinada ao Senado. Mns vui dizer lá: fa·
lou o ilustre Senador Aloysio Chaves trazendo largu contribuição à Lei de
Greve: falou o Senador Dirceu Cardoso udvogando as reivindicações dos
portuários de Vitória: falou o Senador Dirceu Cardoso justificando o tomba·
menta da fazenda onde morreu Duque de Caxias, um homem que trabalhou
mais pelo Brasil do que todo nós juntos, Teve uma espuda a serviço das nos·
sas reivindicações c da pacificação do Pais c uma inteligência a serviço dn sua
harmonia, da sua confraternização.
Portanto, Sr. Presidente, registro o fato. V. Ex• que foi o grande orudor
do dia, hoje, dirige u sessão na qual mandamos no tombumcnto a fuzcnda
onde viveu os seus últimos dias, c fechou os seus olhos a grande figura, o inolvidável Duque de Caxias,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE UNS NA
SESSÃO DEJO.IJ-79 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORA·
DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOSl: LJNS (ARENA- CE. Pronuncio o seguinte discurso, por
cessão do Senador Dirceu Cardoso.)- Sr, Presidente, Srs. Senudores:
Por indicação do Senado, estive, recentemente, participando de um ciclo
de estudos na Escola Superior de Guerra, no Rio de Janeiro,
Estagiários de todo o Pafs, ali nos reunimos para estudar um das mais
momentosos problem<~s da atualidade brasileira.
A Escola é acolhedora. A ponta de serro, quase cncobcrta,jta, pclu civil i·
zaçào, onde ela se insere, é cxtraordinâriamentc bela.
Na brancura de suas paredes, expostas ao sól, a velha construção secular
parece um grande barco ancorado na Baia de Guanabara.
A primeira lição que ali recebemos, Sr. Presidente, nos foi transmitida
pela natureza. Todas as manhiics, do pátio que desde a entrada nos dava aces·
so à sala das conferências, olhávamos para o mar e, vendo a ampla esteira
azul da Agua que se alonga até os confins do horizonte, onde se confunde com
o céu, sentimos que ali se respira liberdade.
Sim, Srs. Senadores! A mesrna liberdade que, por vocação e por con·
vicçào, respiramos desde que nasccmos.Ampla, muito ampla, mas assim mesmo ujustada ao céu e à terra, com a mesma harmonia que Deus pós no plano
da criação,
A segunda lição que recebemos, Sr. Presidente nas foi transmitida pela
própria Escola. Por ela c pelos homens que a conduzem. Foi uma lição aindu
maior do que a primeira, porque a justifica e porque u enobrece.

Pois bem, essa segunda lição foi uma lição de patriotismo,
Todos querem bem à sua terra mas, quem tem por pátria um País como
este, deve amá-lo assim como ali se ensina, procurando estudá-lo c conhecê-lo
na sua grandeza c na sua pujança, mas tambêm nus suas dinculdadc:s e nos
seus problemas, Procurando sentir a terra e o povo, a cidade c o cumpo, a r.:s·
cola c a Igreja, os ricos e os pobres. Deve nmá·lo, buscando sondar os anseios
c as esperanças, mas tambêm as angústias c as perplexidades dos homens.
Dos homens que estudam, dos que lavram a terra, dos que acordam muis
cedo do que o sol para ordenhar o gndo nas frizcndas. Das mães de família que,
pela manhã, cedinho, põem ao fogo as panelas c alimentam us crianças, curi·
nhosamcntc, antes de sair para a escola, Dos homens maduros. Dos puis de
famfliu, graves, preocupados com a poUticu, com o custo de vida e com a in·
fluçàa. Com os jovens. Prcocupudos, sobretudo, com os jovens, Sr. Prcsiden·
te, que sonhum com o futuro, com esse futuro que parece estar ugoru, quente,
nuscendo das nossas mãos.
Esta preocupação constante com o nosso destino, meus senhores, foi u
melhor lição de p·utriotismo que recebemos nu Escola Superior de: Guerra.
O ciclo de Estudo.'i que ali desenvolvemos versou sobre um dos temns
mais sério c mais momentosos da nossa problemática utuul - "O trilbalhudor
c o Sindicalismo". Tema tão ·momentoso, tão utual, Sr, Presidente que, uí, es·
tá o País envolvido no debute vivo de suas poderosas implicações. A( estll n
Nuçi\o sacudida pela dinümicu dos fenômenos sociais que, nele se vinculun·
do, envolvem toduu sociedudc c interessam 11 todo o destino brusileiro. E que
conclusões tirumos desse estudo?
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Sr. Presidente, os nossos campos estão cheios de assalariados que dese- cciros S<.~lariais, mas como verdadeiros parceiros sociais, cm
jam ganhar mais.
equilíbrio c do bem de todos,
As nossas cidades e as nossas fábricas estão cheias de operários, que asEsse entendimento é: necessário.
piram por maior participação e por melhores salários.
O Sr. Alberto Silva (ARENA - PI) -

Somos todos presas dessa novu ansiedade, que domina as nações em proce!'lso de ufirmaçUo, ansiedade que nos empolg:1 e nos angustia ao mesmo
tempo. E que ansiedade é essa? Eis meus senhores, o fruto da rt'I'Oiuçcio das as·
pimçiJt•J crescentrs. Revolução que varre o mundo, semeando no coração dos
povos uma nova c vii esperança- a esperança de um utópico dcsenvolvimcn·
to cconômico, ao mesmo tempo aberto para todas as liberdades, uo mesmo
tempo extremamente rápido. ao mesmo tempo livre de todas us injustiças c
ao mesmo tempo generoso para todas as camadas sociais.
Nessa vã esperança as realidades da economia acabam por perder o sentido objetivo e terminamos por acreditar que os nossos problemas nada têm
que ver, nem mesmo cm parte, com o nosso estágio de subdesenvolvimento.
Alguns chegam a pensar que esses problemas decorrem pura, simples e unicamente de dolorosas injustiças sociais. Ê aí, Sr. Presidente, que surgem os
arautos das soluções simplistas. Os ingénuos, os românticos e os sonhadores
bem intencionados, Pura esses, tudo se corrigiria com o simples aumento dos
salários- e nada mais! O milagre da justiça social estaria, então, realizado!
Mas é ai, também, que surgem os agitadores, os supostos guardiões dos di·
reitos dos assalariados, cujos objctivos não são outros, senão a odiosa mani·
pulação politica das necessidades, das angústias e das esperanças dos traba·
lhadorcs, Daquele extremo da ingenuidade, a este extremo das agitações, começam, então, a oscilar, desmoralizadas, todas as idéias de moderação, e to·
dos os apelos de compreensão, já agora taxados de rcacionMios, Só um c.'i·
forco hercúleo é capaz então de provar que, afinal, ainda existe uma coisa que
pode ajudar, uma coisa, chamada bom senso.
Sr. Presidente,
Esse quadro não está longe da nossa realidade. t hora de despertarmos
para a necessidade desse bom senso.
De minha parte estou convencido de duas coisas:
A primeira é que, por sobre toda a complexidade das difíceis questões
trabalhistas, com que nos defrontamos, paira a convicção de que o único ca·
minha que convence é o da solidariedade humana c o da justiça social.
A segunda é q11e essa solidariedade e essa justiça, pela sua própria na tu·
reza, não podem ser fruto da força nem da violência, c nem podem ser con·
quistadas a custo da trunqüilidudc social ou da dilapidaçào material ou moral
do patrimônio comum.
Nenhuma classe como nenhum indivíduo tem o direito de fazer ju:itiça
com as próprias mãos.
Há que haver uma norma para a busca, até mesmo, dessa justiça. Não
podemos marchar como vândalos sem destino e sem lei,
Para resolver esses problemas. precisamos, Sr. Presidente, da comprec:n·
são e da ajuda de todos os homens de boa vontade.
O assunto é dos mais sérios c oportunos: de um lado, o trabalhador bra·
sileiro, com suas justas reivindicações, cm busca de um salário condigno, de
outro lado, um Pais em plena fase de transição ~struturul, com graves dcfi·
ciêncius no campo da educação, crescendo, desesperadamente, para satisfazer
as esperanças de um povo, cujas aspirações crescem muito mais ainda. Um
País onde a inflação já se eleva a quase: 50%, sem petróleo e com sérias dificul·
dadcs no balanço de pagamentos. No entanto, ao lado de tudo isso, Sr. Presidente, um Pais em busca de seu destino democrático.
O nosso extraordinário crescimento econõmico, nos últimos anos, nUa
nos satisfez, por vários motivos. Ele foi, como todo crescimento acelerado,
concentrador de rendas. Reconheçamos isso.
Ele não ajudou, como dcscj6vamos, às camadas mais pobres da nossa
população, nem reduziu, como querlamos, a pobreza absoluta dos mais mar·
sinalizados.
Enatural, portanto, que u abertura politica, em que tanto nos empenha·
mos, ponha agora, à mostra, algumas dificuldades.
E natural que empregados e empregadores se innijam, mulUumente, ai·
gumas feridas. O que não é natural eque os ânimos se inflamem. E. que as di·
vergências sc exagerem, vertiginosamente, descumbando pura o extremo d~s
greves ou da violência untes mesmo que se estabeleça o debute aberto, cm eh·
ma de cooperação e entendimento,
As normus de conduta, Sr. Presidente, niio podc:m servir de letra morta.
E preciso rever a Legislação Trabalhista, principalmente u das greves, com o
objctivo de buscur u justiça nus relnções do trnbulho, num clim11 cm que m
purtcs possum entender-se, não como inimigos, nem mesrno como meros pu r·
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Permite V, Ex• um aparte'!

O SR. JOSt LINS (ARENA - CE) - Com muita honra.
O Sr. Alberto Silva (ARENA- PI)- Ouço o discurso de V. éx• com a
maior admiração, que já é de minha parte- V. Ex• bem o sabe- um tributo à
sua inteligência c à sua compreensão, quando está encarregado de resolver
problemas, como já tem demonstrado em várias oportunidades de sua vida

pública. As palavras de bom senso, empregadas por um engenheiro e por outros colegas que aqui lhe apartcaram, são palavras que devemos empregar
nesta hora cm que todos os problemas que V, Ex• acaba de levantar são reais,
necessitam da compreensão de todos os brasileiros. Aproveito para dizer a V.
Ex• que o que me faz admirar a figura do Presidente João Baptista Figueiredo
é exatamcnte esse bom senso de não deixar extremar as greves que se sucedem
-como bem disse V. Ex•- c fazer com que as classes nelas envolvidas che·
gucm a um entendimento, não como inimigos, sem que Sua Excelência tenha
usado, nenhuma vez, a força extrema. Neste aparte, comungo com as idéias
de V. Ex• Este grande País tem realmente soluções para os seus problemas
na compreensão de seus filhos c na ordem democrática que todos estamos
buscando. Parabéns a V, Ex• pelo discurso que está fazendo,
O SR. JOSt LINS (ARENA- CE)- Muito obrigado, nobre Senador
Alberto Silva.

Tenho absoluta certeza de que os homens equilibrados deste Pais estão a
postos para que o nosso destino realmente se ressalve e possamos ajudar nos·
'iO povo, desde as camadas mais pobres, que tanto esperam de nós,
Acima de tudo é preciso compreender que a solução que buscamos, asolução de que o Pais precisa não se esgotará, jamais, no estabelecimento apenas de salários justos para alguns, ou acima das possibilidades da empresa,
para outros.
É preciso que não nos iludamos. b. preciso tomar consciência renovada
de que precisamos combater a inflação c impulsionar de novo, com firmeza, o
desenvolvimento econômico a taxas elevadas, para poder cuidar de faixas da
população ainda mais pobres do que aquelas que hoje se beneficiam dos dissí·
dias c das greves.
O desemprego, a transformação das nossas estruturas, a formação e a es·
pecialização profissionais, o progresso tecnológico c uma nova maneira mais
justa de distribuir a renda, são.objetivos que não devem ser prejudicados nem
mesmo esquecidos pela exacerbação ou pelo clamor de obstinadas discussões
cntn: as partes,
Desejo, Sr. Presidente, fazer uma profissão de fé.
Estou convencido de que o verdadeiro trabalhador Brasileiro está cons·
ciente de suas responsabilidades.
Estou certo de que os sindicatos responsáveis não de~ejam transformarse apenas em máquinas de elevar salários e que os empregadores nilo desejam
ser confundidos com o Lcviatã que Hobbes descreveu - um instrumento im·
placávcl de exploração do homem pelo homem. Nem isSo a consciência nacional aceitaria.
Sobretudo, estou convencido de que ambos, empregados c empregado·
res, compreendem que o objetivo da negociação é a realização da justiça em
busca, inclusive, do revigoramcnto da unidade produtiva, cuja função social
não se esgota apenas, cm benefícios de seus integrantes dirctos. A empresa
tem. sem dúvida, uma função mais ampla a cumprir dentro da sociedade. E é
isso que todos nós dela esperamos.
Sr. Presidente, foram esses os problemas que nos preocuparam durante o
Ciclo de Estudos que realizamos na ESG.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES) -

