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- Congratulundo·sc com os trabalhadores brasileiros pelo transcurso <to dia I•
de m01io. 1258
JOSt LINS
- Aparte ao Sen. Dirceu Cardoso. 1223
- Aparte ao Sen. Gilvan Rocha. 1022
- Aparte ao Sen. Milton Cabral. 1275
- Aparte ao Sen. Frunco Montoro. 10::1;0
-Apartes ao Scn. Jarbas Passarinho. IJI8, 1320, 1322
- Apurtes ao Sen. Humberto Lucena. 1277, 1278, 1279
- Aparle~o ao Sen. Luiz Cavulcantc. DY7, 1338
- Apurtes ao Sc:n, Pedro Simon. 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1273
- Retrospectivu do desenvolvimento económico do País c a atenção dispensa·
da ao setor ~ocial pelos Governos da Revoluçllo. 1323
JOSt SARNEY
- Apurtc ao Scn. Dirceu Cardoso. 1224
- Apartes uo Scn. Gabriel Hermes. 893, 894
JUTAHY MAGALHÃES
- Apurte ao Sen. llamur Franco, 1129
- Medidas udotadus pelo Ministro da Agricultura cm prol do engrundccimcn·
to da lavouru nordestina. 915
- Projeto de Lei do Senudo n• 77 j79, quecstubclece 11jornuda de trubalho dos
pro/is.~ionuis do Direito contrutados sob o regime du legisluçàu trnbulhistu, c dí1 outrus providc!ncius. IIIJ
LÁZARO BARBOZA
- Açilo dus empresus multinncionals de min~rim, que utuam no Puls. 1261!
- Apurte uo Scn. Agenor Muria. 1257
- t\pnrte uo Scn. Gubrie\ Hermes. H93
- Apurlc: uo Sen. Henrique Suntillo. IUK4
- Apnrte no Scn. Jnrhus Pus~urinho. 1014
- Apurtc uo Scn. Leite Chuves. IOR6
- ,\parte nu Scn. Lui1. Cuvnlcunte. 1336

IV
-

1\purtc:s ao Scn. G:1st~o MUller. \O!i9, 1090
Apartes no Sen. Pedro Simon. 1231

- Convocaçilo c:xtruordinúrin da Comiss~o do Distrito Federal rara trutur de
assunto objeto do discurso do Scn. Murilo Baduró. JOQ::!
- Posse do Vereildor cmedehista Daniel Silva, como Prefeito de Goiâ·
niu. 895
- Requerimento n~ J06f79, de dcs:~rquivamcnto do Projeto de Lei do Senado
n9 246/76, de sua autoria. lOM I, 126:!
- Requerimento n9 107/79, de dispensa de rublicuçAo, pura imcdiutu discus·
sào c votuçào, da redução final do Projeto de Resolução n9 11/79. 1088
LEITE CHAVES
- Abuso que estaria sendo praticado, pela CEF, contra seus mutuâdos em
Ulr!ISO.
109!!
-

Aparte ;lo Scn. Cunha Lima.

1006

- Aparte ao Scn. José Uns. 1326
- Aparte ao Scn. Marcos Freire. 1214
- Apnrtes ao Sen. Jarbas Passarinho. 1052, 1053
-Cancelamento de vôo da Transbrasil para a cidade de londrina (PR). Expu I·
s:w de lavrador que mendon;1 no Estado do Pommf1, em virtude du cxccuçiLn judicial. 1287
- Considerações sobre as garantias individuais asseguradas aos cidad~os cspa·
nhóis por sua Carta Magna, a propósito da abcrturu politicA preconizada pelo Presi·
dente: João Baptista Figucirc:do, Rccuperuç~o das prerrogativas do Poder Lcgislati·
vo Brasileiro. 875
- Considerações sobre os movimentos grevistas de car6ter reivindicatório que
ocorrc:m no !;'ais. Sugcstilo Federal no sentido da conccss~o de um abono de cmc:r·
p:i:nciu âs categorias assalariudas de baixa renda. 1086
-Discutindo o Projeto de Lei da Câmara n~ 40/74, que dispõe sobre o can·
cclamcnto de protesto nos títulos de crédito c d{l outras providencias. 1127
- Encontro Nacional dos Transportadores Rodovi6rios de Carga, cm rcali·
zaçào no Distrito Federal. 1039
- Transcurso do aniversArio de nascimento de Getúlio Vargas, 990
LENOIR VARGAS
- Aparte ao Sen. Jarbas Passarinho. 1051
LOMANTO JUNIOR
- Aparte ao Scn. Evc:Jflsio Vieira. 948
- Aparte ao Sen. Gabriel Hermes, 869
- Aparte ao Scn. Henrique de La Rocque. \061
- Aparte ao Sen. Jarbas Passarinho, 1053
- Aparte ao Sen. Lourival Baptista. 935
- Aparte ao Scn. Luiz Cavalcante. 1336
- Apartes ao Sen. Agcnor Maria. 1137, 1139
- Apartes ao Sc:n. Humberto Lucena. 1278, 1279
- Apartes ao Scn. Leite Chaves, 876, 877
-Apartes ao Scn. Marcos Freire. 1290, 1291, 129~. 1293
- Encaminhando a votação do Projeto de Lei do Senado 1/79 (DF), que altera
o c:fetivo de soldados da Polrci:t Militar do Distrito Federul. c d~ outrU\ pruvidi:ncia~.

I :!1\6

LOURIVAL BAPTISTA
- Acordo a ser lirmado entre a SUDEPE c o Banco Jntcrumcricano de descn·
volvimcnto, visando o crescimento da produção pesqueira do Brasil. 1141
- Atuaçào desempenhada pelo ex-Governador Elmo Scrcjo Farias, cm prol
do engrandecimento de Brasflia, \009
- Congratulando-se com o Ministro da Previdência~ Assistência Sociul pela
escolha da professora Léu Leal para u Prcsidi:ncia da legião Brasileira de ,\ssistên·
ciu (LBA). 1058
- Contestando criticas formuladas à açi\o dc:scn\lolvida pela FUN,\R·
TE. 91l
- Eleição de Dom Luciano José Cubrnl Duarte pura o cargo de J9.Vicc·
Presidente do Conselho Epbcopul Lutino.Amcricano, 12~ univcrs6rio de criação du
instituição dcnominuda "Promoção do Homem do Campo de Sergipe". 9)4
- Empenho do Presidente do Banco do Drusil nu simplilicaçi\o c rnclhoria du
assistência duda por aquele órgão aos pequenos ugricultores. 1236
- Homenagem de pesur pelo f;dccimcnto do Sr. José Ribeiro do Bonfim. H73
- Necrológio do Sr. João Gunç01lvcs de Souza. 1084
- Requerimento n" IW(l9, de tr:mscdçào nos Anuis do Senur.Jo, du~ ordens
dn diu i"luixudas pelos Ministros de E~tado du Exército, dn Murinhn c du Acrun(wti·
cu crn comcmonu;ào ao l 59 univcnttritl du Rcvuluçào. !171, 900
- Rcqucrimcnt<l n9 1\ I f7 1l, de transcriçilu nos ,, nuis do Senado, da pulc~tru
prnfcrido1 no dia .10 de rnun;o de \'l70, pelo Gcneral·dc·E)(ército Snmuel Alve~ Cor·
rca, du:fe dn htadn·Mninr do Exér~.:ito, 11117
- Requerimento n~ 115/7'1, de tran~l.!riçi\o nm Anais do Scnullu, dn di~~.:ur~n
prnfcndll pelo Prc,idcntc Jn.1n l!apti~t;1 Fit:ucircllo, cm ,\lcrwctc, no l~io Grunllc do
Sul l 1117
- Sl•,quiccntcn:lrlll de na\cancnlo J<l c~~.:ritur Jo~é de ,\lem:ar. J.lll7

I.UIZ CAVALCANTE
- A inOação c .mas lmplicilçÕes no posicionamento do cleit•Jrado bra~ileiro.
ÜLU~as que, no entender de S. Ex•. contribuem paru o crescimento da innaçilo no
Pui~.
1334
- Aparte no Scn. Almir Pinto. 1210
- Ap01rte uo Scn. Gabriel Hcrrnc:Ji. !11)2
- Apurtc ;w Sen. Henrique de La Rocquc. 1059
- Apartes no Sen. Evclásio Vieira. Q6l, 962
- Apelo uo Presidente do Conselho Nncionul do Petróleo, no sentido de resta·
bcle~.:imcnto cm revista daquele órgão de dudos relativos ''produção pctrolffera na·
cionul. 1035
LUIZ VIANA
- Comunicando n desi!{nuçào do Scn. Aloysin Chave~ pura integr<.~r a Dele·
guçi\o Brasileira 1\ reunião do Parlamento Lutino·Amcricano, cm atendimento ao telex do Scn. Nelson Curnciro. R66
- Comunicando o nrquivamcnto do Projeto de I.ci da Câmara n~ 47 f7H, que
obriga os ónibus de linhus intcrmunicipilis c interestaduais u porturem estojo com
medicamentos nos termos que menciona c dá outrus providêncius. 1)29
- Comunicando o urquivnmento do Projeto de Lei du Cãmara
n~ 72/7H.
\J07
- Comunicundo o arquivamento do Projeto de Lei da C:imur:t
n~ 77/77,
12117
- lmport:inciu paro• o Senado c par:t o Puís da permanência do~ Scns. Itamar
Franco c Dirceu Cardoso nu CP! que investiga denúncias sobre o Acordo Nuclear
Drusii-Aicmunh:t. 1132, li J4
MARCOS FREIRE
- Aparte ao Scn. Henrique de La Rocquc. 1115
- Ap\Lrtc ao Sen, Itamar Franco. 1130
- Ap:Lrtc ao Scn. Jos~ Lins. 1330
- Apurte ao Scn, Lourivul Baptista. 1085
- Aparte ao Scn. Mauro Benevid~s. JOI)I)
-Apartes ao Sen. Gabriel Hermes. 1117, III R
--Apartes no Scn. Jarbas Passarinho. 1048, 1050, 1051, 1052, 1054, 1055,
1056, 116l, 1164
-Aparte~ ao Scn. P:~ulo Brm~01rd. IOJ-15, l04ll
- Critério escolhido pelo Ministro da Prcvidênci:~ c Assistência Sociul pam
preenchimento das presidências c dirctorias de órgãos subordinados à sua rm·
tu. l2HH
- Discutindo o Parecer n~ 57/79, d.a Comissao de Constituiç3o c Justiçn. Ul\5
- Prorroguçào dt: mandatos municipais. 1211
MAURO BENEVIOES
- Alerta aos sctorcs governamentais competentes para que, por intermédio
de unta umpln coordcmtçào dc medida~ clicazes, ussistam uos nordestinos atint~idos
por forte seca. 1099
- Aparte ao Scn. Cunha lima. 1006
- Aparte ao Sen. Evomdro Carreira. 1309
- ,\po1rtc ao Sen. Henrique de La Rocquc. 1062
- t\partc 010 Scn. Itamar Franco. 1~15
- Apurte :10 Scn. Jorge Kalumc. 1259
- Aparte 010 Scn. Milton Cahral. 1276
- Aparte :w Scn. Orestes Quérciu, 986
- 1\partcs 110 Sen. Agcnor Muria. 907, 1136
- Armrtes ao Sen. Evcl:ísio Viciru. 948, 'l60
- t\purtcs no Scn. llumhcrto Lucena. 1057, 1277
- Apartes :10 Sen. Jmi: Lins. 1327
- Apartes ao Sen. !.cite Chowcs. 990, 993, 1040
- Ap:~rtcs \LO Scn. Lourivul llaptist:t. 934, 1307
- Apurtes 010 Scn. Roberto Saturnino. 1174, 1315
- Apcln no Ministro da Educação c: uo Diretor·Gcrul do DASP, subr~ pleito
de pwfcssores dos cursos de c:<~.tcnsào do Centro de Humunidnde da Univcr~id;~de
Fedcn1l do Ccar:1. [U!J7
- Apelo cm fuvllT dc pcnsionistus da previdênciu sociul hra~ilcir;L I~J(i
- Apnin parl:uncntotr its clciçõe~ dirctiLS, cm todos os nfvci~. u prtlplhilu Uc
pc''lui,;t patrocim1Ua pelo Jornal do /JmJi/, nu oimhito do Congrc\\n Nuciu·
Llitl. ll-10
- Elci..;àn pnr:L prefeitos da~ csto'tncia~ hidromincruis do E~tudn de Silo Pau·•
lo. IJI-1
- En~.:uminhandu u vut;t..;ilo r.Jn Rc•1ucrimcntu n~ 95/7q, de auturio1 du Scn.
~luriln lladaró. 1145
- Encaminhando ;1 vntil..;iln du RcqtLcrimcntu nY 106/7'l, de de~om]iuvumcntn
do Pwjctn Ue l.ci Un ScnaUn n~ 24hj76, de suu illllllria. 12h~
- hp,l'oiço1tl de llllllil'm CLII.!iLLninhaUa uo ,\linbtro du Filtcnda pnr crnprc·
'o(LrÍ!l~ ~·carenW'o, \nhrc il LLCCC~'oidadc de rce)(nrne de t!cl.!i'il'l ~evcrnuntcntal rct'crcntc
:1 ntin~·iio d;l\ aliquota,·prêmw d;L~ e\jlllrta..;lic~ hru~ilcir;l\, llHtJ
- :"'o'ccrolúpiu d,l Dcpulado hL1du<1! Jo,i: l'auliLhl :\guiar Rodw. 'l•liL

v
- Requerimento n" 'J4f79, de de.~arquivamento do Projeto de Lei do Senado
62j77. 930
- Requerimento n~ 112/79, solicitando que o tempo destinado aos oradores
do Expediente da ~ess~o de 3 de maio seja dedicado a comemorar o sesquicente•
nflrio de nascimento de José de Alencar. 1215
n~

MENDES CANALE
- Encaminhando a Presidência ofTcio comunicundo que o Mínimo do lnte·
rior determinou que em todus a~ reuniões do Conselho Deliberativo da SUDAM e
da SUDENE seja dirigido convite à Comissão de Assuntos Regionai~. para que se
faça representar na condição de observador. 1126
MILTON CABRAL
-Aparte ao Sen. Lázaro Barboza. 1271
- Problemas das secas que assolam o Nordeste. Sugestllo ao Ministro do lnte•
rior no sentido da extensão às ftreas atingidas dos beneficias do Projeto Sertanejo c
do Polonordestc, 1275
MOACYR DALL,\
- Aparte ao Sen. Jarbas Passarinho. 935
- Apartes uo Sen. Agenor Mariu. 908, 1138
- Apartes ao Sen. Marcos Freire. 1289, 1290
- Encaminhando a votaçllo do Requerimento no 87(79, de autoria do Sen.
Dirceu Cardoso. 1003
MURILO BADAR0
- Aparte ao Sen. Humberto Lucena. 872
- Apurtc ao Sen. Jarbas Passarinho. 1014
- Apartes ao Sen. Franco Montara. 1019, 1021
- Apartes ao Scn. Pedro Simon. !227,1228
-Apartes ao Sen. Roberto Saturnino. 1171,1172,1173, 1174,1175
- Defesa da revisão das normas contida:1 na Resolução n' 7(77, baixada pelo
Conselho de Desenvolvimento Econômico, tendo cm vista as restrições impostas ao
desenvolvimento da indústria cimenteira do Estado de Minas Gerais. 866
- Encaminhando a votação do Projeto de Lei da Câmara n• 73/77, que veda a
exibição de cartaz cinematográfico que não seja criado, produzido e impresso por
brasileiro ou empresa brasileira. 899
- Encaminhando a votação do Projeto de Lei do Senado n• 138(77 (Comple·
mcntar) de autoria do Scn, Orestes Quércia. 900
- Movimento deflagrado na Capitt&l Federal, cm que professores da rede ofi·
cial de ensino reivindicam melhoria salarial. Convocação da Comissão do Distrito
Federal pura participar ativamente dos entendimentos entre autoridades governa·
mentais c rcprcscntantesdos professores, a fim de buscar umu solução àquela reivin·
dicaçilo. I092
- Requerimento n• 95j79, de adiamento da discusdo do Projeto de Lei da
Câmara n' 46/78, 945
- Requerimento n• 114j79, de dcsarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado
n• 6/18. 1251
NELSON CARNEIRO
- Açilo do chefe do posto policial da Estação Rodoviária de Brasnia, visando
impor obediência à lei do silêncio. 1~26
- Aparte ao Sen. Gabriel Hermes. K91
- Apelo ao governo federal em favor dos servidores do Grupo-Tarefa do Mi·
nistério dll Indústria c do Comércio, 914
- ,\pelo de aposentados do INPS ao Presidente da CEF, no sentido de serrestabelecido empréstimo sob consignação cm folha de pagamento garantido por aquc·
le instituto. SuspcnsJo de empréstimos pessoais por parte do Banco do Brasil c da
Cai-a Econômica Fcdcrill. IlHO
- Apelo em favor de antigos funcioni'lrios do Serviço de Assistência c Scauro
Social. \tXl'J
- Declarução de voto, referente ao Requerimento n• 8Jj79, de autoria do Sen.
lourivul Uu]'ltista. 1197
- Encuminhundo 11 votaçi\o do Requerimento n'TOI/79, de autoria du Scn.
llumhcrto Lucena. llH.lJ
-Encaminhando tele1t do Grupo Brasileiro do Parlamento Latino·Amcricano,
~olicitundtl a indicuçilo de um rcrrcsent<lntc do Senado puw integrnr u Delegaçi\o
Brasileira à Reunii\o E'traordinllria do Parlurncnto Lntino-Amcricuno, a rcalir.ar·se
cm llo~o\{1, Colómhin. HM
- Nccc~~idadc Je ~uluçàll pam u prohlema representado por vflrin~ conjuntos
rcsidcncitti~ cr~uidn~ cum rccur~os lhl BNII. 1~40
- l'rtljcto de Lei do Senadn n~ ll:./111 (Complementar), que prllTrll~llll f'lrllltl de
1'11!i:n.:w d<~ Lei (\Hnplcmcntar n~ .1\'7•1, c do'! outra\ prul·tdCn~·~~l\ 1111'1
-1 1r!Jjcl!l de l.ci dtl Scnadn n•'t.~/7 1 1, 'Iuc l1:1 lllli'U rcJaçàtliiO n~ li do flHrÍI!~Til·
l'o lllli~,.·u dn Mt. ~~.~ thl C.'ltli)o:ll CiviL '1~ 1 1
- PrLI[Ctu de l.c1 do Scnad11 n~ t''l:'7 11, •lUC .\ll[lTii!IC parli~r.d·u d11 .HIIt(l' lhl hta·
IUlil do\ ru!l~'iPII.ÚI,I\ l'úhli!.:ll\ l_'tll\ da [.'llii\\1,
lj~.t

- Projeto de lei do Senado n~ 70/N, que altera a redução do artigo IH4 da Lei
1.711/52. (Dispile sohrc o Estatuto dos Funcioni'lrim Públicos Chd~ da
União). 9H4
-Projeto de Lei do Scm1do nq 74J79, que introduz ulteruções 011 CLT, pura o
~m de suhstituir a forma mcmal de pagamento de salário pela forma quinze.
nal. 1010
- Projeto de Lei do Senado nq RI j79, que concede prazo para purgação du
mora nos aforamento~ de: terreno'\ pertencentes à UnHlo. 1164
- Projeto de Lei do Scn;1do n~ !14/1'>. que fixa multa para os que concorrem
pum a poluição sonora ou violum a ''Lei do Silêncio", imprimindo nova redaçilo ao
art. 42 do Decreto· Lei n~ J.6HH, de liJ41. Lei das Contravenções Penais, e determina
outras providências. 120H
- Projeto de Lei do Sen;~do n~ !17/79, que dá novu redução ao url. IS du Lei n9
6.361{76. llJH
-Projeto de Resolução nq 16/74, que reconhece como serviço de cooperuçilo
intcrparlumcntar o Grupo Parlamentar t.Jc llngua Francesa. 983
-Requerimento n9 102/?'>, de rctiradt~ do Projeto de lei do Senado nt 37/79,
de wa autoria, para rec-ame du muti:na. 1042, 1128
- Saudando missão purlamcnt:tr da Indonésia cm visita ao Senado. 1157
- Unificação da pollticu sal~rial de modo :t dispensar tratamento iguul t1 traba·
lhudorcs c funcionários púhlicos civi~. 952
n~

NILO COELHO
- Comunicando a presença na galeria de honra do Senado, da delegação de
purlamcntnrc!\ da Indonésia. 1157
-Comunicando o arquivamento do!<> Projetas de Lei da Câmura nq 97 j76 c do
Senado n9 314/76. 1257
- Comunicando o urquivamcnto do Projeto de lei da Câmara n9
123/11. 1034
-Comunicando o sobrestamcnto do Projeto de Lei do Scnudo n9 28j7U, que
cria o Serviço Nacional Obrigatório c dá outras providências. 11:!4
- Comunic:mdo o término do prazo para apresentaç~o de emendas uo Projeto
de Rcsoluçilo n' 17j7Q. 1237
ORESTES QUeRCIA
- Aparte ao Sen. Franco Montara. 1020
- Apartes ao Sen. Eveli'lsio Vic:ira. 960, 962
- Apartes ao Scn. Jarbus Pussarinho. 1160, 1161
- Comunicando a substituição de membro em comissão mhta do Congres~o
Nacional. 8Q6
- Encuminhando u votação do Projeto de Lei do Senado n9 138j77 (Complc·
mcntar), de sua autoria. 9UO
-Justificando proposta de emenda à Constituição que encaminhará a Mesa,
suprimindo o item li do art. 55 da Constituição. t\nivcrsflrio de fundação do GraiÍde
Oriente do Distrito Federal. 930
- Processos contra jornulistas que: estariam sendo movidos peJo Governo no
sentido de ohstaculurizar a atUi!Çào da imprensa no País. 1158
- Projeto de Lei do Sen.-do n9 138/77 (Complementar), que introduz altc·
raçào na lei Complementar nt 25/75, que estabelece critério c limites pura a fi~ação
da remuneração dos Vereadorc~. H72, 900
-- Projeto de Lei do Senttdo n~ 63/79, que introduz t~ltcruçào na Lc:i n9
6.620/78, que define os crimes contra a Scgur;1nçu Nacional, estabelece a sistemáticu
paru 11 seu flTOccsso e julg:1men1o, e d:'t outr:1s providênci:1s. HQU
- Pmjeto de Lei do Senado n~ 66/79, que acrescenta disrositivos à ClT para o
fim de: usscgurar estuhilidudc provisória ao empregado que ajuíza reclamaçll.o traba·
lhista contr:l o empregador. 9JO
-Projeto de lei do Senado nv 72j79, que isenta do imposto de rendu o 13 9 sa·
IMio. 1lHS
- Projeto de lei do Senado n9 79j79, que modilic;l dispositivos da lc:i n~
6.020f7R, que define os crimes contra 11 Se~urunçu Nacional. cstnbclecc a sistcmútic:t
p;tra ~cu processo e julgurncnto, c dú outrus providêncÜI!<>, I Dn
- l'mposta de cmcndu it Constituição que cncuminhurtt i1 Mc~a. di~pnmhl
sohre autoriluçào pura fundonumcntu de nidio c tclcvis~o. 'l!l5
- Requerimento nq LlJf71/, de retir:1du cm curátcr dclinitiVll du Projeto de lei
do Scrwdtl n~ IJH(77, da MW autmia. 1l00
OTTO I.UIMANN
- l'mjct~l de lei do Scnad11 n~ 111/77, llltC lli~p,\e ~ol'lrc tl part.:elamcn!tl dn ~ulo
urhilthl, c tLi nutra' flnll'ldi:n~·i;l~. I~h~
l't\UI.O IIKOSSARD
- •\parte 110 Scn. D1n·cu (',,rdtlM• I :~J
- t\pitrt~~ ao Scn. ltatllilr Fr.tn~'1l. I I.11, I! J:

I

VI

I

- Apartes ao Scn, Jnrbus Pauarinho. 1014, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051,
1052, 1053. 1054, 1055, 1161, 1162
- Apiutes 110 Sen. Pedro Simon, 1226, 1227, 1228, 1231, 1232, 1233, 1234
- Congrntulundo·se com o Presidente do Senado, pela atuaçll.o desenvolvida
nu scssilo cm prol do entendimento c du harmonia entre os membros daquela com is·
sào parlumcnlllr de inquêrito. I 134
- Considcruçõcs sobre decreto baixado pelo Presidente da República, que cn·
quadra aliciais da reserva remunerada ou reformados no regulamento disciplinar
dus forças armadas, I043
- Encaminhando u votuçilo do Projeto de Decreto legislativo nv 38/72, que
dispõe sobre a dcsignuçilo do número de ordem das lcgislaturas, 1127
- Equtvoco de interpretação cm que teria incidido o Scn. Jarbns Passariilho,
quando dos debates havidos em sess~o unterior·a respeito de decreto presidencial
que aplica aos oficiais reformados ou da reserva remunerada o Regulamento Disci·
plinar das Forças Armadas. IlM
PEDRO SIMON
-Aparte no Scn. Alberto Silva. 1260
-Aparte ao Scn. Luiz Cavalcante. \335
-Apartes ao Scn. Humberto Lucena. 1277, 1278, 1279, 1280
.:_Apartes ao Scn. Jarbas Passarinho. 1159, 1160, 1161, 1163
-"Apartes ao Sen. Lázaro Barboza. 1272
-Apartes ao Sen. Marcos Freire. 1211, 1212, 1213
-Medidas de combate à inOaçilo adotadas recentemente pelo Governo Figuei·
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lllKH
IINI
1091
109:!
1092
J()I)J

ll]l}7

k. Ke•1uerimentn apresentado:

- N~ l02f7 1l, do Sen. Ncbtln Carncirn

Ordem dn di>~:
-Requerimento n9 X1lj7 1l, dn Sen. Henrique Santillo. Aprovado
- Prnjctn de Rc~n1uç;hJ n9 9f71J. :\prttvado. A Comissão de Redaçi\o
- Pl"njctn de Rc~n1uçüo nq 10f7ll. t\['lrovado. AComis~ilo de Redução

1042

11.

à ;rpreciaçlo du Projeto

lO'lX
lll9k

11. J)i-.cur"t' prtlfcridth cm 'e"tie\ antcritlre~:
- Sen. l.ctiC Cita\ e-., na .;J• Sc":w, em :!lJ Ue ;~hrtl
- Sen ..\\atHtl Bcnevide,, na .;3• Se"~o. cm ~JJ dt: ~thrtl .
1042

11. Di~cur~o~ a pô~ a nrdcm do dia:
- Sen. Paulo Bnt"ard
- Sen. Leite Chave~ ldi~cuhn entre)!ue ;, revi,;m do <tradnr)
- Sen. Jarha~ Pa~-.arinho
- Sen. Ma um Bcnevide~ (di~cur~o cntrej!uc it rcvt~fw dn oradnr)
- Sen. l-lumhertn Lucena
- Scn. Alhertn Silv;t...
- Scn. Lnuriva1 B:tpti~ta

de~tin;rda

1042
11142
llJ42

lo. t-.lati!ria~ <tpreciatlas ii pÓs a nrdem dn dia:
- Rediiçôc~ finai~ tltl\ Prujeto~ de Re~oluç~ltl nq-. 1) c 10/79. :\pro·
v;H.la~ nm termo~ do' Requcrimenw' n''~ IOJ c 104j7 1l. A pro·
rnul~açih1

l. Comunicaç~n da Pre,idi!neia:
- Cnn\ncaç;w tlc 'e~~iitl .;nnjunta,
de Lei n" 1/7'l(C:-..').
1

4~·

SESS-\0, E\1

z.;

\IJ9!í
JIJ!)(j

DE -\IJRII. DE IQ79

111 ~
llJ42
llt4(,
11J4h
11J5h
1056
lll5S
\051\

~lini-.tr<l

,\\'i\th Utl
_

de E..tadtl du Trah;t1hn·

s·•IJH.I/1)

111 ~

-S"tJ•Ji7'l
-:"" 11!1!,.."7 11

111~

111:

J_ P;1rc.:cr referente ;t \e)!uinte matéri;t.
-O ri.: to n" S,/~_:'77. dtl Prc,iUcnte d<l Suprcrnn Trihunal Federal

12.

Dc~i)!n:u.;;l,l

da tlrdem dn dia da prt.l\ima ~c-.s~n. Enccrramentn

I J. Di,-:uNt pwfenun cm scss~o anterttlr'
- Sen. Henrique de L:r ){u~•luc, na 4 I• Se~'ào, cm \9 de ahril

4. PTtlictn arre,entotdo:
-I'TilJC\\l de Lei dtt Senado n~ 77/7 11, dn Sen. Jutahy

~lagalhãc:~

11\J

..

lt,;...i

5. Di-.~UNl\ tl11 e\pcdicntc:
- Scn, 1Jenri4ue de La Rnc4ue
- Sen. Ciahrie1llcrmc'
- Sen. Ahnir Jltntn ...

~~· ... :SSÃO, E\1 l.11ll' ADR11. Of. 1979

L Ahcrtur:r

1112

lll5K

1114
! 115
11~2

1071
F;LI;t d;1 Pre~idi!ncia:
- Referente an ~•thrc~t:uncntn d11 Pr<ljcltl de Lei do Scnadn
n" 2Xf7o
h.

:!. Parc.:eres referente~ its seguinte~ matéria~:
- Projeto de Lei d:1 C:inma n~ q7 f7l1
""
- Projehl de Lci do Senadn n~) 14/7fi
- Prnjcto de Lei dn Senado nQ 16f7'l ...
- Ptlljcto de Lei do St:nilllo nq :!K5;7H
... , ....... , , , ,
-Projeto de Lei do Sen:Jdo n9 :!7Kf7H (Cmnplcmcntar) . , ..
-Projeto de Lei da Cümura n9 5Hf7H
'. ''
- Projetn de Lei d:1 C:irnara n~ 14f77
- Prnjeto de Lei da C:imura n9\:!2j77
........ ''.'' '.'
- Prnjcto de Lei da C:imara n9 15/77
- Prnjeto de Lei tia C;inma n9 66f7H
- Projetu de Lei da Cürnaru n~ 50f77
- Prnjeto de Lei da C:imara nQ 144f7H
..... , . , .... , , .
-Projeto de Lei daC'trnara nQ ll:!f7H
.............. .
- l'r<ljetu de Lei do Senado n~ 347 f7X (Rcdaçi\o final) ... , , , ... , ..
- Rcquerimetllll ~;n, de 1117H, do Sen. Dirceu C:~rdo'o
-Projeto de Lei da C:imara nQ \J/77

1011
1073
1013
1014
1074
1074
1075
1075
1016
1016
1011
1011
1071\
101K
1071\
lll7 1l

J. Requerimentm apre.;entadu~:
- NQ 105/111, dn Sen. Raimundu Potrentc
- NQ 10hf7'l, tio Scn. L\tarnllarhuta ..

IOKI
IOK I

4. Offcin:
-Do Vicc·flre~idente lf,r huHÍitt;:1n úa~ l'ionciru, Snciai'i.

(UI!' I

~. Di~eur~m

-

do C\pedicntc:
Scn.l h:nrique dc La R1tClllle
Scr1. Henrique Santillo,.
Scn. l.nuri\·alliitpti~ta .
Scn. Leite Clutvc-. .

lUHI
!OH:!
liiK·I
1llHh

7, JlnljCt<l iiJ'ITe~entildn:
-l'rojctntle Lei dn Senado n~ 7Xf7 1l, du Sen. Fran-:ll ~lontmu..
H. OfkitJ:
- Dn Sen.
Region;ti' .

Mende~

Cunalc. Prcsidcme da Comissão de

11:!4

11:!4

,\~~unto~

Comunicaçi\n da Pre~idi!ncia:
- Convne:tçào de ~essi\n e\traMdin~ria, dc~timtdu :r apreci:tt;àll
I'Tlljctth de Re~o1uçi\,J nqs 1:! c 13/1'1 , , .. , . . . . . . .

11:!6

1l.

do~

11:!6

lO. Ordem do dia:
- Prnjcto de Re~uluçi\o nQ 40/74. Rejeitadn. Ao nrquivo
- Pn1jctn de Decreto Lcgis1itl1\'l.1 n9 5/fi7. ,.\prov;tdo . , .... ,
- Projeto tle Decretn Lt:!{islativn n~ 3Hf72. t\pnwado,., ,
- Kc4uerimcn1t1 n~ ltJ2f7Q, du Scn, Nelson C<~rnciro. t\prüvado

1127
1127
1127
112H

11. Di~-=ur~•l'l apth a tlfdem dn dia:
- Scn, lt~t~nítr Frunctl
- Sen. Dirceu Cardoso
- Sen. L11i1 Vianu
- Sen. Paulu l!nmnrd
- Sen. ,\~enor Maria . , .
- Scn. ~laurn Uencvidc' .
- Sen. l.ouriv:Jl Uitpli,ta ,
- Scn. 1\enriliUC S<tntilln .

ll:!H
1132
1134
11:\4
llJ5
1140
114:
1141

X

46• SESS,\0, EM 24 OE ,\DR li. Of. 1970
( EXTRAOROINÁ RIA l
I. t\Ocrtu~.L ..... , .. , .. , .. , , , . , . , . , .... , , ..... , . , ... , .

".

114:!

Purc::ccn~s

referentes às J.eguintes matérias:
...........................
114:!
- Projeto de Lei do Senado n9 .:!/79 (DF) , , , , , .•. , ....... , .... , . . . . I 143
- ProjctodcLcidoScnudon•I/70(DFJ .. , ....................... 1144
:!.

-ProjetodeRc::~oluçUon9Jj75

Sc:n. Murcos Freire: (discur.~o entrc:pue 11 revi.~:lo do orador) , .
Sen. Hcnri~ue Sunlillo .... ,,., ... ,., ..... ,., ..... , .... ,
Sen. Cunhu Lim<L ..
Sc:n. Adcrhal Jurerna
Sen. Mauro Oenevides ........... , .. , ..... , .... , ... ,
Sen. Nelson Carneiro ...... , ...................... .
-~en.AffonsoCamargo . ,, ......................... .

-

J.l. !Jcsi!!IWÇ:iu d;L urdem do dia da rmhima

.1. Ordem do dia:
-Projeto de Resoluçilo ,19 1:!/79. Aprovadú. À Comissão de Redou;ào ...... , ..............................•... · ·. · · · · · · · · · · · · · · · ·
-Projeto de Rcsoluç;io n~ IJ/79. Aprovado. À Comissão de Rc·

11~5

LliLçào

11~6

... , ....• , .....•.••..••....•.•.•.•. , •..•• , .. , ..••.

4. Mntêrius upn:ci:1das após a ordem do di11:
-Reduções tinais dos Projetas de Resoluçào f19s 1:! c 13/79.
t\provud;Ls, nos termos dos Requerimento~ nos IOt! e JO!J/79. t\ pro·
mulgaç~o ........ , ............................ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1146

5. Ocsignuçào da ordem do dia da próxima sessão. Encerramento

1148

l. Abertura

1155

~. Oficio do 19-Secretário da Câmara dos Deputudos:
- N•lll/79 ..................... , ......... , . . .. . .. . .. .. . .. . ..

1155

\IS6

4. Projews 11prescntados:
- Projeto de lei do Senado nv 79f79, do Sen. Orestes Quércia ... , .... . 1156
- Projeto de lei do Senado J19 ~IJ/7'l, do Sen. Franco Montara ..... , .. 1157
S. Requerimentos apresentados:
- NY llUf7'l, do Sc:n. Hclvidio Nunes. Aprovado
- N9 III f7 1l, do Scn. Franco Montoro . , . , . , ... , ... , , . , , ..... , ...

1157
1157

6. Fala du Presidência:
- Presença na galcriu de honra da Ca~u de dc]egaçilo de
purl:1ment:1rcs dulndoni:si:1 , . .
. ... , .... , .. , , ... , ..... . 1157
7. Discurso.~ do expediente:
- Sen. J:1rhus Passarinho ..
1157
- Sen. Nelson Carneiro ..
1157
- Scn. On:stes Quí:rciu , , , . , .................. , , .. , ........ , . , , . 1158

lO, Comunícuçào da Presidi:nciu:
- Convoc:~çi\o Uu ses.~~ o e)(traordlnária, destinada li apreciaçUo do
Purecer n~' I\ Jf7'l , .. , . , , ..... , . , , .. , ..... , , .. , , ... , , ..... , .. , .. , . , , 1166

I~- Di~.:urMl~ uplh a ordem dn dia:
- Scn. 1';1ulu llrm~11rd , , .
- Sen. Roberto Suturnino,,
- Scn. Fnu1C1l Mnntnrn

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

IIRI

~- Projc:to ilpresenwdo:
- Projeto de Lei do Senadll n~' H.lf71J, do Sen. Humhcrto Lucenu . . . . . . 11 H2

). Ordem do dia:
- Parecer n9 ll.l/79, da Co01i~siin de Constituição c Justiç:l.
1\provudo. , ......... , ............ , .. ,, .. ,,, ....... , ....... ,,, ..

11114
li H5

49• Sf:SS,\0, F.M 26 OE ,\HRII. DE 1979
..

1101

2. Mensagem do Presidente da República:
-Submetendo ;lo Sena<hl ;1 c:.~culhü tlc nome.~ indir.:;ulos pum car·
!!OS cujo provimento depende de .~ua préviu :1quicscc!nciu , , .... , . , .. , .... , . 119H

J. Ofícios do J9.Secret:irio da C~mara dos Ocputatlo'i, cnc<~rninhando
ii revis~o do Sen01do O!Utógrafo do.~ seguintes projetas;
- flrojeto de Lei da Cãmara n9J7 f79 .... , .. , .. , ................ , ll'N
-Projeto de Lei daCãmaru n9\8/79 .
. . , .... , . , .. , , I.:!O!J
-Projeto de Decreto legislativo n94f79 . , ................ .
J20tl
-Projeto de Decreto Legislativo n9 S/7'l
............... , .. , .. l:!fl~
4.
-

Parecc:rcs referentes i1s seguintes matérias:
Mcnsugc:m n~' JH/1'l (Projeto de Resolução n9 \9j79)
Mens<tpem n~> 39/79 (Projeto de Rc\~oluç;1o n9 20j79)
i\·lensagem n~ 41/79 (Jirojl!ln de Restlluçiio n" 11 j79J
Mensagem n~> 42/79 (Projeto de Resolução n9 2~/79)

S. Comunic;u;:lo c.Ja Presidência:
- Arquivo1mento do Projeto de lei da Cámum n~ 77/77 .. , , .

1164

9, Prnjc:tos upresentudo~:
-Projeto de lei d11 Sc:nado nY HI f19, do Sen. Nelson Carneiro .. , , . , . . 1164
-Projeto de Lei do Senado n9 H~/79, do Sen. Henrique de la
Rocque ... ,., ..... ,., ...... , .. , ... , .. , ...... ,,,,, ... ,, .. ,.,,...... 1165

I I. Ordem do dia:
-Projeto de Lei du Cdmuw n~> 19~/66. Rejc:itudo.t\o arquivo
- PrnjcttH.lc: lei du Climara n~> 70f6K. Rejeitado. Ao arquivo .... , .. , .
- Projetod~ DecretolegishHivo n~60/65. Rejeitado. Al, arquivo , , . . .
- Requerimenh.l n~> 7Hj79, do Sen.llenriqueSuntillo. t\provudo , . , .. ,
-Projeto de Lei d11 Cümaru n~' IO!Jj7H. Aprov:1do u suhstitutivo.
À Comissolo de Redol(,'o1u , . , , .. , , .... , , ... , .. , , . , , , ..... , , ..... , , .. , , ,
- llrojeto de Lei du C.irn<1ru n~' 113/7H. Aprovado. À sanç~o ...... , . , ,
- Projeto de Lei du Cürnuru nY Jl6j7H. Aprovndn. A ~unção , , ...... , ,
-Projeto de tci dn C!imara n~ 142f7H. Aprovudo cm primeiro
turno ..

1. Abertura . , .....

6. Comunicaç:lo:
- Do Sen. Tcotõnio Vilela, comunicando o seu desligamento da
t\Jiança Renov;.~doru Nucional , . , , ..... , ........... , ....... .

H, Comunicuç;1o da liderança da ,\RENA:
- De suhstiluiçõcs de: memhros c:rn comissão mi:Hu do Congresso
~acional,

4H' SESS,\0, F:M :Z!'i m: ARRII. 1>~: 1979
(f.XTRAORnJN,\RI,\)

1. Aherturil .. , .................................. ·. · · ·

3. Parecer referente á seguinte matéria:
. ..........................

I IRI

Enr.:crrmnent1,.

4. Designaçilo da ordem do din da próxima sessão. Encerrurn~:ntn

47• SESS,\0, E~l 2~ DE ABRil. OE 1979

-Oficio"S"nqS/79 .......

~c\s;'Lil.

117H
111H
1179
1179
IlHO
IlHO
li RI

120.1
1~04
J 2C

5

I:!Dtí

1:!tJ7

l207

7. Projeto uprcsentado;
-Projeto de: l.ci do Senado n9 H4/7'l, do Sen. Nelson Cnrneiro . ,
8. Comunicuçilo c.Ja liderunçu da A RENA no Senado Federal c nu
Cãmnra dos Oc:put:Ldos:
-De substituição de memhros em comis~ào mistu do Cungres~o
N11ciunnl ...... , .... ,.,,, ..... ,,.,., ...... ,., ........ , .. , ..
9,
-

1:!01}

Discursos do e.'i.pediente:
Scn. Almir Pinto., .. , ..... ,,,.,, ... , .. , ..... , .......... · .... . J2ll 1l
Sen. Murcu~ Freire
1:!11
Sc:n. ltumar Fn1nco , . , , . , .. , ....... , . , . , .. , . , , ..
1~14

1166
llli6
1166
1167

JO. Requerimcrllouprc:sentado:
- N~ I I2/79, dn Sc:n. Mauro llcnevides. Aprov;Ldo .. , ..

1215

1167
\lfoK
li6H

I I. Jlrojc:tus iLprcscntadus:
- Prujelu de Lei do Scnudo nY H5f71J, do Sen. Agenor Mnri:1
- Projeto de Lei dn Senado nv H6j7 1l, do Sen. Agenur Muri11

121 ~ •
121tí

li6H

JJ(liJ
llh 1l
1171

J ~. Ordem do dí11:
-Projeto 'h: Lei dit C.imaru nY H7f75. Aprovudn. ,\ Comi,~;ln llc
J{cduç:lo.,
..........
,,.,,,,,,,
- Projctn de l.e1 tlu C.inwra nv h0/7l!. Rc:jc1t;tdo. Ao urquivn
- Proic\tl de J.c:i d>~ Cinmru ~~~H 1/76. /(cjeit,nlo. Anarquivo
-Projeto de Lei da C;imur,L 11~ 1•Uf7H, Apnwudo.