Permite V. Ex• um parte1

O Sr. José Llns (ARENA- CE) -Com o maior prazer, nobre Senador

Dirceu Cardoso,
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador José Lins, ouvi o

seu discurso e aguardava o momento cm que pudesse testemunhar a V. Ex•
esta mesma impressão que tive da Escola que, cm épocas diferentes, nós um·
bos cursamos. A Escola Superior de Guerra me deu, primeiro, a impressão de
humildade, nus suas instalações toscas, sem ostentacilo, sem luxo. Nada vi
muis simples cm todas as obras públicas cm que tenho entrado. Segundo: o
~:umprimento do dever; terceiro: o emprego do tempo c sua duração; quar·
to: n permanente presença do Brasil em todos os nossos estudos. Todo o nos·
so tempo empregamos ali, sejam os oriundos de que Partido for, de que cate·
goria for, de que e~tado de pobreza ou de riqueza, de tudo. A presença do
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Br<t.~il é pamancntc cm todos :I~Juclcs que p:tss:1111 pela Escola Superior de
O Sr. J>lrccu Cardoso (MDU- ES)- Começa por ai. /-lá estudos que
Guerra. SC'i que V, Ex• deixou lú renome, pel;.1 sua atuuçt1o, pela sua partici· ni"w cst;'to :w ;dcuncc de V, E., •.
paçiio, pelos seus cstuUos, pelo seu patriotismo. Portanto, congmtulo-mc
O Sr. Jubon Uurrcto (l'v1 DB- SC)- f: pena que seja uma socicd:tUc ~e
com a Escola Superior lh: Guerr:1, através de V, Ex•, pelo :dto nivcl que essa
creta; deveria .~cr ahert:t i1 N:tç~o.
Escola imprime a todos aqueles que por Iii passam, urnn liberdade de dehmc
O Sr. Dirceu Cardoso (MDU- ES)- V. E.'<' quer moUilicar a organi·
que cm nenhuma purte se registm: ii liberdade com responsnbilidadc. Os lJUe
l;í niio foram, :1inda um dia iriio, c registrarão isto: lil não se aprende n:1d:1 da taç;'io Uc unm Escol<l 'luc viso1 prcpar:tr lideres pura o Pais.
gucrw, lú se apre11dc o nmor no Brasil, preparando-nos exatamcnte para os
O Sr. Jalson Barreto (MDB- SC)- De muncira hloqucadu.
grandes caminhos du paz. Lá se harmoniz<~ o militar com o civil, que, de mi\ os
O Sr. Dirceu Cardoso (Mil O- ES)- E :1 mcsmu cohiu 'Iuc moUilicar :1
dudas, poderão fazer o progresso deste Pais, m:ls, desavindos, nUa encontru·
ri'lo o caminho pelo qual trilharemos, ao encontro dos nossos grandes desti· cscol:t por onde V. Ex• pussou, porque lá só entra quem fuz vcstibulur. Portanto, nu Escola Superior de Guerra só entmm bmsilciros ...
nos.
O SR. Jose LINS (ARENA- CE)- Nobre Senador Dirceu Curdo·
O Sr. Jalson Barrero (M DB- SC) -Os escolhidos. Quuis são os criso, hfl colegas que nos agradam quando interferem no nosso pronunciamen· térios'!
to. V. Ex• é um deles, pela sua clarividência, pela sua inteligência. Aproveito
O Sr. Dirceu Cardoso (M DB- ES)- Exutumcnte. Como nu escola cm
este momento para lhe dizer que V. Ex• deixou um nome muito bem recebido que V, Ex• entrou.
naquela Casa, Com que carinho ali se referem à passagem de V. Ex• na ESG!
O Sr. Jal50n Barrelo (M DB- SC) - Pelo menos havia oportunidade
Essa impressão eu a colhi e a transmito, agora, a V. Ex• Muito obrigado pelo
par:1 todos.
seu aparte,
O Sr. Jal50n Barreto (MDB- SC)- Permite V. Ex• um aparte?
O Sr. Dirceu Cardóso (MDB- ES)- Sr. Presidente, peço que V, Ex•
me
gar:tnta
o direito de falar. NUa admito que me apurtc:iem sem pedir. Eno SR. Jose LINS (ARENA- CE)- Com grande sutisruçüo, nobre
tão, nobre Senador, a Escola recruta brasileiros, De fato, não recruta o opeSenador Jaison Barreto.
rário, porque prepara lideres. Há que atender a uma série de exigências. Devo
O Sr. Jalson Barreto (MDB- SC)- Nobre Senador José Lins, ucom· diler que participei, como conferencista, na Escola, ao lado de- longe de
panhei os tópicos finais do seu pronunciamento, e, dado o adiantado da hora, mim comparar - José Sarney ...
não me é permitido fazer reparos maiores a algumas colocações, que evidcnw
O Sr. Jalson Barreto (M DB - SC) - Sem comentários.
temente não as oceito. Seu pronunciamento é da maior dignidade. V. Ex• ex·
põe sw.1s convicções, o que permite discussões mais amplas em outra oportuO Sr. Dirceu Cardoso (M DB ES)- ... Célia Borju, e ao ludo de Manso
nidade. No que diz respeito à Escola Superior de Guerra, reconhecendo o cs· Arinos de Melo Franco.
forço que L;a fez, dentro do seu enfoque, que é fechado, que é elitista, à proO SR. Jose UNS (ARENA - CE) - E de Dirceu Cordoso.
cura de soluções para os problemas do povo brasileiro, esperamos nós - c,
quando digo nós, digo a Nação br.tsileira -, esperamos que, num futuro,
O Sr. Dirceu Cardo50 (MDB- ES)- Participei duas vezes de debutes,
com esses novos tempos de abertura, ela não se limite a ouvir apenas os seto- falando francamente o meu pensamento.
res privilegiados do País, mas ouça também, democraticamente, o ponto de
O Sr. Jalson Barreto (M DB- SC)- Que, aliás, todo mundo conhece,
vista da Oposição que sempre foi impedida de participar dos seus debates. I! a
restrição que faço com a maior grandeza, porque entendo que uma insti·
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Eu não expresso é a esquerda do
tuição como essa que está a formar lideranças no Pars, não pode e não deve meu Partido, isso eu não expresso.
omitir a presença de setores da maior responsabilidade do Pars que, até agow
O Sr. Jalson Barreto (MDB - SC) - V. Ex• não representu nada.
ru, não se puderum fazer ouvir.
O SR. JOse UNS (ARENA- CE)- Mas expressa o pensamento
O SR. Jose LINS (ARENA- CE)- Nobre Senador Jaison Barreto,
brasileiro em extensüo muito maior, nobre Senador.
ugr:tdeço o apurte de V, Ex•, e acho que V, Ex• me deu a oportunidade de traO Sr. Dirceu Cardo!IO (MDB- ES)- Exutumente. Sou o centrista.
zer u informação de que a Escola pretende, realmente, ampliar o número de
seus estagiários mas, jil hoje, ampliou os seus cursos para essas unid:~des noO Sr. Jalson Barreto (M DB- SC)- Começou o preconceito e as acuV<IS de estudos rápidos, e est6, hoje, recebendo muito 01ais ulunos do que :m- sações gratuitas. Eu repudio!
Ies.
O Sr, Dirceu Cardoso (Mi>B- ES)- Mas represento o pensamento de
O Sr. Jaison Barreto (MDB- SC)- Se me permite~ Eu n~o estou preo·
cu pudo com o número de alunos, estou preocupado com os professores, por· uma :tia do meu Partido,
que hú uma restrição c V. Ex• nilo tem como ncgur,- de que durante todo
O Sr. Jalson Barreto (M DB - SC)- Dedo-durbtu.
esse período da Revolução, a seleçüo do que lú se prega c do que l:l se dil, foi
O Sr, Dirceu Cardoso (M DB- ES)- Represento o pensamento de um:t
fcitu, bloqucundo a participação da inteligência nacional pelo único inconve:tia do meu Partido.
niente, no entender da Escola, de defender pontos de vista que não condizhtm
com a realidade brasileira.
O Sr. Jaison Barrelo (M DB- SC)- Francamente minoritáriu, diminu-

O SR. Jose LINS (ARENA- CE)- Se V. Ex• me permite, o meu
discurso vai responder ao aparte de V, Ex• V. Ex• vai ouvir, u resposw está
exat:.tmcnte no texto,
O Sr. Jalson Barreto (MDB- SC)- Estarei atento.

1:1.

O SR, Jose UNS (/\RENA -CE) -

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- E o que V. Ex• pensa. No dizer de

V. Ex•, V. Ex• cst(l é muito enganudo.

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Permite V. Ex• um apurtc'!
O SR. Jose LINS (ARENA- CE)- Com o muior prazer, Scnudor
Dirceu Curdoso.
O Sr, Dirceu Cardoso (M DB - ES}- Nobre Scnudor José Lins, ouvi o
iipHrte do nobre Senudor Jnison B:.trrcto; divirjo fronUtlmcnte do pcns:tmt:nto
de S. Ex'. O S~:nudor Juison Barreto não conhece a Escolu, ignoru ~cus méto·
dos ...

O Sr, Jai>on Barreto (MDB - SC)- E o que pcnsu V. Ex•.

O Sr. Dirceu Cardoso (M DB - ES) - ... ignora os seus estudos, ...
O Sr, Jalson Barreto (M DB- SC)- E o que pensa V. Ex•. Tenho todu
Uocumcnl:lçiio rJ:1 Escolu Superior de Guerra. Leio com muito cuidado c
nmito cminho.

Nüo apoiado!

O Sr. Jnlson Barreto [M DB- SC) - A ala dcdo·duristu.
O Sr. Dirceu Cardoso (M DO - ES)- V. Ex• vai ver, que n:1 horn de
ilpumr a manteigu, no nos~o Partido, quem é minoria, quem é maiori:1. Est(l
redond:tmentc enganudo, c v;1i ver a hora que está próxima, nl1o vui demorur
meses, cst:I por dius. Na upuruçào du mantcigu V, Ex• vai ver quem ticu com
o torresmo c quem fica com a n111ntcig:1. Enulo, nobre Scnudor, começu por
iiÍ, f<rt.-sc criticut) Escola, joga-se pedru nelu mas daqui 11 dius vamos ver outro
pensamento a respeito da Escola, quando por J(l f<1lurcm Paulo Bratisard,
Fmneo Montoru .. ,

O Sr. Julson Datrrcto (M DU- SC)- Finalmente. I':. a crltic<l que ternos
a fu1cr.

11

jú

O SR. JOSt UNS (ARENA- CE)- Não hi1 muis o que di1cr, V. Ex•
tuUo.
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O Sr. Adcrbal Jurcm11 (ARENA- PE)- Permite V. Ex• um aparte?
O Sr. Dirceu Cardo!;() (MDB- [~SJ -l:.,;atamcnte. Portanto, parub~n:-.
i1 Escola, que é uma preparação de homens que têm posiçUo no fenómeno
O SR. JOS~ LINS (ARENA -CE)- Com o maior praw, nobre Se·
político nacional. E1otá preparando h~ 30 :.tnm c cstu abcrturu que se cstú fu- nador.
t.endn através de homens que por lá pussaram, se não é a abertura total, é a
O Sr. Aderbal Jurcma (ARENA- PE)- Eu nUo poderia deixar que V.
uherturu que pcrmitem us l.!ondiçõco; brasileira~. na utual conjuntura.
Ex• c.oncluisse seu discurso, sem trazer minha participaçUo, quando V. Ex•
O SI!. JOS!: LJNS (ARENA- CE)- Nobre Senador Dirceu Cardo· fala numa escolu que me ~ muito grata, porque foi fundada pelo eminente
so, V. Ex• expressa, sem sombm de dí1vida, o pens:1mcnto de uma gn111de par- Marechal Oswaldo Cordeiro de Farias, que: governou Pernambuco, de cujo
cela da fam!li:1 brasileira: aquclu é uma das maiores escolas de brasilidadc governo fui um dos elementos que com ele trabalharum. Lembro-me bem
dc.:stc Puís: nuda tem de fechada, está aberta .:10 debate com a maior libcrdade d~.: que o Marechal Oswaldo Cordeiro de Farias trouxe para o Governo de
para todos os brasileiros de hoa vontade.
Pernambuco a sistemática du Escola Supenor de Guerru, no sentido de que
O Sr. lo manto Júnior (ARENA- BA)- V. Ex• me pcrmitc um aparte? todos os Secretários, após IOdias da posse, apresentassem um pluno de trabalho. Naquela época pouco se falava cm planejamcnto, cm planificação, mas
O SR. JOS!: LINS (ARENA- CE)- Com o maior pruw, nobre Se·
já a Escola Superior de Guerra cuidava desse assunto e ela foi, sem dúvida,
n:1dor.
uma precursora no Brasil dessa sistemática universitária de planejamenlo. E
O Sr. Jalson Barreto (M DB- SC)- Essa história de boa vontude part:· V, Ext que i; um homem de planejamento, haj;! vis tu que foi superintendente
ceado Alzira Zarur.
da SUDENE, deve ter tido a mais grata satisfaçlio nesse reencontro com suas
idéias na Escola Superior de G ucrra, E cu como observador universitário de~·
O SR. JOS!: LINS (ARENA- CE)-~ que também existe a história
sa
Escola, estou de pleno acordo com as palavras do Senador Dirceu Cardoso
du má vontade, também muito conhecida do Pafs.
quando aparteou V, Ex• Em verdade a Escola Superior de Guerra não tem
O Sr. Lomanlo Júnior (ARENA- BA)- Nobre Senador Josi: Lins, V, uma ideologia formada, ela procura, isto sim, analisar os problemas brasilei·
Ex• ao fazer o relato, nesta tarde, da sua participação no ciclo de estudos rcn· ros, c dar um conteúdo expressivo a esses problemas para que os homens que
lizado pela Escola Superior de Guerra revela, mais uma vez c, para nós não cursam a Escola Superior de Guerra possam prestar seus serviços nas várias
surpreende, a sua competência c imprime, no seu discurso, ao analisar a áreas da atuação pública ou privada deste Pafs. De maneira que o Senado da
problemática nacional, caracterfsticas humanfsticas que de todos nós merece República se engrundece com a dissertação de V, Ex• sobre o funcionamento
a apreciaçiio c os aplausos. V, Ex• descreveu muito bem os objetivos e o de- dessa Escola que é: um patrimônio cultural do País.
sempenho da Escola Superior de Guerra, cuja trajetória acompanho como
O SR. JOS!: LINS (ARENA- CE)- Nobre Senador Adcrbal Jure·
brasileiro ciente da admirável contribuição de uma Escola de formação de
ma, sua inteligência, seu brilhantismo c seu conhecimento nUa só honram o
líderes.
meu discurso, mas trazem o testemunho de um homem que tem vivência, CO·
Nenhum depoimento poderia ser mais insuspeito do que o do nobre Se·
nhecc nossas problemas, e sabe que a maneira como esses problemas são ana·
nadar da Oposição, esta figura admir6vel c respeitável de Dirceu Cardoso.
lisados ê fundamental. Talvez nenhuma escola tenha um método mais ade·
A Escola Superior de Guerra merece de todos nós, a admiração, o reco·
quado para essa análise, hoje no Brasil, do que a Escola Superior de Guerra.
nhccimento pela formação desta plêiqdc de homens, na preparação desta elite
Muito obrigado pelo aparte de V, Ex•
dirigente c quando me refiro a elite, faço-o cm termos de valores. Portanto,
Desejo ressaltar, Srs. Senadores, a participação nessas conferências, de
cumprimento V. Ex• pelo seu brilhante discurso. V. Ex• faz um relato do seu
aproveitamento c mostra, mais uma vez, o que é a Escola Superior de Guerra, um brilhante colega, membro destacado desta Casa: o Senador Franco Mon·
e analisa certos problemas que todos nós desejamos que caminhem para so- toro, extraordinário expositor, brilhante na defesa de suas idéias, honrou o
Senado Federal com a lucidez de seu pensamento. Sua natural posição critica
luções que sirvam sobretudo aos interesses nacionais.
No concernente a outros aspectos do brilhante pronunciamento de V. Ex• em relação ao Governo, bem demonstrou o clima de ampla compreensão
nesta tarde, tenho a satisfação de adiantar que a mensagem a ser enviada pelo com que, ali, se recebe a discussão aberta, tUa necessária à validade das con·
Governo dcntro de:: poucos dias, ao Congresso Nacional, propondo uma nova clusàes consensuais.
polític:t salarial, constitui a demonstração de:: que o Governo Quer estabelecer
A Escola Superior de Guerra, Sr. Presidente, revelou-se para mim como
esse diálogo imprescindível c necessário, diálogo trilateral - empresários, uma grande forja onde se caldeia o pensamento nacional. Nós nos orgulha·
trabalhadores e Governo- no sentido de serem atingidos os objctivos da mos dela. Todos os brasileiros podem e devem dela se orgulhar. Ali, como
mais justu distribuição de renda, a fim de que seja obtido o indispensável num cadinho onde se fundem os mais ricos metais, combinam-se as jóias mais
cquillbrio ~.:ntrc a força do trabalho e a força do capital. QuandO o Govc::rno, raras do pcnsamc::nto nacional, c as gemas mais preciosas de: nossã cultura,
nessa Mensagem, propõe que essas revisões sejam semestrais e assegura para pura moldar a grandeza do Pafs.
aqueles assalariados de baixa renda uma participação maior é visando preci·
Pelos seus corredores desfilaram e desfilam, num cortejo impressionante
s:uncnte corrigir as distorções suJarias decor~entes da innaçào e d:starle valo· de professores c alunos, civis e militares, a fina flor de todas as rcpresen·
nza sobretudo, a força do trabalho. Cu'!lp~1mento ~ortanto V· ~x• 7~faço, ttações nacionais, A mulher brasileira estA também presente. Se chamarmos
nesta hora, em nome da bancada da ma1ona ~~la bnlhante contnbu1ça~ que ali pelo seu nome- uma voz ecoará, a mais, pelo bem do Brasil. Registro Sr.
tmz neste _fim da ta~de. Homem c~mpetentc, dmge .todos os seus conhcc1m~~- Presidente, com satisfação, essa impressão que me causou aquela grande aca·
tos dentro de uma linha humanfst1ca que pode serv1r de exemplo aos que m1h· demia de estudos brasileiros, durante os dias que ali passei.
tum na vida pública.
E termino.

o SR. JOS!: LINS (ARENA- CE)_ Muito obrigado, nobre Senador
Lomanto Jímior. Agradeço a

v.

Ex•...
.
.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes. Fazendo soa.r a ~ampumha.)Lcm~ro ao nobre Senador que temos uma sessão extraordmána às 18 horas e
30 mmutos.

Srs. Senadores, o estado moderno caminha rapidamente para humanizar

o desenvolvimento cconomJco, tornando ma1s ampla e abrangente a JUSUÇ<~
distributiva, atravês de uma farta legislação, notada mente relativa a proteção
ao trabalhador, à infância, à velhice, aos enfermos c aos desamparudos, mus,
principalmente, num contexto cm que a empresa passa u exercer um papel
fundamental, na distribuição da riqueza. Esse é o caminho da justiça. ~ver·

O SR. JOS!: LINS (ARENA- CE)- Estou terminando, Sr. Presiden· dnde que, ideologias e• tremadas têm, violentamente ou não, desfigurado, em

te:. Muito obrigado pela observação.

nome dessa justiça, o que hti de mais sagrado para o homem, que é a liberda·
de.

Sr. Presidente, foram esses os problemas que nos preocuparam durante o
O ser humano, porém, não cessa, de buscar o seu destino, que se perligu·
ciclo de estudos que realizamos na ESG.
ra justo e livre ao mesmo tempo.
Durunte esse ciclo o Corpo Permanente da Escola nos brindou com uma
E ele o encontrará, eu estou certo disso.
criteriosa scleçUa de conferencistas cujas palestras deixurum, em cada um de
Cada geruçi\o paga caro pelos seus próprios erros c pelos erros das ge·
nó.,, uma viva imrres.'illo dn inteligência, da culturu c da melhor experiênci:~ ruções anteriores - mus cuminha também um passo a mais, lirmemcntc,
rumo :10 ideal colimudo.
hr:tsileira.
Sem yue ~.:uihu quulquer rcsponsubilidudc Uquclu Escola, pelas suus ide·
Nesse sentido, nUa~ dincil ver, Sr. l-'residente, que, umu trcmendu liçr1c
iil'i, cuJa um desses confcn:ncistas se expressou livremente, debatendo os US· e.~tú sendo aprendida pela humunidade.
Pois bem.
suntm ~nrn inteira liherdadc intelectual.
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Que nós, que purticipamns desta Casu possumos compreender, também,
~.:ssa lição, c mravés dela, contribuir para a paz sociul, c p·>~ra lUll<l comcepç~HI

nova c vcnJmleirumentt: cristã do homem c da sociedade.

Ent o que cu tinha

<1

dizc:r, Sr. Presidente. (Mui to bem!)

Sch·mbro dt I 'J7t,\

úc ll:lllJrl'J.;l permanente. O :trt. JO d;1 Lei nv 6,019, de 1~74, nilo per·
mltc tr;lll;Jlho tcmporilrio por pr~1w superior a três mcM: .... UJtrara~·
!'t;lllllo esse praw, tem-se como cmprc:~ador o u~uário do~ 11erviços,
conlisurando·sc t:Stc como solidário, pnru os efeito~ do .arti,!!O 2v, §
2•, da Cl.T."

DISCURSO PRONUNCIADO /'ELO SR. JAISON
BARRETO NA SESS,lO DE 30.8.79 E QUE, ENTREGUE À RE·
V/S,lQ DO OR,JDOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMEN·
TE.