Ul~
I~:!ll

I:!21J
~~~o

xi
13. Comunicaçl\o da Presidência:
- Convocaçi\<1 de sessão utraordinúria, destinada à apreciação dos
Projeto~ de Resolu~ilo n~~ 14 c 15/79: c do Pureccr n~ 6Uf79 . . . . . . . . . . . . . . . 12::! I
14. Discursos após a ordem do dia:
- Sen. Dirceu Cardoso ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Scn. Pedro Simon , , ............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Sen. Leite Chaves (discurso entregue à revisão do orador) . . . . . . . . . .
-· Scn. Nelson Carneiro . , ................................... , . . .
- Scn. Louriv;1l U;1ptista , .............................. , . . . . . . . .
- Scn. Mauro Bcncvidcs . . . . . . . . . . .
.. . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . .

12::!1
I ::!::!4
1236
I ::!36
1236
1236

15. Comunicação da Prcsidi:nciu:
-Termino do prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
Resolução nol7/7'),,,,,, ,, , , , , , , , , , , , . , , , , , . , , ,, , , , , , , , .. , , , , . , , , , , 1237
16. Designação da ordem do dia da pró~imu sessão. Encerramento

1237

1. Abertura . , ....... , ......... , .. , .... , ............... , ... , , . . I 237

2. Projeto apresentado:
-Projeto de Lei do Senado n~ 87 j79, do Setl. Nelson Carneiro . . . . . . . . 1238
3. Ordem do dia:
-Projeto de Resolução n° 14/79. Aprovado, À Comissão de Rc·
dação ............................................................ 1238
-Projeto de Resolução no I 5(79. Aprovado. Á Comissão de Re·
dação ........... , . , , , ....... , , .. ,, , ....................... , . . . . . . 1239
-Parecer n~ 60/79, da Comissão de Economia. Aprovado. Ao
arquivo ..... , , ...... , ....... , . , , . , .. , ................... , . . . .
I ::!39
4. Matéria apreciada após a ordem do dia:
-Redução final do Projeto de Resolução n'~ 14/19. Aprovada, nos
termos do Requerimento n9JI3(7Q, Ã promulgação .. , , ... , .... , .... , , . . 1240

5. Discurso após a ardem do dia:
- Scn. Nelson Carneiro , , , , , , . , . , ... , .... , .............. , ...... . 1240
1241
-Designação da ordem do dla da pró~ima sessão. Encerramento
SI• SESSÃO, EM 27 DE ABRIL DE 1979

I. Abertura , , , , .. , . , . , . , , . , . , , , , , , , .... , .. , , ... , .. , , , ..... , , . . 124R
1249
1249
1::!49
1250
1251
llll
llll
1252
1253
llll
lll6

3, Comunicação da Presidência:
-Arquivamento do Projeto de Lei dn Câmara n• 97 (76 c do Pro·
jeto de Lei do Senado n• 314/16 ... , ... , .. , . , ... , ,. . . . . . . .. . . . . . . • .. . . • lll1
4, Requerimento apresentado:
- N• 114/19, do Scn. Murilo llador6,, .. ,.,,...................... lll1
-Convocação de sessilo c~lraordináriu, d~tinada à apreciação do
Projeto de Lei do Senado nt I/7Q (DF) c Projeto de Resolução
n•IS/79 .......................................................... 12l1
Discursos do e\pcdientc:
Scn, Agcnllr Maria,, ... ,, .. ,,.,, ....... ,, ...... , .. , .... ,..... 1257
Sen, Jorp.c Kalumc . , ......... , . , , ... , ......... , ....... · .... · · 12511
Sen. Alberto Silva ........ , ..... , . .
. , ............... , ... · 1160

1. Projeto aprescntudo:
-Projeto de Lei do Senudo n• Nllf7tJ, d11 Scn. ARenor Muriu .....

1268
1268
1275
1276
1281

10. Designação da ordem do dia da próxima sessão. Encc:rrumento

I ::!82

52' SESSÃO, E~l 21 DE ABRIL DF. 1979
1282

1. Oficio do J?.Sccret:írio da C:ímara dos Deputados, encuminhat'J.
do à revi~iio do Senado autógrafo do seguinte projeto:
- l1rojctn de Lei da Câmara n9 I 9(79

J. Ordem do di<1:
-Projeto de Lei do Senado n9 1/79 (DF). Aprovado. A Comissão
1285
de Redaçào .. , .. , . . . . . . . . . . . .
· .. · · · · · · • · · · · ·
-Projeto de Resoluçlo n9 18/79. Aprovado. A Comissão de Rc.
I :!85
dação
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... , ........ , .... .
4. Designação da ordem do dia da pró~ima sessão. Encerramento

1.287

5. Discursos prorcridos em ~essões anteriores:
- Sen. Leite Chaves, na 49• Sessão, cm 26 de abril ....
- Scn. ~turcos Freire, na 4?• Sessão, cm 25 de abril ..

1287
I :!88

53' SESSÃO, EM 30 DF. ABRIL DE 1979
I. Abertura , , .... , . , ...... , .. , ... , , ..... , .................. , , . 1302

1. Mensagens do Presidente da República:
-Restituindo autógraros de projetas de lei sancionados . . . . . . . . . . . . . 1303
-Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo
cujo provimento depende de sua prévia aquiescência . . . . . . . . . . . . . .
1303

J. Oficio do 19-Secrctário da Câmara dos Deputados:
- N•l~l/19 . .. .. . .. .. .. ... .. .. .. . .. .. .. .. .
1304
Encaminhando à revhào do Senado autógrafos dos :.eguintes projetas:
-Projeto de Lei da Câmara n' 20/79 .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . . .. .. 1304
-Projeto de LeidaCâmaran92Jf79 .......................... , .. 1306
-1. Comunicação da Presidência:
-Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n9 72(78 . . . . . . . . . . . . . . 1307

5. Requerimento apresentado:
- N• 115/19, do Sen. Lourival Baplist• .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. . 1301
6. Discursos do e~pcdicnte:;
-Sen.Lourivat Baptista .. , .. , ... ,,, .... , ..... ,................. 1307
-Sen. EvundroCarrciru .. , .. , ... ,.,, ... , ...... , ................ 1308
-Scn.Jurhas P..&ssarinho , , .... , ... , , ... , ... , .................. , 1311
7. Requerimento uprescntado:
-N'Il6j79,doSen.HcnriqucdeLaRocquc ..................... , 1313
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1.2- EXPEDIENTE

1.1.1- Telex
- Do Sr. Senador Nelson Carneiro, Presidente do Grupo
Brasileiro do Parlamento Latino-Americano, solicitando a indicaçiio de um representante do Senado Federal para integrar a Dclegaçiio Brasileira à reuniiio extraordinária do Parlamento LatinoAmericano, a realizar-se em Bogotá, Colômbia.

1.1.1- Comunicação da Presidência
- Designação do Sr. Senador Aloysio Chaves para integrar a Delegação Brasileira à reuniiio do Parlamento LatinoAmericano, em atendimento ao telex lido anteriormente.

1.2.3- Ofícios
- Da Liderança da ARENA na Câmara dos Deputados, de
substituições de membros em Comissões Mistas do Congrosso
Nacional.

1.2.4- Discursos do Expediente
SENADOR MURILO BADARO- Defesa da revisão das
normas contidas na Resolução n' 7/77, baixada pelo Conselho
de Desenvolvimento Económico, tendo em vista as restrições
impll~tas ao desenvolvimento da indústri·u cimc:ntciru do Estado
d• Minas Gorais.
SENADOR GtlBRIEL HERMES- Festividade de congraçamento du colõnia árabe radicada no Estado do Pará, realizada
no Clube Monte Libano, da capital daquele Estado.
l.l.5- Comunicação

-

Do Sr. Senador Aloysio Chaves, que se ausentará do Pais.

1.3- ORDEM DO DIA
- Requerimento n' 80/79, do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a trunscriçi1o, nos Anu is do Senado Federal, das
ordens do dia baixudas pelos Ministros de Estudo do Exército, da

Marinha e da Aeronáutica em comemoração ao 15• aniversário
da Revoluçiio. Votação adiada por fillta de quorum.
- Projeto de Lei da Câmara n• 73/77 (n• 1.040/75, na
Casa d~ origem), que veda a exibição de cartaz cinematográfico
que niio seja criado, produzido e impresso por brasileiro ou
empresa brasileira. Discussio encerrada, tendo sua votação adiada por falta de quorum, após usarem da palavra na sua discussão
os Srs. Senadores Gabriel Hermes e Humberto Lucena.
- Projeto de Lei do Senado n• 138!77-Complementar, do
Sr. Senador Orestes Quércia, que introduz alteração na Lei
Complementar n• 25, de 2 de julho de 1975, que estabelece cri tório e limites para a fixação da remuneração dos vereadores.
Discussão encerrada, tendo sua votação adiada por falta de
quorum.
- Projeto de Resoluçiio n• 50j78, do Sr. Senador Alexandre Costa, que extingUe o Quadro de Pessoal CLT, aprovado pelo
Ato da Comissão Diretora no 8, de 1976, c dá outras providi:ncias. Discussão sobrestada, por falta de quorum para votação do
Requerimento n• 91/79, de adiamento de sua discu•sào para
reex.ame da Comissão Diretora.
- Projeto de Lei do Senado n• 347/78, elo Sr. Senador
Accioly Filho, que dá nova redaçào ao art. 51, da Lei Orgilnica
dos Partidos Políticos. Apro"'ado, em segundo tur111o. Ã Comissão
de Redução.
1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DlA
SENtiDO R HENRIQUE DE LA ROCQUE- Declarações
do empresário Ronald Guimarli<.-. LeviRshon, voiculadas em
órgfio da imprensa, sobre a extinçào da d11:Riinda vazia.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - llomcnagem de
pesar pelo falecimento do Sr. Jos6 Riboiro do Bonfim.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DI). PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESS.\0 ANTE·
RIO R

Do Sr. Senador Leite Chavo•, proferido "" sessão de
6-4-79.
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Ora, Sr. Presidente, Sr>. Senadores, considerando 4uc o Brasil
luta, com todo o vigor das suas lideranças e de suas força 'i cívicas,
para vencer uma conjuntura cconõmica interna c externa desfavorável, com uma balança de pagamentos que teimosamente nos coloca cm posição dcticitúria, importur cimento, cm face das possibilidades c das pot•:ncialidadcs que o nos.o Pais dispõe para produzir
esse importante produto em nossa terra, realmente t: de se estranhar
c é lamentável que assim ucontcça. No caso mineiro, a própria
iniciativa privada já ratificou a vocação inequívoca de Minas para o
desenvolvimento da indústria cimenteira. Ali se localizam as melhores e as mais ricas jazidas que podem ser exploradas ainda por centenas de anos. A localização dessas julidus e mais a sua proximidade
com uma malha rodo-ferroviária, permite que o cimento produzido
cm Minas Gerais atinja os centros de consumo a pn:ços altamente
competitivos, cm cotejo com os demais pólos cimenteiras do País.
Para se ter uma idéia disto, por exemplo, o pólo cimenteira de
Belo Horizonte pode fornecer cimento para a região da "Grande
São Paulo" a preço muito inferior àquele que oferece o pólo cimenteira existente no sul do próprio Estado de São Paulo.
Em 1971, veio à luz a Resolução n• 4, estabelecendo que somente poderiam ser ampliadas e criadas novas indústrids de cimento,
desde que a produção instalada fosse ao máximo de 130% da demanda prevista em cada ano. Vale dizer, só se poderiam instalar
indústrias de cimento em locais onde a demanda fosse superior U
produção.
A resolução conduz a absurdos extraordinários, ou incríveis.
Por exemplo: um determinado Estado onde a demanda fosse absolutamente maior que a produção, ou uma produção zero, por esta resolução ali se poderia instalar uma indústria de cimento, mesmo face à
ausência das chamadas condições de economia externa.
Já Minas Gerais, que contém as melhores condições de economia externa para desenvolvimento da indústria cimenteira, já descritas nestas rápidas palavras, não pode instalar novas nem ampliar
as indústrias já existentes. !: um contra-senso realmente inudmissivel, Sr. Presidente.
E tem mais: a maturação de um projeto do porte de uma indústria de cimento, que segundo a própria resolução deve licar na
ordem de duas mil toneladas por dia, demanda tempo, estudos, capacidade de engenharia para a realizaçuo de projetas especiais, tudo
isto c mais a necessidade de capital de giro, de capital para investimentos, mostrando a nect:ssidade de uma soma de esforços
realmente muilo grande, para vencer a complexidade de um projeto
dessa natureza e dessa envergadura.
Pois bem: com a Resolução nv 7 c a Portaria n' 4, praticamente
ficou inibido o desenvolvimento da indústria cimenteira do Pais e,
mais especialmente, em Minas Ger;lis, que é o principal pólo cimt:nteiro do Bwsil. Minas Gerais concorre com ct:rca dt: 3.:!.% da nossa
produção de cimt:nto. E mais, a indústria de cimento rcpn:s~.:ntu
cerca de 10% do valor total da indústria de transformação do Estado
de Minus Gerais. bastundo dar ênfase a esse número paru vcriricursc a import:lm:üt que c: la tem na economia estadual.
Por tudo isso, Sr. Presidente, é que os mineiros inquictum-s~.: c
se preocupam ~om a demora das providências do Governo nn senti~
do de eliminar este obstáculo institucion;.\1,
O Sr. Bernardino Viana (ARENA- PI)- Senador, permite·
me um :~parte?

toneladus/dia. E até o momento a SUDENE não soltou a nossa carta-consulta. que iria suprir inclusive faixa do Estado dc Pcrnambue
co, da Bahia, do Ceará e também servir de suporte para a construç~o
da barragem de Tucurui, no Pará. Então quero, neste instante, hie
potccar a minha solidariedade e a solidariedade do Piaui ao seu pronunciamento, porque acho que deve haver uma revisão no Plano Cimenteira Nacional.
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MG)- A solidariedade de V. Ex• vem eliminar constrangimentOs naturais que tive
antes de fazer este pronunciamento, com receio que se pudesse
pensar que era uma reivindicação rc~;donalísta, quando cm verdade é
de caráter nacional. E aí está o problema do Piauí, trazido à colação
com grande oportunidade. Até porque, essas resoluções silo um pri·
mar de concepção burocrática. Elas descem a detalhes que acabam
por impedir a tramitação de qualquer projeto dentro da m:iquina
burocrática governamental.
Sr. Presidente, o atual Ministro da indústria e do Comércio i:
mineiro, homem de grande inteligência, grandt: cullura, foi excelente
Secretário de Estado em Minas Gerais, tem grandt: expcriéncia
administrativa. De resto, não lhe faltam sensibilidade e espírito público, para que possa entt:nder, com rapidez e pressa, a urgente
necessidade de se atender a uma postulação e a pleito dessa natureza.
O Brasil em 1979 passará a importar cimento, representando
isso mais ónus e mais um peso cm nossa já combalida balança de
pagamentos.
O Sr. Evehísio Vieira (MDB apartc, nobre Senador?

SC) -

Permite V. Ex• um

O SR. ~URILO BADARÓ (ARENA- MG)- Com prazer.
O Sr. Evclásio Vieira (MDB - SC) - Tenho nesta Casa,
constuntemente, insistido na ru:cessidade de explorarmos nossus
riquezas naturais, que o Brasil tem condições de, se explorá-las
adequadamente. alcançar um desenvolvimento muito mais rápido,
buscar uma diminuição do desnivd da balança de pagamentos, através do superávit na balança comercial. V. E.x•. agora, na mesma
trilha, faz uma critica muito lúcida ao Governo, da necessidade de
3proveitarmos as nossas riquezas de calcário, não apenas para
produzir para o consumo interno mas, tambt:m, para exportarmos,
trazendo divisas para o Brasil. Veja V, Ex•: Santa Catarina tem
algumas regiões com abundância de calcário, tem apenas uma fábrica de cimento, que não é capaz de produzir o suliciente para o
mercado estadual; o Governo do Estado e a iniciativa privada, há
anos, tentam implantar uma segunda indústria. Pois bem, não
encontra resposta do poder central e, enquanto isso, temos que buscar o cimento em Montes Claros, em outras áreas distantes, Naturalmt:ntc, porque podemos, no Brasil, queimar petróleo it vontudc.
Meus purahóns às criticas de V. Ex•
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA - MG) - Sr. Presidente, aproveito as congratulações do nobre Senador Evelúsio Vieira, para cnccrrur o meu pronunciamento, na certeza de que o Governo Federal, através do Ministério da Indústria c do Comércio, vai
atender à justiça destas rcivindicuçàcs, que não são ta OH) mineiras.
sUo verdaddramente muito mineira:;., mas essencialmente nacionais.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

O SR. MIJRILO IIADARÓ (ARENA- MG)- Pois ni\o,

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a pala\'ra '"'
nobre Senador Gabriel Hermes.

O Sr, Bernardino Vhma (ARENA- PI)- Também nós, <lo
cst:unos com o mesmo rrohlcma. Nós est:.imos rcdindo uma
revisão do Plano Cimenteira Nucional, porque o Piauí é ainda L) lmico Estudo onde não existe fúbrica de cinu:nto, c nós temos um rotcncialmuito grand~.: de ca!l.;úrio, de p.ipsita c todos os mincr11is que
se prcstam ü fabricac~o de cimento. Estamus com unw prllpnsta na
SupcrintenUCncia dc Dcscnvolviml.!nto do NlHdcste- SLIDENE,
para implantaç;lo de uma f{thrica de cimcnto par:1 proJuçi1o de mi(

O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA. Pronuncia,, seg,uintc discur~o.)- Sr. Presidente, Srs. Scnadon:s:
Ocupo a trihuna, para rcgistr:.tr um fato, um~1 O(.;orrCm:ia, uma
passagem scnlimcntal.
No início deste mês, no meu Estado, o Parú. e01 Hcll:m. l' Clube
Monte l..ihnno resolveu prestar uma homctwgcm a um ~rupo de
~ISSl11:tados, ou ~.:omo clcs classificaram, Jc ;unigos irmi'ios e .:nmpanbciros. Flll uma festa rc<dtw:ntc l...'llllll1vcntc para tm.l1l., illJUeles

Piauí,
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que dela participaram, um banquete que reuniu cerca de trczcntus
pessous.
Na ocasião, Sr. Presidente, tivemos ulguns visitantes ilustres vindos de outros Estados e outros países, entre eles, o embaixador do
Líbano, Dr. Antoine Roberto Duhdah, tudo prendia-se a um fato, jú
bastanh.: ligado uo desenrolar da nossa História c do nosso descn·
volvimento. Nós. os brasileiros, presos cada vez mais à grandeza da
nossa terra, grandeza física e que cada vez mais se transforma cm
grandeza moral, pois, somos Nação formada para espalhar o amor.
para colher, para receber e para dar, somos urna mescla de populações de todas as raças, de todos os recantos do Mundo. O índio, o
primeiro habitante, recebeu de braços abertos os primeiros que aqui
apartaram, os espanhóis, os portugueses, e acredita-~e mesmo que
até: os fenícios vindos lá do Mediterrâneo, nas suas primeiras naves,
com toda a sua coragem.
Desenvolveu-se, assim, a História do Bn1sil, neste clima dc
amizade inicial. Com o desenrolar dos anos, o País se transformanào em Império, depois República, a necessidade de crescer fez
com que chegassem ao Brasil. Sr. Presidente, homens de todos os recantos do Globo, de todas as partes. Sabemos - c isto está muito
bem especificado nos números, muito bem marcado pelas cstutisti~
cas, embora com as falhas nas estatísticas do nosso País - que
aqueles que mais penetraram no Brasil foram os portugueses. os
espanhóis, c, a partir de 1850 até 1940, segundo asestatísticas. ainda,
os emigrantes que mais povoaram o Brasil foram portuguesos. espanhóis, ámbes - acentuadamente libaneses e sírios - japoneses,
alemães, e outros com menor quantidade.
E esquecemos de enumerar os italianos, tão bons emigrantc:s
quanto os japoneses, os portugueses, os espanhóis, que povoaram
nosso Pais.
As estatísticas dizem que, neste período de IBSO a 1940, devem
ter chegado ao Brasil pouco mais de li Omil libaneses, sírios e itmbes
de outras regiões, estes, meus queridos amigos, meus caros Sr:na.
dores, vindos em razão de dificuldades que enfrentavam cm suas
terras, em suas pútrius, acentuadamente os libaneses, de origem
cristã daquela região, de vez que toda a orca da Ásia Menor se
encontrava dominada pelos muçulmanos, pelos turcos, que preponderavam sobre toda aquela região e, constituíam - c o foram
~ti: 1918 - um dos maiores impérios que colonizaram c fizeram
colónias em grande parte da Europa, da Ásia Menor. da t~sia c da
África.
Com a chegada .ao Brasil e às Américas, Sr. Presidente, desses
povos úrubes, acentuadamt:ntc sírios e libaneses, começou um novo
tipo de civilização. Homens que aqui chegavam com letras diferentes, com língua diferente, ati: hábitos diversos, surprecndcr;lm
pcl:l facilidade com que formaram famílias nesta terra; começar:m1 a
participar do convívio geral e cresceram de tal maneira a chamarem
a atenção de maneira útil. porque o seu convívio f'oi sempre no
sentido do desenvolvi monto da terra.
Nomes divc:rsos dessa gente, nomes muitas vezes inicialmente
difíceis, mas que gravaram geraçõe~ c gerações, encontrando·scjú na
quinta e sexta gerações de descendentes.
Eu mesmo, Sr. Presidente, lembro uma pussugcm de meu convívio com meu pai, quando me dizia qut: adorava a terra de seus puis
c tinha por ela profunda saudade, mas que tinha um amor imenso
pc:la terra de seus filhos, que era a minha teiru, que também era a
terra dele, e que uqui gostaria de ficar. Tinha vontade c desejo de
voltar e ver seus país, visitar as suas montanhas, sentir o frio e o
clima gostoso - como ele classificava - de suas terras. mas que a
sua terra, para ele que aqui chegara bem jovem, cru onde tinha os
filhos, onde constituíra família e aprendcru n umur toda~ us cois:1s
que o riJdcuvam. E, uqui, desejava licar, como ficou, falecendo no
meu Estudo, deixando uma gcruçiao já bem numerosa.
Assim aconteceu com milhares de descendentes, sobretudo dc
libanc~e~ c= de úrubes que vicrum pura o Brasil.
S1. !>residente, ao n:ccber, no inicio deste mês, telefonema c
depois um convite assinado pelos Dirctorc~ do Clube Monte Líbano

r\hrll dt• 1979

do meu Estado, convocando-nos para lú estarmos ~~ 7 de abril, pm<~
um juntar íntimo que eles desejavam oferecer taquclcs am.igos, qur.:
éramos nós que nos encontrávamos aqui no Senado, ní.l Cünwra Federal, na Assembléia Legislativa, em vf1rios postos da admini.~traçào
do nosso Estado c País.
Logo a seguir, recebi o convite c verificava que éramos convocados, Senadores, o meu querido amigo c companheiro Jorgt:
Kalumc, e nós. Gabriel Hermes, o Deputado Jorge Arbage, o Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paro- José Maria de
Azevedo Barbosa - com este sobrenome não sabíamos. de!pois
viemos a saber, a dir.culdade da Língua é que levara seu pai a usar o
nome Barbosa, e o firmara na família; Almir José de Oliveira
Gabriel, paracnsc como nós e cujo pai também provindo da m"snut
localidade da de meu pai no Líbano; Dionísio João Hage- Secretário de Estado de Educação; Hélio Antônio Mokarzel -Secretório
de Estado de Administração; Antônio Kho"ry- Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Aziz Mutran - Deputado Estadual;
Nicolau Saraty - Deputado Estadual; David Salomão A. C.
Mufarrej- Presidente do Conselho de Cultura. A esses, além de
outros, iria realizar·se o Encontro de Irmãos, como foi clussificado.
Sr. Presidente, foi uma festa comovente.'

O Sr. Jorge Kolume (ARENA- AC)- Permite V. Ex• um
aparte~

O SR. GABRIEL HERMES (ARENA-· PA)- Com muita
honra, nobre Senador.
O Sr. Jorge Kalume (ARENA- AC)- Estou ouvindo com
muita atenção o pronunciamento de V. Ex• acerca da homenagem
que o Clube Monte Líbano, do Estado do Pará, achou por hem
prestar a um grupo de descendentes de sírios c libaneses radicados
naquele Estado, entre os quais foi incluído o meu modesto nome.
(Não apoiado!)
Participei daquela festa, daquela homenagem ao lado de
V. Ex•. Ainda guardo a emoção daqueles momentos saudúveis que
juntos passamos sob o teta do Clube Monte Líbano. O reconhecimento do Clube Monte Líbano não foi àquilo que nós representamos, mas àquilo que os nosso"s pais, os nossos avós empreenderam.
No século passado e no princípio deste, enfrentando o desconhecido
-como V. Ex• muito bem frisou em seu discurso -enfrentando
hábitos diferentcs, vieram ter a este Pais, u este grande País que os
acolheu, c o ajudaram no seu desbravamento, no seu progresso.
Cumprimento V. Ex• por trazer ao conhecimento da Casa a
homen;tgcm que todos nós recebemos na Capital paraensc. Na
oportunid<~de, destuco um trecho do seu discurso, essa hclissima
peça que, como nosso Representante, V, Ex• pronunciou no Cluhc
Monte. Líbano;
.. E sem dúvida, e o lembra u História, povo cheio de
coragem, t.le capacidade, amigo da convivêm:i<l com outr:1~
raças, o árabe, por isso, buscou novas terras, novas gentes,
para dar nos que encontrava um pouco de SLI:I cultura, de
sua experiência e com eles at-~rcnder. Foi o espírito emprecn·
dedor do mundo árabe, que cedo o levou ao perigo do
dcsconhccido, pois amava o convívio novo, e tinha anseio
sadio de trocar conhecimentos e bens, no bom h{lbito que
desenvolveu do comércio."
Só este trecho já dil do significado dessa gmndc raça 4ue veio <I
se confundir com outras que <~juduram este nosso Puís, esta nosso.!
Pátria que i: o Brasil.

O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PAI- Muito gr"to,
meu caro amigo e colega Senador Jorge Kalume.
Sr. Presidente, disse c relembro: a grande maioria dos irnigran·
tes sírio~·libaneses do Brasil procedem da pequena minoria cristü
vindu do Oriente Médio. Trazium todus as diliculdades. Aqui se
adaptaram, aqui !.:Oilstituír<~m famílias, aqui deixaram uma
descendência que, j:'1 na quar!H c quinta gerações, nim esquece seus.
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antepassados, pois, normalmente, foram excelentes pais que lutaram
contra todas as dificuldades c que tiveram a grande prcocup:~ç~o de
dar aos filhos uma formação morul, uma formação culturul boa c,
acima de tudo, ensiram os filhos a amar esta Terra que é noss:1, que é
o nosso Brasil.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um
aparte'?
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- Ouço V. Ex•.

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) - Nobre Senador
Gabriel Hermes, presta V. Ex•, nesta tarde, justa homenagem aos
imigrantes, aqueles que vieram das suas· pátrias distantes, tangidos,
às vezes, pelas vicissitudes, trazendo o seu coração partido de
saudade da terra onde nasceram, para construir, nesta terra jovem, a
sua nova pátria. Como descendente de imigrantes - c muito me
honro de sê-lo- aqui registro a contribuição admirável da colónia
árabe na construção e na ajuda para o desenvolvimento de nossa
Terra. Os sírios, os libaneses, adentraram os nossos sertões. Os
mascates dos nossos tempos de criança, t~aziam com as suas mercadorias, com o seu entusiasmo, mensagens novas, transmitiam as
notícias das grandes cidades, envolviam de alegria as populações
interioranas, levavam as bijouterias, .os artigos novos e exerciam,
sem dúvida alguma, missão civilizadora. Dou este testemunho a
V. Ex• porque nasci numa região que teve o impacto da imigração
árabe c da imigração italiana. Ainda hoje sentimos, no comércio. na
indústria, na lavoura, o que representaram esses imigrantes para o
desenvolvimento daquela região. V. Ex•. aludindo à homenagem
que justamente recebeu em companhia de outros eminentes
descendentes de imigrantes na sua terra natal, no Clube SírioLibanês, V. Ex• dá ao seu discurso a dimensão de uma grande
homenagem, de uma justa homenagem àqueles homens que no
passado - repito - saíram das suas terras, das terras onde nasceram, às vezes sem condição de viver, tangidos pela vicissitude; formaram, na nova terra, um núcleo de civilização, ~:ntrosaram-sc, criaram
as suas famílias, fizeram a miscigenação c, mais do que tudo isto,
trouxeram exemplos de familia organizada, de família voltada para
o sentido espiritual da vida. Portanto, V. Ex• tem razão de prestar
esta homenagem, na tarde de hoje, c i: com emoção que dou este
aparte, recordando as figuras daqueles vultos admiráveis, daquelas
figuras que adentraram as matas, que abriram as picadas c que
construíram neste Brasil afora, no interior deste Brasil, os libaneses,
os sírios, os italianos, os imigrantes de toda a terra. este colosso, esta
civilização que todos nós estamos fruindo, nos dias atuais; e pode
V. Ex• ter a certeza, nobre Senador, de que nós estamos preparando
uma grande mensagem para o mundo. Este Pais, composto assim de
tantas raças, formado de tantas mentalidades, este Pais que tem, sem
dúvida alguma, plantada no seu coração a semente do amor, há de
transmitir à humanidade inteira uma mensagem de paz, de congraçamento, de uma terra que soube receber a todos, abrigar u todos, e
que todos aqui se misturaram, formando essa raça brasileira que i:,
sem dúvida alguma, motivo de orgulho, vamos dizer, nssim, com
toda ênfase, pura todos nós, e de uma civilização que hil de ser
parudigma para todo o mundo.

O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- Muito grato a
V. Ex•, Sr. Senador Lomanto Júnior.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a innuência desses colonizadores no comércio, na indústria e na vida politica do Puís é
extraordinúria e valeu pena ser conhecida; nós nos encontramos cm
todos os extremos do Brusil, eles e os seus descendentes, participando da vida pública do Brasil.
No Acre, III longe - qunndo se pensou cm fazer daquele
r.cdaço, que era um pedaço do Urasil, uma purtc legal c que é hoje o
l:.slado do Acre.- f(t nós encontramos libaneses c sírios lutando ao
lado dos nordestinos c gaúchos, como bons brasileiros, Em ~.:ada
canto tlo Puis, cm Minas Gerais. cm Goiús, cm Mato Grosso, nos
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lugares mais distantes, nas fronteiras do Rio Gr;1ndc do Sul, 1{1
também estão eles.

No meu Estado- c já estou fazendo a quinta gcraçiio- chega·
va meu pai, jovem, muito jovem, cedo casava com uma também
imigrante vinda da Espanha. Vejam V. Ex•s, corno eles sabiam se
misturar, c hoje quundo olho já os meus netos, Sr. Presidente, como
vejo ali bons brasileiros, lembrando a lição do meu velho professor
Jorge, aquele que me deu as primeiras tintas da língua árabe, cujas
lctrus eu olhuva como se fossem desenhos, as primeiras noções das
palavras qut: cm si eram boas de aprender, porque ensinariam
também outras linguas. E cu me lembro do velho Jorge dizer, certa
VC"l, nervoso, quando da Revolução de São Paulo, em I932, cm que
nós do Pará c aqueles de Siio Paulo lutávamos contra quase todos os
outros do Brasil, numa luta que nos custou, pela prímcíra vez, nas
nossas lutas internas da República, sangue e dores, e então dizia-me
de: "Oh! Como vocês niio são patriotas! Como vocês não enxergam
que isto dá para você:s todos c é tão grande e será maior amanhã!
Pensem, esta terra i: minha!" E cu fiquei espantado de ver o velho
Jorge, aquele meu professor que me ensinava por amor, 'que me
ensinava por afcto, por afeto c amor ao meu pai e a mim, que cu de·
via ter e que nós devíamos ter amor à nossa Terra e saber sermos unidos. Que lição profunda me ficou dessas palavras que cu gravei!
O Sr. Gastão Müller (ARENA- MT)- Permite V. Ex• um
aparte'?
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA) -Com muito
prazer, nobre Senador.
O Sr. Gaslào Müller (ARENA- MT)- Senador Gabriel Hermes, cm I 963, talvez desta mesma bancada, cu apartcava o nobre
Senador Daniel Kricgcr, como suplente de Senador cm exercício; ele
fazia uma homenagem aos colonos c cu me lembrei de que ele estava
se esquecendo - vamos dizer - do colono árabe, do libanês, do
vulgarmente chamado turco ou sírio, que tantos serviços prestaram
ao Brasil. De modo que rememoro aquela época, 1963, só que agora
apartcando um outro ilustre c grande Senador, Gabriel Hermes, do
Pará, para também com ele homenagear tão brilhantes gerações de
herdeiros das tradições dos libaneses, dos sírios ou dos vulgarmente
chamados turcos que prestaram imensos serviços ao Brasil, cm
todos os sentidos, numa epopi:ia épica de bandeirantismo. Há um
fato, em Mato Grosso, que se conta como anedota, mas que bem
espelha esse trabalho dos libaneses. Conta-se que o Marechal
Rondon, numa das suas marchas pelo interior do Brasil, chegou um
momento solene em que ele reuniu a tropa e disse que, naqude
momento, eram os primeiros civilizados que pisavam aquele local. O
Marechal Rondon era muito formal, era um militar por cxcelóncia.
E quando ele afirmava, assim, que ali estavam eles pisando, pela
primeira vez, como civilizados, aquele torrão brasileiro, um vento
movimentou um pedaço de papel. E para curiosidade do próprio
Rondon era um pedaço de papel, mas era um pedaço de um jornal
árabe; um mascate árabe já havia passado por ali antes de Rondon.
De modo que esse fato, essa lenda, espelha muito bem o
bandeirantismo do povo libanês, do sírio ou do vulgarmente
chamado turco no Brasil, estratificando uma civilização ou
cooperando com a formação dn cultura brasileira. E ai estão os
romances de Jorge Amado, aí estão os filmes, aí estão as histórias
todas, como Vila dos Confins, por exemplo, de Mário Palmi:rio, em
que uma das personagens principais é um árabe. Porque, como me
dizia o Senador Daniel Kricger, naquela vez, contrapartcando-mc,
os árabes assimilaram tudo de bom dos brasileiros, até o vicio, entre
os quais o de gostar de politica. Portanto, homcnugcando-sc au
Senador Gabrit.:l Hermes homenageia-se a lodos aqueles que hoje,
mais brasileiros do que nunca, são descendentes, com orgulho. dos
libaneses ou dos sírios. Muito obrigado V. Ex'
O SR. GAORIEL HERMES (ARENA- I' A)- Muit" grato"
V. Ex•
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Sr. Presidente, vou concluir, mas antes vou ler aquilo que disse
aos meus amigos, aos meus companheiros do Clube Monte Líbano,
bons brasil<iros, bons mesmos, Sr. Presidente, ocupando, por
incrível que pareça, neste Governo, no meu Estado, nove dentre os
principais cargos da administração, dos mais eminentes, desde a
Presidência do Tribunal de Justiça à Presidôncia do Tribunal de
Contas do Estado do Pará, a Senatórias, a Deputados Federais, a
Deputados Estaduais.
Foi comovente a festa, comovente quando eu olhava, Sr.
Presidente, e muitos que eu não via há muito tempo e que pude
abraçar como, entre outros, cito os Barbosa e os Silva, que eu de
repente perguntei: "Mas, por que Barbosa e Silva, se não têm esses
nomes em Árabe", E aí eu lembrei-me, Sr. Presidente, um pouco
antes dessa leitura o fato: "Entre aqueles que eu abraçava estavam
três jovens:" um engenheiro, um economista e um bacharel que são,
hoje, industriais no meu Estado, rapazes brilhantes. E eu lembrei,
então, do fato que conto para que tique gravado e mostre o espírito e
a inteligõncia plástica daquela gente que veio de tão longe.
Chamava-se um desses meus amigos, pai desses rapazes a que
eu me referi, Inácio Miguel Sabino. Eu o conheci gordo, forte,
alegre. Lembro-me bem, Sr. Presidente, não tinha mais do que 14
anos, numa localidade da llha do Marajó. Soube, quando vi o
casamento de Inácio Miguel Sabino com a filha do meu amigo,
companheiro do meu pai, quando veio para o Brasil, Miguel
Oliveira.
Pois esse homem, vinte e poucos anos depois, procurou-me no
meu escritório de advocacia e disse-me: "Gabriel quero dar nome
aos meus filhos". Fiquei surpreso. Olhei para aquele meu amigo,
mas vi que estava como sempre robusto e bem disposto. "- Tu
queres dar nome aos teus filhos?!."-"- Sim".- "Senta, aqui". E
ele contou a história que relato rapidamente: "I':: o seguinte, Gabriel:
Cheguei, aqui, com língua diferente, letra diferente. Ninguí:m eu
conhecia. Logo, ao desembarcar, olhei e vi que todos olhavam para
mim, se aproximavam e procuravam falar comigo. Eu conhecia meia
dúzia de palavras em francês, mas fiz logo uma amizade, logo ali,
naquele lugar bonito que ainda hoje existe na nossa terra" - ele
sempre chamou para o nosso Pará, para o nosso Brasil, a nossa terra
-"alguém me convidou para ir para um lugar que se chamava São
Miguel do Guamá. Não tinha para onde ir, peguei a minha mala c
fui. Ali chegando, fiz amizades rapidamente. Aprendi a articular as
primeiras palavras e cedo comecei a fazer aquilo que todos nós
raziamos, quando chegamos a algum lugar, de qualquer parte do
mundo por onde nós tínhamos que caminhar, quase que expulsos da
nossa terra. Montei, pouco a pouco, a minha casinha pequena de
comércio que antes era uma casa que eu carregava às costas".
"Para todo o mundo eu dizia o meu nome: Nasseri. Ninguí:m
acertava. Ati: que um dia, um dos meus amigos disse aquilo e pensei
que estava ironizando e eu, forte, dei-lhe um murro c briguei com
ele. Fiquei com aquela emoção. Fui à noite à casa dele c disse-lhe:
olha, eu agora vou ser Inácio. Pronto, acabou-se!"
"Bom"- eu lhe disse- "i: Inácio, e o resto? Por que i: que tu
queres dar nome à tua família? Porque voei: í: Inácio Miguel Stlbino.
"Não, não sou. Meu nome í: este. Meu nome í: Nasscri Huchid
Haber. Eu quero dar esse nome à minha familitl. A minha família í:
Haber".
"Bom"- disse-lhe- "cxplicu. Como i: que tu i"lzcstc isso, oh!
Sabino'!" Sabino como nós o chamávamos. "Por que Inlldo Migucl
Sabino'? '"Porque me chamavam lnúcio c cu era Nusscri, troquei por
lnâcio. Eu quero ser hoje Nasscri. Todos me cstimnm c meus filhos
já são homens e estão na Universidade. Quero deixar i"llhos 4LIC
honrem o meu nome",
"E por que Miguel'?" "Ora, u dd<tdc cru Sno Mi~ucl do Guam:'t
c cu cntiio botei Migut:l". "Vem cú" - disst:-lhc - "por quc
Sabino'! Que negócio é esse'.'" "Porque todo o mundo me chamava
"sabido", então, coloquei S;tbino. Fiqu!.!i ln{u.:io Miguel Sahino c
hoje cu qut:ro que lU ruças, Gabriel. Cll usar u vcrdadcim nonH.:,
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Nasseri Hachid Habor, que tem uma família hojc•no Pará, a nós
brusilciros.
Sr. Presidente, foram coisas dessa natureza, no meio daqueles
homens todos, muitos da minha idade, já nu terceira ou quarta geração, cm que encontrei na Festa do Clube Monte Líbano. Apenas três
ou quatro libaneses já bem velhos, o resto eram todos brasileiros.
Senti que havia de me comover naquela noite, lembrando meu pai,
que era um pedaço de carinho grande, certo de que eu seria o maior
de todos os brasileiros, porque os árabes querem ver sempre os
filhos os maiores de todos. Certo de que eu teria tudo que ele não havia tido, mas ele me deu tanto, tanto de que me lembro com saudade.
Li e vou ler, Sr. Presidente:
Na parte extrema da Ásia Menor, lá longe no distante
Mediterrâneo, países há, como a Síria, o Líbano, Egito c outros, gente do mundo árabe, que falam de uma época. Siio os que ali vivem.
descendentes de povos corajosos, inteligentes, audaciosos, cheios de
grandezas no lutar, no perdoar, no amar. Caminharam longas distâncias, vencendo as agruras das terras difíceis, os desertos, as mon ..
tanhas, a vida perigosa dos mares, tanto que, cedo, bem cedo,
soltaram-se em naves cujas velas os levavam ao desconhecido, a outros mundos que eÍes buscaram.
1':: sem dúvida, e o lembra a história, povo cheio de coragem, de
capacidade, amigo da convivência com outras raças, o árabe, por
isso, buscou novas terras, novas gentes, para dar aos que encontravam um pouco de sua cultura, de sua experiência c com eles
aprender. Foi o espírito empreendedor do mundo árabe que cedo o
levou ao perigo do desconhecido, pois amava o convivia novo e
tinha anseio sadio de trocar conhecimentos e bens, no bom hábito
que desenvolveu do comércio. As marcas nas rui nas que se descobrem, nas letras, no alfabeto, na matemática, nas ciências, que fixaram nos povos visitados e transmitiram aos descendentes que hoje se
encontram em cada canto de todos os continentes, na Ásia, na
Europa, na África, nas Amí:ricas lembram o mí:rito da gente daquelas terras.
Nós, Tuma, Bitar, Chamií:, Haber, Kalumc, Mokarzcl,
Khoury, Mutran, Saraty, Mufarrej, Arbage, Hermes, Nasscr,
Massoud, Salame, Homci, Rouffeil, Morhy, Khayath, Seffer,
Chamoun, Farah, e outros que me fogem da lembrança, nesta parte
gigante do Brasil, nesta Amazônia, temos nossus ruizcs presas
àqueles tempos distantes, um mil, dois mil, três· mil anos, sí:culos c
séculos que se perdem na poeira dos tempos. Lá começamos, aqui
chegamos e, para honra dos antepassados nossos, não perdemos os
bons ensinamentos, pois as lições, os exemplos, os costumes que nos
transmitiram com o sangue e o nome, guardamos, aprendemos também, que em cada pedaço de chão onde nascemos c estamos, está a
honra e o dever de amá-lo e servi-lo o melhor que nossas energias o
permita e, defendê-lo sempre e sempre.
Hoje nos encontramos nesta queridu Belí:m do Pani c, é sábio
reviver o passado no presente e dizer do bom caminho para os que
nos sucederem.
Sabemos pouco, pois pouco a Históriu registra dos primeiros
povos que ocuparam a regiuo da Ásia e da chamada Ãsia Menor.
Conhecemos, no entanto, que as regiões do Mar Vermelho, do Suez,
do Golfo Pi:rsico, dos desertos difíceis, das cordilheiras do Líhano c
do Antc·Libano e us regadus pelos rios Tigre, Eufrates, Nilo, Orontc
c outros que correm entre colinas, planícies pedregosas. l'orum
habitados por povos que originuram os vúrios países do mundo
úrubc. Historiudorcs lembram como dos primeiros ocupantes da
rcgiiio, os Calduicos, os Assírios, os Cananeus, gente da Araméía, os
Tcrachitas, os Filisteus, os Fenícios, estes primeiros povoadores,
guerrearam entre si, uniram-se algumas vezes c são. ~cm tllJ\'ida, as
raÍZ!.!S que geraram o Egito maruvilhoso de ontcn; c tt:JHIZ tlc lwit:, a
Síria que chegou a Sl!'r grande imrério no passado c tem .wu lugar na
História, a Pérsia imcnsu,lwjr.: o Jr:1. enfim, Iraque, a Ari1bia Saudita
c tantas Jl:IÇÕl!'s que se recuperam hoje, depois de um pas~adll ura
dif'idl, ora bl'ilhillltC. L:, destaque merece, o rc~jliCililln I íhano, que
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bem conservou as tradições de comércio, relacionamento e espírito
de aventura dos Fenfcio~. Souberam os libaneses, fixados cm
pequena faixa da Ásia Menor, sempre bem viver cm seu pequeno
pais, localizado cm chão fértil, de clima ameno, de moinanhas caber·
tas de cedro, tudo, habitado por nações que serve como sala de
visitas da regii!o.
Esses povos caminharam com os séculos levando a outros conti·
nentes a sua experiência e assim chegaram ao Brasil, onde se fixa·
ram, construi rum famflias e amando a terra se fizeram queridos.
As nossas estatfsticas mostram que entre 1884 e 1943, cerca de
106.000 imigrantes árabes entraram no Brasil. Neste período, apenas
os excelentes e laboriosos imigrantes portugueses, italianos e espa·
nhóis ultrapassaram de muito esse número. De outra parte, verifica·
se que se distribufram, os que chegaram, acentuadamente Libaneses
e Sírios, por todo pais, do Acre ao Rio Grande do Sul, sendo que
São Paulo absorveu a maior quota, cerca de 24 mil, seguidos de
Minas Gerais com 8 mil e no Pará, apenas, 1.460.
Nós, hoje, em nosso encontro fraterno, alegre, cheio de amiza·
·de, bem fazemos, quando transferimos aos pioneiros de nossos
nomes, as vitórias de cada um de nós, que são de todos nós, para
eles, os nossos pais.
Acredito transmitir como intérprete dos irmãos de sangue o que
nossas almas sentem na alegria de poder honrar os nomes de nossos
antepassados, que aqui chegaram, lutaram o venceram.
A vós do Clube Monte Líbano, dizemos: a gratidão não re·
clama longos discursos quando expressam reconhecimento.
Gratfssimos, Irmãos. A homenagem que nos rendem toca-nos o
coração enquanto este pulsar. A generosidade não há de se apagar
em nossas vidas. Que tudo sirva como exemplo aos que nos sucederem, aos quais desejamos um mundo melhor que o de no;sos dias,
marcado pela incompreensão, pelas paixões corrosivas e a
intolerüncia.
Mas, confiamos no futuro, no Trabalho, na Justiça. Sabemos,
como diz o Salmo do Livro Sagrado: que "o justo norescerá como a
palmeira". Nós prosseguiremos com as nossas tradições e as nossas
esperanças.
Não temos outras expressões para agradecer o vosso carinho
envolvente.
Meus Amigos.
Amigos que posso chamar de irmãos pelas origens milenares de
sangue que corre em nossas veias, pelo sentido nobre dos ideais que
nos iluminam o espírito. Um menino nascido cm uma aldeia perdida
nas verdes montanhas do Líbano, que se criou colhendo nores
silvestres e como homem espalhou rosas de poesia nos altos cimos
da literatura universal, Gibran Kali! Gibran, em simples fragmentos
de um dos seus famosos cantos traduz, para mim e meus companhei·
ros homenageados, a significação do vosso gesto que tanto nos
honra neste momento, pois esse gesto de carinho e de afeto chega à
nossa alma também como mensagem na voz sonora destes versos:
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missão com que me distinguiu o Senado, participar da I• Assembléia
Polftica Continental da América Latina, a realizar-se nos dias 16, 17
e 18 de abril, em Bogotá- Colômbia.
Atenciosas saudações.- Aloyslo Chaves.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A Presidéncia fica
ciente.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I
Votação, em turno único, do Requerimento nY 80, de
1979, do Senador Lourival Baptista, solicitando a transcri·
ção, nos Anais do Senado Federal, das Ordens do Dia bai·
xadas pelos Ministros de Estado do Exército, da Marinha c
da Aeronáutica cm comemoração ao 159 aniversário da
Revolução.
Acham-se presentes, apenas, 30 Srs. Senadores. Não há quorum
para votação. Em conseqUi:ricia, fica a mesma adiada para a pró·
xima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ·
mura n' 73, de 1977 (n' 1.040(75, na Casa de origem), que
veda a exibição de cartaz cinematográfico que não seja cria·
do, produzido e impresso por brasileiro ou empresa bra·
sileira, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 701 e 702, de
1978, das Comissões:
- de Educação e Cultura, e
-de Economia.
Em discussão o projeto.
Tem a palavra o nobre Senador Gabriel Hermes.

O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA. Para discutir o
projeto. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O item 2 da pauta prende-se ao projeto do nobre Deputado J.
G. de Araújo Jorge, mas foi retirado, por solicitação do nobre Sena·
dor do Estado do Rio de Janeiro, para sofrer algumas correções, a
fim de que melhor pudesse ser aprovado, voltando hoje ao plenârio.
Sr. Presidente, espero que a Casa aprove esse projeto, pelos bene·
ficios que ele 'trará ao nosso País.
Tive oportunidade, nesse intervalo cm que o projr.to esteve
recolhido, de verificar que ele não tem apenas uma significação
cuitural; trata-se, realmente, de um projeto de objctivos econõmicos.
A quantidade de profissionais especializados que terão trabalho com
a aprovação desse projeto, que dariio melhor sentido de brasilidade
aos filmes cinematográficos exibidos no Pais, é imensa. Verifiquei
mais, Sr. Presidente, que cm quase todos os paises do mundo, não
"Cavalheiro do nosso sonho mais belo,
são exibidos filmes cujos cartazes de propaganda não sejam feitos e
Ainda teces o dia presente,
elaborados no próprio país. Até: mesmo em pulses da área socialista,
E nem os arcos e nem as lanças deterilo teus passos."
como a Polónia, é exigida a confecção de cartazes por profissionais
daquele pars: Isso pode cri~r dificuldades, como por exemplo no
Amigos e lrmilos:
caso do filme brasileiro, Cangaceiro, que naquele país, possivelmen·
Tecendo o dia presente caminhemos sempre juntos nessa uniiio
te, criou problemas para que os artistas interpretassem aquele tipo
sentimental, para que nem os arcos nem as lanças d1i. adversidade de·
dos nossos sertões. Mas, assim foi feito c assim se procede. Anotei
tenham os nossos passos na dircçuo do grande sonho de servir o
que, cm quase toda a Europa, a propaganda de filmes de outros
nosso Pals,
pulses é feita por técnicos, por profissionais, por artistas daqueles
-onde todos os povos se abraçam como irmi!os. (Muito bem!)
pulses.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Sobre a mesa,
Por isso, Sr. Presidente, não tenho por que me alongar, mas
comunicaçilo que serâ lida pelo Sr. I•·Sccrctârio.
congratulo-me com o autor do projeto, o nobre Deputado J.G. de
E lida a ,çeguinte
i\raújo Jorge, e com o Senado, esperando que as suas Lideranças da
Em 16 de abril de 1979. Maiorin c da Minoria o aprovem, pois isso só redundará cm
Senhor Presidente
beneficies, primeiro- como já disse- por permitir que mnis recurTenho u honrn de comunicar u Vossa Excclêncin que me sos permaneçam no P;lfs, que j~ cstlt dcmnsiudamcntc sangrado pela
ausentarei do Pais a partir de 15·4· 79, a fim de, no desempenho de imensa gama de reclames, propaganda, etc, que pagamos c qu~:: trans-
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ferem recursos para fora, recursos que tanta falta nos fazem, pois a
cada ano mais c mais crescemos com J a 4 milhões de crianças que
nascem c jovens que se incorporam à nossa populaclw.
Congratulo-me, Sr, Presidente, desde já, com as lideranças desta Casa pelo apoio que, estou certo, haverão de dar à aprovação deste projeto.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Humberto Lucena {MDB- PB)- Sr. Prosidente, peço a
palavra.

O SR. PRESIDENTE {Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Humberto Lucena, para discutir o projeto.
O SR. HUMBERTO LUCENA {MDB - PB. Para discutir o
projeto.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Cumpre-me dizer duas palavras cm torno do Projeto de Lei, da
Câmara, n• 73 de 1977, que veda a exibição de cartaz cinematográfi·
co que nilo seja criado, produzido c impresso por brasileiro ou
empresa brasileira.
1:: uma iniciativa do Deputado JG de Araújo Jorge que, naquela Casa do Congresso Nacional, tem se notabilizado, no seio das Comissões Técnicas c do Plenário pela obstinada defesa de criações
artísticas genuinamente brasileiras, com o que S. Ex•, além de fazer
jus a sua condição de intelectual- poeta que é dos mais eminentes e
lidos do País-, ajudando a nossa vida cultural, traz também a sua
contribuição, como no caso presente, para alargar as oportunidades
de emprego,
Assim é que o nobre Relator, Senador Otto Lehmann, na
Comissão de Educação e Cultura, destacou:

O Projeto, de fato, amplia o mercado de trabalho para
nossos desenhistas, /ay-out·men, cartunistas, tipógrafos e
impressores envolvidos no processo de divulgar o material
de propaganda referente à exibição de pcllculas cinematográficas estrangeiras, já que atualmcnte grande parte desse material ingressa no País inteiramente pronto, favorecendo exclusivamente a mão-de-obra internacional.
3 -O material publicit/irio de outra parte, alienígena,
veicula óticas estranhas à nossa cultura, reforçando a
"invasão artfstica multinacional" cm detrimento do sentimento brasileiro que deve caracterizar os meios de comunicação nacionais. A defesa dessa "visão nacional" já é
feita cm todos os países de forma costumeira, pois os cartazes cinematográficos de cada país são sempre produzidos
segundo o gosto local, inclusive com beneficio para os próprios veiculadores estrangeiros, já que essa mediação
nacionalizantc traduz para a compreensão regional, de modo muito eficaz, os códigos das mensagens de outros países.
Por sua vez, ao apreciar esta importante matéria, no seio da Co·
missão de Economia, o Senador Franco Montara salientou:
A justificação ao Projeto ê baseada em documentos do
Clube de Criação do Rio de Janeiro, o qual encarece a
necessidade da nacionalização dos cartazes dos filmes estrangeiros. Em apoio a isso, silo feitas considerações de
ordem económica c também culturais, ao fim do que o nobre representante do Rio de Janeiro argumenta ser objctivo
da proposição, em última análise, "amparar e defender a
cultura c a atividade profissional de artistas brasileiros".

O Sr. Lomonto Júnior (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA {MDB - PB) - Com prazer,
ouço o nobre Senador Lomanto Júnior.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Encontra-se V, Ex•
exatamentc discutindo o projeto de autoria do nobre Deputado JG
de Araújo Jorge, projeto que recebeu o n• 73, na Câmara dos
Dcputudos, c que tem realmente um grande significado, Pedi o

Ahrll dr 1979

aparte a V. Ex• exatamcnte no momento cm que V. Ex• exaltava o
mérito, u oportunidade, a excelência do projeto, puru manifc~lar a
minha solidariedade, o meu apoio à proposicüo, das mais oportunas. Sendo reconhecido pela Comissão de Educação e Cultura,
através de brilhante relatório do Senador Otto Lehmann, na Comissão de Economia, recebeu tambêm o parecer favorilvel do não
menos brilhante Senador Franco Montara. Este projeto merece o
meu apoio, u minha solidariedade. E quando V. Ex• exalta o seu
autor, que é sem dúvida alguma uma das grandes figuras do Parla·
menta e da cultura nacional, cu, que tive oportunidade de privar
durante 8 anos, num convívio muito próximo com o Deputado JG
de Araújo Jorge, tenho nesta hora um motivo de satisfação em
apartear V. Ex• para manifestar o meu apoio à proposição do nobre
Deputado, por oportuna, por muito bem inspirada e como uma pro·