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senudorcs u situuc~o dos vigil:mtes buncfirios, como a de outrus categorias congênc:res, já é por demais conhccidu de
todos nós. A solução evidente e justa, contudo, ainda tardu, desafiando o
bom senno e as leis próprias. Todos reconhecem o estado de ilegitimidade em
O SR.JAISON BARRETO (MDB- SC, Lê o seguinle di"urso)- Sr. que se encontram as empresas que exploram esse tipo de prestação de ser·
Presidente, Srs. Senadores:
viços. Não há discrepflncia no reconhecimento unânime, pela jurisprudência,
Nos últimos tempos, vozes autorizadas no Congresso Nacional, na im- dos direitos que assistem a tais categorias. Ocorre, no entanto, que, apesnr
prcnsn falada, escrita e televisada, nas entidades reprcscntutivas de categorias dessas decantadas verdades, as categorias cm questão continuam a ser des·
profission~is e, até, nos meios jurídicos do Pais, têm manifestado o seu incon- sangradas. cxplorudas c manejadas por empresários inescrupulosos que uufc·
formismo com uma situação que revolta a consciência de uma nação que se rem lucros fabulosos à custa do trabalho alheio, recebendo alta contrapres·
apresenta como das mais avançadas cm matéria de legislação social. Refiro· taçào pelo trabalho realizado, mas entregando ao seu executor uma parcela
me, Sr. Presidente, ao grave problema das empresas locadoras de serviço, as ínfima c dcsprezfvc/ do que cfetivamcnte arrecadam.
quais, f~zendo tábula rasa das prescrições legais específicas, continuam a pro·
Urge. portanto, que as autoridades governamentais ponham fim a essa
mover a Jocaçilo de serviço permanente, contrariando frontalmente a lei c pr:Hicu exploratória condenável, editando as restrições necessárias ao reco·
criando uma situação extremamente prejudicial às categorias de trabalhado· nhccimento do direito dessas categorias, dentre as quais, apontamos como
rcs que servem de objcto às suas especulações fraudulentas.
exemplo marcante a operosa classe de vigilante bancário. (Muito bem!)
Nesta Casa mesmo, Sr. Presidente, vários eminentes colegas vêm abor·
dando o problema, apontado, com riqueza de detalhes, as manobras que se DOCUMENTOS A QUE SE REFERE OSR. JA/SON BARRETO EM SEU
verificam, no sentido de descaracterizar a atividadc contínua c permanente de DISCURSO:
certos serviços, com o exclusivo objctivo de favorecer interesses das empresas
Florianópolis-SC, 23 de julho de 1979
locadoras, cm detrimento das classes menos favorecidas c violentamente ex·
pioradas.
Numerosas são as categorias de trabalhadores inclufdas nesse condená- Sr.
Flãvio Cnvalcanti
vel expediente exploratório. À guisa de exemplo- que servirá de puradigma
TV. Tupi
As demais- tomemos a atividade de vigilância bancária, analisando, ainda
Rio de Janeiro- RJ
que em largos traços, as suas principais características.
Prezado Senhor:
Como se sabe, o Decreto-lei n• 1.034, de 1969, disciplinou as medidas de
segurança obrigatórias para estabelecimentos de crédito, onde haja .. recepção
Os abaixo-assinados, todos vigilantes bancários de Florianópolis-SC,
de depósito. guarda de valores ou movimento de numcrãrio", sujeitas a sa- vem acompanhando com o máximo interesse a sua cruzada cm favor de nossa
ques, assaltos ou roubos. Para atender essa finalidade, foi instituída a catcgo· classe c dos guardns urbanos.
ria de Vigilante Bancário, a qual, no exercício de sua função legal, acumula as
Pela presente, nos permitimos chamar a atenção para aspecto.r legais que
funções de vigília, vigilância c de atendimento de Portaria. Realiza, assim, se relacionam com as empresas locadoras de milo.dc~obra c com u nossa si~
sem sombra de dúvida, uma atividade permanente, pois obrigatória c essen- tuação de guardas bancários.
cial ao funcionamento bancário, conforme estabelece a lei cspecffica.
As empresas locadoras só cstUo autorizadas a fornecer mão-de-obra tem·
A existência. pois, de empresas locadoras de serviço com caráter não porária, nos termos da Lei n9 6.019/74, e jamais de forma cont(nua c perma·
temporário constitui, assim, atentado às normas legais vigentes, contrarian· nente.
do, inclusive, a jurisprudência dos nossos Tribunais. Assim entendeu, por
A atividade básica dessas locadoras C, portanto, ilegal. Mesmo assim,
exemplo, o TRT da 9• Região, com o seguinte acórdão:
proliferam em todo o Brasil tais empresas, que vivem da exploração do traba·
"O Vigilante Bancário, ainda que controlado por empresa de lho h um ano, como já denunciado cm seu programa.
A conseqUência dessa interpretação da lei- já rcufirmadn cm sucessivas
Segurança c Vigilância, é bcncnciário da jornada reduzida de trabndecisões de tribunais trabalhistas- é que nós, vigilantes bancários, não co.ns·
lho prescrita no art. 224 da CL T."
titufmos uma categoria ;l parte, Snmo.r bancários, para todos os efeitos de lei,
No mesmo diapasão opina o TRT da 4• Região, com o seguinte acórdão: e com direito, pois, a todas as vantagens daf decorrentes, inclusive a jarn:1da
"Se o serviço é permanente, sem estar curacterizuda u necessi· reduzida de trabalho, que para os bancos é de 6 (seis) horas.
O vigilante bancário é, na prática, um funcionário do banco. não da lodadc transitória de substituição de pessoal regular ou acréscimo extraordinário de scrviço na mesma cmpresa cliente, o contrato se cs- cadora. Somos os guardiões dos bens do banco, inclusive com funções poli~
tabelece entre esta c o empregado, cm face de evidente fraude à lei." ciais. Abrimos o estabelecimento de manhã c o fechnmos à noite, Encaminha·
mos a clicntc:lu às várins secções do estabelecimento. Prestamos informações.
M us. Sr. Presidente, por que as empresus rccorrcm a esse expediente, ne· Muntemos cm ordem as mas. Recebemos materiais c correspondências da
gundo os legítimos direitos aos empregados assim contratados? A rcspostn é a~éncia. Atendemos o telefone, transportamos valores, etc.
evidente:: procuram, por esse meio, fugir ao regime de garantias que us leis esAs empresas locadorus de mllo-de·obra só têm u função de nos rc\:rutar c
tabelecem pura a categoria de empregados vinculada à sua atividude. Desta (mal) treinar. Nossa subordinação é, sem ncnhumu dúvida, ao banco.
sorte, ao vigilante-bancário são negadas as prerrogativas da categoria de banApesar dessas evidências, perdura uma situação de ilegalidade flagrante,
cário, ou seja, o direito às vantagens denominadas internas c externas, consi- que só benenciu os donos dessas empresas locadoras, cm prejuízo de milhares
deradas como tais: pagamentos de gratificações, ajudas, participações, c van· de modestos trabalhadores. Modestos, mas lltcis c necessários.
tugcns defluentes de convenções colctivas.
Nosso apelo, pois. Sr. Flávio, através da grande tribunu que é o seu pro~
Aliás. u opcraçiio, chamada indireta, da contratação de empregado por grumu. para que nele se suscitem tumb~m as questões aqui levantadas: A sim·
uma empresa purn servir u outra, é explicitamente regulada pela Lei nv 6.019, pies observância da lei ajustará us empresus locadoras. às finalidades paruus
de 1974, a qual encontra, nu jurisprudência dominante, u seguinte posição: quais foram criadas, que elas excedem e exorbitam impunemente, c impedirá
''Trabulho Temporário- Locuçüo de Milo·de-Obra. A possi· que milhares de empregados como nós continuem sendo explorados pelas
•
bilidudc de contrutuçilo de empregudo por uma emprcsu puru prcs- mesmas.
Nosso apelo, também, às nutoridudes do l1ufs, aosjuristus,jufzcs de tri·
Wr serviços cm outra é regida pela Lei n~ 6.019/74- Ni'io se udmitc
que essu situuçào possa ocorrer de formu Pamanentr, porque tu! hunuis tmbulhistus, polfticos, a quem tem poller de decisão no Brasil, pllril
equivaleria à cxploruçào do trabalho humano- TRT 4• Resiilo," colocur ponto finul ncssu situ:tçilo que muis do que ser ilegul, é imoml c dc!otU·
''Trubulho Temporário- Vigilância Buncltriu -O trubulho munu.
Muito obrigado,
temporf1rio ni'io é computrvt:l com o serviço de vigilünciu llund1riu,
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Port<mto, a intcrmcdiilçào a que refere o artigo 4~' transcrito não deve ser
intcrprct:1da contra seu texto litcrnl c preciso: permitindo o agenciamento da
DA ILEGALIDADE E FRAUDE NO CONTRATO DE TRABALHO mão-de-obra, autorizou as empresas especializadas a preparar c habilitar pes·
soal pilra prestá-la, sem qualquer referência, mesmo indireta, à possibilidade
1. Trabalho temporário: lncompadbllidade com o serviço permanente
llc locação de serviços,
E ilegal a exist~ncia de empresas de locução de serviço permanente. A Lei
DOC 3
n~' 6,0 19, de 3 de jandro de 1974, proibiu de modo terminante c absoluto, a
constituição de empresas que tenham por fim a locação de trabalho contínuo,
(TST. RR. 2.150/74, ac. da 2• Turma, rei. o Min. Luiz Roberto de Readmitindo somente a possibilidade de a mão-de-obra ser tomada por uma zcnde Puech, in LTr. 39/659.)
empresa a outra, cm carátcr excepcional c temporário, limitado o prazo de lo·
Z. Da solidariedade
caçilo ao mllximo d~: três m~:scs c única c e:w;clusivamcntc para atendimento
emergencial da empresa-cliente, quando ocorrer:
O trabalho "temporário" não é compatfvcl com o serviço de vigilância
u) nccessidude transitóriu de substituição de seu pessoal regular c per- bancária. Obrigatoriamente, os estabelecimentos de crédito devem possuir vim:lncnte, na hipótese de redução imprevislvel de seu quadro;
gilantes bancários, em seus quadros de pessoal, como empregados registrab) necessidade temporária decorrente do acr~scimo imprevisível de ser· dos, fazendo jus a todos os direitos assegurados aos demais funcionários.
viços.
Não os possuindo, tém as empresas bancárias fraudado a lei ao contratar de
Não há qualquer dúvida a respeito. O emérito professor João Antonio Empresas Prestadoras de Serviços, em caráter permanente, funcionários para
C. Pereira Leite, Juiz do Tribunal Regional do Trabalho, 4• Região, é incisi· seus serviços de:
vo:
a) porteiros;
b) vigilantes bancários;
A Lei n~' 6,019 marginalizou a empresa de serviço permanente.
c:) limpeza e conservação;
Reconheceu apenas a atividadc da cmprcs<:~ urb<:~na de trabalho tem·
d) ascensoristas, telefonistas e outros.
porário (art, 3~'), cujo funcionamento depende de registro no Depar·
A CLTem seu art. 226, estabelece que esses funcionários são ba:1cários.
tamcnto Nacional de Mão-de-Obra do Ministério do Trabalho (art.
E a contratação dos serviços de Empresas Especializadas, que exploram o
5~'), atendidos os requisitos que menciona (art. 69), dentre os quais se
bulho humano, caracteriza fraude à lei.
destacam a nacionalidade brasileira dos sócios (a) c o capital social
Como conscqUéncia, a empresa-cliente, participando diretamente
mínimo de quinhentas vezes o valor do maior salário mínimo vigen·
fraude, é responsável c solidária para todos os efeitos do contrato de
te no País (b). Nem se pense secundáriõl a questão, no plano soci01l.
do obreiro, como têm decidido nossos Tribunais:
Sob o rótulo do "trab01lho temporário" se vem fornecendo largaSe o serviço é permanente, sem estar caracterizada a ne<:CS!:id:Jmente trabalho contínuo, a estabelecimentos de natureza diversa,
dc transitória de substituição de pessoal regular ou acréscimo
inclusive ao próprio Poder Público.
traordinário de serviço na mesma empresa-cliente, o contrato
(in EMENTÁ RIO DE JURISPRUDENCIA DO TRT. 4• Região,
tabelece entre esta e o empregado, cm face de evidente fraude à
n• 9, páginas 3/9).
(TRT. 4• Reg., R0.2.805f76. rei. Pery Saraiva, in
Aliás, a ilegalidade da existência de Empresas Prestadoras de Serviço
Tribunal Regional do Trabalho da 4• Reg., n• 10, pãgs. I
com caráter permanente é assim declarada na jurisprudência:
FRAUDE. EMPRESA FORNECEDORA DE ""'o"LmJ.
A utilização do empregado, através de empresa interposta, pela
TRABALHO TEMPORÁRIO- LOCAÇÃO DE MÃO-DEpresa fornecedora de trabalho, com orientação, fiscalização c
OBRA. A possibilidade de contratação de empregado por uma cmreção do seu pessoal permanente, constitui fraude se não rcconlhec:e,
presa para prestar serviços em outra ê regida pela Lei n~' 6.019/74,
no empregado, um seu efetivo trabalhador.
Não se admite que essa situação possa ocorrer de forma PER MA·
(TRT. 5• Reg., R0.636f77, rei. Negreiros
NENTE, porque tal equivaleria à exploração do trabalho humano.
LTR.42/619).
(TRT. 4• Reg., R.O. 249f77, rei. ALCINA T. A. SUR·
REAUX, in LTr. 41/1.216).
3. Empresas de cridlto - a aova realidade oodal
TRABALHO TEMPORÁRIO - VIGILÂNCIA BANCÁRIA. O "trabalho temporário" não é compatível com o serviço
O modelo económico implantado no Brasil, nos últimos anos,
de vigilância bancária, de natureza permanente. O artigo lO da Lei transformações radicais no sistema bancário brasileiro. A estrutura
n• 6.019, de 1974, não permite trabalho temporário por prazo supe- na I de prestação de serviços bancários foi profundamente rompida em
rior a três meses, Ultrapassado esse prazo, tem-se como empregador qUência de três fatores principais:
o usuário dos serviços, configurando-se este como solidário, para os
a) a formação de grupos cconômicos ou de complexos empresariais
torno da estrutura dos bancos:
efeitos do urtigo 2~', § 2q da CLT.
ob) o acréscimo de finalidades dos estabelecimentos de crêdito no
Nilo sendo o serviço de VIGILÂNCIA BANCÁRIA atividade acessória que passaram a desempenhar na economia nacional;
c temporária, mas obrigatória, essencial c permanente, indispensável que os
c) a implantação de uma tecnologia avançada.
estabelecimentos de cr~dito possuam VIGILANTES cm seus prôprios qua·
Com isso deixou o banco de ser um simples operador de empréstimos
dros de pessoal permanente, estendendo-lhes todas as vantagens dos demais encarregado de depósitos, guarda ou cobrança de títulos c valorc!t,
funcionários. Esta necessidade decorre da natureza- essencial, obrigatória e
A ampliação do campo de atividadcs bancárias inclui hoje a cobrança
permanente - do serviço e vem determinada no art. 49 do aludido Decreto· taxas, expedição de carnês c recolhimento de contribuições prc:vid:cnc:i6rius,
arrecadação de tributos, até a venda de seguros,
lei n~' I .034, in v~rbiJ.
Os estabelecimentos de cr~dito manterão a seu serviço, admiti· li !trios, rcpassador de emprêstimos do exterior, nonar1cii11m1:ntos hi>bit.aci•O·
nais, créditos subsidiados à agricultura, fiscalizador da aplicação dCliScs. cr1odi·
do~· diretam~nlt ou por intermédio de empresas especiali:adas os t>le·
mento,ç necessários à sua vigi/dncia, podendo organizar serviço cspe· tos, créditos u consumidor e, inclusive, como significativo exemplo da
cial para esse fim, mediante aprovação do Ministério da Justiça, ou dança, 11 venda de sêmens bovinos.
A nova realidade trouxe em si a necessidade de reestruturação
quando se tratar de serviço local, do Secretário de Segurança ou
trativu, funcional c operacional do sistema bancário.
Chefe de Policia.
Mudado o banco, mudado o bancário.
A condição fundumc::ntul imposta pela lei é a de que o vigilunte bancário
4.
A athldade do •lgllantt bancírlo
scju :tdmiticto nos quadros du empresa. O uto du admissão poderá ser direto
Entre outras funções, considcrndas atualmcnte esst>nciais paru o
ou por intermédio de empresus especializadas.
Em outrU!'t pulavrus: u disposiçiio legal que instituiu 11 obngatoricdadc namento dos bancos, o Decreto-lei n9 I,034, de 21 de outubro lle 1969,
DOC 2

Ui!

:~Umis!'tito

lle vigiluntcs bancúrios, adotou u hipótese lle haver empresas
lJtlt!, cspccializudus, hubilitusscm pessous para o exerdcio da função c, comu
<~At:nciadnfil~. furnccc~scrn elementos habilitullo11 :\ contrutuci1o como cmprc·
~ados da~ cmprci\ils llc crédito.

;t

do l'ir:ilalltt'

bat~cário,

Art. 1~' ~ \'c:dado o funcionumento de qualquer de(!CndcolCi"
de cstuhelc:cimento de crédito, onde huju recepção de
guurdu de valores ou movimento de numerário, que não
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respectivo Estudo, dispositivo de Segurunça contra suqucs, &lssultos
O E~régio Tribun:tl Rcgionul do Trubalho du 9• Rt:giiio, no mesmo scn·
ou roubos, na forma prcct:ituadu nesse Decreto-lei.
titlo do entendimento de outros Tribunais do País, também j{t decidiu que o
(Decreto-lei n' 1.034/69.)
vigilotnte·buncftrio é hancftrio:

uprov11do pclu Secrctariu de Scgurunça ou Chcfatum de Polfciu do

.~iio

Agenciar niio signiliculocm serviço de vigil:incia buncúria; essa u confu·
que deve ser reparudu.
5. A aiJ.idade de portaria do •lgllante bancário.

Ao vigilunte bancário comrete exclusivamente prestar us funções pró·
prius do cargo, us quais são dclinidas em lei: guardião ostensivo dos cstubele·
cimcntos de crédito, transporte de valores, com funções de policiador.

As empresas de crédito têm em geral se utilizado do vigilante bancário
como instrumento pura ocultar a contratação de empregados de portaria c,
assim, afastar u aplicação da legislação trabalhista, fraudando direitos do tru·
balhador quanto ao pagamento das vantagens asseguradas ao bancário, quer
internumente, quer por mera liberalidade, quer as constantes da Convenção
Colctiva de Trabalho da categoria.
O Juiz INDALECIO GOMES NETO, da i' Junta de Conciliação c Jul·
gamento de Curitiba, no processo I .175/78, não hesitou cm reconhecer que o
vigilante bancário, hoje, é o PORTEIRO de que fala a CLT (art. 226), por·
que, além dos serviços próprios da viligüncia, cumpre outras funções tfpicas
do bancário:

"Emcntu. Vigilunte huncário. Jornada de trubalho. O vigi/;mte
b:.tncúrio, ainda que contratudo por crnprcs:t de segurança c vigihin·
ciu, é hcncticiftrio dit jornada reduzida do trabalho prescriut no urt.
224 da CLT"
(TRT·PR RO 1244/18, Rei, J.F. CÂMARA RUFINO. inDU·
PR do 4/4/79, pág, 42).
Bancário que ê o vigilante-bancário tem direito u todas as vantagens da
categoria bancúriu:
a) jormtdu reduzida de seis horas, com direito a perceber como horas extraordinárias todas as excedentes a seis normais:
b) repouso semanal rcmunc:;rado nos dias em q.ue não há expediente bancário (sábados, domingos c feriados) e com direito a perceber como Jornada
extraordinária no todo pelo trabalho executado nesses dias;
e) reOcxos. I ntcgraçào da média dessas horas extraordinárias nas verbas
de IJY-salário, repouso semanal remunerado, férias, uviso prévio e FGTS: c
grutificaçàes:
d) direito a perceber todas as vantagens asseguradas internamente aos
demais empregados das empresas clientes, entre as quais, gratificações, ajudas, participações, etc., valores esses que se integram ao salário para todos os
efeitos legais;
c) direito a perceber todas as vantagens constantes nas Convenções Co·
lctivas dos Bancários, inclusive a salário mfnimo profissional de ingresso
(mínimo regional, acrescido de 25%), c reajustamentos a cada IY j9 sobre a úl·
tima remuneração percebida, com rcnexos em todas as verbas salariais.

Desse modo, tem o vigilante bancário todos os direitos oriun·
dos do trabalho bancário, pois não se pode aceitar que fosse ele um
simples porteiro (sem acumular funções de vigilância) estivesse ao
abrigo das normas especiais, enquanto que acumulando funções de
porteiro c de vigilante fique desprotegido das normas- especflicas
dos bancários. Evidentemente que a acumulação de atribuições, vi·
1.3. Do Registro em Carreira e Transferências
gilante e porteiro, não pode descaracterizar a sua condição de benc·
ficiário das normas especiais sobre duração c condições de trabalho.
O reclamante foi contratado para a prestação de serviços de vigilância
(lo JCJ, em 13 de outubro de 1978).
bancária. Foi admitido pelo reclamado ORBRAM que é firma autorizada a
runcionar nos casos excepcionais do trabalho temporário c colocado à dispoExcelentlssimo Senhor Doutor Juiz Presidente da JCJ do Ctba
Onofre Vilela, brasileiro, casado, vigilante-bancário, residente c domici· sição de estabelecimentos de crédito em várias cidades, sem que lhe fosse
liado cm Curitiba-Pr, à rua Galinhola, 72, por seu procurador Judicial, infra· pago o valor do adicional de transferência, integrativo da remuneração para
firmado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor re· todos os efeitos legais.
Admissão: foi registrado em carteira pelo reclamado ORBRAM em data
clamatória contra
de 2·5·77 c após uma semana de trabalho em Curitiba foi transferido para o
a. ORBRAM - Organização E. Brambilla Ltda, com endereço cm
interior, para trabalho no Banco do Brasil S/A em várias cidades (AraponCuritiba·Pr, à Av, Getúlio Vargas, 1.303;
gas, Astorga, Sertanópolis, Cornélio Procópio e Porocatu), em jornadas de
b. BANCO DO BRASIL SfA, através da Diretoria Regional, com cn·
trabalho variadas das 7:00 às 19:00 e das 19:00 às 7:00, das 18:00 às 6:00, das
dcrcço cm Curitiba-Pr, à Praça Gen. Osório, 400,
8:00 às 17:30, e quando do trabalho no turno, com cobertura em jornada diur·
pelos seguintes fundamentos:
na das 10:00 às I3:00, sem que lhe fosse respeitado o intervalo mínimo de li
horas entre uma jornada c outra, sendo-lhe devido portanto, horas extraor1. do Contrato de Trabalho - Fnude e auu conseqUências
dinárias cm dobro pelas horaS desfalcadas do repouso, pela infringência ao
art. 66 da CLT. (Muito bem!)
/,/, Trabalho Permanen1e e não temporário
O reclamante é vigilante-bancário e como tal presta serviços de natureza
PERMANENTE c não temporária, E o trabalho do vigilante-bancário é ati·
vidade obrigatória c essencial ao funcionamento dos estabelecimentos de cré·
dito,
Nossos Tribunais Superiores têm entendido que é ilegal a existência de
Empresas t"rcstadoras de Serviço, ou locadoras de mão de obra, com caráter
PERMANENTE.
E que por essas empresas estarem autorizadas somente a funcionar nos
casos excepcionais do trabalho TEMPORÃRIO, caracteriza FRAUDE à lc·
gislaçào de protcção ao trabalho humano n contratação indircta de obreiros
pelos estubclecimcntos creditfcios para a execução do seus serviços permu·
nentcs e essenciais, através dus empresas prestadoras de serviço, ou locadoras
de mão-de-obra. E cm conseqUência dessa FRAUDE, respondem as
empresas-clientes SOLIDARIAMENTE pelos ónus da inadimplênciu docontrato de trabulho, enquanto este perdurar:

1.4. Re.<Cisào- Aviso Prévio-FRAUDE
O reclamante foi chamado a Curitiba c ao chogar na sede da ORBRAM
recebeu carta de aviso prévio cm data de 22·5-79, pura vencer cm data de 216-79.
Todavia. para não pagar o valor do aviso prévio o reclamado ORBRAM
mandou confeccionar outro impresso que é orcrecido para assinar por seus
empregados sob a alegação de que ficarão cm casa no prazo do aviso sem tra·
bulho. Mas que nu verdade, tratam-se de FRAUDE, para não pagar o valor
do aviso prévio. Tomando conhecimento a tempo o reclamante dessa FRA U·
DE, no mesmo dia (22-5-79) endereçou correspondência registrada (AR) à
ORBRAM, comunicando que ussinara tal papel impresso de boa fé c por engano. E que e.~tava à disposição do reclamado paru o integral cumprimento
do uviso prévio (comprovantes em anexo). O reclamado ORBRAM nilo deu
atençrto ao reclamante e na rescisilo não lhe pagou o valor do aviso prévio
que se encontra retido.

I .5. Equipararão Salarial
"Se o serviço t: pcrmunente, sem estar caracterizada a necessidade transitória de substituição do pessoal regular ou acr~scimo ex~
Outros empregudos do reclumndo ORDRAM, trabalhando nus mçsmus
traordinítrio de serviço na mesmu- emprcsu cliente, o contruto se condições percebem remunemçào superior à percebido pelo rcclnmuntc. Em
t:stubclece entre estu c o empregado, cm racC de evidente fruudc ;) 1~"·6·77 o sull'trio fixo do rcclnmunte cru de CrS 1.200,00 cnquunto que o do
lei",
purudigmu Adolfo Francisco Aléssio passou puru CrS 2.226,00. Em I'·5-78 "
(TRT. 4• Reg, RO 2.i05/76, Rei. PERY SARAIVA, in- Rc· snUtrio do rcc\umunte pussou puru CrS !.812,00 c o do purudigmu Adolfo
vistu do Tribunal Regionul do Trubalho da 4' Região, nY lO, pftg. Francisco Aléssio passou u CrS 3.144,00, ODS.: o purudigmu Antonio Custó·
li H/ 119),
llio lle Oliveira cm 1~"·4-79 piir.sou pura CrS 4.200,00, cnquunto que nu re.~ci-
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o reclamado n.:conheceu como maior remuncrw;ào CrS 2.107,20, Hi1 lli·
- Rcllexm, condcnução do~ rcclumados a intcgr:tr tod:t~ c~sas vanlll·
rercnçus rctid:~s com rcncxos cm verbas de gmtificuções, horas cxtruordi· gcns nus verbas de: gratificações, horas extraordinl1rius, 13 9 salário, repouso
núrias, 13~'-salúrio, repouso semanal remunerado, férias, uviso prévio c ~emanai remunerado, rérias, avbo prévio e FGTS ................... .
FGTS.
C) Adicional de Trans(créncha c Rcncxos
1.6. Uniformt•
-Condenação dos reclamados ao pagamento de 25% ~obre o salário
Os rccl<Jmudos não forneceram grutuitamcntc como de lei o vestuário real devido, com rc11exos cm verbas de grutificaçõc:s, hor<Js extraordinárius,
usado cm serviço, procedendo u descontos indevidos a títulos de "udianla· IJv salúrio, repouso semanal remunerudo, férias, aviso prévio c FGTS
mentos", valores esses que devem ser rcstituidos.
E) Equiparação Salarial c Rcncxos
1.7. Equil•alt~ncia
- Condcn:1çilo dos reclamudos ao pagamento de equiparação sulurial
Ao contrário do que se informa, cm nenhum artigo a Lei n9 5.107 revo- dos reclamados de CrS 2.226,00 em 1.5.77, CrS 3.144,00 em 1.5.7H c CrS
gou a ESTABILIDADE (garantia de emprego), Atendendo ao principio 4.200,00 cm 1.4.79, com reflexos cm verbas de gratincaçõc:s, horus extraordi·
constitucional (Constituição de 1.946}, u Lei n9 5.107, upenas veio criar mais núrius, 139 salúrio, repouso scmamtl remunerado, férias, aviso prévio e FGTS
uma modalidude de: quitação do tempo de sc:rviço, nos casos passiveis de n::scisão contratual, vigindo então dois tipos de quitação do tempo de serviço (ln·
F) Adicional Noturno c Rcnexos
dcpc:ndentc do principio maior vigente da estabilidade), FGTS ou lndeni·
- Condenação dos reclamados uo pagamento de adicional noturno
zação.
Para protc:çiio dos trabalhadorc:s, o lcgisludor introduziu norma consti· correto c sobre o salário real devido sobre: o trabalho desenvolvido entre
tui:ional {art. 165, XIII) assc:gurundo cquivali:ncia c:conômico·financeira c:n· 22:00 c 5:00, com rc11exos cm verbas de gratificaçàc:s, horas c:xtraordinárias,
J J~> sulário, repouso semanal remunerado, férias, aviso prévio c FGTS .
trc: indcni~:açào c FGTS.
Nilo havendo os valores depositados a título de FGTS acompanhado a
G) Repouso Semanal Remunerado - Conseqüências
atualização salarial, com prejufzos aos trabalhadores, c: havendo diferenças
entre o que o reclamante perceberia a título de indenização se não fosse op·
A verba pugu a título de repouso scmanul remuncrudo é salário e como
tante c o v:llor a que tem direito como FGTS, cabe à Justiça do Trabalho con· salârio gera reflex.os. Como conseqUência requer-se a condenação dos recla·
dcn:tr os reclamados a pagar-lhe as difc:renças que forem apuradas.
m:tdos ao p<~gamento dos rc11exm em verbas de 1)9 salúrio, férias, uviso pré·
vi o c FGTS ................. , ................................... .
2. Funções acumulada'i pelo VIgilante Bancário
H) Horas Extraordinárias e Renexos
Na prática hoje o vigilante bancário está acumulando três funções:
o) a do vigia (guardião de bens);
-Condenação dos reclamados ao pagamc:nto de todas as horas exceb) a de: vigilante (guardião de bens, com funções de policial);
dentes da jornada normal de seis horas ... , .......... , ... , .......... .
c) u de PORTEIRO DE RANCO a que se refere o art. 226 da CLT, eis
- Condcnuçào dos reclamados ao pagamento como jornada extraordique lhe são <~tribuidas as seguintes funções típicas:
náriu por todo o trabulho executado nos dias em que não há expediente ban- responsabilidade por abrir o estabelecimento pela manhã;
cário (sábados, domingos e reriados) .............................. ..
- responsabilidade: por fechar o estabelecimento no término do expe·
-Reflexos. Condenação dos reclamados a Integrar as horas extraordidientc;
nárias nas verbas de 1)9 sulário, repouso semanal remunerado, férias, aviso
-encaminhamento da clientela às várias secções do estabelecimento; prévio e FGTS , ..................... , ................... , ....... .
- prc:star <~S informações solicitadus pela clientela;
I) EquiVIIêncla: FGTS e lndonlzaçio
-manter a ordem, colocando a clientela em "fila", paru evitar aglomeruções c: perturbações;
Condenação dos reclamados ao pagamento dos valores que forem apu·
- recebimento de materiuis c correspondências do estabelecimento;
rados entre a diferença havida entre FGTS e a indenização a que teria direito
-atendimento de telefone;
se não fosse optante. (pelo valor da maior remuneração real devida, a(l::rcscida
- transporte de materiais c numerários, entre outras ....... , ..... . do Prcjulgado 20) .... , .... , , .. , ............ , ... , . , , .. , , , .' ..... , .. ,

Assim, Reclama:

H)Ualrorme
A) Vinculo empreaotlclo

Condenação dos reclamados à restituição dos valores iftdcvidamentc: re·
- Reconhecimento do vínculo empregatfcio com o Banco do Brusil tidos para cobertura do vestuário usado cm serviço . . . . . . . Cr$2.600,00
SfA, condenando·se este u proceder à retincução da carteirJ. profissional do
L)Coodenoçlo dos redomodos 10 P•Komento do ovlso prhlo •• , , , ••••
reclamante (2.5.77 a 21.6.79) , . , , . , , , , , , ............. , , .. · ......... .
Valor de Alçada: CrS 50.000,00
8) Sltuaçio Jurfdh:a e Vantacens- Em decorrência do reconhecimento
Obs. todos os valores iUquidos deverão ser apurados em c.~;ccuçào.
do reclamante como buncflrio, condenação dos reclamados aos pagamentos
O P•dldo Final
de:
/. Vtmtagens lnu•rnas

- Pagamentos de gratificações de 1/4 do salârio real devido, ajudas,
p:trticipaçõcs (inclusive u ajuda de alimentuçüo mensal no valor de CrS
248,00), vulorcs esses que não podem ser reduzidos ou suprimidos, sob pcn:t
de infringéncia ao art. 468 da CLT, com rene.~;os em verbus de horus extruordin(trias, 1)9 sal:'trio, repouso semanal rcmuncrudo, férius, .aviso prévio e
FGTS .... , , , , , , , , , , . , , . , , , · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · .. ·
•1 •