teção muito útil àqueles que trabalham nesse sctor das comu·
nicaçõcs nacionais.
O SR. HUMBERTO LUCENA {MDB- PB)- Muito
obrigado pela intervenção de V. Ex•, nobre Senador Lomanto
Júnior.
O Sr. Murllo Badaró {ARENA- MG)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA {MDB- PB)- Pois não.
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- Quando da primeira
vez o projeto esteve neste plenário para discussão, eu tive a oportunidade de me manifestar favorável a sua aprovação, tal como na Cú·
mara o fizera, votando o projeto favoravelmente, na convicção abso·
luta de que ele atende aos melhores interesses de profissionais e artis·
tas do País. Estou certo de que amanhã, tão logo tenhamos número,
poderemos votar este projeto, que é uma das proposições mais inteligentes já apresentadas no Congresso Nacional, nos últimos tempos.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- !'; muito
importante a participação de V. Ex•, nobre Senador Murilo Badar6, Líder cm exercício do Governo no Senado, neste debate,
porque evidencia, como dizia há pouco, a alta relevância da proposição do Deputado JG de Araújo Jorge, que, além de gerar, no
mercado de trabalho, um grande número de novos empregos, para
amparar c defender a atividadc profissional de artistas brasileiros,
por outro lado ter/i, embora pequena, repercussão no campo cconômico, pois que a sua transformação cm lei importará numa eco·
nomia de divisas, já que os filmes importados deixarão de sé-lo com
os cartazes, que passarão, daí cm diante, à elaboração de artistas brasileiros.
Com estas considerações, Sr. Presidente, eu pretendo significar
o apoio oficial da Bancada do Movimento Democrático Brasileiro a
esta proposição da Câmara, de iniciativa do nobre Deputado JG de
Araújo Jorge. (Mui to bem!)
O SR. PRESIDENTE {Nilo Coelho)- Não há mais oradores.
{Pausa.)
Encerro a discussão.
Fica a votação adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE {Nilo Coelho) -Item 3:
Discussão, em turno uínico, do Projeto de Lei do Se·
nado n• 138, de 1977-Complcmcntar, do Senador Orestes
Quércia, que introduz alteração na Lei Complementar n•
25, de 2 de julho de 1975, que "estabelece cdtério c limites
para a fixação da remuneração dos Vereadores", tendo
PARECER, sob no 821, de í977, da Comissão:
- de Constltulçao e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, c, no mérito, pela aprovação, com voto cm separado, do Senador Benedito Ferreira.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem quciru usar du puluvra, dcclnro encerrada a
discussuo, ficando sua votacilo adiudu por fultu de q11orwn.
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 4:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução
n• 50, de 1978, do S•·nudor Alexandre Costa, que extingue o
Quadro de Pesooal CLT, aprovado pelo Ato da Comissão
Diretora no 8, de 1976, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 948 a 950, de 1978, das Comissões:
-de Constiluição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidude do projeto, nos termos de substitutivo que oferece, incorporando à emenda do Senador Evandro Carreira;
- Diretora, favorável, no que se refere à paridade de
vantagens entre os servidores regidos pelos regimes CLT c
estatutário e pelo arquivamento do projeto; e
-de Finanças, contrário ao projeto e ao substitutivo
da Comissão de Constituição c Justiça, com voto vencido
dos Senadores Alexandre Costa, Magalhães Pinto, Hclvídio Nunes c Evundro Carreira.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !•-Secretário.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 91, DE 1979
Nos termos do art. 310, alínea b, do Regimento Interno,
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Resolução n• 50, de
1978, que extingue o Quadro de Pessoal CLT, aprovado pelo ato da
Comissão Diretoru n• 8, de 1976, e dá outras providências, a fim de
que seja encaminhado ao reexame da Comissão Diretora.
Sala das Sessões, 16 de abril de 1979.- Alexandre Costa.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em virtude da falta de
número, fica a votação do requerimento adiada para a próxima
sessão.
Passa-se ao item 5:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n• 347, de 1978, do Senador Accioly Filho, que dá
nova Redução ao art. 51, da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, tendo
PARECER, sob n• 26, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. Encerrada a discussão, é o projeto dado como aprovado, nos termos do art. 3!5 do
Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Redução.

E o seguime o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 347, DE 1978
Dá no>a redução ao art. 51 da Lei
tidos Políticos.

Or~linica

dos Par-

O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O art. Si da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei
Orgünica dos Partidos Politicas), passa a vigorar acrescido das se·
guintes alíneas:
.. '
' '
'
"Art. 51 .
"I-

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

11 C) a fim de anular .:onvt!nçtlo municipal para escolha
de candidato a c01rgo elctivu, quando civudu de nulidade,
no todo ou em parte.

"11t..la

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

'

'

.'

.....

'

." .... . ..
'

'

"c) n lim de anular convcm;•io n•gionul nas condições
do inciso I.

alínea~

TcrçM·rclnt 17

H73

"III-

uc) a fim de anular convenção nacional nas condiçõcs
da alínea c do inciso 1.
11

Art. 2• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Esgotada a matéria
constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique de Lu Rocque.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O homem vitorioso na abastança financeira, mergulhado no su·
cesso que a pecúnia lhe faculta, é regra geral indiferente às dificul·
dades alheias. Elas nlio lhe comovem. Mas, toda regra tem exceçlio.
Agora, no affair da denúncia vazia, depurei com declarações de
um renomado empresário que, solitário. assim se expressou sobre: a
problemática ao Jornal do Brasil: "O fim da denúncia vazia para
imóveis residenciais não derruba o mercado imobiliário. Não tem
nada a ver uma coisa com outra. Vai até concorrer para esvaziar os
excessivos estoques de imóveis prontos, oriundos da crise artit1cial
por que passa o mercado". E continuou: "1:: preciso acabar de vez
com o capitalismo selvagem, para preservar o regime de economia
de mercado, que é o que interessa para o Brasil. E a denúncia vazia,
como existia, era uma forma selvagem de capitalismo", concluiu o
Senhor Ronald Guimarães Levinshon.
Este enfoque mostra que ainda existem os que aceitam com
compreensão as soluções sociais a favor dos menos favorecidos pela
sorte.
Confesso que as suas ponderações me agradaram pela amos·
tragem de que, embora raros no tempo e no espaço, há os preocupados com a globalização dos angustiados. (Muito bem! Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Lourivul Baptista.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (ARENA- SE)- Pronuncia
o seguinte discurso.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A saúde da população é, sem dúvida, uma das conquistas mais
importantes de um Estudo ou de uma Nação. No Estudo de Sergipe,
o nome de José: Ribeiro do Bonfim está ligado, de maneira inesquecí·
vel, usaúde do seu povo, pois ali ele foi, ao lado do insigne médico
Augusto Leite, o pioneiro da cirurgia, falecido em janeiro de 1978,
uma espécie de braço direito do grande cirurgilio que dedicou toda a
sua existência ao nobre oficio de salvar vidas.
José Ribeiro do Bonfim, muito embora nlio fosse formado em
medicina, tornou-se primeiramente um enfermeiro prático, depob
um abnegado autodidata e, por fim, um missionário nu defesa da
saúde da comunidade sergipanu.
Estudioso, paciente, interessado, humilde, discreto, José Ribeiro do Bonfim amanhecia e anoitecia no Hospital de Cirurgia,
manejando a aparelhagem de Raios X, em cuja funçlio se tornou
um verdadeiro Técnico.
Enfermeiro completo, na mais ampla acepção da palavra, José
Ribeiro do Bonóm desenvolveu, por mais de meio século, dia e
noite, o sagrado ofício de ajudar a salvar vidas, inicialmente no
Hospital Santa lzabel, em seguida, no Hospital de Cirurgia c,
posteriormente, no Hospital São José: E fazia isso sem esperar ii
recompensa financeira que pouco representava parn ele, tanto assim
que viveu c morreu pobre.
José Ribeiro do Bonfim, nu sua simplicidade, conseguiu,
mesmo, innuir positivamente, com u suu e.xperiênciu, na formação
de várias gcruções de médicos cirurgiões que chegurum, depois,
conforme o próprio tl.!stcmunho dos que não se sentem melindrados,
mas contentes, qunndo afirmam, hoje ter recebido do vclho
enfermeiro preciosos ensinamentos de ordem prútica, sem os qu~1is
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nllo teriam obtido o

~xito

desejado cm suas primeiras intervenções

profi.~sionnls.

Como se Yê, José Ribeiro do Bontim não roi um cnrcrmciro
(.j!..IC nasceu e vivc:u pan1 servir c fazer o
bem. Mercce, portanto, este registro, pelas centenas, wlvcz milhares
de vidas que ajudou a salvar cm Sergipe. Ex-Dcpuwdo Estadual,
deixou nove tilhos, que süo tiguras destacadas c úteis t:m diversos
setorcs da socicd;~dc: st:rgipana, inclusive duas rrciras. irmras de
caridade, que lhe seguem as lições de "fazer o bem sem olhar a
quem".
No dia 3 de abril, aos oitenta o dois anos de idade, faleceu cm
sua residência, em Aracaju, esse homem, sendo nccessúrio e.xalwr
exemplo como este, para que outros possam st: inspirar cm sua açiío
cristã c seguir-lhe os passos de um abnegado benfeitor. '
Do tal forma foi importante a vida o o trabalho dedicado de
José Ribeiro do Bonfim, que a Assembléia Legislativa suspendeu a
sua Sessão, manifestando o seu pesar pela unanimidade da Casa c
depois, através da palavra do Professor Laura de Brito Porto,
Presidente do Hospital das Clínicas Professor Augusto Leite c uma
das figuras mais destacadas da medicina em Sergipe, foi-lhe prestada
uma homenagem no Hospital de Cirurgia, onde seu corpo cstew cm
cãmara ardente, fazendo-lhe o elogio posr marrem com palavras de
profunda sensibilidade que solicito façam parte integrante deste meu
pronunciamento.
Deixo, portanto, aqui consignado o evento, dizendo que
Sergipe deve muito ao trabalho de José Ribeiro do Bonfim, um
digno cidadão que f'l de sua vida uma doação, entregando-se de
corpo e alma ú missão de cuidar dos enfermos, com humanidade,
serenidade e sabedoria, deixando uma imagem de dedicação c traba·
lho, cujo desaparecimento a população do Estado que aqui
represento, chorou e lastimou.
Fazendo este registro, associo-me ao pes~r do povo s~:rgipano ~
externo ú sua família, através de sua digna esposa, Dona Amália
Bonfim, filhos, genros, noras, netos e bisnetos, o mt:u mais sentido c
profundo pesar. (Muito bem!)

comum, mas um homem

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LO VRIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO.
UM DISCURSO
Discurso pronunciado pelo Dr. Laura Porto L'm ltomr1wgem ao Sr. Jo.1·é Ribeiro do Bomfim

Vai-se para o ali:m, liberto dos sofrimentos da matéria contin·
gente, com você, José Ribeiro, um dos grandes suportes da casa que
Augusto Leite, com amor e devotamento, doou à comunidadt: :-.crgirana. Veio buscá-lo o mestre e amigo. Seus últimos encontros, aqui
na terra roram uma resta de amizadt:, à qual não fullartlm a prescnÇi.l
das lágrimas. Bela cstrutur:1 a de José Ribeiro, modelada no labor
diuturno, ao conta to com a dor e com o sofrimento. José Ribeiro,
Irmã Clara c Augusto Leite formaram, não há negar, o mtlis perfeito
conjunto que por aqui passou, harmonizando idealismo com clicién·
cia, dedicação, disciplina, poder de decisão c honestidade, tudo a serviço de uma causa nobre.
Vindo da distante Divina Pastora, conhc,eu, um dia, na qualidade de cliente, o então jovem cirurgião, Augusto Leite e, a purtir
dc:ssa datn, nada mais os afastou no trabalho, nn amizade c na
admíraçào mútua. Era José Ribeiro uma das mais robustus c vcr!!Ú·
teis inteligêncius que conheci. No Hospital desempenhava todas as
tarefas que lhe eram confiadas, trabalhando, noite c dia, sem medir
sacri/icio no cumprimento do dever. Cuidava dos docntt:s cumo
enfermeiro, era exímio té:cnit:o de Raios X, tomava, a qual4ucr mo·
menta, todas as providt:ncias que se raziam nt:ccssllrias, sem outro
interesse ulêm daquele de servir ii Cusn onde praticamente vivia.
Consertava goteiras, fazia parafusos para as placas d~: ustcossintcs~.:
c, ~.:omo homem profumlamcntc religioso, sai do dus ardas rcluzcnt~.:s
da antiga Tcbuid;J, ajudava missa ~.:om a dcvoçilO de um bum catüli·
co. Mas era no Centro CirúrgicL' que as suas qualidadt:s se agigan\il-

vam, atraví:s da cxata noçllo da scricdadt: do ambiente, das mant:iras
do estilo t: da capacidade de improvisaç[w que o tornou o mais cobiçado dos auxiliares. Feliz do médico principiante que, i1qucla época,
contasse com u sua ajuda.
Voltou-se, durante certa Í:!JOC:.t da sua vida, pan1 u política,
quando foi eleito deputado estadual. Bom deputado. Dos melhores.
Constituiu família numerosa, educada dentro dos prcl.!t:Ítos cristilos.
Celebrou anos atrâs, as bodas de ouro dt: vida conjugal com sua
admirilvcl companheira de todos os momentos. D. Amillia.
José Ribeiro, caríssimo amigo:
f:-me realmente penoso estar aqui, hoje para dirigir-lhe palavras de despedida, quando vejo, a cada passo, quão distantes vf10
ficando os dias de glória du medicina filantrópica e humanitária.
Com você, partindo para a eternidade, vai-se um dos pilares que
sustentavam esta casu. Serú conduzido para o cmpirio, ao som da
prece linda de São Francisco de Assis, que diz, é dando que recebemos c é morrendo que nascemos para u vida eterna.
Adeus, José Ribeiro.
Aracaju, 4 de abril de 1979.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Nõo há mais oradores
inscritos.
Nudu mais havendo que tratar, vou encerrar a scssUo, designando para a próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Votação, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 73,
de 1977 (n' 1.040/75, na casa de origem), que veda a exibição de
cartaz cinematográfico que não seja criado, produzido e impresso
por brasileiro ou empresa brasileira, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 701 c 702, de 197H, das
Comissões:
- de Educação e Cultura, c
- de Economia.

-2Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n'' IJH,
de 1977-Complementar, do Senador Orestes Quércia, que introduz
alteração na Lei Complementar no 25, de 2 de julho de 1975, que
"estabelece critério c limites pura a fixação da remuncraçiío dos
vereadores", tendo
PARECER, sob no 821, de 1977, da Comissão:
- de Constituiçiio e Justiça, pela Constitucionalidade c Juridicid<Jdc, c, no mérito, pela aprovação, com voto cm separado do Senador Benedito Ferreira.

-3Votação, em turno único, do requerimento n• 80, de 1979, do
Senador Lourival Baptista, solicitando a transcriç:io, nos anai~ do
Senado Federal, das ordens do dia huixadas pelos Ministro~ de Esta·
do do Exército, da Marinha c da Acronúuticu cm comcmor~IÇf1o ao
15v Anivt:rsúrio da Rcvoluç:1o.
-~-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Rc~oluçf1o n1• 50, c.le
197X, do Sentador Alexandre Costa, que extingue o quadro de pessoal CLT, aprovado pelo ato da Comissão Diretora n'' 8, de 1976, c
cJj outras provid~ncias, lendo
PARECERES, sob n•s 94H a 950, de 19n, das ComissiJC.<:
-de Constituiciiu c Justiça, pela constituc.:ionalillallc c juridki·
dadc do projeto, no.~ termos de substitutivo que ol'cre~.:c, incllr·
porando a Emenda do Senador Evandro Carrt:ira:
- Diretoru, favorúvcl, no que se refere :'1 paridmlt: de van·
tagcns entre os servidores regidos pelos regime.~ CL T c.: cstututilrio c
pelo arquivamt:nto t.lo projeto; c
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- de Finançus, Contrário ao Projeto c ao Substitutivo da
Comissão de Constituição e Jutitiça, com voto vencido dos Senadores Alexandre Costa, Magalhães Pinto, Helvídio Nunes e Evandro
Carreira, dependendo da votnção do Requerimento n• 91, de 1979,
de adiamento da discussão para reexame da Comissão Dirc:tora.

res, isto é, a corporações armadas, quando o de$ejam fazer conjuntamente. Assegura a igualdade de direito a homens e a mulheres para
que contraiam matrimónio em igualdade jurídica efetiva. No Brasil,
a despeito de haver Afonso !\ri no$, com a proclamação da igualdade
de direitos, cm que não se pode discriminar pessoas cm razão de
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estú encerrada a sessão. se<o, cor ou idade, aqui há uma discrimmaçiio insuportável, coisa
extremamente vexatória em relação il mulher. E isto é sentido por
(Levanta-se a se.uào às 15 horas e 50 minutos.) todo estrangeiro em relação aos hotéis. Uma mulher não tem acc:JSo
ao interior de hotéis brasileiros. Se o homem é hÓspede pode conDISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE
vidar um amigo a subir ao apartamento; se é uma mulher, não. Os
CHAVES NA SESSÃO DE6-4-79 E QUE, ENTREGUE À
hotéis criam limitações odientas que o mundo nfio aceita, justamente
REVISÃO, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
quando se gastou uma fábula, no País, para se introduzir uma rede
moderna de hotéis atraentes ao turismo. Isto é chocante, insuportáO SR. LEITE CHAVES (MDS - PR. Pronuncia o seguinte
vel ao nível da civilização moderna. Por que essa discriminação? Se é
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tenho em miios a última Constituição de Espanha, pais que um homem, pode ter acesso; se, mulher, não. Mesmo em face da lei
viveu décadas em noite de ditadura e que, ainda assim, teve energias repressora, o costume continua a estabelecer discriminações dessa
c se manifestou preparado para viver em estágio de liberdade. f: uma natureza. Isso, pura o brasileiro ainda é tolerável, sobretudo. para
Constituiç5o de Monarquia Parlamentarista, não servindo de mode- rh·terminadas faixas que se encontram cm linha de subalterna econõlo a ser copiado pelo Brasil, quando sai também, ou quando mica mas para o mundo civilizado, isso é intolcrivel. Nos países
pretende sair, de uma longa, de uma pesada, de uma dolorosa dit"" socialistas ou capitalistas não existe discriminação: homem e mulhlir
são iguais. E a Espanha procurou proclamar de maneira veemente
dura.
Entretanto acho que, cm determinados pontos de afirmaçüo na Constituição esse direito de igualdade.
/Impiamente, assegurou aos trabalhadores a realização do seu
jurídica, de valorização da justiça, da liberdade e da igualdade. é
uma das Constituições mais avançadas do mundo, porque. entre ou- estatuto. Dispôs sobre a regularização do regime jurídico dos colétrus coi5ns, ela já foi promulgada depois da t:xisténcia de crime~ ou gios profissionais que, no Brasil, deveriam merecer mdhor estímulo,
de fatos que não se conheciam no passado, como é o caso do terroris- melhor incremento. !\dação ampla do contrato coletivo de trabalho;
mo. e :J!ém do mais, dos violentos mstrumento~ de reprcs~Uo existen- um outro ponto muito avançado.
Asseguração ao filho natural, ao filho aaulterino, do direito de
tes no mundo.
Por isso pede um tratamento democrático para o terrorismo c receber prestação alimentícia do pai. Os pais devem prestar ussist~n
contemplou essa ligura cxtr:10rdinária que é o direito que o homem ~!a de toda Oidem aos filhos .,;oncebidm dentro ou fura ào matrimónio. durante a sua menoridade, e nos demuis casos em oue
tem a :-.ua própria 1magcm. Assegur<.~ a todo espanhol o direito de, ~
letalmente se conceda esse bcndício.
·
quulqucr momt:nto, saber o que ê que o Estado pem.a dele, quai~ a~
informações que tem a seu respeito. Isso para que se coíba o abuso
Aqui. o despeito da Lei n9 883, o filho natural e o lilho
de infmmaçõc:; falsas, prejudiciab, terríveis, em razão dos constan~
adulterintl são tidos como marginais, quando não t~rn culpa pelo
nascimento. Na Espanha, a equiparação denui diretamente da
te~ registras do~ órgãos de segurança. Eslabclc~e. entre seus artigos.
que corresponde aos poderes públicos promover as condições para
Constituiçcro.
que a liberdade c a igualdade Jo indivíduo c de grupos de indivíduos
Os Poderes Públicos mantê:m o regime de segurança social para
todo o cidadão. Assegura às comunidades a participação na maissejam reais c cfctivas. A Constituição moderna estabelece ou lixa em
18 anos a maioridade penal c civil; no Brasil, a despeito do avanço
valia em razlio da valorização excessiva de bens económicos. t a
questão de determinados lotes que se valorizam excessivamente em
do nível das novas gerações, a maioridade civil somente se dú aos:: l
razJo da participação pública. e não i: justo que esta mais.valia se
:1nos. Não permite a extradição por crimes políticos. Assegura a
de•:aine e.xclusivamente aos propriet~irios quando, na maioria das
todos os direito à vida. f1 intcg:ridade física c moral. c cm ncnhuu1
vezes, foram eles que condicionaram a própria comunidade a
caso o indivíduo scrú :-.ubmctido i1 türtura, a pena-; ou a tratamentos
inverter 'lalorcs no sentido de lhes acarretar aqueles beneticios.
dc'lum<~nos ou degradantes. Elimina o ahominúvd atestadll ideolóTodos os espanhóis t~m direito a desfrutar de uma casa
gico, que existe: no Brasil; cc;tubc:lece que ninguém pode ser ohri~ado
at.kqu:Jda. :\ casa é direito constitucional. Aqui, no Brasil, a
a declarar-se idr.:nlogicamentc S!1bre religião ou ~obrr.: cr~nças.
despeito Je supnmirem a estabilidade para criarem o BNH, nós
G~trunte o direito à honra. :1 intimid:.1de pessoal c: familiar c: garantt:
estamos com um deficir de 10 milhões de vivendas. Os brasileiros
o direito lh: inwgem, a que me referi. Limitu o uso da informática
moram em buracos, as favelas são horripilantes, o Brasil é um pais
rara gar:.~ntir a honra c a intimid<.tt.le pessoal de çada cidadão.
Assr:gura a todo homem L1 direito de se e:xpre!;sar livremente e que tem favela dr.: dois c três andares, e a despr.:ito desta revolução
difundir sr.:us pensamentos, suas idéias e opiniões, através dus pala- chamada salvadora, a miséria se multiplicou ao longo desses anos.
vru escrita, falada l)U de qualquer outro meio de: repwdução de
Sr. Prt:sidente, Srs. Senadores, o nosso primeiro projeto, nesta
idéias. Assegurí.l a cri<lÇào literúria, artbtica, cientifica e técnica.
Casa, defendia a moradia própria. Um projeto nosso aceito pelo
Assegura a libcrdadr.: de cátedra. As criações cientílicas, técnicas ou Senado c que está na Câmara, e só não foi aprovado, ainda, em
literárias ~omcntc são censurudus por determinação judicial e nunca razão do posicionamento do Executivo. Tal proposição visa assepor ór~àos de segurança do Estado. Assegura-se, amplamente, o gurar ao homem que só possua o casa onde mora o direito de não
direito de reuniilo pacilica c sem nrmas, independentc:mcntr.: de auto- perdê-la por motivo de dívida. Quantas vezes, aqui, nos pronunciarizaçrw prévia. Estabelece limitações à ndministruçào civil, de sorte mos, nesse sentido. Pois, a despeito de quatro anos de luta, essr.:
que ela não poderá impor sançõt:s, quer diretu ou subsidiariumcntc:, projeto ainda não logrou aprovação. O próprio Presidente da Repúque impliquem em privação da liberdade. Aqui no Brasil, a despeito blica, que está procurando hoje - inclusive em estádio de futebol,
de veementes atltques de cultores do Direito, nindu pode existir a com todo o seu Ministério- dar demonstração de cordialidade, de
prisr1o por divida, desde que se trate de divida fiscal. Assegura o popularidade mab faria pr.:lo Brasil se sancionasse esse projeto, ou se
amplo direito de sindicali7.açào: sindicatos livres, cm que os intercs- dcterminusse <l sua aprovação na Cúmura, há tonto tempo aguardando umu ordem em tal sentido.
~cs de empregados e empregadores se resolvem mediante livres
pactos ou contrutos laborais ..~sseguru a todo individuo o direito de
"Os Poderes Públicos realizarão uma politica de prepetição individual ou cnlc:tiva, dirigida a qualquer sctor da adminisvisilo, tratamento, rcnbilituçào, intc:gruçào dos que sorrum
traç~o ou n qualquer trihunal. Ncgti·Se o dir~ilo upcnas aos milita-
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~.:o\onizações neste País'! O exemplo do norte do Puranú poJcria ser
sc:guido nisto tudo; foi umu companhia inglesa que colonizou o
norte do Parun[J, c i! um modelo que serviu para o mundo c o Brasil,
entretanto, jamais o usou. E o pior, essas terr~ts, do oeste, hoje, que
deviam ser destinadas a amplos planos de co\onizução, jú pertencem,
às grandes firmas, quo jamais trabalharam a terra, que a adquiriram
utilizando o Imposto de Renda seu c do trabalhador com esses
incentivos liscais. Mal abrem uma clareira tomam vultosos
lllente.
A Constituição garante a defesa dos consumidores e usuúrios. empréstimos e especulam o valor da terra de tal sorte que, cada vez
Essas garantias não são de lei ordinária, mas estão na própriu mais, elas se tornam inacessíveis aos homens uos rurícolas a quem tt
Constituição.
Espanha, na sua própria Constituição, assegura o direito U aquisição
dos
meios do produção,
"Os poderes públicos promoverão a informação c
Sr. Presidente, são esses, dentre outros, os direitos, os avanços
educação dos consumidores c usuúrios, fomentarão
que
a
Carta espanhola assegura uos seus cidadãos.
organizações e as ouvirão, de sorte que elas possam, atravt:s
Mostrou
o Povo Espanhol quo uma longa escuridão nào ofu!lCa
d~ conhecimento, se defenderem qualiõcadamcntc."
"O voto dos Senadores e Deputados é pessoal c in· u luz na consciênciu daqueles que nasceram para vivc:r em liberdade.
dolcgávcl."
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) - Permite V. E•• um
Sr. Presidente, ne,ta Castt assistimos, nestes últimos anos, a css:1 aparte'!
cc::na deprimente do voto de Liderança. Na ConstituiçfiO c:spanho\a
O SR. LEITE CHAVES (ARENA - PR) - E para isso
isso não é possível: o voto de Liderança é aquele cm que basta o contou, não só com a dctcrminaçüo do povo espanhol como,
Lídc:r da M.:~iorin lt:v3ntar-se pnru que um projeto, qualqLJer qut: !'oeju sohn:tudo. com uma circunstância especialíssima; na Esp;.tnha, a
~c:u ~lc~mce, seja sumariamente rcjeitudo.
Jt!spcito dos 30 ano~ de ditadura, os grande~ cl.ln~titw.:ionali:'tob
Uma Constituição mcxlernu nào permite urna ~:xcrc~cénci~ -=~panhóis. mesmo vivcnUo fow. da E~panha, mantivcram-~c ;ttualit.<l·
d c:ss:1 naturc:zu..
dos. Ele:-. nEio !'ot: alienaram, como cm outros paí~t:!'o, c lltl instante

lrandicap, seja em relação a órgão físico, ou qun\ilicuçüo
mental."
R~centcmente, em razl'lo do grande trabalho de um nosso
Deputado por Pernambuco, Deputado Talhes Ramalho, projeto
desta natureza foi aprovado. Mas veja que a Espanha, já antes,
in traduzira esse d1reito em sua Constituição, para os fisicamente
desasistidos, os diminuídos fisicamente, sensorialmente c psiquica-

'Uma lei orgitnica regulará
c\c~:ç;to ~:

de )iftio, e as
pllndentcs."

l)S

c.:stadn~

compet~nci;:Js

de al~trma. J~:
c limitações ClHn.:~

Hú inclusive o estado de cx.cc~jo, mas pam qut: de :-.cj~~ J~:~.:n:t;t
d o há neccs~id;.u.h: de prévio conhccimcntLl c l.:llilCllr<J[m,:i.~ d~.1
Lt:gisl~tivo.

Aqui, copiaram a coisa, mas !izerum o inverso. Aquilo I.{Ut.: era
re;:prcssivo puseram nessa Emenda Constitucional n"' I!; o que era
l)bJcto de protcçiio ao cidadão foi aholido, dd.xado Jc lad''·
Estabe\cct: procc:dimentm exclusivamente orais pm:... m<tl~ria
criminal, o que me parece ser um grande uvunço. Não tem sentido
q Ut: o Pais, a despeito de pequenos delitos, gaste fortunas Clll procesf'<lS, cm testemunhos, em rormaçào de defesas, quando, realmente, o
processo mnis compatível pura a ~oluçào do~ cas<.lS criminai~ é o
!>fOCcsso oru\, imediato, mnis económico, muis racional. nwis
c.<Jmputívc\ com Oli intcresS(:S sociais, porque no Direito Pcnul o que
se;: visa não é exatamente punir, c sim aplicar o mínimo ético social,
a·quilo que·U sociedade, naquele instante, entendeu a respeito dc un·,a
determinada infraç~o.
Asst:gura, na Con,tituiçlio, a reparucUo dos dunos cnusudos por
erro judiciul.
Assegura, Sr. Presidente, aos trabalhadores, o direito lt
aquisição da propriedade e dos meios de produção. Ayui, embora
s<:jamos um País com 8.500.000 quilómetros quadrados, um Pai> que
dcté:m u maior fai1u1. de terras férteis do mundo, i.t despeito de tudo
isso, u homem do campo nilo tem dirdto .à terra. Agoru. ele cst{t
ScJ\do t:nxotudo du!l grandes fazendas cm razão dos trutores c, cm
consequt::ncia vui morar em barraco, em ravelas. Ao longo dos anos
nlto soube fazer outra coisa, a não ser trabalhar a tcrr~t pura ll~
outros. No instante cm que as cin.:unstfmcias lht: podiam a~scgurar
um meio razoúvel de adquirir a terra, ele se torna um f;,tvr.:lado.
Nuo existe financiamento para a propriedade rural do pc4ucnu
l.:tvrudor: entretanto, diariamente, se concede limmciamt!nto pura
uquisiçfto de carros de luxo, qualquer que seja o valor, porque es)ooc~
financiamentos se destinam à~ ttlultinadonais, ús firmas lJUc fttbri·
c:tm csst:s automú'w'ci!l.
Nús tcmm defendido, Jcsta Casa, u problema Ua ~olunit.a~;.·w.
O Pais é detentor' dc tt!rrus fertilissimas cnt M:Hu Gro:-.su, Acre,
Rondônia, terras apropriadas ú ~.:ulonizaçiln.
Se nús temos o homl!m que sahl! trabalhar a terra, s~: tctlHl~ a
terra fértil rcrtcnccntc ao Governo, porque t:nt[tu nfto ratclllth

prcd~o

de dar a su;t <.,:ontribuiçGo ü Pútria, ofereccram ~.:ssa valins;t

..:oJb!ituiç~n

que i.'St:'t ,crvindo de nwdclo c de inspira~i\t) par;t n
mundo l!, 'lohn:tudll, para pabc~ 4uc . ...:tlmo L) nthsn. t:'ltZHI saindo d\.:
uma Junt;:a agonia, 1.k: uma longi.l nottc lk dit;.tdura.
Ouçu nohrc

Scn~tdor Lüm~lnto

Júnior.

O Sr. Lumnnto ,Júnior (ARENA - BAl - !'\ão era meu
prLlpósito interromper o discurso de V. Ex• Est~tvu ouvinJo, c~1nt a
maior atenção, c sentindo que V. Ex• j[J cst[t para concluir sua hda
nraçjo, cu não quero dd.xar Uc inserir - no scu pronunciamcntu
muito pessimista, pintando com cores ncgr:ts a situação do Pais, cu
não o vejo assim. Evidentemente, u longa ditadura espanhola- c nlí
foi ditadura mesmo, porque o que se instituiu neste País. dt!pois de
3\ de março, foi um Governo que possuía instrumentos de exccç[w,
não negamos isto, mas o Congresso, que é a rcprescntaç!io mais
legítima do povo brusilt:iro, permaneceu aberto, c críticas foram
rt!ulizudas aqui durantl! todo aquele período c,:, üs Vt!7.CS, m; mnis
duras, as mais contundentes -difere muito do que ocorrc,:u aqui. ..
nf10 se pn.:ocupe, porque o tempo dl! V. Ex• é muito longo ...

O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR)- Mas, u meu trabalho
é mais longo ainda.

O Sr. Lomonto Júnior (ARENA -

BA) -

Eu in1aginci que

V. Ex• já estivesse perorando, foi por isto que pedi o :tpurtc.

O SR. LEITE CIIAVES (MDB- PR)- Mal comecei.
O Sr. Lomonto Júnior (ARENA- BAJ- f: que ainda nilo ha·
via me habituado com o estilo de V. Ex•, imaginei que jú cstivcs~c
ao término do seu discurso.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Comentei apenas
uma constituiçiio.
O Sr. Lomnnto Júnior (ARENA - BA) - Mns, niio quero
uhsolutamcntc intcrrompt:-Jo, fiorquc niio desejo ouvir aqui a
admocstaç:1o, de que foi vitima o meu colega de Udcr:tnç;t, n
Senador Jns~ Lins, por unw das !iguras mais lhanas dcst;t Casa, que
~o Senador Evandro Carrl!int.
O Sll. LEITE CHAVES (Mllll- PR)- ScnadtJr Lomantu
Júnior, sll intt:rrompcndtl ll aparte de V. Ex• O Scnalhlr Evandrn
Carreira tinha rat.ào. o~ aparte~ !o.Ú ~:w valiti~DS qu:uHlo !'o;H) 1.:01110 U!'o
raio~. rúriJos, fulminant~.:~. t)ucr dit.cr, q valor do apartl! \.~ >t
incidt!n<:i;t, t: muitas V!.:/.l'~; nós prúprio~ ttos alonganH.J~, t: f;ttt:Jlltl"
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discursos puralelm. Quando pensumos destruir ou retardar o discur·
so, na realidade, nós no~<; desgastamos.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) - Não sei porque
tenho fascínio pelo aparte, gosto de ser aparteado. Quando receho a
intervenção de um colega, isto durante toda a minha longa vida
parlamentar, eu me sinto assim como se estivesse honrado, eu me
sinto como se recebesse um prêmio, e não me preocupo, cm
momento algum, com o tempo de que o meu aparteante possa usar,
porque se eu concedi i: porque estou desejoso de escutá-lo.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- V, Ex• i: novo na
Casa, mas o próprio Regimento Interno estabcloce prazos muito
rígidos para os apartes; eles têm que ser curtos, breves. V, Ex• pode
verificar.
E, realmente, acho que o Regimento foi muito sábio quando
assim estabeleceu, porque do contrúrio prejudicamos os no'ism
trabalhos.
Se alguém ucha que um discurso mereça um aparte ma i:-. ulonga·
do ou um discurso paralt:lo, então, como orador sc inscrcv~1 no dia
scguinte c rcspond~. E assim o debate parlamcntar se fJz mais per·
feito c producente.
O Sr. Lomunto Júnior (ARENA -

BA)- Vou ver s~: c.:on~igo

outros aparte!'! de V. Ex•

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PRI- Se V. Ex• i'or hrcve,
todos os aparte:-. que me pedir.

dar~i

O Sr. Lomanto Júnior IARE:"A- Bt\)- Dispõe\'. l:x~ d~:
mais de mt:i:1 hora. \1a:-., 4ucria <t~.:entuar o scgwnte: V. L\".- c .ti
não (.jlH.:rn orientar o curso do seu pronun~i•tmcnlll- :hJ im0~ di.!
revolver o pa:-.sado, pnderia truzer o t:xcmplo da Cnn:..tituiç:w L . . pa·
nhola. mas tambêm analisar o~ a . . . anços que lilt:mm. otgora.

O SR. LEITE C'HA \'ES

(~1DB

- PR)- É o que '"u fater,

Excc.:l~ncia.

O Sr. Lomunto .Júnior (ARENA - BA)- V. Ex• deveria vcri·
ficar quc climinamos os atos dc cxceçào, que estamos vi\'endo sob· a
égide do estado de direito; se ainda temos alguma coisa a corrigir,
cstamos aqui para isso, c o Governo não só comprometeu mas jurou
caminhar para o aperfeiçoamento democnítico. Tenho a imrn:s:-iào
de que com palavras pessimistas, com tintura profundamente negra,
com <:X pressões amargas, não construiremos esta sociedade livrc que
todm; estí:lmos querendo. Não ê privilt:gio de V, Ex•, nós d:t
ARENA queremos a democracia ...
O SR. leite chu,cs (MDB- PR) - Sr. Presidente, peço que
V. El:• me :.1ssegure a palavra.
O Sr. Lomunto Júnior (ARENA - BA) - Desculpe. Sr.
Senador, não apartearei mais V, Ex' porque vejo que lhe estou
incomodando, Para mim é de profunda tristeza chegar a estu Casa,
depois de uma longa carreira parlamentar, e vt!rilicar que hú uma
idiossincrasia pdo diitlogo c que, rcalmcntc, o colega é chamado até
de insensato, de grosseiro, quando pcde um aparte. Não o apartc.:Hrci
mais. V. Ex• não merece o meu aparte,
O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Senador, estou
not:1ndo que V. Ex•, a despeito de ter vivido muito no Parl:tmcnto,
talvez não tcnh~l aprendido as prúticas parlamentares. Se V. Ex•.
quando chegou ao St:nado tivesst: lido o Regimento, talvc1. V. Ex~
nUa chegasse :1 ~.:uus:u esse t:mpccilôo.
O Sr. Lomunto Júnior (ARENA- BA)- Ntlo recebo liçib de
V, Ex• Nfto vim para aqui n:ceher li~·ôes de V. Ex•. c não o
rt:conhcçn como autor st·puidonem rrofessnr rara me d:tr liçi"tn.

O Sll. LEITE CHAVES (Ml)JJ- PR)- ~ia> o Regimelllcl
pndr.:ila d:1r c~s:tliçilll a V. E\t
Sr. Prc . . iJcntc c Sr.~. Scnadmes, c~sa Cun:-.titui~~lo bpanhulii
ufcryt;e, a llldo~ o~ pabc~ que ~aíram de sillta~:lll l.k anorm;llidatle,
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alternativas. A accit:.u;ào do conjunto, é impossível porque ela não é
modelo de cópia pura o nosso caso, mas, pt:lo menos, cm rt:lação a
dc:terminados direitos, sem os quais nenhum homem, em nenhuma
sociedade, pode produzir nos limites de sua efetiva quolificação ou
potencialidode, ela deve ser seguido.
O nosso Partido, ao longo dos anos, teve uma meta nesta Casa:
lu ror pela revogoção do Al-5. E, como já dissemos aqui num discurso anterior, com isso conscientizamos o Pais. Não. aceitamos alter·
nativa de ser um Paraguai, em que existe o regime do partido único.
E muitos dos nossos companheiros se sacrificaram, houve cassaçõc:s,
torturas, violências e continuamos nessa luta. E o País se cons·
cientizou e reagiu. As circunstâncias internacionais, sobretudo a
proclamação dos direitos humanos do Presidente Carter, ajudaramnos nisso, levaram o País à revogação desses atas de excepcionalidade. Inclusive, no meu último discurso, eu e o próprio Líder do meu
Partido, fazíamos justiça ao ex-Presidente Geiscl, que também tinho
concorrido para essa abertura. !'Jo instante em que Sua Excelência ~c
chocou com o sofrimento mais duro das forças que o apoiavam, não
teve outru alternativa a não ser ficar ao lado da liberdade.
Então, Sr. Presidente;:, revogado o Al-5, restou ao nosso PartidLJ
a luta pda Constituinte. Mas, os valores nossos são t~o urgente~· que
não teríamos tempo de nos alongar-mos. por quatro ~.mo_,, ati: que <.t:-..
circunstúncias dt:ternHnas~em qut: uma Constituição lll)\·:~o moderna, fos~c proclamada.
Então, o qu!.! propusemos'.' O di :i logo entre u:o. Partidu~. t:ntrl! :1.~
Lid:.:r:nlÇ<l~. para que atualiôs~r;:mos com ur!!l:ncia C\L;t (D!bti~ui
~i'to. Porque a Constituiç5o ~um instrumento Jc trah:tlhu p:tr:tLl í':tr·
lamento, !.! asseguro que uma Cart;.t dc~sa n~ltureta. i.:U!'lhJ :~ qu~.: te·
mo:-.. nu!ilic:t o P~trlamcnto.
A granUt: contribuiç~u i.JUC pode ser dadJ pM homcn~ lJUe, ihl
longo dos anLh, ;.JnJ~tdure..:cram na vid<1 púh!t..:a. rc~ult:tr~·~ J~:
nenhum valor <tqui no ParlamentLl, ~c ..:ontinuarmo~ n~s:-..;.t ~itu~tç~HJ.
Mostrei, no meu último dis..:ur~o. que de 916 rrl1jetos qut: por
aqui transitaram no ano pass:.1do, apenas 1.1 foram aprovados, r~tra
~crcm rejeitados pclu c~.·tmara, como os que de !~ vêm s~n rcjcitadüs
aqui cm ru;:J"J do voto de Liderança.
Sugt:riria, então, que nc!lsc entendimento u:-. Liderança~ se compttscssc:m, através de uma comissão constitucional, para sclcdonar
aquela~ emendas c modificur, no que passivei, t:StJ. Constituição.
Mui tas delas, ora cm curso, são de oportunidadc c pertin~nciu,
serem rr;:jcitadas à falta de um t!ntendimento parlamentar.

Esto ano, vejo que só aqui no Senado já foram oprc>entados 47
projetas, alguns de ~lho alcance, e que haverão de ser inr;:xoravt:lmente rejeitados, como foram os projctolO passado~.
Ê justo, então, que repitamos essa mesma caminhada'? fuzer
projetas, longas claboruçõcs, para os arquivos'! É por isso que sugeri·
mos que essas emendas fossem exuminadns por uma comissão, que.:,
na impossibilidade regimental de ela ser constituid:.t partidariamente, pc:lo mt:nos disso encurrcg5.sscmos a Comissão de Constituiçii.o c Justiça, para quc fizesse, com urgência um untcprojcto llc
modificação desta Constituição, a fim de que ela st: tornasse um
instrumento operacional.
Esto Constituição, Sr. Presidente, nega tudo a esta Casa. Nela
as nossus utribuições são cerceadas, totulmentl!. Mesmo no Capitulo
que truta do Poder Legislutivo, hit o <lrt. 57 que estatui o s~.:guinl!.!:
Art. 57. 10 da competência exclusiva d0 Presidente da
República a iniciatil·a dos leis que:
I -disponham sobre matéria finurH.:t:ira:
11 - ~.:riem cargos, funções ou ~.:mpn:gos púhlicos uu
aumentem vencimento~ ou a despesa plrblica;
III- fixem ou moJifiqucm os t.:l'crivLlS das flHÇa~ ~1r·
ma da~:
IV - disponham sohrr.: organi!ôl\'i'ill administr:tti,·a ~.:
judiciúria, mat~ria tribut;'tria c Mçamcnt:'tria, ~cnio.;o~ plr·
hli..:n~ l' pc~~nal Ja •tdministraç:tn du Dt~tritu h:dcr:d, hcm
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como sobre organização judiciária, administrativ.t c maté·
ria tributária dos Territórios;
V - disponham sobre servidores públicos da Unii10,
seu regime jurídico, provimento de cargos públicos, estabilidade e aposentadoria de funcionários civis, reforma e
transferi':ncia de militares para u inatividade:
VI - concedam anistia relativa a crimes políticos,
ouvido o Conselho de Segurança Nacional.
Quer dizer, qualquer projeto que conceda anistia relativa a
crimes políticos, ainda que venha do Executivo, não pode aqui ser
objeto sequer de emendas.
Feita uma modificação nesta Constituição, resultante do
consc:nso, teríamos um instrumento pelo mc:nos operacional, para
:.tmparar esse esforço, esse trubalho, att qu~: se desse o instante próprio para uma Constituinte.
Invocamos aqui que haviam interesses comuns quer de um c de
outro Partido. E o fiz, Sr. Presidente, com tanta grandeza, que até a
alguns companheiros membros do meu P:trtido pareceu que cu esta·
va cm posição de: adesismo. Embora a maioria entendesse a minha
posição, alguns não a c:ntenderam, porque: somos uma Casa c:m que
o nosso trabalho se deriva em duas direções: uma, de natureza politica; a outra de natureza criativa c: parlamentar.
Enquanto havia o AI-S, mesmo que os nossos projetas fossem
clegados a segundo plano, estávamos numa luta maior, que era pda
..tbertura. Agora que se deu essa abertura inicial, destruirem c, esta
Casa no conceito nacional se não conseguirmos modificar a
Constituição, pura que muitos dos projetes sejam aprovados. Eu jú
não digo aprovados, mas para que eles não sejam rejeitados na
Comissão de Constituição e Justiça c tenham a oportunidadt: th.: vir
~i Plenúrio para serem discutidos, porque o debate é fundamentaL
Ontem, com a Lei de Locação, a denúncia vazia caiu, e cm
raziio de quê'/ Do debate. Era um projeto que escapava à inconstitucionalidade aqui proclamada, c por esta razão ele foi ao Plenário,
veio a esta Casa, mas finalmente derribamos a denúncia vazia. Que a
Maioria derribe os projetas, r.:m ruzào da sua exprr.:ssão p1H nú~
meros, e não por essa limitação.
Sr. Presidente, recebi inclusive aquela acusaç~o. Mas, eu r.:stava
a cavaleiro paru isso, porque tenho um passado de lutas contra o
estado de exceção. Quando, após o Movimento de 31 de março de
1964, muitos desfrutavam de liberdaUc: e até procuravam se condliar
com a nova situação cu tomava café amarP:o. ,;om n sabor do azinha~
vre das baionetas enferrujadas da pris~~).
Aqui mesmo nc:stu Cnsa. <1U~::1do a mính~1 voz~·· h.:vantou para
defender um jornalista tunur:.~Jo. ···- o ~.:nado íoi ~.,;hrigado a re~
colher, toda edição do Dir.r:"n :=m •. 1Je plihlicou um ·1parte mt:u.
Sr:ntindo~mc no dever de :·.l.;:c:· ~tm~! dcc 1araçtto. p::tri..! retir;1r u
St:nado daqut!la situação dt L'•'lnstr:wgimento- levei J p~.:..-ha de me
ter retratado quando a retr<.:taçJ.o fni ;.1c•ita Cu~a. porque ~·. imposi~
çào militar fez com qut! da Jiz~::-;se o .:jtlc Casi:t parlumo:ntar :1lgumu
fez uté hoje: rc:colhesse a sua publicaçilo Oficiul par" cm St:ll lugar
d:fundissc outru que não conLivesscs o a~artc de um Scn:H!ur qut:
defendia um jornalista torturado. O pie r é gue o .Irar: r' 11~lo oft:ndia
u ninguém, inclusive até c:naltc:~.:ia p•; milita•es dignos, t: tanto é verdade que num livro que haverá cic Circul~lt h!'evcmentc, de autoria do
General Hugo de Abreu, este up~m..: haverá Üe vir ao conhecimento
do público, porque os jornais, na época. nJo tinham sequt:r condi~
ções para publicá-lo.
Sr. Presidente, o primeiro apelo de entendimento partiu de
mim, desta tribun;J, porque vivo não somente a angústia deste Plenúrio como da Comissão de Constituição c Justiça, cm que todos os
projetas caem sob a pccha de inconstitucionalidade. Um Senador
nf1o pode apresentar um projeto que implique na modificação do
nome de uma ruu, porque implicará no custo de uma placa, r: uma
placa custa dinht:iro, e todo projeto que implique cm despesa rt:sulta
inconstitucional.
Foi, na época, nosso o :1pclo de entcndimt:nto cntrt: as lidt:ranças. As demarcltt:s r.:stãu bem encaminhadas. Yt:jo, entretanto, quc
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determinados setores oficiais não estão entendendo csst: posicionamento da Oposição ou pelo menos de um Senador da Oposiçfio. A
resposta vem de forma inaceitável. A proposição de alguns setorcs
oficiais é no sentido de se instituir no País o voto distrital c de se
prorrogarem as eleições de prefeitos. Isso é uma ignomínia! A
prorrogação de mandatos, quaisquer que sejam eles, é incompatível
com a decCncia e com os postulados de uma sociedade dcmocrúticu.
O nosso interesse em que as eleições municipais se realizem nfto
só se lastreia na moral, como, sobretudo, no desejo de um Partido
político de renovar ou criar novas lideranças. Um candidato que
disputa uma prefeituru., ainda que sem succ:sso, é um candidato a
deputado estadual ou a deputado federal que fortakce as nossas
fileiras. Por outro lado, o voto distrital é uma afronta para um Pais
em que as condições económicas são tão diversas r: udversas. f! a
voltu ao coronelismo, é a volta a tempos em que a influência cconõmica era dominante. Eu explico o porquê. No critério de hoje, um
candidato intelectualmente qualificado, não estando jungido apenas
a um colégio eleitoral, pode disputar outros colégios eleitorais.
obtendo assim a vitória de uma cadeira para o seu partido, para as
suas idéias. Mantido o confinamento, forças cconômicas contrárias
a interesses novos, facilmente podem se organizar para destruir os
candidatos sem maior suporte financeiro. A prova disso é ~~
difc:rença entre o número de prefeitos e parlamentares, cm nosso
P:.trtido. Nestu Casa. como na outra do Congresso, a diferença nrw é
tão gritante entre a ARENA c MDB. Entretanto, é acentuada a
difcrenp nas prt:fcituras, porque ali prevalece o voto distrital.
Sr. Presidente, a Oposição se dispõe a um entendimento.
Embora nem todos se tenham declarado a esse respeito, scntimos
uma generalizada inclinação nesse particulnr. Enlt:ndimcnto lc.:gítimo, compatível com as regras parlamentares. Os partidos c os
parlamt:ntarcs podem sr: entender, sobrt:tudo quando os intcn:sscs
da Nação estão acima dos interesses pmtidários.
Sr. Prcsidt:nte, st: não agirmos assim, esta Casa tornar-se-{t um:1
Casa de inutilidade. Ficamos apenas discutindo. Discutir.do, mas
incapazes de transformar cm lei um projeto daqui oriundo. Mais do
que isso. Incapazes de manter discussão acerca de projetas válidos
que mereçam ser discutidos ainda que sejam rejeitados pela Maioria.
Ela, entretanto, que os derrube pelo número da bancada c não pela
cômoda pechu de inconstitucionalidade, Se nào houver esta alte·
rução imediata da Constituição - sobretudo no seu art. 57 - cm
que todos os podcn::s que eram do Congresso passaram para n Prt:si~
dente da República, se não consc:guirmos isso, seremos uma Casa de
inútc:is. Todos seremos "biônicos" nesta Cas;t. Uns. por lHigt:m,
outros, por destinação. A inutilidade serú total.
Houve promessas do Presidente da República de abertura. E
verdade que se passaram quase vinte dias du poss~.:. E gt:stu nwis cft:·
tivo par~ a mr:didn ainda não se esboçou. Esperava-se que 11 primt:ira
medida a ser adotada para u pacilicaçüo fosse a anistia, ainda qut:
parcial. E t:stu niio se n.:alizou. E para um Presidcnll! que promctt:u
abc:rtura c: pucilicação, esse seria u passo inici:tl. Dia~ dificcis viri'1o,
c, antes que o Executivo se tomt: de receios, em razão dos protestos,
das greves r: da ansiedade geral, não sr: pode mais admitir promessas
de benesses futuras.
De modo, Sr. Presidente, que continuamos a esperar que o Piir·
tido oficial se disponha ao entendimento efetivo, mas com rt:lutiva
urgénciu. Porque SI! isso não ocorrer, teremos que tomar uma provi~
d~nciu, como Partido da Oposição. Qual seria u providência'! A de
continuur u apresentar projetas para os arquivos como aconteceu
com os projetas passados'! A nos sentirmos inúteis, no que di1. rt:spt.:ito ;\s atribuições do Parlamento'?
Entiio, vejo uma ultcrnativa para esta Casa, uma alternativa
lt:gítima, lcgul, parlmnr.:ntar, compatível com as regras de tmh1s as
Asst:mbléias dcmocrúticas. Em qut: consiste esta propnsiçi'io'! Consiste na ohstruçi'to de lodos os projetos 'luc vit:rt:m do Executivo.
Recusarmo~nos a dar a nossa aprovaçi'1o, pt:dirmos const:~ntt: vcri~
ficaçi1o de quorum. até que o próprio Partido oficial se sinta inco-
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modado e, por const:guinte, deva estender as mãos à Oposição, não
de maneira vazia, ma!~ de maneira efetiva, em beneficio da seriedade
do Parlamento c cos altos interesses do País.
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Leia-se:
PARECER N• 39, DE 1979
Da Comissão de Constituição c Justiça, sobre o Projeto de
Resolução
n• 10, de 1979, ...
Concluo, Sr. Presidente, sem contudo esgotar a matéria. A ela
Na
página
689, I• coluna,
voltarei noutra oportunidade, porque ainda hú um orador inscrito
Onde se lô:
depois de mim, o nobre Senador Dirceu Cardoso. A S. Ex• pelo
PARECERES N•s 40 E41, DE 1979
menos havia prometido reservar alguns minutos do meu tempo,
PARECER N• 40, DE 1979
para que pudesse proferir sua oração nesta Casa. Muito obrigado.
Sobre
a Mensagem n• 30, DE 1979 ...
(Muito bem!)
Leia-se:
PARECERES N•s 40 E41, DE 1979
PARECER N• 40, DE 1979
ATA DA 35• SESSÃO, REALIZADA EM S-4-79
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n' 30, de 1979 ...
(Publicada no DCN- Seção 11- de 6-4-79)
Na página 691, I' coluna,
Onde se lê:
RETIFICAÇOES
PARECER N• 43, DE 1979
Sobre o Projeto de Resolução no 12, de 1979, ...
Na página 687, I• coluna,
Leia-se:
Onde se lê:
PARECER N• 43, DE 1979
PARECERES N•s 36 E 37, DE 1979
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de
PARECER N• 36, DE 1979
Resolução n• 12, de 1979, ...
Sobre a Mensagem n' 28, de 1979 ...
Na mesma página e coluna,
Leia-se:
Onde se lê:
PARECERES N•s 36 E 37, DE 1979
PARECER No 44, DE 1979
PARECER N• 36, DE 1979
Sobre o Projeto de Lei do Senado no 118, de 1974, ...
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem no 28, de 1979 ...
Leia-se:
Na mesma página, 2• coluna,
PARECER No 44, DE 1979
Da Comissão de Constituição c Justiça, sobre o Projeto de Lei
Onde se li::
do Senado n• 118, de 1974, ...
PARECER N• 37, DE 1979
Na página 693, I1 coluna,
Sobre o Projeto de Resolução no 9, de 1979 ...
Onde se li::
Leia-se:
PARECER N• 45, de 1979
PARECER N• 37, DE 1979
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 7, de 1976 -Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Complementar, ...
Resolução n• 9, de 1979, ...
Leia-se:
Na página 688, I• coluna,
PARECER N• 45, DE 1979
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei
Onde se lê:
do Senado n• 7, de 1976- Complementar, ...
PARECERES N•s 38 E 39, DE 1979
PARECER No 38, DE 1979
Na mesma página, 2• coluna,
Onde se li::
Sobre a Mensagem n• 26, DE 1979 ...
PARECER
N• 46, DE 1979
Leia-se:
Sobre
o
Projeto
de Lei Complementar do Senado n• 322, de
PARECERES N•s 38 E39, DE 1979
1978 ....
PARECER N• 38, DE 1979
Leia-se:
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n• 26, de 1979 ...
PARECER
N• 46, DE 1979
Na mesma púgina, 2• coluna,
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei
Onde se lê:
do Senado n• 322, de 1978- Complementar, ...
PARECER N• 39, DE 1979
Sobre o Projeto de Resolução n• 10, de 1979 ...
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ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 4 DE ABRIL DE 1979
Às onze horas do dia quatro de abril do uno de mil novecentos e
setenta. c nove, na Sala .. Rui Barbosa'\ presentes os Srs. Senadores
Arnon de Mello, Presidente; Luiz Cavalcante, Alberto Silva e
Milton Cabral, reúne-se a Comissão de Minas e Energia.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Henrique Santillo, Itamar Franco e Dirceu Cardoso.
Constatada a existência de número regimental, o Sr. Presidente
declara abertos os trabalhos, sendo dispensada a leitura da Ata da
reunião anterior, que é dada como aprovada.
Prosseguindo, o Sr. Presidente anuncia a finalidade da presente
reunião, especialmente convocada pura proceder à eleição para a

*

vaga de Vice-Presidente, nos termos do disposto no art. 93, 4', do
Regimento Interno, determina a distribuição das cédulas c designa