Vant!l):t''U dtu Cmll't'tiÇlic•s Colt•ril·as

- Condenuçào dos rcclnmndos no pagamento dos reajusutmentos cons·
tnnte.~ dus Convenções Colctivus do Trubulho dos Bancários, cm 1·9·77, 1·97H, sobre o salário rcul devido .... , ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-Condenação dos reclama~os uo pugumento de unuêncius de CrS
110,00 de l.5,7H u31.H.7H e de CrS 120,00 de 1.9.7H 11 muio/79 (mensulmcntc)

Em face ao exposto,

requer~se:

A) Notificaçilo das reclamados, para querendo, vir apresentar defesa c
acompanhar a todos os atas c termos da presente ação, penas de lei;
8) A produção de todas as provas cm direito admitidas, especialmente
depoimento pessoal dos representantes legais dos reclamados;
C) As determinações cabíveis a que os reclamados juntam nos autos to·
dos os cartões-ponto pura comprovaçilo de toda as jornadas trabalhadas na
vigência contratual, penas de lei;
D) A condenação c final dos reclamados ao pagamento de todas as verbas devidas, acrescidas de juros, correçilo c das custas processuais;
E) Envio de oncio à DRT, INPS e FGTS, reconhecida u fraude nu con·
tratuçilo de trubulho permunente através de Emprc:sas de prestação de ser·
viços com curútcr tcmporllrio.
P. Deferimento
Curitihu, 22 de mnio de 1979, Lulz Sahador, Advogado.
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ATO DA COMISSÃO DIRETORA
No 27·A, DE 1979

Art. 61' Revogam-se as disposições cm contr(lrio.
Sala d;t Comissão Diretom, 18 de junho de 1979,- Senador I.ulz Vlunu
A Comissi1o Diretora do Senado Federal, no uso de suas atribuições re- - Sem1dor Nilo Coelho- Senudor Alexandre Co!rll11- Sem1dor Gabriel 1-1 erme" - Scnudor l.ouriYal Raptlsta.
gimt:ntais, resolve:
ATO DA COMISSÃO lliRETORA
Art. I 11 I! retificado o enquadramento nominal da Categoriu Funcional
No 42, DE 1979
-Engenheiro, para o fim de incluir na Relação nominal da Classe "C", Re·
ferênciu 53, o nome do servidor Célia Ribeiro Barbosa da Silva, sem aumento
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas atribuições re·
do total geral de claros.
gimcntuis, à vistu do que consta do Processo n~' 002734770, considerundo o
Art. 2~' I! retincado o enquadramento nominal da Categoria Funcional interesse da Administração e a existência do cargo, bem assim o disposto nos
- Arquitcto, para o fim de incluir na Relação nominal da Classe "C", Refe- Atas n~'s. I e 3, de 1974, da Comissão Diretora, resolve:
rência 53, os nomes dos servidores Ayrton José Abritta e Filinto Figueiredo
-Readmitir Rubem Soares Branquinho, ex-servidor do Senado FedePacheco, sem aumento do total geral de claros,
ral, no cargo de Engenheiro, Classe "Especial", Rcf. 57, do Quadro Pcrma·
Art 3~' O estabelecidos nos arts. I~' c 2~' deste Ato passa a produzir efei- nente, com efeitos a partir desta data, efctundas as devidas molificações, para
tos financeiros a partir de 18 de junho de 1979.
a concretização da medida, pela Subsecretaria de Pessoal.
Art. 4~' A Subsecretaria de Pessoal adotará as providências necessárias
Sala àa Comissão Dirclora, 21 de agosto de 1979.- Senador Lulz Via·
U consubstanciação do disposto neste Ato.
no, Presidente -Senador Nilo Coelho - Senador Alexandre Co!ta - Sena·
Art. 51' Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
dor Gabriel Hcrm~ - Senador Lourl\'81 B1ptlsta.

ATASDECOMISSOES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
23• REUNIÃO, ORDINÁRIA, REALIZADA EM 29 DE
AGOSTO DE 1979.
Ãs dez horas do dia vinte c nove de agosto de mil novecentos c setenta e
nove, na Sala Clóvis Bevilácqua, sob a presidência do Senador Henrique de
La Rocquc, presentes os Senadores Aloysio Chaves. Almir Pinto, Leite Chn·
ves. Aderbal Jurcma, Bernardino Viana, Nelson Carneiro, Moacyr Dali a, Lá·
zaro Barboza, Raimundo Parente, Murilo Badaró, Franco Montara, Amaral
Furlan. Tancredo Neves e Lcnoir Vargas, reúne-se a Comissão de Constituição c Justiça.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senadores Helvfdio
Nunes, José Sarney, Hugo Ramos c Paulo Brossard.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente dá início aos trabalhos da Comissão, sendo dispensada a leitura da ata da reunião anterior que
é, em seguida, dada como aprovada.
Passa-se à apreciação das proposições constanlcs da puu1a: I) PROJETO
DE LEI DO SENADO No 234/79- Fixa os valores de retribuição de empregos
das categorias funcionais de Biólogo, Técnico cm Turismo. Técnico de Edu·
cação Física c Desportos e de Agente de Turismo, do Plano de Classificação
de cargos institufdo pela Lei no 5.920, de 19 de dezembro de 1973. Rcfalor: Se·
nadar Bernardino Viana. Parecer: pela constitucionalidade e juridicidade.
Aprovado. 2) PROJETOS DE LEI úO SENADO N•s !39f75 - Dá nova
rcdaçlo ao§ 3' do urt. 67 da Lei no 5.682, de 21 de julho de 1971, c 204/75Introduz alterações na Lei no 5.782, de 6 de junho de 1972, que fixou os pra·
zos de filiação' partidária. Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: Consti·
tucionais c jur!dicos, contrário no mérito. Em discussão, falam os Senadores
Nelson Carneiro. Lázaro Barbozn e Aloysio Chaves. Em votação, é aprovado
c parecer, vencidos os Senadores Lázaro Barboza e Nelson Carneiro. 3)
PROJETO DE LEI DO SENADO No 87/79- Dâ nova redução ao art. 15
da Lei no 6.367, de 19 de outubro de 1976. Relator: Senador Adcrbul Juremo.
Parecer: constitucional e jurídico, nos termos da emenda nv 1-CCJ (substituti·
vas) que oferece. Aprovado. 4) PROJETO DE LEI DO SENADO No 272f78
- Dâ nova redução à nUnca "a" do art. 32, du Lei no 4.591, de 16 de de·
zcmbro de 1964. Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: constitucional e
jurfdico. Aprovado. 5) PROJETO DE LEI DO SENADO No 237/79- Alie·
ra a redução do a ri. 9o da Lei no 6,082, de 10 de julho de I974c dú outras pro·
vidências. Relator: Senador Franco Montara. Parecer: constitucional e jurf·
dico. Aprovado. 6) PROJETO DE LEI DO SENADO No 183/79- Allcra a
redução de disposilivos dos Dccrctos·lci nos 7.661, de 21-11·1966, pura o cfci·
to de compatibilizar a lcgisluçilo que cuidu da incidência de juros e correçào
monetária com a que regula os débitos de natureza trabalhista. Relntor: Senador Murilo Badaró. Purecer: constitucional c jurídico. Boa técnica lcgislutivu.
Aprovado. 7) PROJETO DE LEI DO SENADO No 239/79- Cancela penas
impostas ao ex-Presidente Juscelino Kubtschck de Oliveira, determina u de·
voluçilo das condccoruçõcs nucionuis que lhe forum retiradas, bem como 11
~ua rcinclusào nos quadros dus respcctivus ordens dos quais tenlm sido c:~·
clufdn. Relator: Scnudor Nelson Carneiro. P:~recer: constitucional c jurfdicn.
Em di,cu,s:\r,, falam os Senadores Lrllitrn Barboza, Adcrhal Jurem a c Bcr·

nardino Viana Congratulando-se com a iniciativa do Senador Tancredo Ne·
ves c com o parecer do Senador Nelson Carneiro, tecendo elogios à personali·
da de c às obras do ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. O Senhor
Presidente associa-se as manifestações dos senhores oradores. Em votação, ê
aprovado o parecer com votos de louvor. 8) PROJETO DE LEI DO SENA·
DO NO 113/77- Altera dispositivos do Código de Processo Civil, atincntcs à
intimação do devedor para a arrematação de bens penhorados. Relator: Se·
nado r Nelson Carneiro. Parecer constitucional c jurídico, contrário no mérito. Aprovado. 9) PROJETO DE LEI DO SENADO No 178/79- Acrescenta
parágrafos ao art. so do Dccrclo·lci no 366, de 19 de dezembro de 1968 c dá
outras providências. Parecer: constitucional e jurídico. Aprovado. 10- PRO·
JETO DE RESOLUÇÃO No 41/79- Cria a Comissão Parlamentar de ln·
quérito, destinada a investigar denúncias sobre v!olações de direitos humanos
nos últimos dez anos. Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: constitucio·
nal e jurídico. Contrário no mérito. Aprovado, vencido o Senador Nelson
Carneiro. li) PROJETO DE LEI DO SENADO No 209/75: Altera a lei no
1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que "estabelece normas para a concessão de
Assistência Judiciária". Relator: Senador Franco Montara. Parecer: consti·
tucional e jurídico. Favorável no mi:rito. Boa técnica legislativa. Aprovado,
12) PROJETO DE LEI DO SENADO No 202/79- Rcvo8a o arl. Jo du Lei
no 4.771, de IS de setembro de 1965- (Código Florestal) para proibir u der·
rubada de florestas hetcrogêncas uinda que para trnnsformnr-lhes cm homogéneas. Relator: Scnudor Raimundo Parente. Parecer: Constitucional ejurf·
dico. Concedida vista ao Senador Aloysio Chaves. 13) PROJETO DE lEI
DO SENADO No 137/79- Altera o urt. 30 da Lei no6,045, de IS demuio de
1974, acrescentando-lhe o item que indica, Relator: Senador Lázaro Boubozu.
Parecer: constitucional c jurídico. Aprovaoo. 14) PROJETO DE LEI DA
CÁMARA No 34/78- Dispõe sobre a contagem cm favor dos segurados o
lN PS do tempo de serviço pUblico estadual c municipal. Relator: Senador AI·
mir Pinto. Parecer: constitucional, jurídico, favorável no mérito. Aprovado.
15) PROJETO DE LEI DO SENADO No 197/79- Acrescenta parágrafo ao
art. 482 da CLT, aprovada pelo Decrcto·lci no 5.452, de !O de maio de 1943.
Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: Constitucional c jurídico, con·
trário no mcrilo. Aprovado. 16) PROJETO DE LEI DO SENADO No
203/79- Acrescenta parágrafo uo art. 38 du lei n• 3.807, de 26 de agosto de
1969, Relutar: Senador Amurai Furlan. Parecer: constitucional e jurídico,
oferecendo u emenda n~' 1-CCJ. Em discussão, é aprovadu ;t propostu or:tl do
Senador Franco Montara de ser ouvido, preliminarmente, o Ministêrio da
Previdência Social. 17) PROJETO DE LEI DO SENADO No 153/79- As·
segura o segurado uposentado por invulidel a voltai) utividadc. Relator: Senador Amurul Furlan: Parecer: constitucional c jurfdico. Aprovudo. IR)
PROJETO IJE LEI DO SENADO N• 43/79- As.egura aos assalariados a
contugcm do tempo dt: serviço prestado cn1 meio rurul. Relutar: Sr:Jiador AI·
mir Pinto. Dada vista ao Senudor Frunco Montara. 19) PROJETO DE LEI
DO SENADO NQ ~9/79- Assegura ao empregudo que, npt~s completar n
tempo para apn~cntalloria continuur cm atividadc, o pap;umcnto de pecúlio
correspondente à sorna d;ls contrihuiçôc.~ pU(!.US apó~ o cumprimento do pr;t·
to. Relator: Senudur Ruimundo Parente. Aprovudu proposta oral dn Senhor
Rdatnr de 'cr rcitt•radn, juntn an ~finhtérin dc Prcvid~ncia Snt·ial. n pcdid11
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Comi~~~o

cnt

.. hril t'tltirn·· 20J f'RO.I[TO DI·. LEI DO SENADO Sv 21~/79 -·Institui
l'llfltribuu;:t,J .~nhrc n rm\t• do pri!min dos scgurus de vid:1 c acidentes pt:'>·
~oai:-., rum !ln~ dt: amr<HO íhiS idosos c dá nutm~ providências. Relator: Sena·
dor Taru.:redn Ncvcs. Pan:ccr: ctmstitucion:tl c jurídico. Ooa técnica lcgislati·
v,1. /1pr'""d''· 2\) PROJETO DE LEI DO SENADO N• \92(79- confere
;tOs vcndcdor~:s autúnomos o Uireito ao ])Q salário c determina outras provi·
di:ncias. Relator: Senador Bernardino Viana. Píircccr. Constitucional ejurfdi·
co. Ern di~cussào, fala o Senador A Joysio Chaves. que considero\ o projeto in~
~.:nn~titucion:tl. L.:rn votação, são vencido~ o Relatnr c O'i Scnudort:s Franco

n.trdir,o Vi.tm, é adiallu a aprccmçào do seu parecer subre o Prujctu de Lei do
Senado n'' li H, de 1977, constante do Item 4 d<1 pauta, que "~uliformi~:a a te·
).!t'>lat;iw rcfcrcntl.! ;to d1~.:que".
Rei~

Nadt, mais lwvcndo ''tratar, en(.;crra-sc a n:uniào, lavrando cu, Daniel
t.Je Sou/a, Â~~i~tcntc da Corni~slto, a pre~ente Ata, que, Jidu c apwvad~t.

scrú

:t~~inada

pelo Sr. Presidente.
COMISSÃO MISTA

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 63, de 1979
Montnro c Raimundo Parente, ab~tcndo-sc de: vutar o Senador Nelson Car~
( CN J, do Senhor Pre!'iidcnte da República, submetendo it dellberP.çilo
nciro por sc:r o autor da proposição. Ot:signado Relator do Vencido o Sena·
do Congrc!Jso Nacional, o texto do Decreto-lei n9 1.686, de 26 de judor Aloysio Cham. 2:!) PROJETO DE LEI DO SENADO N• 191(79nho de 1979, que .. altera alfquotas do Incidente sobre os produto!> que
Dispõe sobre o parcdamt:nto dos prêmios anuais de seguros de ramos ele~
especifica, e dú outras providências".
mentures. Relator: Senudor Alrnir Pinto, Parecer: constitucional t: jurídico.
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 1979
Aprovado.
Nada mais havendo a trat<~r, r.nccrra·st: a reunião lavrando cu. Maria
Aos vinte c nove dias do m~s de agosto do ano de mil novecentos e seten·
Helena Bucno Brandão, Assistt:ntc, a presente ata que, lida c aprovada, será ta c nove, às dezcsseis horas, na Sala Clóvis Bevilâcqua, presentes os Senhores
:.tssinada pelo Senhor Presidente.
Senudores Bernardino Viana, José Lins, Milton Cabral, Luiz Cavalcantt:, Af·
fonso Camargo, Lomanto Júnior, Raimundo Parente e os Deputados Milton
Figueiredo, Honoruto Viana, Henrique Turner, Adriano Valente, Adhemar
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Ghisi e Airon Rios, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo c pare·
"r sobre a Mensagem n• 63, de 1979 (CN), do Senhor Presidente da Repúbli·
S• REUNIÃO, REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 1979
ca, submetendo à deliberação do Congresso Nacional, o texto do Decreto-lei
Âs dez horas do dia trinta de agosto do ano de mil novecentos c setenta c n• 1.686, de 26 de junho de \979, que "allera a\fquolas do incidente sobre os
nove, na Sala de Reuniões do Anexo "8", presentes os Senhores Sen;:adores produtos que especifica, e dá outras providências".
João Calmon- Presidente, Evelásio Vieira, Jorge Kalumc, José Lins, Jutahy
Magalhães c Aderbal Jurema, reúne~se a Comissão de Educação e Cultura.
Deixam de comparecer, por motivo justincado, os Senhores Senadores
Dcixum de comparecer, por motivo justincado, os Senhores Senadores Jessé Freire, BcnCdito Canelas, Benedito Ferreira, Lcnoir Vargas e os Depu·
Tarso Outra, Aloysio Chaves, Adalberto Sena, Franco Montoro e a Srs. Se- lados Jamel Cecília, Vicente Guariroba, Fernando Magalhães, Pedro Carola
nadora Eunice Michilcs,
c Christovurn Chiaradia,
Havendo número regimt:ntal, são abertos os trabalhos, pelo Senhor Pre·
É dispensada a leitura da Atn da reunião anterior, que, em seguida, é
sidt:nte, Senador José Lins, que solicita, nos termos regimentais, a dispensu
dada como aprovada,
O Senhor Senador João Calmon, Presidente, concede, então, a palavra da leitum da Ata da reunião anterior, que logo após é dada corno aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Depu·
ao Senhor Senador Evelásio Vieira, para que possa relutar o seguinte Projeto:
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n~' 174, de 1979, que "dis· t:1do Adriano Valt:nte, que emite parecer favorável à Mensagem n~ 63, nos
põe sobre autorização para a realização de competições esportivas automo· termos de Projeto de Decreto Legislativo, que oferece como conclusão.
bilisticas no Pais, com consumo de combustíveis não dt:rivados do petróleo",
Posto em discussão c votação, é aprovado o parecer por unanimidade.
Em discussão e votação, i: aprovado o parecer sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião, lavrando eu.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Sônia de ~I aura Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e apro·
Andrade Peixoto, Assistente da Comissão, ::a presente AUI, que lidu e aprovu· vada, será assinada pdo Senhor Presidente e demais membros e vai à publi·
cação.
da, será ;tssinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO MISTA
COMISSÃO DE ECONOMIA
li• REUNIÃO, REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 1979

Do Cona:resso Nacional, Incumbida de estudo e parecer sobre o
Projeto de Lei n• 20, de 1979 (CN), que "dispõe so~re o reojusle do
aluauel nas Joca~ões residenciais, e dá outras providências".

Âs dez horus e trinta minutos do dia trinta de agosto de mil novecentos e
setenta e nove, na Sala ''Rui Barbosa", sob a presidência do Sr. Senador Ita·
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 28 DE
mar Franco, Presidente, reúnc·se a Comissão de Economia, com a presença
AGOSTO DE 1979
dos Srs. Senadores Bernardino Viana, José Richa, José Lins. Milton Cabral,
Aos vintt: e oito dias do m~s de agosto do ano de mil novecentos c setenta
Alberto Silva c Jessé Freire,
c nove, às de1essetc: horas e quinze minutos, na Saiu Clóvis Bcvilácqua, pre·
Deixam de comparecer, por motivojustincado, os Srs. Senadores Arnon sentes os Senhores Senadores Lcnoir Vargas, Moacyr Dalla, Aloysio Chuves,
dt: Mello, Benedito Canelas, Luiz Cuvnlcante, Marcos Freire, Pedro Simon e Jutahy Magalhiles, Raimundo ?urente, José Lins, DirCeu Cardoso, Nelson
Carneiro e Deputados Claudino Salcs, Afrfsio Vieira Lima, Joucil Pereira e
Roberto Saturnino,
Hnvcndo número rt:gimental, o Sr. Presidente declara abertos os traba· Louremberg Nunes Rocha, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacio·
lhos c dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que í:dndn como nprovu- nu!, incumbida de estudo c parecer sobrt: o Projeto de Lei nv 20, de: 1979
(CN), que "dispõe sobre o reajuste do n\uguel nas locações residenciais, e dá
da.
A seguir, passn-se U apreciação das mntérias constantes da pautu c silo outrus providências".
rclutudos os seguintes projetas: Item I -Projeto de Lei da Camara n9 148, de
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
1979, que "deline 11 isenção do Imposto de Renda dus entidades esportivas, e Bencdito Canelas, Itamar Franco, Mauro Bcnevides e Deputados Caio Pom·
tlá outras providéncius", Relator: Senador José P'~hn. Parecer: fuvorável. peu, Gomes da Silva, Alceu Col\ures, Antônio Anibe\Ji, 0\ivir Guburdo,
Aprovado, por unanimidade. flfm J - Projeto de Decreto Legislativo 0 9 10, Silvio Abreu Júnior, lranildo Pereira,
de 1979, que "uprovu o texto do Acordo de Amizade, Cooperaçi\o c ComérDe acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi·
cio entre o Governo du República Federativa do Brasil e o Governo Militnr dência, eventualmente, o Senhor Senador Lenoir Vurgas, que decluru instala·
1-'ct.h:rul da República Federul da Nigérin, assinudoem Brusi\ia, a lO dejant:i· dtl a Comissão.
rode 1979". Rel;ttor: Senador Milton Cubra!. Parecer: fuvor{tvd. Aprovado,
Em obediência n dispositivo regimental o Senhor Presidente esc\urcce
por unnnimidade. flt'lll4- Emcndu nv I, de: Plenário (Substitutivo) uo Projc:tn de Lei du Câmarn n' H6, de: 1977, que "ulteru n rcduçi1o do urt. 17 da Lei "' ~1ue irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. Distribuídas us
4.59 t, de 16 de dezembro de 1964". Relator: Senndor Milton Cnbrul. flnrecer: cédulas, o St:nhor Lenoir Vnrgus, convida o Senhor Deputudo Afrfsio Vieiru
favorúvel. Aprovado, por ununimidude. A pedido do Relutar, Scnudor Der· Lima pura fUncionar como t:scrutinudor.
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Procedida u eleição, verilicu-se o seguinte resulludo:
Para PrcsMente:

Senador Itamar. Franco ................................
Em brunco ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para Vlce-Presldente:
Scnodor Jutohy Magolhücs .............................
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'Í)

n...- ?; r.

Selcmbro de 1979

São dt:clóirados eleitos, n:spt:ctivumentc, Presidente c Vict:·Prcsidentc, os
Senhores Scnudorcs llamur Franco c Jutuhy Magulhilcs.
Assumindo a Presid8ncia, o Senhor Senador Jutuhy Mugalhàcs, Viceli votos Presidente, no c:xcrc!cio da Presidência, agradece cm nome do Senhor SenaI voto dor Itamar Franco c no seu próprio 11 honra com que foram distinguidos c designa o Senhor Deputado Joacil Pereira para relutar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, c, para constar, cu,
Helena lsnurd Surres de Almeida, Assistente de Comissão, lavrei a presente
li votos
Ata, que, lida c aprovada serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais
I voto membros du Comissão c vai à publicação.

,,,

ii~
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LIDIRANÇA DA AIINA I DA MAIORIA
Líder
Jorbos Panorinho

Vlce·Líder••

Prealdente

3•-Secretárlo

Aloytio Chove~

lourival Bapti1to (ARENA- SE)

Aderbal Juremo
Lomonto Jlinior
Moocyr OoUo
Murilo &dare
Saldanha Derfi

Jo1e Lin1
Lui: Viana (ARENA- BA)

Nilo Coelho (ARENA- PE)

4•-Secretárlo

LIDIRANÇA DO MDII PA MINORIA
2•· Vlce-Pr••ldente

Ga1tào Muller (ARENA - M T)

Líder
Paulo Brouord

Oinorte Mariz (ARENA- RN)

Vlce-Líderet

1•·Secretário
Suplentes de Secretário•

Aluondre Co1to (ARENA- MA)

Jorge IColume (ARENA -

2•-Secretárlo

Benedito Conela1 (ARENA -

Gabriel Horme' (ARENA- PA)

COMISSOES

Diretor1 Antônio Carlos de Nogueira
LacaiJ Arexo 11 - Terreo
Telefone11 223·624<6 e 22.5·8505- Romoit 193 e 257

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES
Chele1 Cândido Hipportt
Locol1 Ane•o 11 - Torreo
Telafone1 225·8.505- Ramais 301 o 313

Pono1 POrto (ARENA -

Titularei
1.
2.
3,
<6,

Mende1 Canole
Jo1e Lin1
Eunice Michile1
Vicente Vuolo

1. Evandro Carreiro
2. Agenor Maria
3. Mouro Benevidet

,,

I, Pouo1 POrto

Benedito Conelot

3, Pedro Pedrouion
4, Jote Lin1

,,

I, Evelatio Vieira

Leito Choves

MDB
1. Agenor Mario
2, Amoral Poi~eoto

3, Joto Richo

Anittonte1 Sonio Andrade Poi~eolo- Ramal 307
Rounioot1 Ouortot•foirot, otlOtOO horat
Local1 Solo "Ruy Borbota"- Anuo 11- Romoit 621 e 716

MDB
1. Marcos Froire
2. Humbt.rto Lucona

Pre1idente, Henrique de Lo Rocque
1•·Vice·Pretidenfol Aloy1i0 Chovei
2'·Vlco·Prolidonlet Hugo Ramo1
Suplenlll
ARENA
I, Henrique de Lo Rocque
1. Lenoir Vargot
2. João Colmon
Helvtdio Nune1
3. Almir Pinto
3, Joto Sarney
4, Aloytio Chovn
4, Milton Cobrai
S, Aderbol Juremo
5. Bernardino Viana
6, Murilo Badaro
6, Arnon do Mello
7, Moocyr DoUo
B, Amoral Furlan
9, Raimundo Parente
MDB
1. Cunha Lima
Hugo Romo1
2. Tancredo Nove1
Leite Chav11
3. Diretu Cordato
3, Lozoro Borbozo
4, Nelton Carneiro
S, Paulo Brouord
6, Franco Montara

Pre1identeJ Jo1M Freire
Vice•Pr11idonle1 Lazoro Barbczo
Suplente~

Thularet
I, Jeue Freire
2, Jo1e Sarney
3, Pouo1 POrto
4, Saldanha Oorzi
S, AlfonHl Camargo
6, Murilo Bodoro
7. Benedito Ferreira

I.
2.
3.
<6,

Itamar Franco
Lororo Borbozo
Adalberto Sono
Mouro Bonovid01

MDB
I. He~riquo Santillo
2, Roberto Soturnino
3, Gilvan Rocha

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE)
( 1f membro•)
COMPOSIÇÃO

Protidenl111 Itamar Franco
Vite•Pretidenlet Roborto Soturnino
Titulo rol
1. Arnon de Mello
2. S.rnordino Viana
3. Joto Lin•
4, Jeue Freire
S, Mil!on Cabral
6, S.nedito Canelai
7. Luit Cavalcante
I, R:oberlo Saturnlno

Anittenle1 Mario Helena Bueno Srondõo- Ramol30.5
Reuniõ111 Ouorlol•feirat, cn10100hora1
Loc'ol1 Solo "Ciovit BevilacQuo"- A.nuo 11- Romol623

ARENA
I, JoM Guiomord
2. Tono Outro
3, Bendito Conelo1
4, MoacyrOollo

AuitlentoJ Ronoldo Pacheco do Oliveira - Ramal 306
Ro1mió011 Quinlol•foirol, 01 10100 hora1
Localt Solo "Ruy Barbo1o"- Ane~eo 11 - Romoi1621 e 716