como escrutinador o Sr. Senador Luiz Cavalcante.
Efetuada a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Par• Vice-Presldenle:
Senador Alberto Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 votos
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I voto
Em conseqUência, o Sr. Presidente proclama deito o Sr.
Senador Alberto Silva, com quem se congratula.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu,
Ronaldo Pacheco, Assislente de Comissão, a presente Ata, que, lida
c aprovada, serú assinada pelo Sr. Presidente e demais membros. Arnon de Mello- Alberto Silva- Mlllon Cabral- Luiz Cavalcante.
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LIDIIANÇA DA AIINA I DA MAIOIIA
Lid•r
Jarbas Paucuinho

Vlce-Líd•r••
Pr••ld•nt•
Luiz Viana (ARENA- BA)

Aloysio Chavet
Jalê Uns
Aderbal Juremo,
Lamento Júnior
MoacyrOolla
Murilo Bodoró
Saldanha Oeni

Laurivol Baptista (ARENA - SE)

1t .. Vh:•-Pr••ldent•
Nilo Coelho (ARENA- PE)

IIDIIANÇA DO MDII DA MINOIIA
2•- Ylce-Pre•ld•nt•

GcntOo Müller (ARENA- MT)

Lid•r
Paulo Brauard

Di norte Mariz (ARENA- RN)

Ylce-Liderea
Suplent•• de Secretário•

Alexandre Costa (ARENA- MA)

Jorge KaluiTII (ARENA - AC)
Benedito Canelo& (ARENA- MT)
Jaoa BoKa (ARENA- AM)
Pauat Porto (ARENA - SE)

2•-Secr•rárlo
Gabriel Herme1 (ARENA- PA)

COMISSOES

Oiretar1 JoUI Soaru de Oliveira Filho
local1 Al'exo 11- Tlrreo
Tcrlefone11 223·6244 e'"225·8505- Ramais 193 o 257

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES

Chefe1 Claudio Carlos Rodrigu11 Co&ta
LO!ol1 Anexo l i - Terreo
Telelano1 22.5·8505- Rornai1 301 • 313

Titulare•
1. Mendet Canal•
2. JoM Lins
3. JaOo Basco
4. Vicente Vuola
I. Evandro Corr•ira
2. Agenor Maria
3. Moura llenevidet

MDD
I, Marcos Frei11
2. Humberto Lu,eno

COMISSÃO OE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ)
(1.5 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

~IEveiOeioV.-ira

vc.. ~LtifiiCttcn.

1.
2.
3.
4,

Poucn P6rta
Benedito
Pedro ~,.,..._
Jose Uns

c...-.

1. Evelasio V111ira
2. leito Chave•
3. Jose Richa

SuploniOI
A. NA
I. Jutahy Matai"""

2. AHon10 CDMDfgo

3.

Jo6oC~"*'

MOI
1. ÂfMIOJMaria

,2. Amoral Peixoto

Aui~tente1

Sónia Andrade P•i~oto- Romal307
Rru;nióe11 Quortas·l•lras, 01 10100 horat
local1 Solo "Ruy Borbota"- Ano~o 11- Romait 621 o 716

COMISSÀO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CARl
(7 mtmbrot)
COMPOSIÇÃO

f>rt\idtnle, Mend11 Conole
Vice·Pre1idttnle1 AgDnor Mo rio

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL -(COF)
( 11 membrot)

Suplentet
ARENA
I, Raimundo Parente
2. Alberto Silva
3. Almir Pinto

Auittonte1 Corlot Guilherme FanHCO- Romol676
R•uni61111 Terças·f•iras, (U 10,00haras
Leocah Sala "Clóvis BeviiOcqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÃO OE AGRICULTURA- (CA)
(7 membros)

Titulares

Henrique Sontilla
Humberto Lucena
Marco• Freire
Mauro Benevide1
Orestes Qutrcio
Pedro Simon
Roberto Saturnino

Pr••idente1 Henrique do lo Rocquo
1'·Vice·Pruidtntel Aloytia Chaves
2•·Vice•Presidonlol Hugo Ramos

COMPOSIÇÃO

Pretidenle1 Juli Freire
Vice·Presldenle1 lozora Borboza
Titular••
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7,

Jane Freire
Ja6a 8oKo
Panot P6rto
Saldanha Cerzi
Affon50 Comorga
Murila Bodoro
Bfnedlto F•rreiro

1. Itamar Franco
2. Lazora 8arboza
3. Adalberto S.na
4, Moura S.nevidet

'..·

Auish•nte1 Maria Helena Bueno Brandão- Romo130.5
Reunió1111 Quorta•·htiral, l'u 10:00 horat
locol1 5:~1o "CioYil BeY1!m:quo" --Anuo 11- Rumol 6~3

MOD
1. Henrique Sontilla
2. Roberto Saturnino
3. Gilvan Rocha

Anittente, Ronalda Pacheco d• Oliveiro - Ramal 306
RluniÕIII Quintcn•leirat, a. 10100 horat
local! Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621e 716

Titularei

Suplent••
ARENA
1. Ltlnalr Vergas
I, Henrique de Lo Rocque
2, Helvldia Nuntt
2, Jo4o 8oKo
3. Almlr Pint.l
3. JaM Sarney
4, Aloysio Chave•
•· Milton Cabral
5. Aderbal Juremo
.5. S.rnordino Viana
6. Murilo Bodoro
6. Arnon de Mello
7. Maocyr Oallo
8. Amaral Furlan
9, Raimundo Parente
MDD
I. Cu11ha Li mil
I. Ho.~ga Hemos
2. Tancredo Neve~
2. leit• ChoYn
J. Dirc•u Cardoso
J. lo raro Borboro
4. Nolson Carneiro
Paulo B1ouard
Franca Montara

Suplentet
ARENA
1. JaH Guiomord
2. Tono Outro
3. Bendita Canelat
4. Moo"fr Oolla

COMISSAO OE ECONOMIA- (CE)
(li membros)
COMPOSIÇÃO

Pruldent11 Itamar Franco
Yiu·Pruidente1 Roberto Saturnino
Titulnrll
I, Arnon do Mello
2. Bernardino Via no
3, Jate Lint
4. J.•ue Frei,.
5. Millan Cabral
Ben11dito Can•la1
7. luu Cavalcante

..

I. Rob1rto Saturnina
2 Itamar Franco
3. Marca1 Fr11ire
4. P11dro S1mon

Suplentll
ARENA
I. Helvidio Nun11
2. Albet1o Silva
3. S.nedito Ferreiro
4, Viunt• Vuolo

MOB
I. Jo111 Richa
2. Ortl!el Ou6rcia
3. Tancredo Nevu

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAI.tSoçio IIJ

Auistente1 Ooni•l Reit de Souza- Ramol67.5
Reuniões1 Quartos•leirot, Cu I 0,30 hora•
Locai! Sala "Ruy Barbosa"- Anuo 11- Ramais 621 o 716

COMISS~O OE EOUCAÇ~O ECULTURA -tCEC)

(9 membro•)

1. Franco Montara
2. Humberto lucono
3. Jai1on Barreto

MOa
1. Nelaon Carn•iro
2. Marco& Fr1ire

Aniatonlor Daniel Roia de Souza - Romol675
Reuni6e1r Quinlol·f•irol, (U 11r00 horo1
Locoh Solo "Ciovi1 Btvilacquo" - An••o 11 - Ramol623

COMPOSIÇ~O

Pretident11 Joóo Calmon
ViC1•Presidente1 Jutahy Magalhóes

João Calmon

Aulst•nt•r AntOnio Cario• d• Nogu1iro- Ramal 67~
ReuniOIIr Terço•·ltiral, àl 11r00 horo1
local, Sola "Ruy Borbo10"- Anilo 11- Aomoi• 621 • 716

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

4. Ptdro Pedrouian

3. Franco Montara
Assistent11 56nio Andrade Peixoto- Romol307
Reuniàos1 Quintas-feiras, àt 1o,oo horas
Locai! Sala "CióYil Bevilacqua"- Anexo 11 - Ramol623

1. Oirc1u Cordo10
2. Itamar Franco
3. H•nriqu• Sontillo

MOa
1. Marcos Freire
2. Gil.,on Rocha

I. Adalb.rto Sena
2. EYelatio Vieira

Luiz Covolcant•
Milton Cabral
Alb.rto Silvo
Arnon d1 M•llo

Supl•nt11
ARENA
1, AHon10 Comorgo
2. JoOo Calmon
3. Jutahy Magolh611
MOa

COMISSÃO OE FINANÇAS- (CFJ
(17 membros)

1. Gilvan Rocha
2. Rob.rto Saturnlno

Aui•t•nt•r Ronoldo PochDCo d1 OIIVIiro - Romol306
A•uniOttr Quortos·f•iros, t11 11 rOO horas
locolr Solo "Ruy Barbosa"- An1xo 11- Ramoi1 621 1 716

COMPOSIÇÃO
COMISSÃO OE REOAÇÃO- (CR)
(5 m~mbro1)

President11 Cunha Uma
Vic•Prnldtntlr Toncredo N.v.1
Titular••
1. Raimundo Por~nte
2. Jow Guiomord
3, Arnon d1 M1llo
4, Lomonto JUnior
5. AffonKI Camorgo
6. Viunte Vualo
7. Alb1rto Silva
8. Amoral Furlan
9, Jarg1 IColume
1O. Jutahy Magalhã•s
11, TlotãniaVIIIIo

Supltnfll
ARENA
1. Saldanha O.rzi
2. Mlndts Canal•
3. Htnriqut dela Rocque
4. Jeue Freire
5. Jo.. Sarn-v
6, Milton Cabral

MOa
1. Paulo Brouard
2, Marco• Frei,.
3. lozoro Barbo&a
4. JoM Nicho

Titulor11
L•noir Vorgo1
Htlvidlo Nun11
J1111 Freire
Mnocyr Oulla
Htnriqufl de La Rocqu1

Supltntll
ARENA
1. Jutahy Magolh011
2. Raimundo Pat1nl1
3, JoOo Calmon
4, Bon~tdlto Canelo1

Lomonto Júnior
Almir Pinto
Alber1o Silva
Jo1t Guiomord

1. Gilvon Racho
2. H1nriqu1 Sontillo
3. Joi10n Barreto

Supl1nt11
ARENA
1, Saldanha D1ni
2. Jorg1 Kalumt
3. Benedito Con1I01
MOa
I. Jo.. Richa
2. Adalberto Sino

Auittenflr Cario• Guilhlrmt FoniiCo - Romol676
R1uni611r Qulnta.. ftlrol, à1 10r30 horas
Lacol1 Solo "Ruy BorboMJ"- AntkO 11- Aomoi•621 1 716

COMISSÃO OE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)
(7 membros)
COMPOSIÇ~O

Titulorll

1.

To~

Outro
2. Saldanha 01rzi
3. M1nd11 Canal•

Supl1nt11
ARENA
1. João Colmon
2. Murilo Bodoró
3. JoM Sarn•y
MOa
1, Hugo Ramal

Aui•t•nler Mario ThttllO Mogolh6es Mo"o - Romoll34
R1uni611r Qulnto•·l•irol, tu 12.00 horas
locolr Solo "Cióvi1 S.vllacqua" - Anexo 11 - Romal6:Z3

COMISSÃO OE RELAÇOES EXTERIORES- (CREJ
(15 m1mbro•)

Pr11id1nter Jorge Kolume
Vic•·Pt11id1nter Mouro S.novide1
Titular11

1. Jorg• IColumt
2. lul1 Cavalcante
3. Murilo Bodoró
4, Btntdito f1tt1iro
l. Mauro Btnt~ldtl
2. Ag1nor Maria
3. Hugo Ramos

Supl1nt11 ·
ARENA
1, Raimundo Porent1
2. Amoral Furlon
3, Jo.- Guiomard
MOa
I. Cunha Limo
2. JoiKin Barreto

Alliltenler Corla1 Guilherm1 Fon11co -· Romal676
R1unlôllr Quortos•llirol, tn9r30 horcH
Local r Solo "Ruy Borbo1o"- Ane•o li- Aomoi1621 e 716

COMPOSIÇÃO

Pr11id1nl•r To"o Outro
1•·Vic•·Pr11id•nt•1 Saldanha O~r1i
2•·Vic•·Pr11ident1r Lomonto Junlor

COMISSÃO OE LEGISLAÇÃO SOCtAL - (CLSJ
(9 m1mbros)
COMPOSIÇÃO
H1lvldio Nune1
Vie~•Ptlildenler L1noir Vargoa

1.
2.
3.
"'·

Ptlsidenltr Dirc1u Cordo10
Vic•Pfflidenltr Adalberto Sino

Aui111nt•r AntOnio Cario• dt Nogu1iro - Ramol675
R•unlãtsr Qulntos·f•lras, tu 9r30 hora•
Local! Sola "Cióvl• S.vllocqua" - An1xo 11 - Romol623

Pt~iidtnl•r

Pr11id1nt1r Gilvan Aod~o
Vic.. Prllidlnter H•nrlqu• Scntillo

COMPOSIÇÃO

1. Dirceu Cordo10
2. Adalblrto S.no

Cunho Ümo
Toncr1do N1vt1
Roberto Saturnlno
Amaral P•i•ota
P1dra Simon
Mauro S.n~~vid11

Alo~1io Cha~o1

COMISSÃO OE SAUOE- (CS)
(7 m1mbros)

Pr1lid1nler Arnon dt M1llo
Vic•·Presid•nt•r

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4,
5.
6.

MOa
1. Marcai fr1ire
2. Mouro S.nevid11
3. L•il• Cho~11

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA- (CME)
(7 m1mbro1}

ARENA
1. JoM Uns
2. Arnon de Mello
3. Jorge Kalume

Torso Outro
Jutahy Mogolhóe1
Aloysio Chovts
.S. Aderbal Juremo
6. Jote Sarney

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1, Paulo Bronord
2. Nel1on Carn•iro
3. Itamar Franco
4, JoM Richa
5. Amoral Peiloto
6. Tancredo N1~11

Suplente~

Titulares

1.
2.
3.
•·

Abril til.' IIJ71J

Titulorll
I. Ta"o Outro
2. Bernardino Viana
3. Saldanha D1nl
Lamento Junlor
5. Mend•• Conale
6. T•o!Onlo Vilelu
7. Almir Pinto
a. Lenolr Vorga1
9. Joll Sorney

..

Supl1nt11
ARENA
1, Aloyslo Chov11
2. Ad•rbol Jur1mo
3. P1dro P•dronlon
H1nrlqu• d• Lo Rocqu•
5. JoM Culomord
6. Lul1 Covolcant•

••

COMISSÃO OE SERVIÇO PUaLICO CIVIL- (CSPC)
(7 m1mbro1)
COMPOSIÇ~O

Pr11ldent•• Evondro Corr~lro
Vic•·Pr111donll1 Humb•Mo Luc•no
Tltularll
1.
2.
3.
4.

Supltnt••
ARENA
Raimundo Parente
1. Affonao Camorgo
2. PoUro Podroulon
Henrique de lo RoctJUI
Bernardino Viana
3. Adtlbol Jur1mo
Albarto Sil~o

Tcm;;a-rdra 17 HHS
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MDB
1. Ore1te1 Outrcla
2. EveiOIÍO Vitira

I. Evondro Carreiro

2. Humberto Lucena
3. Lozaro Barboza

Aui1tente1 SOnia Andrade P•hcota- Ramal 307
ReuniOe11 Quinta1·feirb1, 019130 haro1
locol1 Solo "Ruy Barbo1o" - Anu:a 11 - Romoi162l e 716

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
EDE INOUERITO

Supltnlel

Titularei

ARENA

1. Bentdito hrrtiro
2. Vicent• Vualo
3, Ptdro Pedrouion
.C. Alfa nU~ Camorga

I. PollOI PMa
2. Lomonto Júnior
3. Alberto Silvo

Comiu611 Ttmporario1
Chefe1 Ruth de Souza Co1tro
Lacoh AneJIO 11- T•rrea
Telctfone1 225·8.50.5- Romol303
I) ComiuOII Temporário• poro Prajeto1 do Congrtuo No·
cionol
2) CominOII Tempororio1 paro Apredoç6o dt Vtt01
3) Comiuõet E1pecioi11 de lnqutrito, •
-'l Comiuoo Mi1ta do Pro[eto de Lei Orçamentaria (ort. 90
do Regimento Comum).

MDB

COMIS!;iÀO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
EOBRAS PÚBLICAS- (CT)
(7 membra1)

I. Evondro Carreiro
2. lozoro Borbo1o
3. Ore1111 Ou•rdo

1, ltite Chov11
2. Agenor Mario

COMPOSIÇ~O

Aui1tente1 Ronoldo Pochtco de Oliveira - Ramal 306
Reuni6e11 Terço1•feircn, 01 10100 hora1
tocal1 Solo "Ruy Sarbo1o"- Ane110 11- Ramai1 621 o 716

Prt1fdenle1 Btnedito ferrtira
Vict·Ptllfdtn!ctl Vicenll Vuolo

Aui1tent11 dt Comin61t1 Horoldo Ptreiro Fernondu - Ao·
mo16741Alfeu de Oliveira- Romoi674J Cleide Maria B. F.
Cruz- Ramal 598 1 Mauro Lopu de So- Ramal 310; Leilo
Leivo1 Ferro Co1!o- Romol314.

SENADO f'EDEML
SUBSECRETARIA DE CO:USSÕES
SERVIÇO DE COMISSÕES PEru1ANENTES
HO!lJ;RIO DAS REUNIÕES 0/,S CO!o!ISSÕES PEru-11\NENTES DO SENADO FEDEML
PARA O ANO DE 1979

HORAS

TERÇA
C.T.

SAL A S
RUY Bl.RBOSA

ASSISTENTE
RONALDO

na."Tlais-621 e 716

10:00

HORAS

QUINTA
C.P.

09:30

S AL AS
CLOVIS BEVILACQUA
Rrunal - 623

ASSISTENTE
ANTO:<IO
CARLOS

C.A.R.

CLOVIS BEVIL~CQUA
Ramal - 623

CUILHERNE

C.S.P.C.

RUY BARBOS/\
Rrunais-621 c 716

SOlHA

11:00

C.R.E.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

ANTONIO
CARLOS

C.E.e.

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

SONIA

HORAS

QUARTA

S ALA5

ASSISTENTE

c.D.F.

RUY El.RBOSh
Ramais-621 e 716

RONI,LDO

09:30

C.S.N.

RUY BARBOSA
Rrunais-621 e 716

CUILHERNE
10:30

c.s.

RUY BARBOSA

CUILHERHE

CLOVIS BEVIL~CQUA
Ramal - 623

MARIA
11:00

C.L.S.

CLOVIS BEVIL/(CQUA
Rru:~al - 623

D,\NIEL

RUY BARBOS,\
Ramais-621 e 716

SONIA
12:00

C.R.

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

MAR Ii\
THEREZA

C.C.J.
10:00
C.A.

HELENl,

10:30

C.E.

RUY BARBOSA
RJ.rnsis-621 e 716

DANIEL

11:00

C.M.E.

RUY BARBOS,\
Ramais-621 c 716

RONALDO

10:00

Rru:~ais-621

e 716

:
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1.2- EXPEDIENTE
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1.2. I -Mensagens do Senhor Presiâente da República

Restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados:
- N• 52/79 (n• 95/19, na origem), referente ao Projeto de
Lei da Câmara n• 105/78 (n' 2.682/76, na Casa de origem), que
estabelece normas para a comprovação de residência, quando ex i·
gida por autoridade pública para a expedição de documento.
(Projeto que se transformou na Lei n• 6.629, de 16 de abril de
1979.)
- N• 53/79 (n• 96/79, na origem), referente ao Projeto de
Lei da Câmara n• 121/77 (n' 3.062/76, na Casa de origem), que
altera disposições da Lei n• 5.917, de 10 de setembro de 1973, que
aprova o Piano Nacional de Viação, e dll outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei n• 6.630, de 16 de abril de
1979.)

De agradecimento de comunicação:
- N• 54/19 (n• 98/79, na origem), referente 1l escolha do Sr.
Antonio Francisco Azeredo da Silveira, Ministro de Primeira
Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função de
Embalxudor do Brasil junto aos Estados Unidos da Amí:ricn.

-Projeto de Lei do Senado n• 62/79-Complemcntar, de
autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que prorroga o prazo de
vigência da Lei Complementar n• 35, de 14 de março de 1979, e
dll outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n• 63/79, de autoria do Sr. Se·
nndor Orestes Quércia, que introduz alteração na Lei n• 6.620, de
17 de dezembro de 1978, que define os crimes contra a Segurança
Nacional, estabelece a sistcmàtica para o seu processo e julga·
mente, e dá outras providências.
1.2.4- Discursos do Expediente
SENADOR GABRIEL HERMES- Meio de transporte
para escoamento do minério de ferro da Serra dos Carajás- PA.
SENA DOR LÁZARO BARBOZA- Posse do Vereador
cmedebista Daniel Silva, como Prefeito de Goiãnia.
SENADOR DINARTE MARJZ-Congratulando·se com o
SI'. Ministro do interior pelas medidas anunciadas por S. Ex•
com vistas a minorar os efeitos da secn no Nordeste.
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SENA DOR HENRIQUE DE LA ROCQUE- Nomeação
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SENADOR BERNARDINO VIANA- Concessão, pelo Tri·
bunal Superior Militar, da Ordem do Jl4érito Judiciário Militar,
ao Sr. Gcrman Lchm Muller, pelos relevantes serviços prestados
a Brasflia.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo ao Governo
Federal cm favor dos servidores do Grupo-Tarefa do Ministério
da Indústria c do Comércio.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Medidas adotadas
pelo Sr. Ministro da Agricultura em prol do engrandecimento da
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- N•s 14, 15 c 16, de 1979 (Republicação)
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6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN-

ATA DA 3811 SESSÃO, EM 17 DE ABRIL DE 1979
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 911 Legislatura
PRESIDtNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA E ALEXANDRE COSTA
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, AÇHAM·se PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena- Jorge Kalume - Joiio Basco - Raimundo
Parente - Gabriel Hermes - Jarbas Passarinho - Alexandre
Costa - Henrique de La Rocquc - José Sarney - Bernardino
Viana- Helvfdio Nunes- Mauro Bcncvides- Humberto Lucena
-Nilo Coelho- Arnon de Mcllo - Luiz Cavalcante- Teotónio
Vilela- Lourival Baptista- Jutahy Magalhães- Lomunto Júnior
- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- Moacyr Dalla - Nelson Carneiro- ltamur Franco - Murilo Baduró - Tancredo Neves Franco Montara - Orestes Quí:rcia - Benedito Ferreira Henr;<;ue Santillo- Lázaro Barboza- Gastão MUller- Evellisio
Vit.;i'.t ·- Juison Burrclo.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa
o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número regímen·
tal, declaro aberta a sessão.
O Sr. 1•-Sccrctário procedcrâ à leitura do Expediente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO !'RESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo uulógrufos de Projclos de Lei sunclouudos:
N• 52/79 (n' 9Sf79, na origem), de 16 do corrente, referente ao
Projero de Lei da Ciunara n'' 105, de 1978 (nY2,682/76, na Cusa de
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origem), que estabc:Jecc normas para a comprovaçüo de residência,

quando exigida por autoridade pública paru a expedição de
documento. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.629, de 16 de
abril de 1979);
N• 53/79 (n' 96/79, na origem), de 16 do corrente, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n• 121, de 1977 (n• 3.062/76, na Casa de
origem), que altera disposições da Lei n• 5.917, de 10 de setembro
de 1973, que "aprova o Plano Nacional de Viação, c dá outras providências". (Projeto que se transformou na Lei n• 6.630, de 16 de abril
de 1979);

·--·

IM KHIJ
---------

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Serão feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. I'·
Secretário.
São lidos os seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 62, DE 1979-ComplemcntAr
Prorroga o prazo de vigência da Lei ComplementAr
n• 35, de 14 de março de 1979, e dá outras providências.

De agradecimento de comunicação:
N• 54/79 (n' 98/79, na origem), de 16 do corrente, referente à
escolha do Senhor Antonio Francisco Azeredo da Silveira, Ministro
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto aos Estados Unidos da América.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Expediente lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 1•Sccrctário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O arl. 146 da Lei Complementar n• 35, de 14 de
março de 1979, passa a vigorar com a seguinte redução:
"Esta Lei entrarâ em vigor 2 (dois) anos após sua
publicação."
·
Art. 2• A presente Lei entrará cm vigor na data de sua
publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.

São lidas as seguime

Brasilia, 17 de abril de 1979
Senhor Presidente,
Nos termos do§ i' do arl. 10 do Regimento Comum, tenho a
honra de comunicar a V. Ex•, para os devidos fins, que esta
Liderança deliberou propor a substituição dos nobres Srs. Senadores Afonso Camargo e Pedro Pcdrossian, pelos nobres Srs.
Senadores Bernardino Viana e Lcnoir Vargas, na Comissão Mista
do Congresso Nacional que dará parecer sobre o Projeto de Lei
n• 3, de 1979 (CN) que "altera a composição do Tribunal Regional
do Trabalho da 2• Região, cria cargos, e dá outras providências".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima e distinta consideração. - Jarbas Passarinho, Líder da
Maioria.
Brasil ia, 17 de abril de 1979
Senhor Presidente,
Nos termos do§ J• do art. 10 do Regimento Comum, tenho a
honra de comunicar a V. Ex•, para os devidos fins, que esta
Liderança deliberou propor a substituição dos nobres Srs.
Senadores Aloysio Chaves c Saldanha Dcrzi, pelos nobres Srs.
Senadores Passos Porto e Almir Pinto, na Comissão Mista do
Congresso Nacional que dará parecer sobre o Projeto de Lei n• 4 de
1979 (CN) que "dispõe sobre a criação, na Presidência da República
da Secretaria de Comunicação Social, altera dispositivos do Decretolei n• 200, de 25 de fevereiro de 1967, e dá outras providências".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais
alta estima c distinta consideração. - Jarbus Passarinho, Líder da
Maioria.
Brasilia, 17 de abril de 1979
Senhor Presidente,
Nos termos do§ J• do art. 10 do Regimento Comum, tenho a
honra de comunicar a V. Ex•, pum os devidos fins, que esta
Liderança deliberou propor u substituição dos nobres Srs.
Senadores Affonso Camargo c Aloysio Chnves, pelos nobres Srs.
Scnudorcs Jutahy Magalhães e Jorge Knlumc, respcctivnmente, na
Comissão Mista do Congresso Nacionnl que darú parecer sobre as
Propostas de Emenda à Com;lituição n•s 23/78 < 3f79-CN, que
"diio nova redução aos urts. 101 c 102 c o n• XIX do art. !65 da
Constituição Federal''.
Aproveito a oportunidude p~1rn renovar os protestos dn mais
altu estimu e distinta consideruçUo, - Jnrlllls Pnssnrlnho, Líder da
Maioria.

Justificação
Nenhuma lei, nos últimos anos, terá encontrado tão unânime
reprovação como a Lei Complementar n• 35, de 1979. Tribunais,
juízes c advogados têm reiterados sua desaprovação a este estatuto
legal, que, longe de resolver, como pretende, apenas agrava os
problemas da magistratura. Enquanto não se revê por inteiro o
conjunto de normas constitucionais que regulam o funcionamento
do Poder Judiciário, bom será que se medite sobre a tese aprovada
no IV Congresso Brasileiro de Magistrados, realizado em Goiânia,
de 6 a 8 de dezembro do ano findo, e oferecida pelo ilustre
Desembargador Professor Hamilton de Moracs e Barros, do Rio de
Janeiro, e que pleiteava a retirada do projeto governamental, que se
converteu cm lei.
Anunciam-se aposentadorias de numerosos juízes, desfalcando
uma carreira que, como é notório, já sofre de grave deficiência de
candidatos. Vale recordar, como exemplo, o que acaba de acontecer
no Rio de Janeiro. Aberto três concursos, inscreveram-se 1.586
bacharéis para Defensor Público, 997 para Promotor Público c
apenas 197 para Juiz Substituto.
Sem solucionar os problemas que anigcm a Primeira Instância,
a Lei Complementar agravou os da Segunda, com a determinação
dos desembargadores substituircm aos colegas nos julgamentos,
com o afastamento dos Juizes de Direito para tais eventualidades
convocados pelos Tribunais. Também se criou a anomalia, que já
assinalei cm discurso nesta Casa, de cessar a competência dos
Tribunais de Alçada, quando da vigência da Lei Orgânica da
Magistratura, para julgar determínudos recursos, enquanto. se dá
aos Tribunais de Justiça o prazo de seis meses, a partir da vigência,

para se adaptarem ao novo estatuto.
A votação da Lei Complementar n• 35, de 14 de março de 1979,
foi uma determinação do Governo anterior, a que niio está ligada
necessariamente a nova administração. O Projeto dá ao aluai Govcr·
no tempo c vagar para fazer as modificações que o texto sancionado
reclama, de modo que venha a preencher as finalidades que o inspi·
raram, c que podem ir eventualmente até: à alteração de dispositivos
constitucionais decretados cm abril de 1977. Isso mesmo aconteceu,
por exemplo, com o Projeto de Código Penal, cuja vigência foi objclo de sucessivos adinmenlos, até que foi retirado pelo Poder Executi·
vo.
Por sua própria naturezn, este Projeto é urgente, e assim certa·
mente o entenderão os ilustres colegas das duas Casas do Congresso
Nacional.
Sala das Sessões, 17 de abril de 1979.- Nelson Curnciru.

"'•
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR No 035, DE 14 DEMARCO DE 1979
Art. 146.
publicação.

Esta Lei entrará cm vigor sessenta dias após sua

(À Comissão de Consiituiçào e Justiça.)
PROJETO DE LEI DO SENADO No 63, DE 1979
Introduz alteração na Lei no 6.6ZO, de 17 de dezembro
de 1978, que "define os crimes contra a Segurança Nacional,
estabelece a sistemática para o seu processo de julgamento, c
dá outras providências. n
O Congresso Nacional decreta:
Art. to O art. 53, caput, da Lei no 6.620, de 17 de dezembro
de 1978, passa a vigorar com a seguinte redução:
"Art. 53. Durante as investigações, a autoridade responsável pelo inquérito poderá manter o indiciado preso
ou sob custódia por até oito dias, razc:ndo comunicação
imediata à autoridade judiciária competente.
............. , ...... , , ..... , ...................... ,"

Art. 2• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O projeto busca substituir, no texto do caput do art. 53 da
LSN, a palavra reservada por imediata, cm razão da nagrantc
inconstitucionalidade que decorre da redução em vigor.
Com efeito, dispõe o art. 153, § 12, da Constituição Federal, ao
repetir norma figurante em todas as nossas anteriores Cartas Políticas e em todas as nações civilizadas, que:
"Art. 153 .................................... .

..... ............... ··········· .............. .
''

'''

§ 12. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou
por ordem escrita de autoridade competente. A lei disporá sobre a prestação de fiança. A prisão ou detenção de qualquer
pessoa será imediatamente comunicada ao jui: competente.
que a relaxará, se não for legal." (grifo nosso).

Por outro lado, a mesma Constituição, ainda no capítulo que
fa!G. dos direitos fundamentais e das garantias individuais, manda
que se conceda habeas corpus sempre que alguóm sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação cm sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 153, § 20).
Portanto, se alguóm i: preso, impossível serú esconder a prisão.
O fato tem que se tornar público, para que n Jusliça o aprecie e para
que o acusado se defenda. Trata-se, ademais, de princípio universal
da Ciência Penal, consagrado mesmo na Declaração Universal dos
Direitos do Homem, segundo o qual todo ncusado deve ser presumido inocente, até que scju julgndo publicamente por tribunal
competente, com a garantiu de exercer, cm sua tlefcsa, todos os
direitos assegurados em lei.
Estas razões são também as que nos lizeram lixar-nos cm um
prazo de prisão ou custódia de no m~ximo oito dias.
Sala das Sessões, 17 de abril de IY79. ·-O reste,, Quércin.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 6.620, DE 17 DE DEZEMBRO DE 197B

Define os crimes contra a Segurança Nacional, estabelece a sistemática para o seu processo c julgnmento, c dú outras
providências
Art. 53. Durante as investigações, a autoridade responsável
pelo inquérito poderá manter o indiciado preso ou sob custódia por
ati: trinta dias, fazendo comunicação reservada à autoridade judiciária competente.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança
Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Os projetas lidos serão
publicados e remetidos às comissões competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Gabriel Hermes.
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA - PA. Pronuncia o seguinle discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Hoje, venho à tribuna para falar de um assunto muito ligado ao
desenvolvimento nacional e bastante discutido pelos órgf1os técnicos
do nosso País.
Há assuntos, Sr. Presidente, que têm dimensões nacionais e, as·
sim, necessitam de ser estudados. Rios, portos, minérios, energia, ultrapassam o âmbito regional em suas decisões. Daí o Governo
convocar todas as lideranças políticas, técnicas e estudiosos ao debate das questões desenvolvimentistas e as ligadas ao aperfeiçoamento
da Nação.
Ora, a importância nos dias atuais é o predomínio da filosona
da visão global, da ação integrada, na execução dos projetas de
interesse nacional.
Os projetas Carajás, da Hidrelétrica de Tucuruí, da mineração
do Rio do Norte no Trombetas; os projetas Bauxita, cm Paragominas, e da industrialização em busca de Alumínio, da Hidrovia do
Tocantins, são projetas nacionais e reclamam ação integrada. Todos
estes projetas são na Amazônia, no meu Estado, o Pará e com
realizações no Vale do Tocantins, próximo à foz do rio em Belém.
Um projeto reclama atenção. Preocupa técnicos e engenheiros:
O Projeto Carajás, o qual levanta dúvidas e reclama renexões. E,
acentuadamente, os meios de condução do mesmo pela Companhia
Vale do Rio Doce, que procura atuar isoladamente.
A condução do Projeto Carajás vem merecendo reparos c criticas de organismos especializados, de técnicos, de engenheiros.
Queixam-se os especialistas, e são elementos respeitáveis, que um
projeto das dimensões de Carajás, não é discutido, i: pouco conhecido, e que o mesmo no seu processo decisório "se desenvolve dentro
de uma filosona de visão restrita c de interesse exclusivo dos mineradores, sem qualquer visão global dos interesses nncionais".
Afirmani os técnicos, acentuadamente, os que estudam os
meios de transporte do minério de ferro, que a alternntiva que se procura impor, pode retardar o progresso do Brasil Central e rctardur o
desenvolvimento regional, ainda que os projetes em torno do Rio
Tocantins, sejnm bem conduzidos, proporcionnndo rentabilidade
positiva. Os Projetes de Tucuruf, Alunortc, Curujús todos devem
montar a cerca de 13 bilhões de dólnrcs, c podem inviabilimr, se nua
obedecer a uma visão global, tudo dentro dos interesses nacionais.
Creio de nosso direito e dever, a nós do Somado, de reclamar
que se utente e ntcnda no pedido de csclnrecimcnto que solicitam os
especialistas, os técnicos, os engenheiros c o próprio Parlamento.
Lemos, pnn1 conhecimento do Senado, o documento enviado
ao Clube de Engenhurin do Rio de Janeiro c no Instituto de Engenhurin dt.: Silo Paulo, por nomes dos mnis expressivos da classe de
engenheiros, documento que se rcrerc ao Projeto Carujús, à Hidrclé·
tricu c à Hidrovia do Tocantins.
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-Assinaram o documento os seguintes engenheiros:
Engenheiros que subscreveram os memoriais dirigidos ao Clube de
Engenharia do Rio de Janeiro e ao lnsliiUio de Engenharia de Suo
Paulo:
Prof. Maurício Joppert da Silva
Prof. Paulo Mendes da Rocha
Prof. Plínio Cantanhede
Prof. Octávio Marcondes Ferraz
Prof. Lucas Nogueira Garccz
Gcn. Edmundo de Macedo Soares e Silva
Prof. Eugênio Gudin
Eng• Hélio de Almeida
Eng• Jorge de Abreu Schilling
Eng• Tupy Corrêa Porto
Eng• Jair Rego de Oliveira
Eng• Othon Alvares de Araújo Lima
Eng• Lafayclle Prado
Prof. Carlos Eduardo de Almeida
Prof. Muriio Nunes de Azevedo
Almte J. Celso Macedo Soares Guimarães
Eng• João Kubistchek de Figueiredo
Prof. F. SaLUrnino de Brito Filho -(Presidente da Federação
Brasileira das Associações de Engenheiros).
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7) A importância de uma ação integrada prevendo
também a proteção do homem e das próprias vias de trans·
porte contra as inundações calamitosas.
8) A necessidade de estudos coordenados e de projetas
de propósitos múltiplos que assegurem as condições de
navegabilidade dos rios amazõnicos e não apenas os
aproveitamentos exclusivamente hidrelétricos.
9) A necessidade de todos esses assuntos se subor·
dinarem a uma estratégia global para o desenvolvimento e
integração da Amazônia.
Os engenheiros abaixo assinados sugerem ao Clube de
Engenharia do Rio de Janeiro que, como uma forma de
colaboração com o Governo, realize um Simpósio Na·
cional sobre os Projetas Minero-Metalúrgicos, de Energia e
Transportes na Amazônia Brasileira."

Pedem os engenheiros um Simpósio Nacional sobre Projetas·
Minero-Metalúrgicos, de Energia e Transporte . na Amazónia.
Pensam os técnicos em Projeto integrado.
Não obtiveram resposta os membros dos Clubes de Engenharia
de São Paulo e Rio de Janeiro, nem os esclarecimentos que merecem
eles e todos os demais interessados, inclusive membros do C01igresso
Nacional, Senadores c Deputados.
Parou o Projeto Carajás longo tempo, face a dificuldades com
Gen. Luiz Carlos Pereira Tourinho - (Presidente do Instituto
associados estrangeiros e o desinteresse do Exterior. Silenciou a
de Engenharia do Paraná).
Gcn. Rubens Rosado Teixeira - (Presidente da Associação Companhia Vale do Rio Doce, às críticas e às dúvidas que não escla·
receu.
Fluminense de Engenheiros e Arquitetos).
Prof. Henrique Anawate- (Secretário de Energia c Mineração
O que sabemos i: que com a retirada da United States Steel do
do E.R.G. do Sul).
Projeto Carajás, em 1977, tudo ficou em expectativa. A empresa
Eng• Antonio Carlos Pereira de Souza - (Presidente da americana defendia a construção de uma ferrovia ltaqui-Carajás.
Sociedade de Enegenharia do Rio Grande do Sul).
com cerca de 900 km, em terreno difícil, atravessando pântanos, cen·
Eng• Cassio Macedo - (Ex-Presidente do Instituto de Enge- tcnas de igarapôs, rios caudalosos- como o Tocantins. E, ainda, se
nharia do Paraná).
iria depender de material importado, trilhos, máquinas, vagões.
Prof. Paulo MUller de Aguiar- (Secretário de Transportes e Tudo seria feito, face as dificuldades para transportar o ferro pelo
Serviços Públicos do Estado de St• Catarina).
Rio Tocantins, e pela dificuldade de construir um porto na Foz do
Prof. Geraldo Parreiras- (Presidente da Sociedade Mineira de Amazonas, cm Espadarte, onde existisse profundidade para grandes
Engenheiros).
navios. Mas, tudo parou.
Cel. Walter Moreira lima- (Presidente do Clube de EngenhaO Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um
ria de Pernambuco).
aparte?
Eng• Brasilo Accioly
Eng• Homero Henrique Rosa Rangel
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- Pois não.
Prof. Durval Lobo
O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Nobre Senador, V. E••
Prof. Haroldo Lisboa da Cunha.
focaliza um assunto que está preocupando quantos que se inte·
Eis o texto do manifesto:
ressam pelo desenvolvimento da Amazônia, exatamente pela cons·
"Senhor Presidente do Clube de Engenharia do Rio de truçào dessa ferrovia, quando estú em execução a barragem eclusadu
Janeiro
de Tucurui, que seria a alternativa de transporte mais econõmica e
Considerando:
que desenvolveria, mais rapidumente, a Amuzõniu. Posso informar a
I) O patriótico interesse manifestado pelo Sr. Pre· V. Ex• quc: numerosos engenheiros estão enden:çando à ComissUo
sidente da República em que sejam amplamente debatidos Parlamentar de Inquérito sobre a Amazônia apelos para que esse
os grandes problemas nacionais.
Projeto Carajás tambóm seja objeto de exame. V. Ex• tem ocupado
2) Que a geração atual não deve deixar às geruçõcs a tribuna, muitas vezes, sobre esse Projeto que é, sem dúvida, muito
futuras dúvidas sobre se fez o melhor para acelerar o desen- importante e a sua contribuição é sempre muito valiosa.
volvimento integrado do Pais.
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- Muito obri·
3) A conveniênci01 de se discutir o problema da minera·
çào c da siderurgia no Norte do Puís (Minério de Carujús) gado a V. Ex•, pelo seu aparte, em que faz rcferóncia a outro do·
cumento ligado ao assunto, também assinudo por engenheiros dn
sob visão globnl dos interesses nacionais.
4) Que o referido projeto siderúrgico, de inicio uma mais alta qualificação no Brasil
Recentemente, pelos jornais, em especial O G/oho, de 9 de
decorrência do projeto de mincraçiio, é agoru objctivo
rrioritúrio, tendo sido iniciados os seus estudos de prcvinbi· março, noticiou-se que o Projeto Curujás scriu revisto para tornar-se
viC1vel. Sinal de que o projeto não era viúve!, dc que precisa V<! de rcIidade cconômica.
5) O cst{lgi(> ;lind:~ inicitll dos cstudos c projt:tos, hcm esludos c assim nós 1:'>pcrúvumo.s, A informaçiio p1.1rtiu d:1 CVRD c
cunw a prnv~\Vcl dilataçiw dos prou.os previstos facl! à ncc~.:s de seu Pn:sidcntc, Dr. Eliezer Bali~tu dí! Silvu. Dias depois, cm 6 de
sidadc de aproveitamento da hidrclétricn iJl! TuL·urui. nn ahril, nova notícia relo O E.•:tado dt' S. Pm1/o dizia que a Vale do Rio
Doce vai acelerar o Projeto Cnrajús. inidanrJo a conslruçf1o de uma
Tm:antins.
ferrovia de ~00 a S50 quilómetro~ pcio mesmo trecho de chilo Jifkil.
fl) A nova conjuntura energética c de CDmcrdalil:li.,'i"w
estrada de bitola c~treiLI. Nadu surpr1:cnc..lcu, puis é sahidu que n"
.t•·rn:·~innal do minl:riu.

H92

.

Quarta-feira 18

DIÁRIO 1>0 CONGRESSO NAC'IO:'-JAI.(S{'ciiu li)

engenheiros da AMZA, da CVRD só têm cxpericncia c mcntulidadc
ferroviária.
As noticias preocupam, c preocupam grupos de engenheiros
brasileiros e, por isso, resolvi trazê-las ao Senado.
Nos dois últimos anos houve mudança total no cenário do Rio
Tocantins e nos vales do rio. Iniciou-se a construção da Hidrelétrica
de Tucuruí, já bastante avançada e com a barragem caminhando
para os 71 metros de altura. Cogita-se de construir urgentemente as
eclusas c, assim, a hidrovia e tornar o rio navegável. Neste sentido,
tivemos oportunidade de manter, na última semana, cantatas
dirctos com os Srs. Ministros dos Transportes e Minas e Energia, a
quem expusemos o assunto de que estamos tratando, com maiores
dados e detalhes, levando as preocupações que nos atingem, inclusive os Clubes de Engenharia do Brasil, acentuadamente os do Rio
de Janeiro e São Paulo.
A CVRD declarou que era favorável à hidrovia para escoa·
menta do ferro. Isto no início dos estudos e em dois depoimentos
prestados por dois de seus presidentes, cm comissões de inqui:ritos
na Câmara dos Deputados, depoimentos esses que se encontram cm
meu poder. Diziam que não se voltavam para aquela via de transporte naquela altura, porque havia falta de um porto à altura das
necessidades para o escoamento do ferro. Assunto superado hoje,
como vou mostrar. Porém, a CVRD optava por via fi:rrea, por falta
de porto na foz do Tocantins. Isso, repito, declararam dois de seus
Presidentes na CP! da Câmara. Hoje, está cm construção o Porto do
Tocantins, com saída para o Oceano, na Vila do Conte, nas portas
de Beli:m, com calado para navios de 45.000 atê 100.000 toneladas.
Esse porto, o Governo está construindo porque necessitou dele
para a industrialização da bauxita c para as fábricas que ali está
instalando a ALUNO RTE; e mais, para ser o grande escoadouro de
toda a produção do Centro do Brasil.
Hoje, repito, está em construção o Porto do Tocantins, que foi
exigência do Complexo Alumínio ALBRÃS c ALUNORTE, para
que se instale no local, Município de Barcarena. De outra parte, a
PETROBRÃS prepara-se para, no local do porto em construção,
instalar-se para descarregar seus grandes navios petroleiros e montar
uma refinaria para, exatamcnte, abastecer todo o centro do Pais,
toda a Região Amazónica.
Tudo isso demonstra, primeiro, que desapareceu a dúvida sobre
o porto. Segundo, constrói-se a hidrovia, que i: hoje inevitável, como
declarou ainda esta semana o Sr. Ministro dos Transportes, como
foi objcto de uma exposição de motivos do Senhor Presidente
Geisel, no último mês do seu Governo, solicitando verbas para as
eclusas desta hidrovia c, finalmente, pelo interesse que o próprio Mi·
nistro das Minas e Energia, nosso Colega Senador César Cais,
demonstrou, quando com ele conversei há dez dias apenas.
Isso é evidente, esclarecem os observadores e os técnicos, Por
isso a preocupação c o pedido de esclarecimentos que fazemos,
como também os técnicos e engenheiros, c que não nos são respondidos pela Companhia Vale do Rio Doce, a responsável pela obro de
Carajás e pela exportação do ferro, que reclama transporte a baixo
custo, e que agora poderia ter, necessita ser cogitado.
Srs. Senadores, recebemos, nesta semana, cópia de novo
requerimento de engenheiros brasileiros, endereçado à CP! sobre
Devastações na Amazônia- à qual se referiu hú pouco o Senador
Nelson Carneiro. Vcrilicamos que, na maioria, são os mesmos que
assinaram o documento anterior.

Transcrevemos o documento, pura que conste do nosso
pronunciamento:

"Excelentíssimo Senhor Senador Evandro Carreira
M.D. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito
sobre Devastações na Amuzôniu.
Considerando que o projeto de= construçüo de uma
estrada de ferro paru o minério das jazidas de Carajús tem
gerado sérias dúvidas e preocupações nos mais expressivos
sctorcs du vida nacional, quanto aos efeitos na c!.:olugia c
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na economia da n:giào e do País, mormente quando já se
encontra cm execução, com a barragem ccrusada de

Tucuruí, a alternativa nuvial, os abaixas assinados
Propõem que a Comissão Parlamentar de Inquérito
presidida por V. Ex• inclua a questão em sua pauta de
investigações, especialmente com vistas aos benefícios c
custos das soluções alternativas."

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um
aparte1
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA prazer, nobre Senador Luiz Cavalcante.

PA)- Com muito

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Quero congratular·
me com o ilustre colega, por estar inaugurando o debate de grandes
temas nacionais, e, muito especialmente, do Projeto Carajás, ou,
mais particularmente, do escoamento do minério de Carajás, o que
era uma espécie de tabu, neste Senado, onde jamais houve discussão
em torno da tão controvertida ferrovia. Não sou técnico, nem sou
amazônida, mas para mim há um dado fundamental: são cerca de
800 quilómetros de extensão, de Carajás a ltaqui, c, hoje, um
quilómetro, de ferrovia para transporte de minério de ferro tráfego pesadissimo, portanto- não sai por menos de 5 milhões de
dólares. Multiplicado estes 5 milhões pela extensão da ferrovia, tere·
mos que, só na construção dela, se gastaria, pelo menos, 4 bilhões de
dólares. Pois bem, com menos da metade dessa fabulosa impor·
tância teremos aparelhado, soberbamente, a via nu via!, com eclusas
e tudo, aproveitando-se a dádiva dos caminhos que andam, que são
os rios. Parabéns a V. Ex•, eminente Senador.
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- Muito grato,
nobre Senador, pelo apoio e pelos subsídios que V. Ex• traz ao meu
pronunciamento.
Devo esclarecer ao Senado c à Nação que esse i: exatamentc o
cálculo; no entanto, como irei mostrar, em números que se seguirão,

esse projeto, que pela United Stecl, quando associada da Vale do
Rio Doce, era estudado, foi calculado, todo ele, em 4 bilhões de dóla·
res. Surpreendentemente, apareceu nos jornais, nestes últimos 30
dias, a notícia do inicio da construção da estrada de ferro, que seria
feita por I bilhão e 800 milhões de dólares, menos da metade, portan·
to, mas mesmo assim essa importância dá a fabulosa soma de 40
bilhões de cruzeiros. E isso, no momento, Sr. Presidente, cm que o
Pais fala e se apresenta com dificuldade de toda espécie; no momen·
to em que o Governo pede a todos que apertem os cintos; no
momento em que o Governo sente-se cm dificuldades para concluir
estradas de ferro começadas, como a chamada Ferrovia do Aço; no
momento em que obras inadiáveis e totalmente necessárias, como a
Hidrelétrica de Tucuruí, estão recebendo corte em suas verbas: no
momento em que estamos recebendo, na pele, os efeitos da falta de
energia.
O Sr. Eveláslo Vieira (MDB- SC)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- Com muita
honra.
O Sr. Evelásío Vieira (MDB- SC)- Estú V. Ex• fazendo sérias, graves, acusações ao Governo, que merecem, de pronto, uma
resposta do Uder do Governo nesta Casa, Senador Jarbas Passarinho. Rápido comentário: hoje, Governo, ARENA, MDB, povo,
estão a sofrer os problemas sociais neste País, cm razão de uma politica económica praticada com desacertos profundos c, princiralmc:nte, pela i\ção perdulúriu do Governo nu implantação de grandes
projetas neste Puís, como alguns que V. Ex• 41caba de citar. Temos
condições de dar prioridade puru o lransporlc: de cabotagem, o transporte nuvial, C, posteriormente, ao transporte ferroviúrio, para
depois irmos para o rodoviúrio. Mas não! No Brusil, tem acnnteddo
cxatamcntc o inverso. Veja V, Ex• que o seu Estudo, comn o Ma-
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runhão, quando pode fazer o transporte dessas matérias-primas por
via fluvial a um custo muito menor, está dando preferência para o
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de tratar do assunto. Por isso que não quis apartear. 1:: natural qu•
V. Ex• traga as suas idéias, os seus pontos de vista sobre o Projeto:
transporte ferroviãrio, que vai encarecer muito, como fizemos ali, na Carajás, mas este é assunto já encerrado, c- como V. Ex• mcsm(
ligação Manaus a Porto Velho, uma rodovia, quando tínhamos um disse - trata-se de projeto nacional, e não de projeto regional
rio navegável o uno todo para usá-lo, como se tem feito em tantas Como projeto nacional, foi estudado em todos os seus detalhes, en
outras áreas Uo Brasil. Mas a Oposição fica é na expectativa de uma todos os seus aspectos de viabilidade. A melhor solução encontrad'
pronta e objeliva resposta do Governo, através da palavra do Se- í: cxatamcnte a que está sendo executada, c deve sé-lo com a maio1
nador Jarbas Passarinho.
brevidade, uma vez que o Pais não pod~ continuar exportandc
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- Nobre Se- minério de ferro de suas jazidas do Centro-Sul, quando pode fazê-lo
nador, dizia eu no início do meu pronunciamento, que há probh:mas das que estão no Norte, caso das jazidas de Carajás. Daqui a breve
que sUo nacionais, não pertencem a partidos, e sim a todos nós que tempo, talvez essas jazidas do Centro-Sul estejam esgotadas, e a
temos responsabilidade na vida pública. Devo dizer a V. Ex• que o indústria siderúrgica dessa Região terá que ir buscar minério de ferProjeto Carajás estava em ponto morto, como disse, primeiro pdu ro no Norte. Por conseguinte, devemos preservar as jazidas e.xistensaída do maior associado, a Unitcd Steel, que defendia tenazmente a tcs no Quadrilátero Ferrífero e conquistar o mercado internacional
construção da estrada de ferro - naquela altura não ao cuHo de I através das jazidas de Carajás. Este foi assunto exaustivamente
bilhão e MOO milhões de dólares, mas de 3 bilhões e 800 milhões de discutido, exaustivamente analisado. Os depoimentos que V. Ex•
dólares - mas deixou o projeto, que estava dentro do seu planl.!- traz à Casa foram, há muito tempo, publicados em revistas c analisajamento, e ainda estará, se tivermos que construi-la, com a vinda, do dos. Apenas um dos aspectos é que foi focalizado. ES1a é questão já
exterior, de trilhos, vagões e toda a parte necessária ao empreendi- encerrada. Em nome das Bancadas do Norte faço um apelo a V. Ex•
mento. O projeto entrou ~m pausa, e, repito, só tomamos conheci· Na realidade, como V. Ex• afirmou. este é um assunto nacional c
mcnto do assunto pela imprensa, através de dois jornais do Sul. não regional. Como assunto nacional, já foi decidido. Assim, de~e
Realmente, como brasileiros, não estamos constrários a esta ou mos todos estar unidos para que o Projeto Carajás seja, d mais
àquela opinião, não estamos olhando pontos de vista regionais, c, rapidamente possível, uma realidade, porque, sendo uma realidade
sim, procuramos conhecer, a fundo, do que se tratava. Só chegamos não o será para o Maranhão, não o serâ para o Parâ, mas para tod~
a conhecer aquilo que dizem os jornais, pelo silêncio que a Vale do o Norte do País.
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA - PA) - Nobr<
Rio Doce coloca neste assunto. Daí nos termos dirigido ao Governo, como homem que somos do Partido do Governo. Fomos leal- Senador José Sarney, ouvi V. Ex• com o maior respeito.
Lamentavelmente, o Projeto renasceu, estâ com aspecte
mente aos dois Ministros, na semana finda, nos últimos dez dias,
para sermos mais precisos. Fomos ao Ministro das Minas e Energia totalmente novo. Basta dizer - e V. Ex• jâ o conhece: primeiro.
e ao Ministro dos Transportes, e lhes demos conhecimento das quando se levantou o problema da saída do minério somente po.
uma estrada de ferro, defendia-se o ponto de vista da inexistência de
nossas apreensões.
Como vô V. Ex•, temos as preocupações do nobre Colega. Real- porto, na foz do Tocantins, com capacidade para navios capazes de
mente caberá ao Governo nos explicar. E estamos cobrando não transportar minério. Hoje, em virtude dos novos aspectos que sur
apenas como representantes do povo. Estamos cobrando porque giram no Brasil, estâ sendo construido um porto na Vila do Conde
nas proximidades de Belém, na foz do Tocantins, no seu encontre
também o fazem todos os homens de responsabilidade neste País.
com o Amazonas. Esse porto tcrâ capacidade para receber navios d•
O Sr. Arnon de Mello (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um até cem mil toneladas de calado. Por que estâ em construção ess•.
aparte?
porto? Porque surgiu, no Brasil, a crise tremenda de alumínio, e, n;1
Amazônia, no meu Estado, surgiram grandes jazidas de bauxita, que
O SR. GABRIEL HERMES [ARENA- PA)- Ouço V. Ex•
são as quartas ou quintas maiores do Mundo, de bauxita. Com
O Sr. Arnon de Mello (ARENA- AL)- Ontem tive o prazer muita propriedade, com a bravura com que se deve decidir esse'
de ouvir a palavra de V. Ex• em favor dos libaneses do Pará, dos assuntos, o Presidente Geisel determinou o início das obras de
quais descende. Hoje, vejo V. Ex• trazer para este Plenário um
ALUNORTE, a grande empresa para a industrialização de bauxita.
assunto da maior importância. Com as minhas congratulações, devo
POrtanto, o empreendimento exigia exatamente o porto, e nasceu c
dizer que, ao contrário do nobre Senador Eve!ásio Vieira, quen; de- porto.
veria falar sobre este assunto não seria o nobre Senador Jarbas PasNesse intervalo- e V. Ex•, Senador José Sarney, bem conhece
sarinho, mas o Senador José Sarney, que é homem da região c que já o fato- havia dificuldade de se trabalhar o rio, para transformá-lo
tratou desse caso neste Plenário.
cm hidrovia, principalmente por causa das cachoeiras de Tucurui.
Agora estamos construindo a maior hidroelétrica do Brasil, a quarta
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- Para mim,
será uma honra ouvir o Senador José Sarney. Devo adiantar que ou quinta do Mundo, já com u barragem alcançando 71 metros, qu<
é o seu ponto final, exigindo jâ as eclusas, objeto do meu primeiro
não se trata de um projeto regional.
Li documentos da mais alta responsabilidade, assinados pelos discurso nesta Cusa, ocasião em que reclamei verbas para essa
mais respeitáveis engenheiros brasileiros, que demonstram as suas obra. Assim, teremos a hidroviu pronta pura transportar tudo que
apreensões, a sua intranqUilidade, sobretudo pela falta de infor- descer do Centro do Pais, acentuadamente o ferro.
O terceiro assunto, Senador Josô Sarney, refere·se "
mação acerca desse projeto.
PETROBRÃS. Em virtude da construção da Hidre!étrica de
Se o nobre Presidente do meu Partido, o brilhante Senador José
Sarney, meu velho e antigo companheiro no Congresso, pois somos Tucuruí, em virtude dus instalações du ALUNORTE, em virtude d''
quase veteranos, com o mesmo tempo de vida parlamentar - 24 construção do porto, u PETROBRÃS está construindo suas instala
ções ao lado do porto, uma refinaria, para ali poderem descarrega,
anos- se S. Ex• quiser usar du puluvru, será uma honra para mim,
os seus grandes navios petroleiros. Esses navios viio reclamar exutu
porque S. Ex• preturá esclnrecimcnto imporlantc:.
mente carga de retorno, e essa carga de retorno só pode ser o ferre
O Sr. José Surney (ARENA- MA)- Nobre Senador Gabriel
de Carajás.
Hermes, nilo quis apurteft-lo vez que este assunto jú foi bastante
Como vê V. Ex•, são aspectos novos que surgiram neste~
discutido, jú foi bustunte unulisajo no Senado, através de vúrios
(Jitimos 6 meses. Não é que eu venha levuntar assunto novo. Debat·
pronunciamentos, inclusive de elementos du Bancada do Maranhilo.
dcmusiadumentc este assunto e, tamb~m dcmasiudamentc apoi:.~dr
O nobre Senador Alexandre Costu, c o Senador Henrique de La
pelos maiores conhecedores do assunto, a Cia, Vale do Rio Doc1
Rocquc, crn reiterados <.liscursos, c cu mesmo, tivemos orortunidadc
quando ccdt.•u c deixou pnrado o Projeto l.'crc;t de 2 anos

8').1

Quarta·lclru IH

DIÁRIO DO CONGRJ;SSO N~CIONAI.(S<çóo 11)

Abril de 1979

~~~~--------------~~~~------~~~------------------

precisamente porque era inviável, como declara que é inviávd,
ugoru, pelos jornais, o atual Presidente dessa Companhia.

O Sr. Evelóslo Vieira ;MDB - SC) -

Permite V. Ex• um

aparte?
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- Pois não.
O Sr. Evehislo Vieira (MDB - SC) - O nobre Senador Josó
Sarney tem razão quando afirma que vários pronunciamentos foram
feitos, nesta Casa, a respeito do Projeto Carajás, mas nào o suficiente para esclarecê-lo devidamente. Tanto é que V. Ex• está trazendo
dados, informações que contrariam as afirmações do nobre repre·
sentante do Maranhão. Os dados de V. Ex• já nos levam a parti·
cipar da sua posição.
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA - PA) - Não siio dados. São fatos reais, fatos novos.

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Permite V.

ex•

um

aparte'!

O SR. GABRIEL HERMES (ARENA - PA) - Com muito
prazer.

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Segundo ouvi do seu
discurso, V. Ex• há pouco, referiu-se a um certo investimento em
Tucuruí que estaria sendo adiado face ao corte de verbas por parte
do Governo Federal.
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA eu niío o ouvi.

PA)- Perdoe-me,

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- V. Ex• se referiu, há
pouco, a um determinado investimento de Tucuruí que estaria sendo
adiado por falta de verba, diante de cortes do plano de economia do
Governo Federal.

O Sr. Eveláslo Vieira (MDB- SC)- Exalo. f: muito mais conveniente para o Brasil o transporte desse minério por via nuvial. O
Brasil, que está encalacrado, que já está renegociando, a dívida ex ter·
na, não pode dar~se ao luxo de contrair novos empréstimos externos
para fazer uma ferrovia com 850 km, quando tem via navegável ao
lado, principalmente num terreno que, segundo estou informado,
em certa ârca, é pântano e vai custar muito dinheiro o assentamento
dos trilhos. V. Ex• está certo e deve voltar repetidas vezes a esta
tribuna, para termos o verdadeiro esclarecimento do Projeto Carajás. Qual a via de transporte desse minério economicamente mais
recomendável? E também saber por que que esse Projeto se descnvol·
ve mais ao sabor dos mineradores do que do interesse global da Região e do Brasil.

O SR. GABRIEL HERMES (ARENA para a construção das eclusas.

O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- Muito abri·
gado a V. Ex•
Sr. Presidente e Srs. Senadores, cumprimos com nosso dever trazendo o assunto ao conhecimento da Casa e a ele voltaremos, para
que alcance os responsáveis, os Ministros e as empresas estatais.

O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- Muito obrigado pelo aparte de V. Ex•
f: preocupação natural que volta! Por que tanto açodamento na
solução do transporte do ferro dos Carajás? Por que não se
respondem as dúvidas antes levantadas? Por que não se consideram
os fatos novos e que antes eram os empecilhos- há hoje a existência
de uma hidrovia e de um porto no Tocantins.
Tudo isso trazemos ao conhecimento do Senado. Esclarecemos
que o assunto demos conhecimento aos ilustres Srs. Ministros dos
Transportes c Minas c Energia; ainda: o levaremos uo Sr. Ministro
do Planejamento e ao Senhor Presidente da República, Sua
Excelência, o General João Baptista Figueiredo. Esperamos, de
outra parte, que os assessores das autoridades re.feridas dêem ciência
do que aqui estamos expondo.
O que desejamos é o melhor para o Brasil, pura os vales do
Tocantins- Araguaia; a hidrovia é essencial, já que temos o porto e
o que exportar - bauxita, madeiras, cereais e o ferro dos Carajás,
para que sejam realmente aproveitados. O nosso dever é buscar os
processos integrados, unindo os interesses, os recursos da
ELETRONORTE, da Companhia Vale do Rio Doce, dos Mínistê·
rios das Minas e Transportes.
Niio somos contra a ferrovia, mas uma obra que foi orçada em
3,9 bilhões de dólares, ou seja, 80 bilhões de cruzeiros, agorn é
reduzida por uma simples noticia de jornal -e não temos detalhes
-para I ,8 bilhões de dólares, mesmo assim 40 bilhões de cruzeiros,

O Sr. Bernardino Viana (ARENA- PI) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. GABRIEL HERMES(ARENA- PA) -Ouço V. Ex•
O Sr. Bernardino Viana (ARENA - PI) - Nobre Senador,
quando olhamos a infra-estrutura do Projeto Carajás, temos que le·
varem conta a importância sócio-económica da estrada de ferro que
vai passar por uma área desabitada que precisamos povoar - ú
grande e rico Estado do Maranhão. Então, a finalidade da estrada,
ligando Carajás ao Porto de São Luís, um dos portos que recebe
navios de maior calado, em virtude de sua profundidade, é a final i·
dade social da estrada de ferro, não é apenas o aspecto económico,
mas a finalidade social, repito.
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA - PA)- Devo dizer a
V. Ex•, nobre Senador, agradecendo o seu aparte, que não sou contra a construção da estrada-de-ferro, como já tive a oportunidade de
dizer, não sou contra, absolutamente, a construção de qualquer viu
de comunicação dentro deste Pais, apenas temos que, em determina·
do momento, escolher o que melhor convém; e quis apenas mostrur

à Casa os novos aspectos que surgiram, us novas colocações, pois
quando se pensou em fazer o transporte do ferro de Carajás por uma
estrada de ferro era sob a alegação de que não havia porto possível
para tanto no Estado do Pará, na foz do Tocantins; quando se
pensou em fazer esse transporte- repeti há pouco -nua tínhamos
a hidrclétrica de Tucuruí em construção, para termos, portunto, um
rio nnvcglwel.
Esses sUo aspectos novos que não forum considerados c n1io
tínhamos, talvez, n dificuldade de recursos que temos presentemente
pura iniciar, uçodudamcnte, uma cstrudu de ferro, sem os c~clmcci
mentos a que estu Casa tem direito c que irei exigir enquanto puder,
porque estou defendendo o interesse do meu Par~.

PA) -

Inclusive

O Sr. Humberto Lucena (MDB - PB) - Pois bem, gostaria
:ntão de fazer perante V. Ex• um paralelo. Veja V. Ex• como nessa
questão de plano de economia se faz tanta injustiça: enquanto se
cortam vr.:rbas como essas, para a construção de obras prioritárias,
não só para o seu Estado, como para toda a Região Amazónica,
inclusive para a economia nacional, nós hoje temos no Congresso
uma mensagem do Governo. criando mais um Ministério, a
Secretaria de Comunicação Social da Previdência da República.
Somente para a sua instalação, o Poder Execulivo pede autorizaçiio
para abertura de um crédito especial de I00 milhões de cruzeiros,
num assunto inteiramente adiável, nobre Senador.

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) aparte, nobre Senador Gabriel Hermes?

Permite V. Ex• um

O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- Com prazer.
O Sr. José S•rney (ARENA - MA)- V. Ex• me perdoe, mas
como já tive oportunidade de dizer, não desejo de mnneirn nenhuma
dialogar com V. Ex• sobre esse assunto; compreendo perfeitamente
a posição de V. Ex• Mas, eu queria apenas dizer que essa redução de
custo a que V. Ex• está se referindo foi feitu porque o projeto inicial
incluín uma grande siderurgiu no ltuqui de 14 milhões de toneludas,
depois houve um reestudo para que fosse clu diminufda; mas, com a
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situação internacional do mercado de aço, sobretudo a construção
de novas siderurgias no mundo inteiro, tornaram o projeto, pelo
menos no momento da sidcrurgÍ!t, que ele fosse inviável, c é essa
inviabilidade de que V. Ex• está tratando. Os custos primitivos do
projeto inclulam niio só a importação de minério como a implanta·
ção da siderurgia, que depois foi abandonada; hoje, o projeto único
que existe é, realmente, o da exportação do minério de ferro. Por
outro lado, quero dizer a V, Ex• que não há nenhum dado novo;
que V. Ex• está trazendo à Casa citações que foram todas elas
discutidas àquele tempo.
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA - PA) - Discordo de
V, Ex•
O Sr. José Samey (ARENA - MA) - Em segundo lugar, os
fatos que V. Ex• estã trazendo à Casa são antigos. Primeiro porque
V. Ex• está falando no porto c, evidentemente, quando o Governo
resolveu fazer a metalurgia do alumínio c tornar Belém nesse pólo
da metalurgia do alumínio, ele resolveu construir um porto, mas
esse porto que V, Ex• estã falando ainda está numa fase de estudos,
de projeto; além do mais, um porto de construção, na realidade, não
é de !00 mil toneladas, é de 70 mil toneladas num calado ainda não
determinado, Ainda ·mais: V, Ex• está falando na Hidrclétrica de
Tucuruí, mas um dos motivos de construção da Hidrclétrica de
Tucuruí foi a estrada de ferro. Por quê? Porque a via fluvial era
inviável, conforme constatada: um comboio para 20 'llilhões de
toneladas de minério de ferro cm barcaças consumiriam tal
combust!vel que jamais V, Ex• conseguiria eletríficar um comboio
que era fluvial; por outro lado, um dos motivos pelos quais a
Hídrelétríca de Tucuruí está sendo construída é para a eletrificação
da estrada de ferro de exportação de minério de ferro pelo ltaqui,
com economia de combustível para o País, o que não poderia ser
feito com todos os custos da via fluvial. Assim, devo repetir a
V, Ex• que não hã nenhum dado novo; o assunto todo foi estudado;
os dados que V. Ex• traz a esta Casa foram objetos dos estudos de
viabilidade. 10 uma decisão jã tomada e o Brasil tem pressa, pois
como cu jã disse a V, Ex• o problema nosso, hoje, é o seguinte: se
esgotarmos as nossas reservas minério de ferro do Quadrilátero
Ferrífero teremos que trazer do Norte, para as nossas siderurgias do
Centro-Sul, o minério de Carajãs. Assim, é uma substituição dos
contratos de e~portação do Brasil. Nós exportaremos o minério de
ferro do norte de Carajãs e vamos manter para o futuro, para o
abastecimento do mercado interno, sobretudo no Centro-Sul, das
nossas grandes reservas de ferro do Quadrilátero Ferrífero.
Portanto, esse projeto foi um dos mais e~austivamente discutidos,
estudados, analisados no Brasil, e cuja decisão é, realmente, uma
decisão nacional que foi tomada. Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - V.
uma pequena intervençiio?