,,

COMPOSIÇÃO

Pre1idont11 Mandei Conole
Viet·Protidenlel Agenor Mario

COMPOSIÇÃO

Titulare~

,,

COMISSÀO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)
(7 membrot)

COMISSÃO DO DISTRITO fEDERAL- (CDf)
( 11 membrot)

Suplentn
ARENA
1. Raimundo Por1nto
2. Alborto Silva
3. Almir Pinto

COMPOSIÇÃO

ProlidontoJ E"'olotio Vieira
Vic.. ProtidenteJ Leite Chavet
Suplente1
ARENA
1. Jutohy Mljlgolhõn
2...1\lfonw Comorgo
3. Joõo Colman

MT)
SE)

COMISSÀO DE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA- (CCJ)
(15 membro1)

COMPOSIÇÃO

Marcos Freire
Mauro BeneYides
Orestes Ouercio
Pedro Simon
Roberto Soturnino

AC)

AnittontoJ Carlos Guilhermo Fonwca- Romol 676
Reuniõett Ter~ot·feirot, 01 10t00 horat
Locoh Solo "Cio"'il S.vilacquo" - Ano~eo 11 - Ramal 623

COMISSÀO DE AGRICULTURA -ICA)
(7· mombrot)

Titulo rol

Henrique Santillo
Humberto Lucena

2, Itamar Franco
3, Mor(o• Froirt
4, Pedro Simon

Suplonlet
ARENA
I. Helvidio Nuno•
2, Alborto Silvo
3, Bonedito Forroiro
4, Vicente Vuolo

MDB
I. Ja11 Richo
2. Oro•t•• Quorcio
3, Toncrodo Ntvol
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Ani1tente: Daniel Rei1 de Souza- Ramal 675
Reuni6ell. Ouanos·feiras, 01 10130 hor01
Local: Sola "Ruy Borbo1a"- Ane•o 11- Romoil621 e 716

COMISSAO DE EDUCAÇÃO E C:UtTURA- (CECI
(9 membrasi

MOB
1. Nel\on Carne1ro
I. Marcai Freire

I. Fronte Montara

2 H~Jmberto Lucttno
3. Jai1on Bo~tnto

Aui1hmle, Daniel Rni1 d11 So.Jlo - Romoi67S
Reuni0111 Cuinlot.·felrOI, 01 ll100 horal
Lo,ol, Sola "CioYil Be~ilocquo" -- Ane110 11 - Ramal 623

Presidente: Joaa Calmon
Jutohy Mogolhon
Suplentes
ARENA
I. Jose Lins
2. Arnon de Mello
3. Jorge Kolume
Pedro Pedranian

..

MDB
I. Marcos Freire
2. Gilvon Rocha

1. Adalberto Sena
2. EYelosio. Vieira
3 Franco Montara

Auistonte1 Sónio Andrade Pei•oto - Ramal 307
Reuniae11 Ouint01•feiro1, 01 10100 horas
Local: Sola "Ciovi: BeYilacquo"- Anexo 11- Romal623

COMISSÀO OE FINANÇAS - (CF)
( 17 membros)

Pretldente•

COMPOSIÇÃO

Titulorn
1. Luiz Cavalcante
2. Miltali Cabral
3. Alberto SiiYa
Arnon de Mello

..

1. Dirceu Cordo\o
2. Itamar Franco
3. Henrique SontHio

Suplenh•l
ARENA
I. Alfonso Camargo
2. João Calmon
3. Jutohy Magalhàe1
MOB
1. Gilvan Rocha
2. Roberto Soturnino

Ani1tente, Ronaldo Pacheco de Oliveira - Romol306
Reuni6e11 Ouartos•feiros, os 11100 horo1
. local: Ane•o "B"- Solo ao lado da Gab. da Sr. Senador
Joõo So1co- Ramol48<t

COMISSÃO OE REDAÇÃO- (CR)
(S membro1)

Suplente~

I. llalmundo Parutt
2. Amon de Mlllo
Loma~to Jünlor
... Affon10 Camorgo
5. Vicente Vuolo
6. Alberto 51t.a
7. Amoral Furlan
8. Jorge IColurne
9. Jutahy Magalhflft
10. Mend.. Canal•

t.

MDI
1. Cunha Uma

1, Paulo Brouard

2. Tancredo Nem.
3. Robtrto Satumlno

2. Marcai Freire
3. Lazoro Borboto

... Amoral .Peixoto
5. Pedro Simon
6. Mauro BenevhH1
7. Teot6nlo Vilela

... Ja.eRicha

1, Lenoir Vorgo1
2. Helvldio Nun11
3. Jeue freire
<4. Moacyr Oolla
.5. Henrique de La Rocque
6. Aloy1io Chov11

Suplent11
ARENA
1, Jutohy Magolh611
2. Raimundo Parente
3. Eunice Mlchil11
4. Benedito Conelo1

Titulat~JS

I. lomanto Junior
2. AlmirPinto
3. Alberto Silvo
Jose Guiomord

'·

Suplente•
ARENA
1, Saldanha Der! i
2, Jorge Kalume
3. Benedito Canelas
MOB

I. Gilvon Racho
2. Henrique Sontillo
3. Joi,on Barreto

1. Jo11 Richo
2, Adalberto Seno

Aniuenter Carlos Guilherme Fonseca- Ramol676
Reunióes, Quintol•leirol, 01 10130 horo1
tocal1 Sola "Ruy Barbo1a"- Ane•o 11- Romoil621 • 716

COMISSÀO OE SEGURANÇA NACIONAl- (CSN)
(7 membro•)

Presidente1 Dirceu Cardo10
Vice·Pruident11 Adalberto Seno

COMPOSIÇÃO

Títulor11
1, Torso Outro
2. Saldanha Der1i
3. Mend11 Conote
I. Dirceu Cardoso
2. Adalberto Seno

Suplent11
ARENA
1, Joóo Colmon
2. Murilo &odoro
3. Jolf Sorney
MOO
1, 11ugo Romo1

Auittenfe1 Maria Thete1a Mogalhàel Moffo- Romo1134
Reuni6n: Quintos·feiro1, 01 12,00 horo1
local: Sala "Cio'til S.vilocquo"- Anexo 11 - Romol623

COMISSÃO OE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE)
(15 membro1)
COMPOSIÇÃO

Pre1ident•• Jorge Kalume
Vlce·Pr11idente• Mauro Bene'lidel
Titularei

1. Jorge Kolume
2, Luiz Cavalcante
3. Murilo Badoro
0
"·
•11•dito ferreiro
1, Mouro Benevid01
2. Agenor Mario
3. Hugo Ramos

Titularei

I. Tono Outro
2. Bernardino Viana
3. ~oldanha Doui
lomonto Junior
~. Mendes Canele
6. Aderbol Juremo
7. Almir Pinto
a. Lenoir Vergai
9. Jo1e Sornty

..

Suplent11
ARENA
1, Aloy11o Chov11
2. Pedro Pedronion
3. Henrique de Lo Rocque
Jo11 Guiomard
s luil Cavalcante
6.

..

Suplente•
ARENA
1. Raimundo Parente
2, Amoral Furlon
3. JoM Guiomord
MOB
1, Cunha lima
2, Joison Barreto

Ani1tente1 Corlo1 Guilherme FonHCa- Romol676
Reuni0.11 Quorta~·ftiral, 01 9r30 horas
Local1 Solo "Ruy&arboto"- Ane•o 11- Ramai1621 • 716

presidente1 Tor~o Outro
l•·Vice·Pre1idente1 Saldanha Derzi
2•·Vice·Pr11idente1 lamento Junior

COMISSÃO OE LEGISLAÇÃO SOCIAl- (CLS)
(9 membro1)

Titularei

Pruidenle• GiiYon Rocha
Vice•Pre1idente: Henrique Sonlillo

COMPOSIÇÃO

Auistente1 Cario, Guilherme Fan~eca - Ramal 616
Reuniões1 Quintql·feiros, 61 9130 horo1
locol1 Solo "Ciovi1 Bevilocquo"- Anexa 11- Ramal 623

COMPOSIÇÀO
P1'11idente1 Helvidia Nune1
Vice·Preddente1 lenoir Vorgos

716

COMISSAO OE SAUDE - (CS)
(7 mambro1)

de Mello
Alberto Silvo

Arn~n

Vice·~retidenltt:

Presidente1 Cunho Uma
Vice·Presidenle1 Toncredo Neves

ARENA
1. Saldanha 0.1'11
2. Henrlqut de La Rocque
3. JeaN Frtlrt
4. Jolé Sarney
!li. Milton Cabral
6. Jolé Gulomard

11

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÀO

Titulares

MOB
I. Marcot Frtl•te
2. Mauro Benevidel
3. Lelle Chovei

COMISSÀO DE MINAS E ENERGIA -(CME)
(7 membro1)

Vice·Pre~idente1

I Jc.aOColmon
2. Tono D~o~tro
Jutohy Magolhóc~
Aloysio Choves
Aderbol Juremo
6 Eunice Michilos

Paulo Brauard
2. Nehon Carneiro
3. Itamar Franco
4. Jo11 Richa
l Amoral Pei•O!o
o. Toncredo Ne~es
I

Aui1tenter Cond1do Hippern- Ramais 301·313
Reun16e1, Ouartoi•leirat, 01 11:00 noro1
local, Sala "Ruy Borbota"- Ane~o 11- Romoi1 621

COMPOSIÇÀO

Titulares

Setembro de 1979

COMISSÃO DE SERVIÇO PúBLICO CIVIL- (CSPC)
!7 membro1)
COMPOSIÇÃO
Prt~ident11 Evondro Carreiro
Vice·Prllldtnltr Humbtrlo Lucena

Titulare~

I.
2.
3.
4,

Suplen111
ARENA
Raimundo Parenle
1. Affonso Comargo
Henrique de lo Rocqut
2. Pedro Pedrouion
S.rnordino Viana
3, Aderbal Juremo
Alberto Sll~o
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MDB
1 1·.

Evandro Carreiro
2. Humberto Lucena
rJ. Lazara Borbozo

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS

Suplentet

Titular.n

1. Orel!el Ouerc1a
2, Evelatia Vieira

E OE INQUERITO
ARENA

A"uittentel Sónio Andrade PeiJtoto - Ramal 307
Reuniões1 Quintat·feirot, 019,30 horot
Local, Sala "Ruy Borboto"- Anuo 11- Romoit 621 e 716

1, ·Bonedi!o Ferreira
2. Vicente Vuolo
3, Pedro Pedrouion
Affon~ Camargo

1. Pouot POrto
2. Lomonto Junior
3. Alberto Silvo

...

Comiuóet Temperarias
Chelet Rulh de Souza Centro
~oC)OI1 Ane•o 11- Ttrreo
Ttlelon•~ 225·8505- Ramal 303
1) Comiuõn Tempororios paro Projelot do Congreuo

MDB

1. Evandro Carreiro

Clonai
2) CominOii Temporariat poro Apreciação de Vetai
3) CominOet Etpeciait e.de lnquerita, 1
-i) Camiuóo Mitlo do Projeto de bi Orçamentaria (ort.

COMISSÀO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PUBLICAS- (CT)

2. Lazaro Borboto

(7 membrot)

3. Oretllli Querdo

do Regimenta Comum),

Anittenle1 Ranalda P"ocheco de Oliveira - Ramal 306
Reuni6et1 TerçoÍ·feirot, 01 10:00 horot
Local! Sala "Ruy Borbota"- Anuo 11- Ramoit 621e716

Anittentli de Comiuóet1 Horoldo Pereira Ftrnande1 ..,ai 674: Alfeu de Oliveira- Ramal 674, Cleide Mario
Cruz- Aamol598: Mouro Lape1 de 5o- Aomol310,
Leiva1 ferra Catto- Ramal 314.

1. Leite Chovei
2. Agenor Maria

COMPOSICÀO
Pret1dente1 Benedito ferreiro
Vicente Vuolo

Vic•·Pr~tidente1

SERVIÇO DE CQ:.II5Sacs
HO~RIO

HOM,S

TERÇA

09:30

RUY llAR!lOSl\
RDJllais-621 c. 7l6

C.li.R.

CLOVIS

QUA~TA

C.S.N.

c.c.J.

BEVIL~CQUl\

ASSISTENTE

DO SENADO FEDERAL

QUINTA

S 1\ L 11. S

ASSISTE!:TE

C.F.

CLOVIS DCVI~~CQUA
Ramal - 623

GUIL.IiiiiME

c.s.P.c.

RUY DARBOSA
Ramais-62l e 7l6

SONIA

C.E.C

CLOVIS BEVILAcQUA
Ramnl - 623

SONIA

C.D.F.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 7l6

RONALDO

10:30

c.s.

RUY llARBOSll
Ramais-621 e 7l6

GUILHERHE

ll:OO

C.L.S.

CLOVIS BEVI~CQUA
Ramal - 623

DANIEL

12:00

C.R.

CLOVIS BEVI~CQUA
Ramal - 623

liA RIA
1'HEREZA

09:30
GUILHERIIE

SAL A S
RUY llARBOSl\
Ramais-621 e 7l6
CLOVIS

BEVI~CQUA

ASSISTENTE
GUILHERME
MARIA
HELENA
SONIA

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

DANIEL

C.R.E.

RUY BARBOSA
Ramaia-621 e 716

~IDO

C.M.E.

•a•
ANEXO
Ramal- 484

RONALDO

C.E.

IIORAS

RONALDO

RUY Dl\RBOSA
Ramai•-<21 • 71<

C.A.

PE~1ANENTES

Ramal - 623

Ramal - 623

10:00

10:30

Sl\Ll\S

c.T.
10:00

HORAS

DAS REUNIÕES DAS COMISSaE5

0 ER."JI~:ENTES

ll:OO

10:00

i