E~•

me permite

O SR. GABRIEL HERMES (ARENA - PA) - Com muito
prazer.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Apenas para inda·
gar de V, Ex•, que estudou o problema, se o transporte não poderia
ser viabilizado cm containers. o que não gastaria a quantidade de
combustível alegada pelo eminente Presidente Nacional da ARENA
Senador José Sarney.
O SR, GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- Nobre Se·
nador José Sarney, ao concluir, quero dizer a V. Ex• que a dist:incia
da Serra dos Carajás, por água, até: o porto no Pará, cm Barcarena, é
de apenas trezentos quilómetros. A distüncia numa estrada de ferro
quase se aproxima de novecentos quilómetros até ltaqui. Veja ui a
diferença primeira. Segundo, só foi iniciada a hidrelétrica de Tucurí
porque silo precisos, paru se fazer alumínio da buuxita, de um milhilo de quilowatts de energia inicial. A hidrelétricn, cm sua primeira
etapa, terá dois milhões de quilowatts, sendo um milhiio destinados
exclusivamente 11 buuxitu e só ussim se fuz a hidrclétricu.
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Por outro lado, Senador José Sarney, cu louvo V. Ex• na defesa
dessa ferrovia e creia que até mesmo o ajudarei no que puder.
Agora, o que não posso, é verificar que, se é possível, numa hora em
que o Brasil precisa de exportar ferro por um preço barato, já que o
ferro é uma matéria-prima que não suporta, não resiste a custos,
deixar de fazí:-lo mais barato por água. Isto não impede, e digo eu
no final do meu discurso, que se faça a ferrovia, mas na hora oportuna, com os recursos que n5o estão ainda previstos. Vai-se iniciar
uma ferrovia sc::m verba orçamentária ou sem verbas definidas, ferrovia que, tenho receio, vá servir apenas à ponta de São Luiz e ficar
parada, como ficou parado esse projeto durante muito tempo. Creia
V. Ex• que não sou contra a construção da ferrovia, mas sou contra
aquilo que se está fazendo quando novos aspectos surgiram.
Temos, Senhores, o direito de ser ouvidos, nós do Senado, os
que estudam, os técnicos c engenheiros brasileiros, que reclamam
contra o açodamento que se deu a esse projeto neste inicio de mês.
Façamos o melhor, até se possível as duas vias de transporte,
pois esses territórios o merecem, o território que desce dos Carajás
até ltaqui- 900 km - ou aquele que vai de ltaqui até o Porto de
Vila do Conde, apenas de 300 km por âgua, por transporte mais
barato, por transporte mais racional, agora que temos porto c temos
uma hidrovia cm construção, porém, vamos ser prudentes, e que nos
esclareçam os responsáveis, pois é nosso dever pedir, reclamar os
esclarecimentos que a Nação merece e o Governo Federal, que luta
em busca de recursos, a colher, c não apenas gastar.
Poupemo-nos de açodamentos. Reclamamos esclarecimentos,
pois consideramos perigoso, nesta hora, se iniciar uma ferrovia sem
verbas definidas, sem financiamentos esclarecidos.
Sr. Presidente, sem nenhuma mágoa contra regiões, falo pensando no interesse do nosso País. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Concedo a palavra ao
nobre Senador Lázaro Barboza, para uma breve comunicação.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO. Para uma breve
comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs.
Senadores:
Em primeiro lugar, gostaria de dizer à Casa que pretendia apresentar hoje à consideração do Senado Federal um Projeto de Lei
delegada para a criação do Ministério do Menor, já que neste Ano
Internacional da Criança, em verdade, até agora, muito pouco se
tem feito cm prol do menor deste País que constitui, por assim dizer,
metade ou mais da metade da população brasileira. Mas, à falta de
alguns dados que julgo essenciais, Sr. Presidente, resolvi procrastinar a entrega desse projeto e valho-me desse período, agora, de
breves comunicações, para abordar um assunto da maior
significação não apenas para Goiás, o meu Estado, mas que diz
respeito politicamente aos interesses de todo o Brasil.
Há mais de uma semana, assumiu a Prefeitura de Goiània, a
Capital do meu Estado, o Vereador Daniel Silva, do Movimento
Democrático Brasileiro, Presidente que é da egrégia Câmara Municipal.
Uma crise política de largas proporções foi engendrada,
demonstrando o processo de cansaço da opinião pública com os
prefeitos nomeados para as Capitais, o que culminou com o afastamento do ex-Prefeito e ex-Deputado Hélio Mauro da frente do
Executivo goianiense e a ascensão de um homem do MDB à Prefeitura Municipal.
Quero registrar aqui, Srs. Senadores, o comportamento extraordinário da população goianiense que viu na posse de um homem do
MDB na Prefeitura Municipal de Goi:inia quase que uma espécie de
instrumento de vingança popular contra o estilo de nomeação de
prefeitos das Capitais, ao longo de tantos unos.
O último homem do MDB que dirigiu a Capital do meu Estado
foi o ex-Prefeito !ris Rezende Muchado, uma liderança extraordinária, surgida no meio du juventude goiunu c que, depois de abrilhan·
ta r a Cümara Municipal eu Assembléia Legislativa, cm dois mandatos consecutivos, tornou-se, pela vontade soberana da ~cntt.: ~oia-
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niensc, o Prefeito da Capital e ali desempenhou, Sr. Presidente, uma
administração que o projetara até mesmo para todo o Brasil.
Entretanto, sem nenhuma justificação plausível, naquele
instante em que o poder arbitrário se revestiu de uma couraça de
maior arbítrio, no instante de ilegalidade de atas praticados pela
Junta Militar que assumiu o poder, cm que tudo era feito sem
consultar os interesses do País, eis que !ris Rezendc Machado foi
cassado, perdeu os direitos políticos e Goiânia, e o próprio Estado
de Goiás, viveram dias praticamente de luto.
E agora a população goianiense, vendo à frente da Prefeitura
Municipal um homem do MDB, que não foi eleito Prefeito
Municipal, mas elegeu-se Vereador e, como tal, assumiu a
Presidência da Câmara Municipal em se valendo daquelas tradições
que as Constituições brasileiras já fizeram de que o Presidente da
Câmara Municipal é sucessor natural do Prefeito, nas suas faltas ou
impedimentos, eis que, no bojo da crise política, que sacudiu
Goiãnia e o Estado de Goiás, assume a Prefeitura goianicnsc Daniel
Antônio, moço jovem, Sr. Presidente, e que, nestes poucos dias da
sua administração, vem encontrando na população goianicnsc a
força de que um governante carece para fazer uma boa
administração. Encontrou a Prefeitura em estado de insolvência, de
falência absoluta. Mas é a população goianiense que vai ao gabinete
do Prefeito c que oferece ajuda, forma filas para pagar impostos,
no sentido de permitir à admimstração goianiense, agora dirigida
por um homem que buscou no voto popular a legitimidade de um
mandato; mandato legislativo, mas que o credenciou para assumir o
Executivo, para dar a ele condições, Sr. Presidente, de assumir e
dirigir a Prefeitura de Goiânia.
Isso vem evidenciar, mais uma vez, da necessidade que tem o
Congresso Nacional de apoiar e aprovar, finalmente, a Emenda
Mauro Benevides que visa dar condições a mais de 14 milhões de
eleitores, da faixa mais esclarecida da população brasileira, de votar
c eleger os seus Prefeitos.
Era, Sr. Presidente, de par com os votos que faço, de uma feliz
gestão ao Vereador Daniel Borges, agora à frente da Prefeitura de
Goiãnia, a comunicação que eu queria fazer ao Senado, nesta tarde.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Dinartc Mariz, para uma breve comunicação.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN. Para uma breve
comunicação.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Estou chegando do meu Estado, trazendo a pele queimada pelo
sol causticante do meu Sertão, c o olhar cansado de debalde
procurar olhar para o Céu, à procura de nuvens salvadoras, anunciadoras de chuvas para molhar a terra sertaneja, nesta hora já sofrendo o efeito das secas.
·Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho a impressão de que, dentre
todos os Estados do Nordeste, o mais sofrido, aquele que está
causando maior apreensão aos seus governantes, inrelizmcnte, é o
meu Estado: o Rio Grande do Norte. Em nenhum município do
Estado pode-se assegurar uma colheita, por pequena que seja, de
qualquer dos cercais habituados a serem cultivados: milho, feijão,
arroz, nada disso. Com as chuvas que caíram raramente, em alguns
pontos, pôde-se fazer um pequeno recurso pura a pecuária; mus isso
mesmo temporário.
A Paraíba e o Ceurá também sofrem os efeitos da seca; mas lú
existe uma faixa onde a colheita está assegurada, o que não acontece, infelizmente, no meu Rio Grande do Norte.
Sr. Presidente, digo estas palavras por testemunha que sou, pois
cheguei ontem à noite do meu Estudo e quero, daqui, congratularme com o Ministro M!lrio Andrcazza, pelas medidas anunciadas,
cm relação a esse grande problema, que é o da 'ecto do Nordeste. O
Governo, pela primeira vez, neste setor, está ncertundo e corrigindo
um mal que, secularmente, vinha se repetindo, toda vez que a nossa
regitto sofria os efeitos da estiagem. E, sem dúvida alguma, a grande
esperança que alimentamos nesta hora é a mudança de comportua
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menta anunciada pelo Ministro do Interior, em relação ~s medidas
que serão tomadas para amenizar o sofrimento dos nossos patrícios.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eram essas as palavras que eu
queria pronunciar desta Tribuna para congratular-me com o Ministro Mário Andreazza pelas medidas anunciadas com tanto acerto c,
que serão seguramente portadoras do que necessitamos: amenizar o
sofrimento c espalhar no espírito do povo um pouco de esperança
para o futuro. (Muito bem! Palmas.)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Evandro Carreira- Alberto Silva- Helvídio Nunes- Almir
Pinto- Agcnor Ma riu- Dinarte Mariz- Cunha Lima- Milton
Cabral - Aderbal Jurcma - Marcos Freire - Gilvun Rocha Passos Porto- Amaral Peixoto- Amaral Furlan- Vicente Vuolo
- Affonso Camargo - Leite Chaves -Lenoir Vargas - Pedro
Simon.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, eomunocação que será lida pelo Sr. I'-Secretário .
E lida a seguinte

Brasília, 17 de abril de 1979
Senhor Presidente,
Nos termos do§ to do art. 10 do Regimento Comum, tenho a
honra de comunicar a V. Ex•, para os devidos fins, que esta
Liderança deliberou propor a substituição do nobre Sr. Senador
José Richa, pelo nobre Sr. Senador Nelson Carneiro, na Comissão
Mista do Congresso Nacional que dará parecer sobre as Propostas
de Emenda à Constituição nos 23, de 1978 e 3, de 1979, que "dá nova
redução aos arts. !O! c 102 c o no XIX do art. 165 da Constituição
Federal".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais
alta estima c distinta consideração. - Orestes Quércia, Vicc-Lidcr
da Minoria, no exercício da Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Será feita a substituição
solicitada. Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. Io.
Secretário.
E LIDO O SEGUINTE
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 64, DE 1979
Altera o§ 2' do art. 67 da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960
(Lei Orgânica da Previdênciu Social), modificada pelo art. 17 do Decreto-lei n' 66, de 21 de novembro de1966.
- Determina que os benefícios concedidos pelo INPS seriio reajustados na base do reajustamento do salário mínimo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. to O§ 2o do art. 67 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de
1960, Lei Orgânica da Previdência Social, alterado pelo artigo 17 do
Decreto-lei n' 66, de 21 de novembro de 1966, passa a ter a seguinte
redução:
"§ 2o O índice de reajustamento será igual ao
percentual de aumento do salârio mínimo."

Art. 2• Os encargos decorrentes desta lei serão atendidos com
as receitas de que trata o Capitulo I, do Título IV, da Lei no 3.807,
de 26 de agosto de 1960.
Art. Jo Estu lei entrará em vigor nu data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrúrio.
Justlficutõo
Apresentamos, sobre a matéria, cm 1975, o Projeto de Lei do
Senado no 169, daquele uno, que recebeu parecer favorável da
Comissão de Constituição c Justiça quanto à juridicidadc e constitucionulidude, bem ussim qunnto uo mérito, nos termos de Substituti~
vo daquele órgilo técnico, cuja rcdaçilo udotumos na elaboração dll
presente projeto.
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Referida proposição, entretanto, não tendo concluído sua
tramitação no Senado Federal, foi arquivada, por imposição
regimental, com o término da Legislatura encerrada em 1978, raziio
pela qual tomamos a iniciativa de reaprcsentá-la.
f! que a matéria continua regulada pelos seguintes dispositivos
da Lei Orgânica da Previdência Social:
"Art. 67. Os valores dos benefícios em manutenção
serão reajustados sempre que for alterado o salário mínimo.
§ I• O reajustamento de que trata este artigo será
devido a partir da data cm que entrar em vigor o novo salário minimo, arredondado o total obtido para u unidade de
cruzeiro imediatamente superior.
§ 2• Os indices de reajustamento serão os mesmos da
politica salarial estabelecida no art. I• do Decreto-lei
n• IS, de 29 de julho de 1966, considerando como mês básico o da vigência do novo salârio mínimo."
Regula, também, o reajustamento dos benefícios previdenciúrios o§ S• do art. 3• da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, assim
redigido:
"§ S• O valor mensal dos benefícios de prestação
continuada não poderá ser inferior aos seguintes percentuais, cm relação ao valor do salário mínimo mensal de
adulto vigente na localidade de trabalho do segurado:
r - a 90%, para os casos de aposentadoria;
U- a 75%, para os casos de auxilio-doença;
III- a 60%, para os casos de pensão."

Desse modo, embora a época do reajustamento dos beneficias
seja a mesrna, isto é, o mt:s em que revisto o valor do salário mínimo,
são dois os critérios adotados: um, em função da "politica salarial";
outro, em decorrência do percentual de aumento do salário mínimo.
O seguinte quadro indica as disparidades mencionadas:

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N• 66, DE21 DE NOVEMBRO DE 1966
Altera disposições da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de
1960, e dá outras providências.
Art. 17. O artigo 67 e seus parágrafos da Lei n• 3.807, passam
a ter a seguinte redução:
"Art. 67. Os valores dos benefícios em manutenção
serão reajustados sempre que for alterado o salário mínimo.
§ I• O reajustamento de que trata este artigo vigorará
sessenta dias após o término do mês cm que entrar em vigor
o novo salário mínimo, arredondado o total obtido para a
unidade de milhar de cruzeiros imediatamente superior.
§ 2• Os indices do reajustamento serão os mesmos da
politica salarial estabelecida no artigo I• do Decreto-lei
n• IS, de 19 de julho de 1966, considerado como mêsbásico o de vigência do novo salário mínimo:
§ 3• Nenhum beneficio reajustado poderá ser superior a 10 (dez) vezes o maior salário mínimo vigente no
Pais, na data do início da vigência do reajustamento,""

(Ás Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação
Social e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O projeto lido será
publicado e remetido às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) Expediente.
Passa-se à

Está 11nda a hora do

ORDEM DO DIA
ANO

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

Percentual de aumento do Percentual de aumento dos
demais beneficias(§ 2• do
salário mínimo e dos
beneficios abrangidos pelo art. 67, da Lei n• 3.807,
de 1960)
§ 3• do art. s• da
Lei n• 5.890, de 8-6-73

25,00
23,40
20,30
20,00
15,39
24,44
16,07
22,05
41,40
44,36
44,06
40,99

18,00
22,00
17,00
17,00
18,00
19,00
16,00
21,00
38,00
43,00
40,00
39,00

f:: evidente que a legislação em causa está dando tratamento
desigual a situações idênticas, de tal modo que a maioria dos
aposentados, a cada ano, vô, inconformada, u redução dos
proventos de sua aposentadoria.
A manutenção dessa duplicidade de critérios de reajustamento
dos benefícios previdenciilrios vem fazendo com que bencl1cios de
valor inicial superior uo sulúrio mfnimo ucttbilm sendo inferiores a
este, situação que não deve, evidentemente, perdurar.
Abolir tal discriminação é <I finalidade social do presente
projeto.
Sala das Sessões, 17-4-79.- Franco Montoro.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !•-Secretário.
E lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N•92, DE 1979
Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a 11m de que a matéria constante do
item n• 4 seja submetida ao Plenário em !•lugar.
Sala das Sessões, 17 de abril de 1979. -Gastão Müller.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - De acordo com a
deliberação do Plenário, passa-se à apreciação do item 4:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n• 50, de 1978, do Senador Alexandre Costa, que extingue o
quadro de Pessoal CLT, aprovado pelo Ato da Comissão
Diretora n• 8 de 1976, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 948 a 950, de 1978, das Comis-

sões:
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade do projeto, nos termos de substitutivo que
oferece, incorporando a emenda do Senador Evandro Carrciru;
- Dlrctorn, favorilve!, no que se refere h paridade de
vantagens entr< os servidores regidos pelos regimes CL T e
Estatutlirio e pelo arquivamento do projeto; e
-de Finanças, contrário uo projeto t au substitutivo
da Comissão de Constituição c Justiça, com voto vencido
dos Senadores Alexandre Costa, Magalhães Pinto,
1-lclvídio Nunes c Evandro Carreira, dependendo da votaçtw do Requerimento n' ~I, de 1979, de adiamento da db·
cussilo para rccxamc da ComissUo Dirctora,
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~~~~----------~-------------------------------O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana. Fazendo soar •a campaEm votação o requerimento, lido na sessão anterior.
inha.}- Infelizmente, não são permitidos ap~utcs, nos termos do
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso.
Regimento, quando do encaminhamento de votação.
O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB- ES. Para encaminhar a
votação. Não foi revisto pelo orador.) - Sr. Presidente, Srs. SenaO Sr. Itamar Frunco (MDB- MG)- Sr. Presidente, quer-me
parecer, a não ser que haja engano de minha parte, que aqui diz disdores:
De autoria do nobre Senador Alexandre Costa i: o Projeto de cussão cm turno único do projeto.
Resolução n• 50f78, que extingue o quadro de Pessoal CLT, aprovaO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Está cm votação requedo pelo Ato da Comissão Diretora, n• 8, de 1976.
rimento de adiamento, e está sendo encaminhada a votação.
Esse projeto havia sido arquivado na sessão legislativa do ano
passado. Na atual sessão legislativa, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Peço desculpas a V. Ex•
requeremos o desarquivamento da mati:ria. fó de minha autoria o
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Eu é que peço desculpas
requerimento que desarquivou o projeto de resolução de autoria do
a V. Ex• por tê-lo interrompido, mas apenas t: uma homenagem uo
ii ustre Senador Alexandre Costa.
Regimento, ao qual sei que V. Ex• semprei: fiel.
Sr. Presidente, esse projeto pretende e quer fazer justiça aos
funcionários pequenos desta Casa. No ano passado" ilustre SenaO SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Então, Sr. Predor Alexandre Costa dirigiu um grupo de Senadores que apoiou esse sidente, este projeto é a esperança desses pobres funcionários do Seprojeto, no sentido de restabelecer ou de criar uma situação melhor nado, esses que não foram contemplados, esses que não foram justipara funcionários que vivem com salários de fome nesta Casa. A çados, esses, ainda, cujas esposas em casa vivem o drama violento de
i:poca, aprovou-se um projeto dando melhoria aos funcionários de compatibilizar o seu pequeno salário com a aquisição dos gêneros
maior relevo, de maior projeção no Senado, atendendo a uma justa para a subsistência da sua família.!; heróica essa resistência da famídecisão do Poder Executivo, que criou essa situação para todo o fun- lia que vence salários de fome, que tem que enfrentar a inflação
cionalismo federal. Portanto, jã prestou o Senado a sua justiça às diariamente, trinta dias por mês, trezentos c sessenta e cinco dias por
categorias mais elevadas, mas não prestou ainda a devida atenção ano, anos após anos, sem qué tenha a esperança de ter um dia
àqueles que vivem com salários de fome.
realizado o seu sonho de melhoria de vida, de vida condigna.
Sr. Presidente, há funcionários nesta Casa que percebem o saláO ilustre I •-Secretário, com a audiência do Sr. Presidente, há
rio mínimo, enquanto hã outros, mais elevados, percebendo 60 salá- pouco, na Mesa, nos garantiu que este projeto vai ser retirado de
rios mínimos; hã um desnível, portanto, de 60 salários, no Senado pauta para ser reexaminado e aproveitado num substitutivo que
traduza todas as esperanças dos pequenos funcionários da Casa, desFederal.
Desta forma, quando requeremos o desarquivamento, Sr. Pre- ses homens que aqui lutam tanto quanto os grandes e altos funsidente, na oportunidade, prestamos uma homenagem ao ilustre cionários, mas que vivem numa espécie de subumanidadc, lutando
Senador Alexandre Costa, o autor do projeto, hoje elevado, pelo com as suas dificuldades, as suas faltas, as suas carências, numa sivoto da Casa, à I •-Secretaria, onde está desempenhando a contento tuação que não lhes dá direito à própria subsistência.
as funções delicadas que são atribuídas àquele cargo da Mesa
Portanto, Sr. Presidente, este projeto foi desarquivado a requeriDiretora do Senado Federal. S. Ex• dirigiu os Srs. Senadores mento meu c tem o apoio de todos os Senadores, embora conte com
naquela luta do ano passado, e agora, que está na Mesa, ele pode dois pareceres contrários. Estamos certos de que a Mesa, que está
fazer algo pelo pequeno funcionário, como i: da sua intenção e do enveredando por um caminho de justiça, que extinguiu o Quadro
Suplementar, vai estudar com fundado critério, com rapidez e justi·
seu pensamento.
Ainda há pouco, conversamos sobre o assunto e S. Ex• revelou ça a reestruturação deste projeto; e ele voltará à pauta de nossas decique pretende, ao requerer que este projeto saia de pauta para que sões para que o Senado cumpra o seu dever, dando e atribuindo uma
seja reexaminado pela Mesa, que se preste, que se pratique uma melhor condição de vida aos pequenos funcionários desta Casa.
justiça aos funcionários que ganham salários exíguos.
Sr. Presidente, este i: o objetivo de o projeto sair de pauta: para
A Mesa jti prestou um relevante serviço a uma categoria de que seja reestudado, reexaminado, reestruturado; não para morrer
funcionários: extinguiu o famoso Quadro Suplementar, onde 70 nas gavetas, porque, hoje, os Senadores não mais permitirão isso e
funcionários viviam em situação esdrúxula, dentro da Casa; a Mesa nem o nobre Senador Alexandre Costa, autor do projeto, mas para
já extirpou essa anomalia, não hã mais o Quadro Suplementar.
que dentro cm pouco a Mesa, V. Ex• Sr. Presidente, o Presidente do
Dentre os concursados numa das gestões anteriores, em que mil Senado à frente, possa dar aos pequenos funcionários da Casa um
funcionários foram aprovados, a Mesa aproveitou na i:poca, ao que melhor padrão de vencimentos que não seja o salário de fome, mas
estou mais ou menos informado, cerca de quinhentos funcionários. que seja ao menos um salário-necessidade, com o qual eles possam
Os outros quinhentos, Sr. Presidente, estão aguardando até hoje que fazer face a uma vida mais humana c dar uma condição mais cono Senado desça das suas preocupações dessas reuniões da Mesa, que digna à sua família.
semanalmente se fazem aqui, na Casa, e possa lhes dar uma migalha
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem: !'almas.)
de justiça, que eles também merecem, porque lutam como o~ outros
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o requeripara o bom andamento dos trabnlhos de&ta Casa.
Então, Sr. Presidente, o que pretende o ilustre Senador mento.
Alexandre Costa, hoje na !•-Secretaria, i: exatamente, com a retiruda
Os Srs. Scnadore~ que o aprovam queirum pcrnmnecer
de pauta deste projeto,- ele não vai ser arquivado- que a Mesa sentados. (Pausa.)
re~:xamine, reestude e reestruture essas funções, a lim de que se possa
Aprovado.
atribuir um pouquinho de justiça u esc:s injustiçados funcionúrios
Aprovado o requerimento a matéria sai du Ordem do Dia pum
c;LTs.
reexamc da Comissão Dirctoru.

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG)- Permite V. Ex• um
aparte?
OSR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)-l'ois nilo.
O Sr. Itumar Frnnco (MDB- MG)- O Senador Alcxandro
Costa,l:Onlll diz V, Ex•. ;qm.:scntou um rrojc\!1 .. ,

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Item I:
Yotaçflo, cm turno único, do Projeto llc Lei da
Cúrnara n• 73, de 1977 (n• 1.040/75, na Casa de ori~cm ),
que vella a exibição de cartaz cincmatográlico que nflo seja
criado, produzido c impresso por brasileiro ou cmpn:~a
brasileira, lendo
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PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 701 e 702, de
1978, das Comissões:
- de Educação e Cullura, e
- de Economia.

A discussão da matéria foi encerrada na sessão anterior, tendo a
votação adiada por falta de quorum.
Em votação.
Tem a palavra o Sr. Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.)-Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Pediu-me o Sr. Senador Mauro Bcncvides que, em nome da
Liderança do MDB, fizesse o encaminhamento deste projeto.
O Projeto de Lei da Câmara n• 73, de 1977, i: de autoria do
nobre Deputado JG de Araújo Jorge, que hoje nos honra com sua
presença nesta Casa. Ele veda a exibição de cartaz cinematográfico

que não seja criado, produzido e impresso por brasileiro ou empresa
brasileira.
"A justificação ao Projeto i: baseada em documentos
do Clube de Criação do Rio de Janeiro, o qual encarece a
necessidade da nacionalização dos cartazes dos filmes
estrangeiros. Em apoio a isso, são feitas considerações de
ordem económica c também culturais, ... "
O projeto do nobre Deputado JG de Araújo Jorge visa tambi:m
a amparar e defender a cultura e a atividade profissional de artistas
brasileiros.
Quando S. Ex• apresentou este projeto à Câmara dos Deputados, e vale a pena aqui recordar, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
quando reclamamos que o Congresso Nacional precisa ter maior
agilidade nos seus trabalhos, sobretudo, em relação aos projetas de
parlamentares.
Esse projeto foi apresentado em agosto de 1975, e só agora.
esperamos nós, o Senado vai aprová-lo e, por certo, por unanimi-

dade.
Mas, na sua justificativa, na Câmara dos Deputados, o nobre
Deputado JG de Araújo Jorge transcreve carta de Josó Monserrat
Filho, da qual leio parte, Sr. Presidente:
"Estou me dirigindo a você por mandado da reunião
do Clube, Acreditamos que a Câmara Federal tem condições de fazer um amplo levantamento do problema. Seria
util!ssimo, inclusive, calcular quanto o Governo perde em
impostos, permitindo a entrada de cartazes e material
promocional criados, produzidos c impressos no exterior.
Sem falar que os cartazes são distribuídos pelo Brasil afora
cm outro idioma (inglês ou francês), cm completo desrespeito à nossa língua natal c aos nossos modelos culturais."
Já na Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal,
dizia o Senador Otto Lehmann:
"O Projeto, de fato, amplia o mercado de trabalho
para nossos desenhistas, /ay-oul-men. cartunistus, tipógrafos c impressores envolvidos no processo de divulgar o
material de propaganda referente à cxibiçi!o de películas
cinematográficas estrangeiras, já que atuahnente grande
parte desse material ingressa no País inteiramente pronto,
favorecendo exclusivamente a mi!o-de-obra internacional."
Na Comissi!o de Economia, o parecer foi dado pelo Senador
Franco Montara, amplamente favorável, também, u este projeto.
E, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o grande Ziraldo, o homem
de Caratinga, das Minas Gerais, deste Brasil, nos contava o seguinte: foi feito um documentário no Brasil sobre as crianças de
Copacabana, por um diretor sueco. Esse filme foi levado ii Suécia c
lá premiado. E o curtuz de!Se filme havia sido feito pelo grande Ziruldo. E observem, Srs, Senadores, o que uconteccu: esse documentário exibido nu Suécia, premindo, teve o curtuz do artista brasileiro

proibido. O cartaz do artista Ziraldo não foi possível ser exposto na
Suécia, na apresentação desse filme.
E o outro exemplo é do grande artista José de Benício, que
também teve proibido o seu cartaz nos Estados Unidos.
Razão pela qual a apresentação do projeto do grande Deputado
JG de Araújo Jorge vem ao encontro dos anseios de todos os artistas
deste País.
E vale a pena lembrar, Sr. Presidente, o que diz ainda Ziraldo:
"O mercado de trabalho para o artista gráfico brasileiro - ou para o número emocionante de pessoas cheias de
talentos que existem por aí, sem seu trabalho aproveitado
- i: muito pequeno. E não devia ser. Afinal, dizem que
somos uma potência emergente. Haveria trabalho para
todo mundo, se a invasão cultural dos países economicamente mais rortes fosse controlada. Posso garantir que só
no Brasil os filmes estrangeiros são anunciados por cartazes
feitos fora do País. t só ver as coieções dos álbuns internacionais de cartazes. Eu mesmo conheço mais de cinco cartazes diferentes feitos para o filme "0 Cangaceiro", de Lima
Barreto."
Sr. Presidente, ao encaminhar, portanto, em nome do Movi-

mento Democrático Brasileiro, o projeto do nobre Deputado JG de
Araújo Jorge, estamos certos que o Senado, nesta tarde, o aprovará
por unanimidade. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) projeto.

Em votação o

O Sr. Murilo Badaró (ARENA- MG)- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Murilo Badaró, para encaminhar a votação.
O SR. MURILO BADARO (ARENA - MG. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
A Maioria adere prazerosamente ao projeto, já aprovado na
Câmara dos Deputados, de autoria do Deputado JG de Araújo
Jorge. Na sessão de ontem tivemos oportunidade de expender
considerações sobre o mesmo, do seu significado para os artistas
brasileiros, e das oportunidades que para eles surgem no sentido de
aproveitar não somente a sua arte, mas especialmente uma mão-deobra que é por sua própria natureza altamente especializada.
O projeto já foi exaustivamente discutido, nada sobre ele há a
acrescentar, a não ser a aprovação que a ARENA lhe dá, para que
suba à sanção presidencial. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Em votação o
projeto.
Os Srs. Sen~dores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sanção. (Muito bem! Palmas.)

E o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 73, DE 1977
(N• 1.040-A/75, na Casa de origem)
Veda a exiblçiio de cartaz cinematográfico que niio seja
criado, produzido e Impresso por brasileiro ou empresa
brasileira.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• 1: vedada u exibiçüo de cartaz de propaganda de filme
cine'."atogrúfico que ni!o seja criado, produzido e impresso por
braSileiro ou por empresa brasileira.
§ I• O impedimento constante deste artigo não se aplica nos
cartazes de filmes já distribuídos e em exibição nos cinemas
nacionais na data da publicação desta Lei.
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§ 2• A rcapresentação de filmes que já tiverem mais de dois
anos do seu lançamento no País só poderá ser feita de acordo com as
exigónciasfixadas no capul deste artigo.
Art. 2• A exibição de cartaz cinematográfico em discordância
com o disposto nesta lei importará na aplicação das seguintes penas:
I - apreensão do filme respectivo ató a regularização do cartaz
de sua propaganda;
Il - interdição da empresa distribuidora e suspensão da casa
exibidora por trinta dias independentemente da satisfação da
exigóncia constante do item I, no caso de reincidóncia.
Art. 3• Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 4• Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Item 2:
Votação, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado
n• I38, de I977 - Complementar, do Senador Orestes
Quércia, que introduz alteração na Lei Complementar
n• 25, de 2 de julho de 1975, que "estabelece critério c limites para a fixação da remuneração dos Vereadores", tendo
PARECER, sob n• 821, de 1977, da Comissão:
-de Consdtulçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, e, no mérito, pela aprovação, com voto em
separado do Senador Benedito Ferreira.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão anterior, tendo a
votação adiada por falta de quorum.
Nos termos do inciso·([ do art. 322 do Regimento Interno, a
matéria depende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria
absoluta dos membros da Casa.
Em votação.
Concedo a palavra ao nobre Senador Orestes Quércia.
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O Sr. Murllo Badaró (ARENA - MO)- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Com a palavra o
nobre Senador Murilo Badaró, para encaminhar a votação.
O SR. MURILO BADARú (ARENA - MG. Para
encaminhar a votaçiio, sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
A rigor, a única modificação contida no projeto do Senador
Orestes Quércia, 1: a palavra anualmente acrescentada ao texto do
art. 9•. E as motivações que deram causa à proposiçiio de S. Ex• são
as mais relevantes c as mais nobres.
Todavia, S. Ex• já o disse bem, ela esbarra com algumas razões
de ordem prática que recomendam a rejeição do projeto, até porque,
as certidões a serem fornecidas anualmente, no caso de sua aprovação, não teriam nenhuma utilidade, a niio ser meramente estatística,
de vez que a fixação dos subsídios dos Vereadores só pode ser feito
ao final de cada legislatura.
O nobre Senador Orestes Quércia, em entendimento com a
Liderança da Maioria, concordou plenamente com as razões
expendidas e ficou de apresentar oportuno tempore e um outro projeto em que fixa apenas para o IBGE a obrigatoriedade de quadrienalmente apresentar as certidões objeto do projeto. (Mui to bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Passa-se â votação
do projeto.
O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB- SP. Pela ordem.)- Sr.
Presidente, gostaria de saber de V. Ex• da possibilidade, dentro do
Regimento Interno, da retirada do projeto, para uma modificação.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A Mesa aguarda o
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP. Para encaminhar a requerimento de V. Ex•
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O SR. ORESTES QUUCIA (MDB - SP) - Obrigado a
Este projeto já esteve na Ordem do Dia, há questão de duas
V. Ex•
semanas. O que ocorre é que a Liderança da Maioria na Casa, neste
interregno, entre a última apresentação na Ordem do Dia e hoje,
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
Sobre a mesa,
entrou cm entendimento com o IBGE, no sentido de se informar a requerimento que serâ lido pelo Sr. !•·Secretário.
respeito da possibilidade de aprovação deste projeto.
E lido e aprovado o seguinte
A idéia, a intenção, o propósito, é facilitar as coisas para as Câmaras Municipais, quando estas reajustam os salários dos Verea·
REQUERIMENTO N• 93, DE 1979
dores, com base na população dos Municípios.
Todos nós sabemos que o IBGE produz oficialmente o recenseaNos termos do art. 280 do Regimento Interno, requeiro a reti·
mento de 10 em 10 anos, e isto tem, evidentemente, dificultado a
vida das Câmaras Municipais, quando elas necessitam de ter um da· rada, em carâter definitivo, do Projeto de Lei do Senado n• 138, de
1977, de minha autoria.
do oficial para reajustar os vencimentos dos Vereadores.
Sala das Sessões, I5 de abril de I979.- Orestes Quércia.
Em razão disso é que nós apresentamos este projeto de lei.
Entretanto, nós colocamos uma imposição no sentido de que o
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - De acordo com a
IBGE proporcione certidões anualmente. O IBGE, segundo indecisão do Plenário, a matéria será arquivadu.
formação colhida junto à Liderança da Maioria nesta Casa, acha
muito difícil fornecer anualmente esses dados. E como as Câmaras
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Item 3:
precisam das informações somente de 4 -em 4 anos, c não há possibi·
lidades de mudanças, porque nós estamos na votação da matéria,
niio há possibilidade de emendas, de nenhuma modificação do
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 80, de
artigo, a ARENA, a Liderança da Maioria nesta Casa vai rejeitar o
1979, do Senador Lourival Baptista, solicitando a trunscri·
ção, nos Anais do Senado Federal, das Ordens do Dia
projeto.
Não pediremos verificação de votos, porque a Liderança tambaixadas pelos Ministros de Estudo do Exército, da Mabém concorda com uma reapresentação do projeto com esta
rinha e da Aeronâutica em comemoração ao I5• anivermodificaçiio, no sentido de que o IBGE proporcione certidões quasário da Revolução.
drienalmentc, ao invés de anualmente, porque desta forma o IBGE
poderil atender a reivindicação das câmaras municipais.
Em votaçiio o requerimento.
Só para prestar este esclarecimento c informar que nós não pe·
Os Srs. Senadores que o nprovum queiram pcrmuncccr sendiremos verificação de votos, porque a Liderança da Maioria con- tadas. (Pausa.)
corda com a reapresentuçào do projeto nos moldes expostas. (Mui to
Aprovado.
bem!)
Serl1 feita a transcriçiio.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) projeto.

Em votuçiio o

São as
soliâlada.

.H'KIÜII/t'.l'

as Ordt•ns do Dia Ct{ia rrwucriçclo é

-Abril do1979

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Soçio II)

ORDEM DO DIA DO GENERAL WALTER PIRES
DE ALBUQUERQUE, MINISTRO DO EXERCITO,
PUBLICADA EM 3/ DE MARÇO DE /979, RELATIVA
AO IS• ANIVERSÁRIO DA REVOLUÇÃO DE MARÇO
DE 1964.

''Meus comandados:
Comemoramos hoje, com grande orgulho pela participação decisiva que nela tivemos, o décimo quinto aniversário da Revolução
Democrática de 31 de Março de 1964, um dos mais belos c autênticos movimentos cívicos que a história do Brasil registra.
As gerações mais jovens certamente não se recordam do clima
de desagregação política, económica c social que reinava à época de
sua eclosão.
Os desmandos e a irresponsabilidade campcavam. InOação
descontrolada, greves de natureza político-ideológica, passeatas
perturbadoras da ordem, crescente escassez de géneros alimentícios,
desvio de verbas públicas para fins demagógicos c, principalmente,
uma intensa pregação de ódio entre as classes sociais, permitiam
antever o colapso da estrutura de nossa sociedade cm curto prazo.
A nação, aturdida c desesperada, assistia entorpecida o trabalho de destruição do nosso regime político pelo próprio governo,
que havia jurado preservá-lo c defendê-lo.
Os adeptos da ideologia marxista-leninista agiam nesse tumultuado ambiente com a desenvoltura própria dos que se julgam acima
da lei c da moral, visando à cfctiva tomada do poder, através da
implantação de uma república sindicalista, passo decisivo pura imposição do regime comunista ao nosso bom c generoso povo.
Indignada, a nação despertou ao ver, no célebre comício de 13
de março de 1964, na presença do próprio Presidente da República,
a Bandeira Nacional - símbolo maior da nossa Pátria - ser grosseiramente profanada com a substituição do globo azul por uma
esfera vermelha, com a inscrição "República Socialista do Brasil"
encimada pela foice c o martelo.
Quando a catflstrofc parecia iminente c irresponsável c o processo c deterioração ameaçava já a própria disciplina das Forças Armadas o povo brasileiro como um todo, apoiado pelos sctorcs mais
representativos da nacionalidade, resolveu dar um basta àquele esta·
do de coisas.
O movimento tornou-se vitorioso cm pouco mais de quarenta e
oito horas, o que bem demonstra a repulsa da comunidade nacional
pelo rumo dos acontecimentos.
A Revolução de 31 de Março de 1964 não se limitou apenas a
pôr término à anarquia reinante. Sua ação prolongou-se no tempo,
permitindo que o País se reerguesse do caos cm que estava
mergulhado c retomasse com firmeza a marcha do processo sob a
égide da ordem e da paz social. Os resultados, graças às medidas
saneadoras adotadas pelos diversos governos revolucionários, não
se fizeram esperar, c aí estilo, à vista de todos, atestando a grandeza
deste País c o espírito patriótico e empreendedor do seu povo
Soldado brasileiro!
Você nilo pode nem deve olvidar os acontecimentos que
precederam o 31 de março de 1964. Seus autores visavam os mesmos

fins que os assassinos frios c covardes de 1935: subverter o sistema
democrático c implantar no Brasil um regime totalmente incompatí·
vel com a formação histórica c com as tradições de sua gente.
Hoje, aqueles maus brasileiros, indignos da convivência nacional, buscam por todos os meios desacreditar nossas instituições e
solapar os valores mais caros da nacionalidade.
Você, soldado do Brasil, imbuído dos mais puros ideais da
Revoluçiio de 1964, está alerta c plenamente consciente de suas
graves rcsponsubilidadcs perante n Pátrin, n quem continua servindo
com lcnldnde c ubncguçilo. Enganam-se aqueles que, conhecendo-o
mal, pretendem, ntravés de manipulações ideológicas e de provocações de toda espécie, desviá-lo do caminho do dever.
O Brasil, conduzido pelas miles firmes c serenas do Presidente
Joi\o Baptista de Oliveira Figueiredo, prosscguirú no seu [cliz, tran·
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qUilo e proficuo caminhar em dircção no seu grande destino de
nação livre, próspera, justa, independente e soberana."

ORDEM DO DIA DO ALMIRANTE MAXIMIANO
FONSECA, MINISTRO DA MARINHA, PUBLICADA
EM 31 DE MARÇO DE 1979, RELATIVAMENTE AO
JS• ANIVERSÁRIO DA REVOLUÇÃO DE MARÇO DE
1964.
"Completa hoje quinze anos a Revolução Democrática de 1964.
O Brasil é uma Nação jovem, na medida cm que m•is da
metade de sua população tem menos de 18 anos de idade. Assim, é:
evidente os angustiantes c dramáticos momentos vividos pela Pátria
nos idos de 1964.
~ pois, dever de todos aqueles que verdadeiramente amam a
democracia e a liberdade, renovar, nesta data, o testemunho do justo
significado c das verdadeiras causas que desencadearam o patriótico
movimento cívico de 1964.
Não foi a Revolução, como ainda tentam alguns intrigar, um
movimento de conotação militarista, visando simplesmeote a
tomada do poder. Ao contrário, ela teve origem na vontade da
maioria esmagadora de todos os segmentos da nacionalidade, trazendo, cm sua pura essência, um inabalável ideal democrático.
A Nação marchava aceleradamente para a desagregação,
premida pela desordem polltica, pela agitação social e pelo caos
cconõmico. Tal quadro retratava, tão-somente, a incompetência c os
desmandos dos próprios responsáveis pelo destino do Pais.
Sucediam-se interminavelmente as greves políticas, instigadas e
inspiradas por uma minoria perversa c ressentida, antes interessada
na destruição das instituições do que nos legítimos anseios e direitos
dos trabalhadores.
Preparava-se o caos c a guerra civil. Por estranho paradoxo, os
próprios governantes, que deviam preservar as instituições e os

mais altos valores nacionais, constituiam·sc nos principais incentivadores e protagonistas de sua desintegração.
As Forças Armadas brasileiras, como instituições essencialmente democráticas c guardiãs dos mais sagrados valores espirituais e
culturais de nosso povo, não poderiam assistir impassíveis a demolição do que era mais caro à Nação. Historicamente comprometidas
com todos os movimentos em prol da liberdade que se fizeram em
nossa terra, as Forças Armadas, atendendo a tempo e a hora ao
chamado do próprio povo brasileiro, efetivaram a intervenção, restabelecendo a ordem e a paz ao seio da Nação.
No momento cm que o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República reafirma, com franqueza e lealdade, o compromisso
democrático da Revolução, a Marinha, juntamente com seus irmãos
do Exército c da Aeronáutica, cerram fileiras em torno do Chefe da
Nação, certa de que ele saberá, com a compreensão e apoio de todo
o povo brasileiro, conduzir n Pátria aos altos destinos que a
Providência lhe reservou."

ORDEM DO DIA DO BRIGADEIRO DEL/0 JARDIM DE MATOS, MINISTRO DA AERONÁUTICA, PUBLICADA EM 3/ DE MARÇO DE /979, RELATIVA AO
JS• ANIVERSÁRIO DA REVOLUÇÃO DE MARÇO DE
/964.

"As datas marcam os momentos, mas não explicam a história.
Conhecê-lu é: enveredar pelo mundo das causas, onde o tempo i:
apenas umu referência.
Os quinze unos da Revolução Democrática de 31 de Março de
1964, que hoje comemoramos, não podem ser medidos nos estreitos
limites do pcriodo.
Os que viveram os dias incertos da deterioração da vida politica, cconômica c social do Pais; os que prescnciurum o semear do
ódio e da violi::nciu entre us classes; os que se envergonhurum com u
institucionalização da badcrna e da demagogia; os que viram o
hastcumento pi1blico du bandeira da república sindicalista,' sob a
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protcçào covarde de um falso legalismo, não podem medir u
Revolução somente por seus feitos objetivos mas, antes e
principalmente, pelos seus efeitos como instrumento de restauração
da dignidade nacional.
f: na comparação entre o que fomos, o que somos e o que nos
livramos de ser, que encontraremos um perfil correto e isento da
revolução brasileira.
Aos jovens é preciso lembrar, porque não conheceram aqueles
dias; mas das vozes maduras, deste Pafs, é preciso esperar coeri!ncia
no pensar e no dizer.
Hoje, fiéis aos princípios ideológicos do movimento, assistimos
ao encontro, de toda uma nação, com os ideais primeiros da
Revolução,
Tenhamos serenidade, para entender o momento, e confiança
na unidade nacional."
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão MUller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA - MT. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
No dia 17 de maio de 1976, pronunciava eu, na Câmara dos
Deputados, um discurso que depois publiquei cm Separata,
intitulando-o "Abertura Político-Partidliria".
Na época,' Sr. Presidente, Srs. Senadores, as manchetes dos
jornais afirmavam: "Gastão MUller não serã punido", outros, ao
contrário: "Gastão MUller scrli punido pela ARENA", etc.
Mas, como a sabedoria do povo jã afirmou, faz tempo, que
quem fala a verdade c acrescento quem escreve a verdade, não merece castigo, não fui punido c nem ninguém me chamou a atenção. As
verdades daquela época são as mesmas de agora, com pequenas
modificações.
Vou transcrever, Sr. Presidente, Srs. Senadores, trechos daquele
discurso e que, salvo engano, são atualissimos. Desejo ressaltar que,
como naquela ocasião, assumo integral e totalmente a responsabilidade das minhas afirmações. Ninguém é cc-autor ou, portanto, arca
com a co-rcsponsabilidadc,
Dizia cu, Sr. Presidente, Srs. Senadores:
"Nestes dez últimos anos, os atuais partidos brasileiros apenas
demonstram ser um amontoado, isto é, não tiveram capacidade para
transformar-se cm instituições politicas, não agindo ao encontro da
realidade política brasileira. Há uma justificativa lógica, alilis, um
pecado original: os partidos surgiram em função de um decreto,
marcados, portanto, pelo artificialismo (pecado original}, respirando e, portanto, sobrevivendo graças ao oxigénio das agremiações
políticas violentamente extintas em 1966. Sendo a origem da
ARENA e do MDB, como já disse, artificial, trazem do berço as
contradições que orientam a ação dos dois agrupamentos, intitulados partidos políticos. Deu-se ênfase aos técnicos, marginalizandose os políticos. Surgiu, assim, uma nova classe, a dos tecnocratas,
totalmente desvinculados da realidade oolítica nacional e dos próprios políticos.
Os atuais partidos constituem um conjunto de homens de
origens diversas c objetivos diversilicados. O Jornal do Brasil de 6 de
abril de 1976 afirma no artigo "Dez anos Perdidos":
"A incompetclncia soma-se à irrealidade de supor
posslvcl, numa sociedade que deseja o caminho aberto da
democracia, juntar-se pela idéia politica, cm apenas duas
agremiações, todas as correntes de pensamento. O que se
consegue é dcscaractcrizuçilo do todo, estabelecendo-se um
campo propicio ao desenvolvimento de correntes internas
que minam a própria vida partidária,
Democracia se constrói com liberdade politica. A
liberdade politica é fruto da competência c da coragem
conseqüente que se caracteriza pelo entendimento de que
para o Pais /: mais importante o trabalho politico modcrnizudor das instituições do que n inconseqüclncia da discussi10

institucional, pelo simples prazer do brilho, ou o 'interesse
mesquinho de apenas assegurar votos para uma rcprcsentaçilo sem objetivos."
A Revolução, Sr. Presidente, Srs. Senadores, precisa
institucionalizar-se na área politica. Sou daqueles que consideram a
Revolução irrcverslvcl. Mas necessita-se, urgentemente, organizá-la
politicamente.
O bipartidarismo é inviável. Lembrem-se os defensores do
bipartidarismo de que, sendo assim, cada eleição se transforma num
plebiscito. Vota-se a favor ou contra o Governo. A tendência é votarse contra o Governo. Recordem-se de 1974. O povo deu à eleição
dos Senadores essecaráter- c o resultado é aquele que se conhece.
Enganam-se aqueles que pensam que em outros paiscs há
bipartidarismo. Não é verdade. Nos Estados Unidos, existem vários
partidos, embora dois se destaquem pela força eleitoral que
representam. Cito somente um exemplo.
O Governo Rcvolucionãrio, sob a Presidência do General Geisel, deve, em 1977, logo no começo do ano, determinar a formação
de partidos autclnticos, ~m número de quatro, pelo menos, que darão
vazão às tendências de todos os cidadãos brasileiros.
f: preciso relembrar-se, com insisténcia, que mais de cinqüentu
por cento da população brasileira não atingiu trinta anos de idade.
Cabe a esta geração que atualmcnte dirige os destinos da Pátria
comum a incomensurável responsabilidade de estruturar o Brasil
politicamente, propiciando condições mlnimas para que esse pugilo
de brasileiros tenha uma opção realística e vãlida na vida politica.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não será com esse
bipartidarismo artificial, que só existe no plano teórico - pois a
institulda sublcgcnda significa, por excelência, o antibipartidarismo
-que se vai chegar a uma solução definitiva para o problema.
O tempo urge, Sr. Presidente. A Revolução jã partiu pura o
segundo decênio c nada de concreto se fez nesse sctor objctivando o
bem comum, a reorganização político-partidária do Brasil. Isso nos
preocupa, isso nos angustia, pois não estão cm jogo somente os nossos interesses pessoais e imediatos, mas os das gerações vindouras.
Sabemos que o Presidente Gciscl é bem intencionado e também se
preocupa com o assunto, naturalmente visando encontrar a solução
do intrincado problema. Mas, diz-se, vulgarmente, "que o cemitério
está cheio de bem intencionados c de pessoas que não podiam
desaparecer".
O Jornal do Brasil de 29/4/76, num notável artigo intitulado
"Falência das Elites", explica bem essa situação de angústia em que
se vive no Brasil, pois não ê só da ordem policiada e aparente,
portunto, que se constrói uma nação de forma definitiva e democrática.
A descontinuidade das lideranças, "a desqualificaçiio geral dos
valores" vão fazendo com que se repita o fenômeno do
desaparecimento das lideranças advindas da Monarquia e, depois,
da chamada República Velha.
Minha preocupação é a de que o MDB c a ARENA sejam extintos e se criem partidos autênticos. Isto para que não haju
constrangimento, para que não ocorra, como se diz vulgarmente, o
"virar casaca", ou seja, quem era da ARENA ir para o MDB, ou
vice-versu, Vamos apagar o quadro negro e formar novos partidos
para que niio haja esse constrangimento de se mudar de agremiação
partidária.
Este estado em que se vive leva, salvo engano, à auséncin da
geração de novos lideres, diante do fenômeno do comodismo que
sempre reinou, no Brasil c, conseqUentemente, chega-se à uFalênciu
das Elites", como afirma o Jornal do Brasil.
Diz o urtigo:
"FALi;NCIA DAS ELITES"
"Modcrnizadora e dcmocrutizantc, a Revolução de
1964 permitiu n irrupção nu vida nacional da classe média
emergente de que ela mesma ern u mais lcgltimu

Abril de 1979

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAI.(Stçiu III

representante. Esse processo, entretanto, foi feito com tal
inabilidade que resultou numa desqualificação geral de valores, nascida de uma falsa concepção do que seja democra-
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civilizados,, Aliás, ouvi ralar que cm estudos no sctor da politica
nacional, na Escola Superior de Guerra, chegou-se à conclusão de
que se deve a Getúlio Vargas o mérito de, ao fundar o PTB, evitar
cia.
que a grande massa obreira murchasse, perigosamente, cm dircção u
"Exatamcnte porque pretende dar um peso próprio uma ideologia anticristã, que não se afina com a nossa rormuçào.
aos indivíduos c aos valores de uma sociedade, reconhecen- Não é porque o PTB teve uma fase de má sorte, quanto ao seu
do a cada um a sua voz, a democracia deve ser o oposto da comando, que o mesmo não deva ser um Partido atuante na vida pútãbula rasa dos despotismos onde tudo é nivelado. Exige, blica do Brasil. Depois em 1977, como estagiãrio da ESG, constatei
pelo contrãrio, o mais cuidadoso discernimento, porque é o que esse é o pensamento, pelo menos no plano teórico, daquela
regime da qualidade, oposto à quantificação totalitária. E Instituição.
Por último, Sr. Presidente c Srs. Senadores, sugiro a formação
essa qualificação estabelece naturalmente uma hierardo Partido Socialista Brasileiro, a fim de congregar no seu seio
quização.
"O verdadeiro Estado democrãtico é clitãrio", dizia aqueles que, na glria política, tendem para a esquerda, com claras
recentemente a este jornal o ex-Presidente Jânio Quadros; simpatias por ideologia mais evoluída e, para outros, já superada.
.. entre nós, porém, impede-se o analfabeto de votar, mas Nesse Partido teriam um abrigo para as suas próprias tendências
ideológicas, desde que não ameaçassem as instituições vigentes.
permite-se ao semi-analfabeto legislar para o povo".
Ainda afirmo, Sr. Presidente.
"E eis caracterizado em poucas palavras o futor de
A Revolução, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não se deve envermaior gravidade da vida brasileira de hoje, que é a desaparição das elites. Andar mais ou menos depressa com a gonhar de si mesma, mas liderar, comandar, determinar, cnlirn,
liberalização, colocar no Governo um civil ou um militar, assumir as responsabilidades da missão de estruturar politicamente
tudo é supérfluo, tudo é secundário, se não se trata a Nação. O Brasil precisa da Revolução, mas é necessário que ela
previamente da qualificação das elites. Sem esses quadros aplique medidas preventivas para ter que evitar o comportamento
dirigentes, o que quer que se faça para soergucr a vida das medidas curativas~ quase sempre dolorosas.
nacional irá esterilizar-se nas mãos dos incompetentes.
Concluindo, Sr. Presidente. Antes da Revolução de 1964, já
Ausente a verdadeira liderança, ela foi substituída pelo estava preparado pelos altos escalões políticos, e até das áreas da
exercito de burocratas e tecnocratas que são incapazes de Justiça Eleitoral, a aprovação de um novo Código Eleitoral. Através
resolver os problemas do quotidiano e de exercer o Gover- daquele documento, graças às exigências previstas, jã se passaria a
no, poque não têm qualquer compromisso com a vida ter somente quatro Partidos, diante das condições de satisfazer às
nacional. No plano cultural, a mesma ausência abriu cami- determinações daquele novo Código. Sobrariam, se não me engano,
nho aos pseudo-intelectuuis que pretendem dirigir a nossa os seguintes Partidos: UDN- PTB- PSD e PSP. f: o que se deseja
inteligência do alto da sua indigénci~ mental.
que aconteça agora, isto é, que se criem pelo menos quatro Partidos,
"Temos a consciência nltida de que é através da pró- mas deve-se evitar o retorno ao que intitulo "Festival de Partidos Popria realidade nacional que um povo se projeta na Histó- líticos".
ria", disse o Presidente Ernesto Gciscl cm Paris. E o som
Isso que apresento à consideração dos escalões superiorl!s da
claro das suas palavras deixou-nos desejando que o Presi- vida política nacional visa, simplesmente, dar uma modesta contridente se expresse com mais freqUência, substituindo-se ao buição, estribado na experiência do dia-a-dia da vida política. A
engodo dos "técnicos" que brincam de cabra-cega com o sugestão pode ser totalmente errada, mas tem um mérito: pelo
País. Só as elites autênticas, entretanto, estão comprometi- menos é bem intencionada e leva u crença pessoal de que aí está u
das com a realidade nacional, porque representam o ponto solução para o grave problema de institucionalização da vida polímáximo de amadurecimento do nosso espírito e podem dis- tica brasileira dentro da Revolução, que, repito, deve ser irreversivel,
cernir o que lhes é próprio ou congénito, c achar antídoto mas deve ser também maleãvel, objetivando o próprio princípio da
para o vento de abstração que sopra da fortaleza tecnocrá- irreversibilidade.
tica. E se não cuidarmos, pela melhoria radical do nosso
Politicamente o que era uma verdade indiscutível em 1964,
sistema educativo, de formar essas elites verdadeiramente
nacionais, rapidamente estaremos tratando com um outro jamais o scrã em 1979. Daí a necessidade de os líderes da Revoluçiio
país, entregue aos seus inimigos. Pela mesma incúria, perceberem que está na hora de condicionar a Revoluçiio à vida
desaparecemm sem deixar vestígios a nosm elite monúr- hodierna e não se manterem estáticos no tempo. O Brasil de hoje,
quicu c a da República Velha. Foi a descontinuidade que graças il Revolução, cresceu demais, desenvolveu-se, cspetacularmentc, cm todos os sentidos. Precisa, portanto, acompanhar, na
pôs a perder períodos inteiros da nossa História."
área político-partidária, essa evolução admirável que se deve ao
A minha sugestão, Sr. Presidente e Srs. Senadores, baseada no Movimento ce 1964 c adaptar-se às novas contingências.
raciocínio ora exposto, é a seguinte:
A dinâmica, se não me engano, deverá ser a meta revolucionáDeve ser criado um Partido com tendCncia evolucionista, que riu. N'io há quem não seja, salvo honrosas exceçôcs, favorável à
proclame nu sua Carta de Princípios o sentido dinümico da vida extinção dos aluais aglomerados apelidados Partidos políticos e il
social moderna, lógico, dentro dos princípios dcmocrúticos. Esse organização de Pi:rtidos novos que tenham princípios c normas de
Partido terú como objetivo evoluir, permunentemcntc, acompanhan- nçUo que venham uo encontro das aspirações dos brusi\eiros (versão
do as aspirações cada vez maiores do homem, no sentido mais um- 1979).
pio possível e tendo como meta principal e, pruticumente, única "o
Será, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que somente certas
homem". Esse será o PSD, moderno e agilizado.
lideranças, com poder atuulmente de decisiio, nlao sentem que estão
Sugiro u formação de um segundo Partido, que congregaria indo de encomro à opiniilo públicu c não no encontro du mesma,
aqueles que vêem na lilosoliu liberal o caminho para soluçfto de especialmente da mocidade'?
todos os problemas. Scriu o Partido que congregaria a "fina Oor" do
Até quando, pergunta-se, haverá condições de existir esse
liberulismo uutêntico democrutu e atuante, cujos expoentes sUo desencontro'! Os jovens da década de 70 pensam c agem de mnncira
diferente dos moços de 1964.
oriundos du UDN.
Retorno do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) à vida politicoO Presidente Gcisel deve, salvo engano, em 1977, agir, energicapurtid(tria raz-sc mister com urgência. Niio se pode eliminar da vida mente, objetivando dar mais urnn contribuição U Pútriu, isto é,
politica brasileira um Partido que existe em todos os "países comundur a rcorganizuçUo politico-partidária do Brusil.
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Na Sessão de 14-11-75, dizia cu na Cümara dos Deputados o
seguinte:
"UMA NECESSIDADE PREMENTE:
A COINCIDENCIA DOS MANDATOS

Abril de 1979

ao contrário, ter coragem de dizer, eleições de: dois cm dui!'! anos,
ajuda a deseducar, infelizmente ainda, o eleitorado e não o cducur,
como pensam os teóricos da política, no Brasil.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda na Câmara dos
Deputados, em 3-12-76, afirmava o seguinte:

Sr. Presidente, Srs. Deputados, faz poucos dias em
"BIPARTIDARlSMO OU "CAMISA DE FORÇA"
conversa com um jornalista amigo, declarei-me a favor da
Senhor Presidente, Senhores Deputados, venho, faz
coincidência dos mandatos. Só quem não conhece o
tempo, bradando em alto e bom som, talvez, nu conjuntura
interior do Brasil não é favorável a essa coincidência, pois o
atual, com certo atrevimento, objetivando alertar o Sistema
que se dará neste imenso País, a partir de agosto do próRevolucionário, para a impraticabilidade e não funcionaximo ano, é inconcebível, mas acontece, isto é, o interior
mento, de fato, do Bipartidarismo.
pára de trabalhar, de produzir, de desenvolver-se. O
Anteontem mesmo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, fiz
eleitorado passa a viver da tensão, da vibração c da disrápido pronunciamento, no sentido de esclarecer mais uma
tribuição de favores dos candidatos. Volta-se ao velho c
vez a Revolução, por intermédio do Sr. Presidente Ernesto
eterno binõmio romano: .. pão c circo". Os candidatos
Geisel, para o problema grave da vida política nacional,
durante os dias fornecem churrasco, e à noite, baile. Isso
como está posta, atualmentc.
vai até uns dois dias após a eleição.
Contou-me um chefe politico, de um certo Municipio
O Jornal do Brasil, do dia 9-11-76, num artigo intitulade Mato Grosso, que, a partir de agosto de 1972, não se'endo "Camisas de Força", define, com real felicidade, a situacontrava um peão (trabalhador) para colher arroz, enfim
ção política brasileira.
executar um serviço nas fazendas. Todos estavam na sede
Será que o Sistema Revolucionário e alguns politicas
do Município ou nos Distritos, vivendo à custa dos
(esses geralmente visando interesses pessoais ou de grupos),
candidatos, na base de churrasco e baile.
não perceberam que nunca funcionou diante das sublegenDesejo declarar que sou a favor da coincidência dos
das o Bipartidarismo? Lembra-se a posição do pai (da velha
mandatos, fazendo-se uma eleição de quatro em quatro
anedota) que vendo o filho num desfile militar com o passo
anos.
errado comentou: "Todos de passo errado, só o meu filho
Preconizo para que tal aconteça- vejam que falei em 1974que está de passo certo".
que se tenha uma eleição municipal cm 1976, com os eleitos portaA classe política, de um modo geral, considera imposdores de um "mandato tampão" de dois anos. Sou contra em qualsível existir, no Brasil, o Bipartidarismo, que de fato, nunca
quer hipótese à prorrogação de mandatos que considero medida
houve, mas, parece que é essa grande maioria que: está de
imoral, bem como estabelecer-se um mandato de seis anos, pois essa
passo errado ... Mas, até quando podcr.. se·à manter essa
solução seria, irremediavelmente, inconstitucional, diante do
situação?
preceito da Lei Magna que afirma ninguém deve ter um mandato
Transcrevo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, como
superior ao do Senhor Presidente da República que - naquela
parte desse discurso, o artigo, já citado, do Jornal do Brasil
época- é de 5 (cinco) anos.
de9-11-76.
Isso, hoje já não é uma verdade, diante da Reforma ConstituOs que me derem a honra de prestar atenção irão ver que o
cional de abril de 1977.
Atuaimente, portanto, preconizo, para que se chegue a Jornal do Brasil deve estar com plena razão.
"CAMISAS-DE-FORÇA
coincidência, um mandato de seis anos para os Prefeitos, Vicc-PreNa briga municipal das sublegendas está vivo tudo que
feitos e Vereadores a serem eleitos em 1980.
os politicas c o Governo teimam em desconhecer. Os ParDizem alguns teóricos bem intencionados que havendo sempre
tidos politicas brasileiros, criados por decreto para uma
eleição hã maior educação politica, ou seja, quanto mais se votar,
existência transitória, perpetuaram-se na prática suicida de
melhor, pois assim exercita-se ' democracia. Esse pensamento é
tentar conciliar o inconciliável. Nas suas aparas ideolóválido, repito, teoricamente e além do mais não é só votando ou
gicas, o espaço bipartidário é pequeno para abrigar as divervotando mais ou menos ou sendo votado que se pratica a democrasas tendências de seus integrantes. As brigas são cíclicas,
cin.
separadas por períodos de esforços cm favor da unidade.
Acho cu, da/a venia, que a democracia corresponde a um
Por dois anos, divididos cm sublegendas, os Partidos
conjunto de comportamentos entre os quais um deles é o direito de
esfacelam-se para que suas lideranças persigam a vitória
votar e ser votado,
nas eleições municipais. Nos dois anos seguintes, tentam o
Muito bonito na teoria a afirmação, mas, na prática, pelo meimpL'ssivel que é a reaglutinação sob uma mesma bandeira
nos, pelo que sei e pela experiência que tenho, o fator é, ao contrádo que a disputa separou nas urnas. Nas eleições gerais,
rio, descducativo, pois, estimula ao eleitor a vadiagem, a chantagem,
tentu-sc a unidade, porque o objetivo está nas esferas estaa corrupção pela venda do voto c facilita a açào dos corruptores pela
dual e nacional. A base municipal, no entanto, minou o
compra do voto. E duro de se dizer de público e por escrito o que foi
campo do entendimento.
dito, mas esta é a realidade, infelizmente. O que seria, teoricamente,
Nas sublcgendus abrigam-se as divisões partidárias e u
fator educativo é, na prática, repito em alto c bom som, fator
própria 'uspeiçào ideológica. Na Oposição, cubem até
dcseducutivo. Naturalmente que há uma camada de eleitores
pensamentos antidemocráticos contrabandeados pelas
conscientes, infelizmente minoria.
esqucrdus, 4ue vivem de lato fora da legenda partidária; na
Acho eu que o elemento principal para a democracia funcionar
ARENA u mesma dúvida persiste com relação u inlluência
é a educaçilo, no sentido global. Isso é, lógico, um processo demoradu extrema direita. No fundo, os dois Partidos de decreto
do. No Brasil, ainda o eleitor, nu sun grunde maioria, uo votar uchu
pagam pelo que é impossível evitar. Trunsformurum-~c cm
que está fazendo um favor ao candidato. Quulificar-sc como eleitor,
camisa-dcpforçu de: uma sociedade: que procura cm víio os
também, ainda é, neste Pafs, um favor que a pessoa fu1 no amigo
caminhos du autenticidade partidúria, capuz de desp~.:rtar
político ou ao candidato. o "agrado" é rato r decisivo para tJ eleitor
simpatias c atravl~s dos votos, se: afirmar como representair à urna, numu típica prostituição :lo voto. Esses fatores sentidos na
ção política. 1": claro que persistem nas brigas os fanta.~mu~
cx.pc:riência da vida públicu, na úrdua lulu do "sol c: do sereno", dn
dos Partidos extintos hú mais de 10 anos, da mesma j',lrma
labor politico eleitoral que me dú a autoridade para n~o h.:r mcdll,
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que se admite a existência de correntes novas, desconhecidas da vida brasileira untes de 1964, A depuração será im·
po!-~sívcl cnquunto forem mantidas as restrições~ criação de
Partidos políticos de acordo com as tendéncias naturais da
vida polfticu brasileira, O exemplo americano é claro: no
aparente bipartidarismo nacional, convivem dezenas de
legendas regionais. No Brasil, as tcndéncias reais escondemse c brigam atrás das duas legendas de decreto.
Diante do que reafirmei, Sr. Presidente, Srs. Senadores, mais
uma vez, agora, em 1979, digo: Biparlidarismo é uma utopia no Brasil
como em todo mundo civilizado.
Preconizo, repito, a formação de Partidos autênticos, entre os
quais um PTB, um PSD, um Partido Liberal, um Partido Socialista
Brasileiro e alguns outros que aspirem a servir a Pátria sem no fundo
desejarem a ditadura de um deles ou que não desejem a subversão da
ordem, e isso é uma necessidade urgentíssima.

Quanto ao PSD, Sr, Presidente, Srs, Senadores, afirmo:
O pessedismo é um estado de espírito e não se domina, não se
elimina esse estado de espírito por decreto, daí estar ele vivíssimo em
todo o Brasil. Velho ou moço, o PSD não vai ressuscitar porque
nunca morreu, Estava hibernado diante de uma ação violenta que
julgou na época eliminar pela força uma idéia que está no coração de
uma grande parcela do povo brasileiro, o Partido Social Democrata.
Ser pessedista, Sr. Presidente, Srs, Senadores, é um estado de
graça que não é a de todos dado de gozar de ter esse privilégio,
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - Permite V, Ex•
um aparte?
O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA - MT)- Com muita
honra.
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - Nobre Senador
Gastão MUller, V. Ex• realmente personifica, neste instante, as suas
palavras, quando diz que o PSD é um estado de graça, dentro da
concepção de V. Ex•
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politicamente organizados existe a social democracia. No Brasil o
PSD sempre se revelou o Partido do equilfbrio, da habilidade no tra·
to das causas públicas, enfim revelou ser o Partido da média do
comportamento do povo brasileiro.
Ele libertur-se·á do estado de hibernação pelo trabalho de mui·
tos e não à base do vedetismo de alguns.
Chega-se, portanto, Sr, Presidente, Srs. Ser.adores a umas cer·
tas conclusões que devem ser registradas:
.
I•) A liberação do regime instalado em 1964 truz como conse·
qUéncia natural a Reformulação Partidária, fator primordial pura
que se tenha uma Democracia no Brasil;
2•) Chega-se à conclusão de que o Governo e forças vivas da
Nação já acham que Democracia não é ameaça para as instituições,
como a meu ver nunca o foi;
3•) Nilo há Democracia, com a "camisa de força" do Biparti·
darismo, em vigência;
4•) No regime democrático bem estruturado não há o que se
temer dos Partidos intitulados da esquerda ou do próprio socialis·
mo. Não é crime ter idéias socialistas, desde que não persigam a
subversão da ordem, O socialismo cristão, preconizado por "Leão
Xlll é uma realidade insofismável cm todo o Mundo. Não há força
que o contenha,
5•) O Presidente João Baptista Figueiredo tem, no momento,
a ocasião de estribar-se na opinião pública, representada pelo eleito·
rado, granjeando assim a legitimidade, !: preciso, no entanto, que no
seu governo innuam aqueles que falem a língua do povo, sem os
famigeradas tecnocratas, divorciados, totalmente, da linguagem po·
pular, A desburocratização também é válida, dinamizando a
administração com apoio dos Partidos e, portanto, com a segurança
política indispensável dentro do processo da abertura:
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA - MT) - Com muita
honra, nobre Senador.

O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA - MT)- Para mim,

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Ouço, com atenção, o
discurso de V, Ex• que já se encaminha para o seu final, no qual
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - E tanto é ver· V. Ex• versa tema da maior atualidade: a reformulação partidária e
dadeiro esse sentimento de V, Ex•, que V. Ex• aludiu ao PSD, ao de outros aspectos da política brasileira,
Gostaria apenas, antes que V. Ex•. termine o seu pronunciamen·
PTB, até a um Partido Socialista Brasileiro, a um Partido Liber·
to, de colocar o seguinte problema: parece·me, nobre Senador Gas·
tador ...
tão MUller, c, também, aos que integram u bancada do Movimento
O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA- MT)- Liberal, que é Democrático Brasileiro, que nenhuma reformulação partidária po·
diferente do Libertador.
derá ser feita, validamente, neste País, sem que atinjamos a plenitude
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - Sim, eu entendi democrática, dentro de cujo contexto há de se inserir, como matéria
Libertador; confundi, então! Mas o certo é que V, Ex• não falou da inadiável, a concessão da anistia ampla, geral e irrestrita, a todos
velha e tradicional rival que é a UDN; isso personilicu bem, isso aqueles que foram punidos pelo Movimento de 1964, como o único
caminho para a total reconciliação da familia brasileira.
caracteriza bem ...

nào.

O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA- MT)- Ao contrúrio.
Não, V, Ex• está completamente enganado! Eu faço um elogio.
preconizando n criação de um Partido Liberal onde se reuniria a fina
flor do liberalismo brasileiro, quase todo ele oriundo da gloriosa
União Democrática Nacional. Est{l aqui no meu discurso c V. Ex•
verá.
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- Eu me regozijo,.
O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA- MT)- Acho que é
um direito que cada um tem de Sl!r udcnista c respeito V. Ex•,
porque somos amigos e não tem nada disso. Agoru, estou dcfcndcn~
do o meu Partido, qu" foi o maior Partidc> que até hoje houve neste
Puls. Continuo, Sr. Pre~•idente, com muita honru.
O PSD nUo tem dono. i: do pov1J brasileiro, d<! área urbana c Ja
úrca rurul. n:prl!sentiHHlo perfeitamente umu grande purccla da
opinião polílh:a dn povo brasileiro.
O PSD ntin é escravo de um saudosismo, mas o produto de un1a
re,liidmh: rwcilJnul, c até intcrnadonal, pois, cm todos os paiscs

O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA - MT) - Estou de
pleno acordo com V. Ex•, dizendo somente o seguinte: que todos os
nossos caminhos levam a Roma. Acho que através da formac;Uo di!
partidos uuténticos também se está tentando chegar a esse objetivo,
que também é o objetivo do MDB, e que é respeitabilíssimo. Nisso
estou de pleno acordo com V, Ex•, mas querendo chegar a Roma.
por outro caminho, e uma dus etapas seria a formação de partidos
autênticos, Porque, no fundo, sei que todos nós, políticos militantes,
pensamos da mesma forma. Esse bipurtidnrismo não pode continuar.
O Sr. Jalson Barreto (MDB- SC)- Permite V, Ex• um apar·
te'~

O SR. GASTÃO MOLLER (ARENA - MT)- Com muito
prazer, ouço V. Ex•, nós que fomos colegas hú muito tempo na
C!lmara, c qu~.: a amizade nos une.
O Sr. Julson Barreto (M DB - SC) - Gostaria de cs.;larcccr
que cxislc uma contradição: os caminhos nào :-.~o os mcsnws. Não
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há como se formarem partidos autênticos dentro de um regime de
exceção. Se V. Ex• admitisse a despoluição ecológica, politicamente
falando, de 15 anos de obscurantismo, que é exatamente a acusação
que V. Ex• está a fazer ao Governo, embora tente tapar o sol com
uma peneira, na realidade só um período de pelo menos um ano ou
dois - c dar a defesa que fazemos de uma Assembléia Nacional
Constituinte - é que permitiria inevitavelmente a formação de
novos partidos de base. E niio como deseja V. Ex•, que chega até à
finesse de dar nomes, dar rótulos.
até lamentável, e vejo isso
melancolicamente, porque a infertilidade dessa Revolução deixou
apenas isso que ar está: a proposta de renovação de nomes que não
ti:m sentido atual de renovação e de participação de setores que nunca conheceram. O PSD, a UDN, o Partido Liberal, o Partido Social
Progressista, e coisas desse tipo. Se, realmente, esta Nação se
reencontrar com a democracia, eles nascerão espontaneamente com
outros nomes, mas, o que é principal, com conteúdo. Porque, na
verdade, quem se debruça sobre a análise dos programas partidários
antigos, verifica-se que eles são pobres de mensagem, não representam as realidades do Brasil de hoje. De modo que V, Ex•, ou renova, não o rótulo, mas o conteúdo doutrinário dessas siglas que
V. Ex• está a defender, ou, do contrário, são natimortos, nada
trazem de novo para a solução dos problemas brasileiros.

e

O SR. GASTXO MÜLLER (ARENA - MT)- Agradeço o
aparte de V. Ex• e já previa o tipo de apartes que foram dados a
mim pelos dois Senadores e ilustres amigos.
Engraçado, no Brasil um partido tem vinte anos e é chamado de
velho, a UDN, o PSD, o PTB. Os partidos ingleses ti:m quase
quinhentos anos e não são chamados de velhos. Agora, eu digo no
meu pronunciamento ...
O Sr. Jaison Barreto (MDB- SC) - Pelo imobilismo da vida
partidária.
O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA- MT)- Mas eu defendo isso, no meu pronunciamento. V. Ex• já prestou atenção, pois
me honrou muito e verá que eu digo: atualizá-los. A social democracia existe em quase todos os países civilizados do mundo, na Suécia,
na Alemanha, mas, no Brasil é velha, porque está desatualizada.
Quando eu falo em partido social democrático, não i: preciso
ser o velho Partido Social Democrático, de vinte ano' atrás, é a
ideologia social democráticd, que é o partido de democracia liberal.
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O SR. GASTÃO MÜLLER(ARENA- MT)- t:o'qucqueremos, tambêm.
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) um aparte?

Permite V. Ex•

O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA- MT)- Pois não.
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - Nobre Senador
Gastão MUller, causou-me espécie que V. Ex•, como democrata,
admitisse como se o caminho da anistia ampla fosse um caminho
que levasse à democracia ...
O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA - MT)- Não falei em
anistia ampla.
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- V. Ex• concordou
com os argumentos do Senador Humberto Lucena - talvez por
inadvertência- quando disse que todos os caminhos levavam aRoma, de anistia ampla a anistia irrestrita, isto é, que anistiar os criminosos, os bandidos, os assassinos, os que atentam, atentaram e volta·
rão a atentar contra a democracia, seria a forma de alcançar a plenitude democrãtica. Mas, esquecem os menos cautelosos, e esquecem
de propósito, que a Constituição. da Alemanha Federal, de 1949, cassa até o direito de propriedade daqueles que atentam contra a democracia daquele país. Mas, esses sociais-democráta' ou esses perseguidores diuturnos da democracia plena esquecem-se daqueles que sofreram os horrores do nazismo, do nacionalismo fanático. Antes de
buscarmos o chamado Estado de Direito, deveríamos buscar o chamado Estado de Justiça, porque aquilo que Hitler fez na Alemanha
-e isto nenhum homem que tenha alguma luz de boa fé pode ignorá-lo- foi em nome de fundar um Estado de Direito. Porque Hitler
não violou o Estado de Direito da velha república de Wagner para
implantar ali aquela desgraça que nos causa dor e pesar através dos
anos. Foi também um Estado de Direito, mas querem um Estado de
Direito sem o Estado de Justiça, E eu não vejo, pois, Ex•, como atingirmos o Estado de Justiça, que deve preceder ao chamado Estado
de Direito, anistiando criminosos, anistiando aqueles que usam as faculdades libertárias da democracia para destruí-la.

O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA- MT)- Senador Benedito Ferreira, não me pega a indireta direta, porque no começo do
ano fui entrevistado pela Vo: do Brasil- tive a honra, o Brasil inteiO Sr. Jnison Barreto (MDB - SC) - Se me permite, é ro ouviu, há quem ainda ouve a Vo: do Brasil, no interior, c os jorexatamente este tipo de debate que precisa ser aprofundado. Veja nais também publicaram- e eu disse que era a favor da anistia selecomo eu me coloco isento na análise desse problema. Quando me dei cionada - usei a expressão do nosso saudoso companheiro de Câao trabalho de ler o programa que o PTB, o PTB do C, etc., apresen- mara, o Deputado José Bonifácio, o nosso conhecido Zezinho. U>ei
tou à Nação, não vi nada e, hoje, até um editorial na Folha de este mesmo termo.
S. Páu/o dizia: "não diz nada que não pudesse ser assinado, inclusiV. Ex• está confundindo o que ele disse, lá: anistia por crime
ve, pelos membros do partido do Governo". Então, o que se preten- político com anistia de bandido que vai ao banco c metralha o pobre
de defender neste País, para aqueles que estão voltados para um do Caixa. Para isto não cabe anistia, é caso de cadeia pura e simples,
pluripartidarismo que não esconde segundas intenções, para esses o que está previsto no Código Penal. Quando se fula em anistia, para
que se defende é a extinção desses atas de exceção e desse arbítrio mim significa anistia cm termos de crimes políticos, em termos de
oculto que ainda existe no País. Só assim teremos a discussão franca pensamentos. Jesus Cristo é o exemplo típico. Não foi anistiado, foi
de doutrinas consentâneas, bem claras .e bem dclimitadus. Caso crucificado e foi um subversivo, na época. Sócrutcs foi obrigudo a becontrário, teremos quatro ou cinco partidos sem doutrinas, sem ber cicuta, porque pregou subversão para os moços da época. t: para
ideologias, que a nada lr.vu.
esses tipos que estamos pedindo anistia. Não puru criminoso comum.
O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA- MT)- Perguntaria a
V, Ex•: ao contrário, formando-se esses purtidos, niio se poderia
chegar a exigir a queda desse obscurantismo.
O Sr. Jalson Barreto (MDB - SC)- Exutumente porque jú
partem de um caudilhismo que condeno, que não aceito c não
aplaudo, formado de cima para baixo, tentando separar lideranças
que evidentemente iriam disputar o domínio dessas siglas partidúrias. De modo que permita-se à universidade, permita-se aos sindicatos. permita-se a todos os setorcs nacionuis escolherem c defenderem
'.'"lu ;õcs c os partidos florcsccrUo naturalmente, sem limitações c
sem provetas, porque é isso que defendemos.

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- V. Ex• me permite'!
O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA- MT) -Com muito
pruzer, nobre Senador.
O Sr. Humberto Luecnu (M DB - PB) - Somente para acre>·
ccntur ulgo às pulavrus de V, Ex•: unislia pura os crimt's po/{ric:os e
conexos. t: a tradiçuo brasilciru.
O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA- MT)- Exutamentc.
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) -Quem assullou o
banco ...
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O SR. GASTÃO MULLER (ARENA - MT) - Para mim
não há desculpa. Nesse ponto, eu sou radical; ele é um criminoso comum.
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- f: a sutileza doespírito do bacharel, do advogado.
O SR. GASTÃO MULLER (ARENA - MT) - Não. Estou
defendendo uma tese, que é a minha. A tese da anistia ampla para os
crimes políticos, não para os crimes bárbaros de assassinato, nem de
quem assalta o dinheiro do banco, com a desculpa de fazer subversão da ordem.
O Sr. Jaloon Barreto (MDB- SC)- V. Ex•, como ex-possedista, provavcimcnlc discordou de Juscelino Kubitschek, quando,·
num gesto de lhaneza e de grandeza de estadista, perdoou, anistiou o
pessoal de Aragarças.
O SR. GASTÃO MULLER (ARENA - MT)- Não. Ele fez
muito bem.
O Sr. Jaloon Barreto (MDB- SC)- Ele fez muito bem, mas
eles pegaram cm armas.
O SR. GASTÃO MULLER (ARENA- MT)- Eles pegaram
cm armas. Mas, Ex•, quem viveu à época, na Barra do Garça, que
foi a base da revolução, aquela foi uma brincadeira do Vcioso e companhia, honrando a memória desse grande brasileiro. Mas os que
morreram ali foram por desastre. A anistia de Juscelino foi, como
sempre, de um grande pcssedista mineiro, que acabou com o problema; até o Veloso acabou Deputado Federal.
Mas, vamos terminar o discurso. Muita honra esses apartes me
trouxeram.
6• Exercitando a nova sistcmãtica, terá o Presidente Figueiredo
de dispensar os tccnocralas, muitos até ideologicamente da esquerda, c convocar políticos membros dos partidos que lhe tragam a tranqUila maioria parlamentar. Isso será de fato, na teoria c na prática, o
exercício, da Democracia, ou, podcr..se-ia dizer, o Presidente Figuei ..
redo liderará o jogo democrático oom um quadro de profissionais. O
que está aborrecendo o povo e disvirtuando o cspctâculo é sentir-se
a presença de tantos elementos que não são do ramo, simples amadores colocados cm posições chaves, e o espctâculo conseqüentemente
não está motivando ninguém;
7• O Presidente Figueiredo é homem de palavra, autêntico, sincero c leal, c tem coragem, naturalmente, para libertar-se do obscurantismo, praticar a abertura ccrcando·sc de pessoas de talento político c nada hã a temer.
8• Com todo o respeito que me merecem a ARENA e o MDB,
acho data vinia que as duas Entidades estão totalmente superadas, já
tendo cumprido admiravelmente as respectivas missões, estando na
hora de se retirarem do cenário político c passarem para as páginas
da história.
9• A Democracia pode e tem armas para vencer a luta na área
idcologica c politica, pois tem melhores condições, mas é preciso que
se afaste o fantasma do radicalismo do anti-comunismo e esqucrdis·
mo, pois, prosseguindo como vitimas de perseguições e até reprcs·
são, u tendência é consolidarem posições, diante da vocação de se fi ..
car ao lado dos, pelo menos aparentemente, oprimidos.
1()9, Livrar-se do bipartidarismo é libertar-se de uma utopia
que é antiliberal por excelência, diante da situação de não deixar lugar nem pura o i:rro, nem pura u correçiio, conforme ufirmu Ralph
Dahercndorf. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Agenor Muriu.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem rcvisiio do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Serei breve, pois(; muis uma comunicação do que propriamente
um discurso o que vou fn:r.cr.
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Cheguei, hoje, do Nordeste. Paira nu minha região a ameaça de
uma seca de conseqUências imprevisíveis. Há oito anos que
tínhamos invernos normais, mas, infelizmcnt:, este ano, passados os
meses de janeiro, fevereiro, março c abril, o que nos espera é, na
realidade, a necessidade premente de nos organizarmos para ir de
encontro a esta seca.
O problema é muito grave, Sr. Presidente, Srs. Senadores. O
nosso colono não tem nada; empobreceu c nada guardou para a seca
que se aproxima. Se ele não tem nada de ccrcals, se o trabalho na roça desaparece, pois não cai a chuva, c se o Governo não tomar a
iniciativa de buscar os meios para ir de encontro às secas, a situação
se fará na realidade muito grave.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, percorri, nesses últimos dias, toda a área da região do Sridó: há mais de 30 dias não chove; a lavoura
morreu; o gado, cm determinadas propriedades, urra com fome; o
povo não tem dinheiro, não tem cercais, e não hã uma solução.
O problema, independente de ser muito sério, torna-se maJS
sério ainda por conta da seca psicológica. Na cidade de Currais Novos, no dia de ontem, dia de feira, abateram tanto gado que a carne
baixou de 80 cruzeiros para 40 cruzeiros. Baixou 100%, porque o
fazendeiro, o pccuarista, está vendendo todo o gado. A vaca leiteira,
que tem uma pinta de carne de gordura, está sendo abatida, porque,
na realidade, não há como escapar aquela rés.
De forma que venho à tribuna, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
para apelar para o Governo, no sentido de que seja tomada uma
iniciativa imediata, mas não iniciativa de paliativos, que possam gastar milhões c mais milhões de cruzeiros c continuarmos pelo tempo
afora à mercê de novas secas, novas estiagens e a sofrermos cada vez
mais.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, cm 1877, hâ 102 anos, D. Pedro
11 esteve cm vias de vender as jóias da coroa para salvar o Nordeste
da seca.
Ora, Sr. Presidente c Srs. Senadores, é necessário que haja
compreensão. Nós podemos fazer alguns projetas c darmos a essa região, que periodicamente é assolada pelas secas, condições para num
ano como este ter irrigação. Como fazer issso? Podemos fazer a interligação das bacias do Norte com o Nordeste através do rio São
Francisco; podemos fazer a interligação das bacias e, através dela,
promover a irrigação; podemos executar uma infra-estrutura nas
propriedades agrícolas do Nordeste, que não tém nenhuma infraestrutura porque, infelizmente, os seus proprietários não tiveram
condições de fazé·la até hoje. f: preciso criar bilhões c bilhões para
fazermos com que esses homens que, assolados pela seca, vão para
as estradas, fiquem cm suas próprias propriedades u fazerem o açude, a barragem, a criarem as condições necessárias para ir de encontro a seca.
Acredito que há uma necessidade premente de aproveitarmos a
estiagem c darmos às propriedades que nilo tém infra-estrutura de
açude, barragens, etc, a possibilidade de vir a té-ia, pois só assim serã possível diminuir o sofrimento de toda a região do Nordeste.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB -CE) aparte?

Permite V. Ex• um

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com prazer, nobre
Senador.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Nobre Senador
Agenor Maria, também desejava me manifestar neste instante c, por
dificuldade de inscrição, fui obrigado a transferir o meu pronunciamento para a tarde de amanhii. Mas V. Ex•, ao focalizar u
temática da seca da tribuna do Senado, obriga-me a, jú hoje, aparteitio para levar ao conhecimento da Nação as apreensões vividas pelo
povo ceurensc. No Estado do 'Ceurú, nobre Senudor, com exccçào
apenas da região do Cariri, 11 seca jú cstú dcllugmdn com a sua in·
clemêncin, jí1 ensejando o dcslocumcnto de llugclados para os centros urbanos municipais. Tem havido umu preocupaçrio dm; autoridades, das lideranças L·omunitflrins, no sentido de defc[ldt~r esse
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tipo de planificação que V. Ex• preconiza, isto í:, a"isti:ncia
governamental, assistência dos poderes públicos, prestada nos rurícola• no seu próprio habitat, sem aquele deslocamento para as ramigcradas frentes de serviço que sempre mcrcccrum a nossa formul

condenação, não apenas por se constituir em forma desumana de
atendimento, como também o seu rendimento, após a estiag~.:m, é nenhum. Portanto, solidarizo-me com V. Ex• c, por seu intermédio,
trago a aprecensão dos cearenses nessa hora difícil por q uc passa o
Nordeste, acossado por uma seca de grande proporções.

O reijào, na minha rcgiiio, está custando Cr$ 25,00 o quilo.
Ora, com 15% de ICM, scrl1 Cr$ 3,75 o imposto deste quilo do rcijiw.
O Sr, Benediro Ferreira (ARENA- GO)- Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB prazer, nobre Senador Benedito Ferreira.

RN) -

Com o maior

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - Nobre Senador
Agenor Maria, tenho receio de que o objclivo de V. Ex• não seja
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado,
colimado com a isenção do ICM. Nu realidade, o !CM nesta Casa
nobre Senador Mauro Benevides.
tem sido mais do que vcrberado pela sua situação anómala pois, cm
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA - ES) - Permite um aparte, sendo um tributo de Estado unitário, tem que conviver dentro de
nobre Senador Agenor Ma riu?
uma Federação. No caso da agropecuária, cspecil'icamentc, - e
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Pois não, nobre V. Ex• o sabe muito bem- o mal do ICM reside no rato de que o
produtor não se credita daquilo que compra. Nào ó o caso daquele
Senador Moacyr Dalla.
que produz na cidade; este paga só o dírerencial entre o custo c a
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA - ES)- Aprendemos a admirá- venda, mas, na realidade, o produtor rural é onerado pelo ICM na
lo nessa tribuna, porque V, Ex• eretivamcntc traz assuntos palpi- sua totalidade, sem que lhe seja creditado todo aquele ICM que ele
tantes. No seu último discurso, V. Ex• raz uma análise pcrrcita ares- pagou, quando adquiriu os insumos e os demais meios de produção.
peito do custo de vida e, hoje, traz o problema du seca no seu Mas, creio que a simples isenção de lCM viria, sim~ causar
Estado. Há pouco mais de vinte dias, aqui reclamávamos também as serííssimos prejuízos aos Estados mais pobres. Para os produtores de
enchentes nos Estados de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo alimentos, a simples isenção do ICM iria prejudicar, sim, os Estudos
seca no Nordeste e enchente na região da Bacia do São Francisco c pobres, como são os casos do meu Estado e do de V. Ex•, c não iria,
do Rio Doce. Ouvimos, no começo desta sessão, a rala do eminente afinal, beneficiar o consumidor. Sabe V. Ex• a razão do preço
Senador Dinarte Mariz, dizendo da sua preocupação e trazendo, de absurdo? V. Ex• vai me permitir; é, inequivocamente, a açào terrível
corpo inteiro para esta Casa, em uma rotografia do que eretivamcntc dos atravessadores. Esta ô a anomalia secular do nosso Pais. Nós
V. Ex• esboça com real validade para todos nós, a situação do vimos criando, através dos tempos, uma urbanização mais que
Nordeste. S. Ex•, o nobre Senador Dinarte Maríz disse que o Sr. parasitante V. Ex• conhece dados e estudos. Sei que V. Ex• é um esMinistro do Interior, o eminente Sr. Mitrio Andreaz.za, já havia tudioso. Ainda há poucos dias trazíamos esse fato novamente ao
acionado os dispositivos capazes de, pelo menos, minorar o sorri- debate, na Comissão de Agricultura, contando com a honrosa pre·
menta daquele povo. Queremos emprestar a V. Ex• nossa solida- scnça de V. Ex• e lembrávamos que 49% do boi, do preço pago pelo
rierlade o dizer que, lá, a seca assola e mata; aqui, a chuva desgraçou consumidor final, ficava na cidade. E isso por qui:'? Porque o Gouma multidão enorme. E nós que percorremos no período da verna Federal assinou um protocolo com os Estudos produtores de
Semana Santa, o nosso Município de Calotina, um dos maiores pro- boi, reduzindo o ICM para um só terço, isto é, eximindo 2)3 do
dutores do café do Brasil, vimos que só naquele município .; neces- ICM, isentando 2/3 do !CM do boi. O que aconteceu'? O prejuízo.
sário, para dar escoamento a produção careeira, que sejam recons- para o Estado produtor, e nenhum beneficio para o consumidor;
truídas 29 pontes e estradas vicinais completamente danificadas. muito menos para o produtor.
Tudo isso tem que ser atendido de imediato, porque de lá se poderá
trazer, pelas vias de comunicação para o Nordeste, socorro. Tem
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Nobre Senador
que se razer, não só il Aliança Renovadora Nacional, como ao Movi- Benedito Ferreira, hoje eu vinha no avião lendo que cm Goiús, o
mento Democrático Brasileiro, este apelo para nos unirmos para Estudo de V. Ex•, a safra de milho este ano é extruordinilria; eles calque, eretivamente, o Governo se sensibilize para atender o Nordeste, culam uma produção de 2 mil quilos por hectare.
que se encontra, realmente, numa situação dificílima, e dê condições
Ora, se o Governo liberar o milho, o roijão, do tributo, de modo
de acesso ao Espírito Santo, onde, possivelmente, teremos uma surra que qualquer p.ssoa possa vender, tenho a impressão que o ugri·
avantajada, dada a grande quantidade de chuva que tivemos no cultor aqui de Goiás vai encher o caminhão de milho c vender no
Estado. Eraoquegostariadedizera V. Ex•
Nordeste.
Se ele não vai sol'rer o tributo, vai haver uma concorrência:
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Muito obrigado
muita gente vai procurar vender o que produziu. Na horl! cm que o
Senador Moacyr Dalla.
O que me traz il tribuna não ô a preocupação, mas tmzer ao Go· agricultor puder vender o seu produto sem ficar subordinado a um
verno alguns subsidias que, quiçá, ele possa aproveitar. Na minh>< ~lrmazenistu, a um intermediúrio, tenho u impressão que serú melhor
Arou, nunca foi fei10, com objetividude, um trabalho no sentido de pura ele e para o consumidor. Esta, a minha impressão. Se o agri·
dar ao homem a estabilidade, a segurancu puru, num ano como este, cultor aqui de Goiás, que vai ter uma surra enorme de nlilho, uma
ele ter o seu sorrimcnto minorado. Dai n necessidade de uma infra· surra razoável de reijão, puder levar esse rcijão para onde bem entenestrutura; duí a necessidade de o Governo, realmente, olhar ess•\ se~o:•t der, nfto vai fit.:ar subordinado ao intermediúrio; ele mesmo vai
com objetividade para, de uma vez por tod~s. deixar alguma coí:>.~l dc vender a sua produção. Pode ser que cu esteja enganado. O que cu
positivo para, ~:manos futuros, evitar a ~:utástrofc que está nina (mi· buSl.'l1, St:nador Bcnt:dito Ferreira, dando algunm r.:o'1sa de sugest~o c
incentivo ao Governo, que diz respeito a subsidio. é ver se mínn·
ni:ncia de assolm toda umu rcgif1o.
Acredito que o Fundo de Gurantia possa ser lihr.:raUo rara tod~1 ramos n sofrimento dos nossos irmãos c ver sc rca1mcmc acnnh:~;~
aquela (\rcu as.solada. f umu maneira que o Governo tem de, ~t:m ai!!UJJla coisa de hom.
Vamos ser franco:-., se o Estudo dc Goiús cstú ~.:olhellllll uma da~
pn:juít.o do erário, dar reulmt.:ntc tlquclt:s homens condiçúcs de ~acar
o Fundo de Garantia. Acho que o Governo dcvcria tirar o imroshl .-.uas mainr~:s safras de milho c amanhã o Governo puhlií:a qut.· 11
que l: pa~G sobre o gênero de rrinu:iríssima ncccs~idmlc, rorquc, Sr. rnilhn, l) !'~.:ii~IO lém lrflnsilo llwc no Brasil, rara onde hcm l'lltcndcr.
Presidente c Sr~. Senadores, não tem sentido p~:rmancí:t:r u lC.!\1 !>o· cnl~u. n~H.) ~crú 1.1 1.:\JilH!rdtmtc quc vai vcnúcr; o produtor rural r~•lk,
brl.!carrcgando este feijão, esta farinha c l.!sta raradur:1, 11a~ mi1n~ (ÍI: na n:.diüaJc, kvar ~.: vcndcr a sua proUuçiw. Eu afirmu ii V. L\t que
um homem que e~tú pas~ando fome c quc, rcalmcntc, ttúo tem podt.:r çm algumus .:idades lh' Rio Grandc do Nortc, ortdl· 11.., prdc11n~
'l:ll\1 ... e)!uir<tll\ t.lllC lktcrm(nadu:-. prndutm hortifrutigranj.:;nl:-. 11;'lll
aquisitivo para Jlitgar o prc~Ll cxnrhit:tlltc l]Uc c~t;\ v<~ll'nüo ti k{l~ltl .
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~~--------------------------pagassem impostos, permitindo que o produtor os levasse para a
feira, o preço é excepcional, porque silo muitos a querer vender o
produto. Agora, em algumas cidades, onde as barreiras alfandegá·
rias impõem a necessidade do cartão para se poder levar a mercado·
ria, só os comerciantes podem levar, e o agricultor não aparece com
o seu produto. Ai, vem o encarecimento, encarecendo na mão do
comprador, ou seja, do consumidor, que na realidade é quem paga,
junto com o produto, todas essas diferenças.
O problema do Fundo de Garantia também considero uma
maneira de minorar o sofrimento desse homem. Se o Governo libe·
rar o Fundo de Garantia das regiões assoladas pela seca, como fez
em Pernambuco quando das enchentes ...
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - V. Ex• permite
um aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Um outro aspecto
é o problema de alguns açudes públicos e barragens públicas que

pararam. Tenho aqui em mãos dados sobre o açude Oiticica, que
fica entre os Municípios de Caicó e Jucurutu, no Rio Grande do
Norte. Trabalhou-se neste açude, nos anos de 51 e 53. Ele não foi
concluído, ficou parado. Todo esse tempo parado, o açude. E agora
o DNOCS tem condições de acionar novamente os trabalhos neste
açude e concluí-lo, para que esta região tenha o açude com capacidade de não secar em três ou quatro anos, conseqUentemente dando
oportunidade para se fazer a irrigação.
São esses aspectos que trago à tribuna, no sentido de ver se nós
conseguimos meios de acionar tudo isso, para ver se através dessa
luta podemos minorar o sofrimento do nosso irmão.
Concedo o aparte a V. Ex•
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - Eu louvo o
pronunciamento de V. Ex•, a sua preocupação, sobretudo pela sua
autenticidade. V. Ex• é daqueles que não têm a preocupação do verbo rebuscado. Por isso, V. Ex• tem sido tão aceito, tão compreendido por este País afora, pela sua franqueza tão da estima c do gosto
do nosso povo. Mas gostaria que V. Ex• repensasse esse seu ponto
de vista no que diz respeito à isenção do ICM porque, em verdade,
V. Ex•, se analisar melhor o assunto, irá concluir comigo,- permita-me a veleidade- irá concordar conosco que a simples isenção do
ICM iria facilitar, em verdade, o atravessador. Na realidade, o r.osso
produtor rural, especialmente o pequeno produtor, que nem sempre
tem acesso ao crédito, acaba vendendo desgraçadamente a sua
produção "na rama'\ "na folha'', porque não tem acesso ao crédito,
não tem apoio para a colheita. Se V. Ex• defendesse- permita-me
ai a gabolicc - e teria aí os meus aplausos, que se desse subsídio
dircto ao produtor, aí, sim. Mas, não a isenção, porque esta, sim,
iria heneficiar tão-somente os atravessadores, porque estes têm, de
fato, a estrutura de transporte, a estrutura de comercializaçào, nuncu tidas, nunca possuídas por aqueles que nem sequer têm os mt:ios
de produção, tal a sua fraqueza, tal o seu empobrecimento, rcitcradamentc mantido por todos os Governos, desde o Império.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Benedito
Ferreira, na realidade, desta tribuna várias vezes eu já censurei o
ICM porque ele dá uo industrial o crédito fiscal, dá ao comerciante o
crédito fiscal; e o agricultor não tem crédito nenhum. Ele puga o
tributo quando vende, e paga o tributo quando compra. O problema
é de emergência. Um quilo de milho, nu minha região, está por seis
cruzeiros. Tu\vcz vú para oito cruzeiros, ou dez crm~ciros. Aqui cm
Goiás agora na produçiio da sufru, quando se atingiu o pique, talvez
fique em dois crulciros, no múximo.
O:a, se o Governo liberar essa produção enorn1e de Goi:h.
acredito que vil i aparecer mui tu gente querendo levar o milho pmíl o
Norde!~le. E por incrível que possa parecer, o nordestinll escapa com
o milho nwravilhmamente bem, porque o milho dú o cuscus, o
milho d(l o pfw-Uc-rnilho, o milho dú uma série de alimentos
altarncatc vantajosos para o nordestino. Com o milho Uc Goiús, nl1s

podemos minorar a fome do nordestino, c ele pode atravessar todo
ano sem maiores prejuízos para a Nação.
Outro aspecto que quero discutir da tribuna, no dia de hoj•~
independente do problema alimentação, que eu considero de ult
significação, é o problema do dinheiro, estão falando em um dinhei
ro a fundo perdido, dado. (; um crime daf o dinheiro a fundo
perdido, dado ao agricultor do Nordeste. Eu considero um crime
porque o operário vai dizer o seguinte: "Bem, se o patrão recebe1
dado, por que é que eu vou trabalhar? Então, ele pode me dar tam
bém". Não, eu acredito que dar o dinheiro a fundo perdido ao agri
cultor, cinqUenta, sessenta, setenta, oitenta por cento, é um crime
porque o dar é uma maneira de desfibrar a criatura. Nós não precisa
mos de esmola, nós queremos sim, um crédito a longo prazo, con
juros módicos c carência para construirmos a nossa infra-estrutura
Mas, dar o dinheiro a fundo perdido vai morrer muita gente, pod•
ser que na hora que começar a dar a um vão ter que dar a todos. E e•
pergunto, será que vão conseguir tanto dinheiro para dar a mais d•
quatrocentos mil proprietários do Nordeste, a fundo perdido, dado
Gratuitamente? Não, Sr. Presidente e Srs. Senadores é precise
compreender que é uma medida extrema e altamente perigosa- da.
o dinheiro dado de mão beijada nós não estamos precisando - nó•
estamos precisando urgentemente do dinheiro, mas como emprés
timo, a longo prazo, com juros módicos, carência grande, aí sim, e1
concordo.
Outro aspecto: temos o Banco do Brasil, o Banco do Nordest•
que têm o cadastro, talvez, de 95% das propriedades do Nordeste. C
Banco do Brasil, principalmente, tem o cadastro de 95% das pro
priedades ...
O Sr. Dlnarle Mariz (ARENA- RN)- V, Ex• permite urr
aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Logo que conclui,
meu raciocínio.

... conhece os agricultores; temos a EMATER para preparar '
infra-estrutura, os projetas. Necessário seria o Governo autoriza1
todos os projetas elaborados pela EM ATER; que o Banco do Brasi
e o Banco do Nordeste financiassem, diretamente, com um prazo d•
20 anos, carência de 4 ou 5 anos, e juros a 2%. J: muito mais louvã
vel, muito mais lúcido, mais oportuno do que dar o dinheiro a funde
perdido. Sinceramente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, fico a pensar,
a meditar nas conseqUências desse dinheiro dado ao dono da terra.
Dar, por qué? Se nós vamos construir o açude, vamos construir a
barragem, a cerca? Não. Para dar, sinceramente, é uma maneira não
só perniciosa,como pcrigosissima.
O Sr. Benedito Ferrelru (ARENA - GO) um aparte?

Permite V. Ex•

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- V. Ex•, Senador
Benedito Ferreira, há de permitir conceder o aparte ao nobre Sena·
dor Dinarte Mariz e logo a seguir a V. Ex•
O Sr. Benedito Ferrclru (ARENA - GO)- Só queria com pie·
montar um raciocínio, sem prejuízo da prioridade do Senador
Dinartc Mariz.
4
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Pois não.
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- Pelo que entendi, e
tenho receio que V. Ex• tenha visto pelos jornais, talvez ligeira·
mente, c não tenha se apropriado bem da intençuo do Ministro do
Interior quando falou em dinheiro a fundo perdido. Ele referia-se.
segundo o que alcancei, e V. Ex• há de corrigir-me se o equivoco for
meu, é que esse dinheiro destinar-sc-ia àquelas obras dl~ infr:lcstrutura sem respostu econõmicu, como seria o caso, por c.\cmplo,
de açudes que sempre têm sido feitos, im':lriavclmcntc, çom n:curso~
pliblicos.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RNl -· "''""'' pliblko
uma coisa,tl parth.:ular é outra.

<
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O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - Quando disse a
V. Ex• citei como õgura ilustrativa os açudes públicos para constru·
çào de obras de infra-estrutura sem resposta econõmica, ou seja,
investimentos não remunerativos que os proprietúrios, evidente·
mente, se beneficiariam dirctamentc daquele investimento mas a
resposta, em termos de desenvolvimento econômico, r.m termos de
criação de empregos, em termos de desenvolvimenlo regionul
resultaria cm proveito, porque, na realidade, sabe V. Ex• que o
Estado, no caso do fazendeiro, é o eterno dono da propriedade, o
titular do domínio, ele é o posseiro or.cializado porque tudo que ele
produz ali rende tributos ao erário; quando ele vende a propriedade
paga tributos ao erário, quando ele morre, para transmitir aos seus
herdeiros também rende tributos ao erário. Vé V. Ex• pois que, se o
Governo se dispuser a cumprir essa promessa literalmente, como,
pelo menos eu a aprendi, ele nada mais faz do que dar ao produtor
rural do Nordeste os recursos para esse tipo de obra, não propriamente dar dinheiro simplesmente como parece que V. Ex• assim
compreendeu. Muito obrigado.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Benedito
Ferreira, o açude na nossa área é um investimento de alta
rentabilidade. O açude público sempre foi feito pelo Governo às
expensas dos cofres públicos. O açude particular, quem pode fazer
no Nordeste e fez até hoje, tem rentabilidade muito grande, pois ele
dá o peixe que hoje está por um preço absurdo. Um quilo de peixe
na beira do açude está por cinqUenta cruzeiros, Quem dú de comer
ao peixe? f: o próprio açude, que não custa nudu ao dono deste. Pois
bem, o quilo de peixe em certas ocasiões vale mais do que o quilo da
carne. O peixe então, através da piscicultura, é de alta rentabilidade
para quem tem o açude. Depois, tem a vazante. Nessa época, podese produzir o melão, a melancia, o jerimum, a batuta, os cercais. O
açude é de alta rentabilidade. O que acontece é que em cudu cem
agricultores, noventa e cinco não podem construir o açude, porque
os prazos são limitados, os juros são altos. Vai ter condições com
prazo de vinte anos, carência de quatro a cinco anos, juros u 2% ao
ano- e façam os açudes no Nordeste. Aparecerá a rentabilidade, c
duremos ao homem o direito de poder dever c pagar u sua dívida
contraída. Mas, dar, nobre Senador Benedito Ferreira, tenha paciéncia. Analise com profundidade o "dar". Essa é uma maneira de diminuir o homem, é uma maneira, sociologicamente falando, de.
arrastar esse homem para uma dir.culdade maior no dia do amanhã.
Tenho, por diversas vezes, dito desta tribuna que o dar desõbru a
criatura. O homem trabalha para ter o direito de dizer: sou pobre,
mas vivo às minhas custas. Na hora em que o pobre não pode ter o
direito de dizer que vive às custas dele, é um homem que perde o
interesse pelo labor, porque a única fonte que ele tem pura usufruir
renda e viver dignamente é o trabalho. Se o trabalho não dú a ele a
oportunidade de viver dignamente ele tem de pedir, tem de receber.
ele vai perder o amor pelo labor. E nu hora que o homem não tem
nada, só tem os braços para trabalhar, e perde o amor pelo labor, a
seguir ele vai perder todo o sentimento de pudor, porque ele vai
enganar, ele vai pedir e termina deixando de trabalhar.
Esta é a grande realidade da minha luta no Senado desde que
aqui cheguei. O que consta, hoje, nu minha região é que esse
dinheiro- 400 milhões- 80% é para dar ao homem e eu comecei u
ouvir um operário dizer: "se eu for trabalhar, c o dinheiro foi dado
pelo Governo, então cu vou trabalhar c o outro recebe o dinheiro
dado para me pagar?" Nilo dú pura entender Senador Benedito Ferreira.
Sinceramente como não dá para entender, porque nós do
Nordeste podemos pagar pura fazer o açude, fazer a barragem, fazer
a cerca, sim podemos pugar. Agora o que precisamos é pruzo c juros
módicos.
Isso é o que me traz Utribuna c cu ucrcdito que ninguém podcrú
me contratitar porque o que nós niio queremos é esmola. Agora, o~
juros que nós pugamos é que nós ntw temos rcnwhilidadc para
responder por eles, porque infelizmente indcpcmlcntc.: dos juros que
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sfw cscorchantcs vem o problema do !CM sobrecarregando o produto nas nossas miios cm 15%, com mais 2,5% do FUNRURAL,
totalizando 17,5%.
Pura que V. Ex• tenha uma idéia, cm cu da mil quilos de
algodão, 175 quilos são do Governo. E algodão õbroso na minha
área é altamente gravoso, c com a modificação da filosofia tributúria
ele se lransformou de gravoso em altamente deficitário.
O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA - RN)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB prazer.

RN) - Com o maior

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA - RN) - Concordo com
V. Ex•, quando diz que devemos pleitear empréstimos subsidiados,
em vez de doação do dinheiro. Mas, V. Ex• também há de convir
que o Governo não estú dando. Essa parte do fundo perdido tem
uma contrapartida do proprietário. Quando V. Ex• diz que o algodão, que é o principal produto da nossa região, é gravoso, V. Ex• cai
um pouco na contradição, pois se é gravoso, como (:que o homem
vai pagar. Quer dizer, se é gravoso, então, tem que ser subsidiado. O
Governo está procurando uma maneira de subsidiar: dar uma parte
u fundo perdido e dar u outra por empréstimo. Hú pouco tempo, citei que um amigo meu, de certa tendência, conwrsando comigo,
disse que "se chegássemos ao Governo c quiséssemos tomar conta
desle Pais socialmente, bastaria mandarmos c~ecutar a açi'io car·
torial". Perguntei a ele o que signir.cava cartorial. Ele Disse: "Curto·
riu! é executar as dívidas dos fazendeiros no Banco do Brásil".
Porque não há, hoje, neste País, principalmente na nossa região, ai·
guém que não deva ao Banco do Brasil e que não esteja atrasado.
V. Ex• sabe disso. Quantos proprietúrios no Rio Grande do Norte
jú não porderam suas propriedades vendendo, transferindo o débito
do Banco do Brasil para outro, para receber uma ninharia c o outro
assumir u responsabilidade. O Governo está, pela primeira vez na
História deste País, quanto às frentes de trabalho, que é o espectro
contra nós a tal indústria da seca, tão mulsinada através de séculos,
pela primeira vez está se corrigindo. Acho que o Governo merece
louvor ao invés de contestação. Acho que o começo, como o Sr. Ministro Mário David Andreazzu quer fazer, é ajustar um pouco a
maneira de fazer; é o modusfaciendi; é saber como executar. Mas, a
idéia é salvadora para nós, sobretudo moralmente. Mas, niio vamos
dizer que temos condições de pagar débito, porque, todo aquele que
receber dinheiro, para fazer estrutura nu sua fazenda, csturú pondo
dívida em cima de dívida. Não há um fazendeiro, no Rio Grande do
Norte, que não deva ao Banco do Brasil. Então, ele irá receber uma
divida, embora a juros totalmente subsidiados a 20 anos, mas será
uma dívida em cima das outras. E o Governo, ao invés de gastar
dinheiro com us frentes de trabalho, que nu da produzem. - V. Ex•
é testemunha- está criando um sistema em que poderá ter o retorno do dinheiro empregado, porque, nu hora cm que V. Ex• dú o
dinheiro c o homem desmutu a sua propriedade para aguardar a chuva e plantar, nu hora dn colheita, ele está retribuindo uo Governo
aquele dinheiro que ele lhe deu a fundo perdido. ConseqUentemente,
acho que V. Ex• que é um homem com os pé:s no chão, em relação a
nossa Regiiio, deve meditar um pouco em relação uo que isso signir.cu em beneficio da nossa gente. Era o que desejava dizer u V. Ex•,
principalmente ar.rmundo que o dinheiro a ser empregado sorú o
que estava reservado pura as frentes de trabalho. Esta história de
dizer que um homem vai trabalhar mas será um outro que irú ga·
nhur, V. Ex• examinando, verú que não tem procedéncia, porque o
homem vui trabalhar dentro du propriedade, recebendo o que rece·
bcria na frente de trubalho c deixa o serviço Jiscalizado, rcalizudo,
para que o Governo também tcnhu a sua contrupurtida na produçr1o
que vai ter daquele trabalho.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Entendo, Senador
Oinurtc Mariz, o scguint(!: que o ICM i: o grande rcsponsúvcl pelo
cmpohrccimcnto c endividamento da agricultura nordestina. E por
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verno dá o dinheiro, uma parte do investimento programado, pura o
proprietário aplicar c, concomitantemente, cominá-lo a ex.ecutar a
obra com parte de recursos próprios, em termos de resposta de ICM,
em cinco anos, se V. Ex• capitalizar os 17,5%, em cinco anos, o
O Sr. Dlnartc Mariz (ARENA - RN) - Estamos falando so· Erário Estadualjã se ressarciu ao montante do dinheiro dado. Então
brc seca. 1":. outro assunto.
veja V. Ex•: V. Ex• pós todo o dinheiro a 20 anos; mas, com 5 anos,
este
dinheiro jã terá sido devolvido para os cofres públicos sob a
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- to mesmo assunforma de ICM e FUNRURAL. Creio que, quando V. Ex• fala em
to.
dignidade, tem razão porque, se ainda hã uma região onde o homem
Então, o homem passou a sofrer o ICM de 18%, sobrecarregan- ainda não perdeu a vergonha, onde o homem tem vergonha de ser
do matéria-prima na sua mão. Ele empobreceu, Sr. Presidente c Srs. cobrado, ainda é na zona rural. O roceiro é ainda o homem que tem
Senadores, por conta de um imposto arbitrário, por conta de um dignidade. Eu não chegaria ao fanatismo do velho Adam Smith que
imposto que agravou a situação do produtor rural, principalmente dizia que é a única atividade verdadeiramente honesta, que é a única
do Nordeste.
que não comporta falsificação. Ele tinha muita razão, mas há outras
Eu estava em Mato Grosso àquela época- Mato Grosso é um atividades honestas. Mas, eu gostaria de enfatizar com V. Ex• que
Estado poderoso- esenti, 1967, 1968, o grande drama dos pecuaris- este dinheiro dado, doado, por cinco anos, aplicado com acomtas mato-gro;senses, quando foram pagar esse !CM de 18% sobre o panhamento, para que seja efetivamente aplicado na propriedade,
gado. Ora, se o Estado de Mato Grosso sofreu barbaridades, calcu- cm termos económicos, e de benefício público geral, será devolvido
lem o que não sofreu o Nordeste, que passou a pagar o ICM sobre aos cofres do erário. Logo, eu acho que a politica do Governo está
um produto que era gravoso, que é o algodão, o sisai, a mamona, o certa, desde que haja, efetivamente, aplicação de uma contr~partida
próprio boi. Porque o boi do Nordeste tem apelido, acompanha o de recursos próprios do proprietário rural.
proprietário para onde ele vai, porque é boi de cocheira, tem que se
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) - Meu Deus, será
dar a ele o que ele precisa comer porque as nossas pastagens são
que cu não soube me fazer entender? Porque, francamente, se o agripobres.
cultor pode pagar dinheiro, se o agricultor não quer nada dado, se o
Resultado: por conta desse !CM, empobreceu o nosso. agri- agricultor precisa fazer a sua infra-estrutura, se o Banco do Brasil e
cultor. Empobrecido o agricultor, então, o que o Governo tcna que o Banco do Nordeste conhecem o agricultor, se nós temos o órgão
fazer? Tirar o ICM desse agricultor. Numa seca como esta, querer do Governo, que é a EM ATER para preparar o projeto, por que
dar o dinheiro dado ao agricultor, considero um crime. Reconheço então este problema todo? O de que é preciso é acionar a EMATER
que vou me queimar no Nordeste, mas sou sincero comigo ~esmo e a preparar o projeto, emprestar o dinheiro, a longo prazo, com
só seria sincero comigo mesmo se respondesse desta Tnbuna o carência. Isto é o que se precisa fazer. Porque, sinceramente eu não
seguinte: o dar o dinheiro para fazer o serviço, n_o Nordeste, é uma acredito nesse dinheiro dado ao agricultor. Vão fazer politicagem da
maneira de deslibrar, viciar e, francamente, nua cabe na mmha pior espécie com este dinheiro. Ora, se até hoje no Nordeste, o
cabeça que o agricultor do Nordeste, homem de témp:ra, hom7m dinheiro emprestado é a coisa mais difícil do mundo, como vou acrecapaz, queira dado esse dinheiro. Não! O que ele deseJa e o dmhe11o ditar em dinheiro dado, Sr. Presidente! De maneira alguma. Eu não
a longo prazo e a juros módicos.
. .
acredito porque não acredito nesta gente. Até hoje, no Nordeste, o
Sim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, esse dmhe11o pode ser cm- dinheiro emprestado é difícil. O agricultor precisa de vinte mil cruprestado pelo Banco do Brasil e pelo Banco do Nordeste, que zeiros, arranjam cinco, tendo que dar trinta viagens ao banco, de
conhecem 0 nosso agricultor. Eles sabem que uma grande parte acaba gastando dez mil. Esta é a grande reaUdade! Ele gasta, muitas
desses agricultores estão sacrificados por cau~a do !CM. Ni~guém vezes mais dinheiro para ir ao banco contrair empréstimo do que o
me aparteia para confirmar? Não sei po; ~ue. Mas o ICM ~ alta- mesmo empréstimo que: ele conseguiu contrair. O povo é este mesmo
mente permicioso para agricultura braslle11a, porque o agncultor que está aí: não mudou, são os mesmos homens que não olham o inpassou a sofrer uma taxa de 18%, caiu para 15%, rn.as tem a taxa de teresse da Pátria, não vêem o Pais corno uma unidade só; voem o in2% do FUNRURAL. Hoje, pagamos 17,5% que mc1dem sobre o teresse de grupos, o interesse da politica, o interesse, enfim. subalproduto bruto nas nossas mãos. Dai, o nosso cmpobrec!mento. terno. E por todos esses interesses que ferem a própria soberania naAgora. esse empobrecimento não foi fomentado pelas secas nao.
cional, que venho à tribuna apelar para que o Governo, que tem o
Banco do Brasil, que tem o Banco do Nordeste, que tem a
O Sr. Dinortc Morlz (ARENA - RN) - Mas V. Ex• estú
EMATER, construa a infra-estrutura, emprestando o dinheiro a jufalando sobre a seca.
ros subsidiados e a longo prazo, com carência.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- A seca que estú ai,
O Sr. Evelásio Vieira (MDB- SC)- V. Ex• me permite?
i: uma conseqUência pc:riódica. Para ela, que virão outras, o que é
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Peço a V. Ex• não
que" tem que fazer? !'; preparar, justamente, ~ infra-estrutura das
permitir
mais apartes, porque ainda existem quatro oradores.
propriedades. Nisto o Governo está certo, vu1 ate"der. Mas preparar, dando o dinheiro dado, não. Niio •. Sr .. PreSJ.dente e. Srs. V. Ex• tem sete minutos para concluir o seu discurso.
Senadores, não há necessidade de se dar o dmhwo; ha necesSidade
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Poderia a V. Ex•
de fazer a infra-estrutura, com o dinheiro u longo prazo. repito, com permissão para conceder um último aparte ao Senador Evelúsio
carência, a juros altamente solisticudos.
Vieira.
0 Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO) - Permite V. Ex•
O Sr. Cunha Limo (MDB- PB)- Nobre Senador, também
um aparte?
gostaria de registrar u minha presença no discurso de V. Ex•
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Pois não.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Ouvirei V. Ex•,
0 Sr. Benedito Ferreiro (ARENA - GO) - Eu gostaria de após ouvir o Senudor Evelásio Vieira.
chamar a atenção de V. Ex• pura um fato: se o Governo Federal
O Sr. Evchlslo Vieira (MDB- SC)- V. Ex• e outros reprcisentasse 0 Estudo - vamos tomur o Rio Grande do Norte, como
paradigma - isentasse a agricultura deste Estad~ d~ ICM, o Go- sentuntcs do Nordeste, como os representantes de outras úreas que
verno Federal teria, forçosumentc, que dnr dmhctro ao fundo sofreram c que sofrem as conseqUêncius do transbordamento de seus
perdido pilru o Estndo, para compcnsú-Jo. Ora, veja V. Ex.•: se o Go· rios, não precisariam cstnr ocupando a tribuna c estabelecendo esse
que é que entendo? Porque a agricultura sofria o imposto de 5,7%
até 1976; transformado esse impmto em !CM, elevaram para 18%.
V. Ex• sabe disso.
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diálogo, se o Gov~rno, há muito tempo, tivesse criado neste País o
seguro agrário. Estamos solucionando esse problema, mas, infelizmente, o Governo da ARENA não tem a coragem para adotar essa
medida.

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Cunha Lima.
O Sr. Cunha J.ima (MDB - PB) - Nobre Senador Agcnor
Maria, estou vindo também, como V. Ex•, do Nordeste, onde passei
os feriados da Semana Santa, c pude, penetrando no interior do meu
Estado, constatar, in loco, o problema da seca que assola muitos
municípios da nossa Região. V. Ex• tem razão, quando postula essa
solução para o Nordeste, porque o de que necessitamos é preparar o
homem para enfrentar o problema das secas periódicas.
Apesar dos esforços, que reconheço, da SUDENE, do Banco
do Nordeste, do DNOCS, da EMATER, e outros órgãos que se
preocupam com o desenvolvimento nordestino, ainda não se conseguiu preparar o homem para enfrentar esse problema. Esperamos
que, com a contribuição do Governo, com os nossos protestos, os
nossos gritos, um dia se chegue a preparar o homem nordestino para
enfrentar a seca, que periodicamente acontece. Temos condições de
enfrentar esse flagelo com as construções permanentes de açudes e
barragens, construindo-se também silos trincheiras, perfurando-se
poços tubulares e realizando-se outras obras de infra-estrutura que
podem ajudar o homem, a sua família c ao seu rebanho, enfrentar as
agruras da seca.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado,
Senador Cunha Lima.
Na Região de Baixa Verde no Rio Grande do Norte, todo ano o
povo passa sede por falta d'água, c até hoje não construíram uma
rede de poços tubulares que atendesse às necessidades de água de
toda aquela região de Baixa Verde. Ora, o que o Governo teria de
fazer não é estudar mais plano algum; plano, esse Pais tem de mais,
o que se precisa fazer, de imediato, é autorizar os Bancos, do Brasil c
do Nordeste, a emprestar dinheiro com carência e juros módicos,
para que o homem faça a sua infra-estrutura c autorizar o DNOCS a
abrir poços tubulares, como V. Ex• acabou de dizer, cm todas as
áreas, onde realmente se faz necessário.
Sr. Presidente, reconheço que há vários oradores, mas a situação da minha Região é muito grave, e o de que disponho é essa tribuna. Eu sai hoje da minha Região, onde a situação é de penúria, c não
pode esperar que saia uma comissão depois, para elaborar planos
para salvar o Nordeste. O Ministro da Fazenda precisa autorizar o
Presidente do Banco do Brasil e o Presidente do Banco do Nordeste,
para que sejam contraídos empréstimos por prazo de 20 anos, com
carência de 4 ou 5 anos a juros de 2% aos proprietários daquela úrea.
Não é preciso estudar plano algum, planos nós os temos demais!
Sr. Presidente, Srs. Senadores, concluo, apelando mais umu vc7.
para que o Governo entenda que a hora é de sacrilicio c de
responsabilidade, mas responsabilidade c sacrifício para todos nós.
E sacrifício e responsabilidade para toda a Nação.
Agradeço a deferência da Mesa, e peço a Deus, na sua benevolência, que ilumine a consciência dos hbmens, que são donos do
Governo, e com objctividade, criteriosamente, resolvam o problcmu
dessa Nação. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Por permuta do Scnudor Evclásio Vieira, concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Governador da Paraíba decretou, hú poucos dias, Estudo de
Emergência em 35 Municípios, face à prolongada estiagem que atin·
ge grande parte dus Zonas do Serttto, do Curiri e de Curimutuú, com
gruvcs reflexos cconômicos e sociuis puru meu Estudo, pois ni1o só a
produção é altamente prcjudicndu, como tnmb(:m uumenta hastantc
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o número de desempregados, numa região que tem na m~o-de-obra
disponível um dos seus mais sérios problemas.
A providéncia resultou das informações sobre a situação climática c social daqueles Municípios fornecidos ao Governo pela
SUDENE, Comissão de Defesa Civil da Paraíba (CODECIPA) c Secretaria da Agricultura.
Os Municípios incluídos nessa situação de calamidade pública
são: Manaira, Princesa Isabel, Água Branca, Jericó, Riacho dos Cavalos, Brejo dos Santos, Catolé do Rocha, Brejo do Cruz, Belém do
Brejo do Cruz, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó,
São Sebastião do Umbuzeiro, São Joilo do Tigre, Camalaú, Serra
Branca, Silo João do Cariri, Cabeceiras, Barra de São Miguel, Boqueirão, Gurjão, Juazeirinho, Soledade, Poçinhos, Olivedos, Seridó,
Cu bati, Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Picui, Frei Martinho, Cuité,
Barra de Santa Rosa e Uiraúna.
Em toda essa extensa área, com a falta d'água, a lavoura vai
morrendo e o gado fica sem pastagem, obrigando os proprietários e
posseiros a tentarem adquirir ração para alimentá-lo, a preços proibitivas. Agrava-se, ainda mais o problema crônico do desemprego,
ficando centenas, senãó milhares de pessoas de braços cruzados, sem
terem o que fazer.
O Ministro do Interior anunciou a liberação de cem milhões de
cruzeiros, para o custeio de obras de emergência na Paraíba, no Ceará e no Rio Grande do Norte. Naturalmente, o p~ssoal aproveitado
deverá se dedicar à execução de projetas já aprovados pelos Governos da União ou dos Estados, visando a construção de açudes, canais de irrigação, poços, estradas vicinais, etc., para se evitar o dis·
perdicio dos recursos aplicados em frentes de trabalho improvisadas, como aconteceu no passado.
Segundo o programa elaborado pela SUDENE, para atender os
flagelados nesses três Estados, os proprietários de pequenas áreas,
até I00 hectares, receberão 80 por cento dos recursos do Governo, a
fundo perdido, e 20 por cento financiados para execução de obras
em sua Região; os proprietários de média propriedade, até
500 hectares, receberão 70 por cento dos recursos a fundo perdido, c
30 por cento financiados; os grandes proprietários, com áreas acima
de 500 hectares receberão 50 por cento dos recursos u fundo perdido,
e 50 por cento financiados.
A meu ver, Sr. Presidente, os grandes proprietários, acima de
SOO hectares não deveriam ser contemplados com recursos a fundo
perdido, dentro aliás da filosofia do Projeto Sertanejo que só permitiu a sua inclusão quando houvesse, ao mesmo tempo, como contra~
partida, um compromisso de que parte de suas terras fossem doadas
aos trabalhadores rurais ali fixados. Acho que, para esses, o Governo deveria se limitar aos financiamentos.
E, por falar cm empréstimos, cube também um apelo ao Banco
do Brasil e aos bancos particulares que operam no crédito rural da
Região, no sentido du prorrogação dos débitos dos agricultores c pecuaristas nas zonas atingidas pela seca, u exemplo do que jil fez o
Banco do Nordeste que jâ expediu cartas circulares às suas agências,
com essa orientação. Recomendou a direçào do BNB que os gerentes assegurem aos produtores localizados nos Municípios onde o poder público haja decretado estado de emergência n certeza de que o
banco lhes concederá composição de dívidus e novos créditos para
recuperação c prosseguimento das atividadcs agro-pastoris, de acordo com os prcju!zos apurados atruvés de vistoria nas propriedades.
Além disso, Sr. Presidente, faz-se mister tambi:m que o Governo Federal, através dos selares competentes, acionc um plano de
abastecimento de gêneros de primeira necessidade, para atender às
vftimus da seca, evitando, ussim, a cxploraçlio de intcrmcdiúrios int.:scrupulosos, a que ficum permanentemente sujeitas, racc à suu grande
fragilidade econômica.

O Sr. Cunha Lima (MDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte'!
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Ouço o nobre
Senador Cunha Lima.
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O Sr. Cunha Lima (MDB- PB)- Hll poucos instunlos, aparteando o nobre Senador Agenor Maria que versava sobre o mc.:smo
tema, fiz algumas considerações que não nos cube repetir agora, pois
já é do conhecimento do Plenário. Mas, quero aditar o meu apoio ao
pronunciamento de V. Ex• quanto à ajuda aos pequenos e médios
proprietários através do fundo perdido. f: uma necessidade c uma
questão de eqUidade e de justiça. E, continuando no apoio à análise
que V. Ex• faz da problemática que se repele vez por outra, cm nossa Região, quero dizer da importância c da responsabilidade que
tem o Governo no atendimento, às populações atingidas pela veemência da seca. Soube, ontem, ainda na Paraíba, que cm alguns
municfpios havia até ameças de invasões de nagelados às feiras, aos
mercados, aos armazéns. Isto representa uma questão de segurança
e o Governo deve procurar debelar os efeitos periódicos da seca no
Nordeste para diminuir os sofrimentos do povo daquela Região.
Muito obrigado a V, Ex•
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - O seu
depoimento é de alta valia pois V, Ex• é homem radicado em Campina Grande, de onde se pode ter uma visão panorâmica de toda a
situação do sertão do Cariri e do Curimataú,
Sr. Presidente, ao fazer o registro, nos Anais do Senado, da
dramática situação em que se encontram dezenas de Municípios da
Paraíba, diante da seca parcial que se abate sobre o meu Estado,
reivindico do Governo, em nome do povo sacrificado dos zonas
atingidas pelos danosos efeitos da estiagem, a maior urgência na
e>ccução das medidas já programadas acrescidas das sugestões que
ora faço, como o único meio possível de pelo menos atenuar o sofri·
menta dos nagclados c, bem assim, o tremendo impacto que esse
fenômeno climático mais uma vez, causa à economia do meu Estado
c de grande parte do Nordeste.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Evelásio Vieira.

O SR. EVELÁS/0 VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
A FUNARTE- Fundaçuo Nacional da Arte é, reconhecidamente, um dos institutos de maior importância cultural e, também,
de maior operosidade no Brasil. Ninguém, de boa fé, ignora a ação
notável que a FUNARTE vem exercendo, crccentemcnle, em todo o
País, ampliando a sua área de pcnetraçõo, que vai do Oiapoc ao
Chuí.
Embora contando apenas com dois anos e meio de exist~ncia,
instalada pelo ilustre Ministro Ncy Braga, a FUNARTE jit é uma
sigla conhecida c respeitada cm todo o Brasil, estando atualmente
com nada menos de 52 projetas cm execuçuo, em uma demonstração
inegável da capacidade do seu dinümico Dirclor Executivo Roberto
Parreiras, seguindo as dirctrizes do ilustre Presidente do Orgão, Dr.
José Cândido de Carvalho.
O que é de estranhar é que, enquanto outros órgãos são
combatidos por aluarem pouco, a FUNARTE está sendo acusada
de atuur muito. Estas críticas, inteiramente destituídas de fundumen~
to, visando, possivelmente, atingir a figuru do se1~ tnlcntoso Dirctor
Executivo, demonstram como se faz oposiçào gratuita c insensata
neste Pais. O que se quer é atacar o Governo e seus órgàos, até
mesmo quando estes utuum de forma excepcional, como é o caso da
FUNARTE.
A FUNARTE, como sabemos, é o órgilo executivo, daquilo
que é pluncjndo c coordenado pela Sccrctarin de Assuntos Culturais,
que funciona dentro do Ministério da Educaçõo c Cultura. Desta

forma, a FUNARTE não pode, nem deve, ser criticada, por se c>ceder em seus projetas, que não são de sua criação, mas, apenas,
confiados pura execução à sua eficiente equipe, liderada por Roberto Parreiras.
Vale ressaltar, inclusive, que os recursos financeiros da
FUNARTE <iio mínimos, cm comparação com o que apregoam os
seus críticos. O que acontece é que esses recursos são usados com
inteligência e, em conseqUência, o seu trabalho aparece muito. O
chamado "Projeto Pixinguinha 1979", cuja pr.i:-cstréia nacional está
marcada para o dia 1• de junho, num espetáculo no Teatro Dulcina,
no Rio de Janeiro, por exemplo, que divulga a arte musical brasileira
por todos os Estados, estando, por enquanto excluindo apenas Sergipe, que deVerá passar a integrá-lo ainda neste ano, no Governo
Augusto Franco, alcançou sucesso total entre toda a juventude nacional, que aplaude, participa c incentiva ativamcntc a sua pro mo·
çiio.
Mas este é, apenas, um dos 52 projetas. E todos eles estão sendo
ativados, gerando, por isso mesmo, uma acusação infundada de
gigantismo c dominação cultural, que estaria sendo perseguida pela
FUNARTE.Isso, entretanto, não existe. Apenas, a FUNAR~E funciona a contento, funciona bem, funciona, alcançando elevados
objetivos culturais que inspiraram a sua criação.
Quero, assim sendo, neste registro, contestar as críticas' descabidas que estão sendo feitas a FUNARTE, por grupos que, prcsumivelmente, estão insatisfeitos com o pleno sucesso deste valioso
instrumento governamental posto a serviço do desenvolvimento
cultural do Pais, e que, não .tenho dúvida, contará com todo o apoio
e estímulo do ilustre Ministro Eduardo Portela.
Não posso deixar de creditar, aqui, a minha confiança na sua
eficiente direçiio, assim como, na sua equipe de trabalho.
Em vez de fazer ataques sem sentido, contra a FUNARTE, os
seus críticos deveriam era contribuir, também, para a divulgação da
cultura em todos os quadrantes do BrasiL
Sr. Presidente, desde o início de minha vida pública. sempre me
preocupei com os problemas culturais c artísticos de nosso País. Eis
porque, tantas vezes, tenho falado sobre assuntos relacionados ao
setor, procurando dar todo amparo para o desenvolvimento cultural
e artistico do Brasil, estimulando quaisquer iniciativas positivas que
surjam, no terreno, tanto cm plano nacional, como no do meu Esta·
do.
Tive a felicidade de conviver, desde minha mocidade, com
grandes personalidades de sctor artístico e cultural brasileiro, privando da amizade de numerosos escritores, artistas, músicos e inte·
lectuais, de Sergipe e do Brasil. Sempre entendi que todos temos,
sobretudo quando na vida pública, compromisso com a cultura e a
arte, tão imensa sua importância para a qualidade de vida. E, num
País como o nosso, em processo de desenvolvimento, promover, esti·
mular de toda forma as atividades artísticas e culturais é dever de
que não escapam, nem mesmo os leigos, desde que imbuídos de senso·comum e preocupados com o seu futuro.
Estas palavras, relativas ao setor cultural e artístico, vêm, à
guiza de explicaçiio, com o propósito de expressar, aqui, minha
satisfaçi'io ao ver o Ministro Eduardo Portela manter, à frente da
Fundação Nncíonal de Arte- FUNARTE -. como seu Presidente, o Dr. José Cândido de Carvalho e, como seu Diretor Executivo, o
Dr. Roberto Parreira, que vem realizando um magnifico trabalho.
A FUNARTE é um exemplo de eficiência c ação que, em ve• de
reparos, merece os nossos elogios. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Tem a palavra o
nobre Senador Henrique de La Rocque.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Sr!i. Senudore!i:
O Ministro Delfim Netto nomeou representante do Ministério
da Agricultura no Estado de Suo Paulo, o ex-Deputado Federal André Broca Filho. Não pediu ser mais feliz u escolha. de vez que o
preferido também jú geriu a Sccrcturia de Agricultura do gr:1ndc Es-
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tudo de S~o Paulo. Mas não foi apenas nesse setor que Broca Filho
se revelou com quulidudes nlirmativas, as mais marcanlcs de homem
público. Em todas as Legislaturas, que pela confiança da gente
paulista, ele foi o seu representante, se destacou com brilhante atuaçiio. Presidiu vários órgãos técnicos da Câmara dos Deputados, en·
tre eles a Comissão de Segurança Nacional. Homem de absoluta confiança do ex-Governador Adhemar de Barros, dele recebendo as pro·
vas mais categóricas de apreço. Agora o titular da Pasta da
Agricultura, Ministro Delfim Netto, entregou-lhe o comando de se·
ter t~o importante na área paulista. Não temos dúvida de que ele
mais uma vez se desincumbirá com sucesso desta missão que, sendo
desafio, passa a ser empolgante.
Temos certeza do brilho e do acerto da sua gestão.
Eram as considerações Sr. Presidente, Srs. Senadores, que gos·
taria de fazer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavm
ao nobre Senador Bernardino Viana.
O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA - PI. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Brasília, sede dos tri:s poderes da União, é sem dúvida, a cidade
mais tranqUila e humana do País. O seu planejamento e construção,
de Lúcio Costa e Niemeyer, aos administradores que se sucederam
nestes 18 anos foram inspirados no sonho de D. Basco, realizado
por Juscelino Kubitschek.
Para aqui vieram, brasileiros de todos os Estados c estrangeiros
para a construção da maior realização do século. Brasília é a síntese
nacional e o pólo de projeção da nossa Pátria para o Exterior.
Louvamos sempre, os construtores anõminos desta cidade, os

candangos e pioneiros que aceitaram o grande desafio da transferência da Capital.
Os jornais de Brasília registraram a homenagem, a distinção
com que o colendo Tribunal Superior Militar, entre Ministros, Oficiais Superiores das tri:s armas, personalidades de destaque dos poderes Judiciário, Legislativo c Executivo, incluiu, na Ordem do Méri-

to Judiciário Militar, um autêntico Candango de Brasília que, desde
1957, se incorporou á epopéia, grandiosa e heróica determinação de
Juscelino, - German Lehm Muller, o nosso Germano, como é: conhecido por todos os que convivem com Brasília, desde a sua
construção.
Germano é: um Gentleman que no antigo e no novo aeroporto,
recebeu toda a população. Piloto privado e comercial brevetado pela
Escola Civil de Pilotagem -' Cochabamba e Lloyde Aéreo Boliviano, Administrador de Empresas pela Monagement Center do Brasil,
atuou em Brasília, como Gerente do Aeroporto da Real Aerovias e
da VASP, foi Coordenador Superintendente c Supervisor dos Serviços do Aeroporto, i: membro da CAC - lnfracro - Comissão
Aeroportuária Coordenadora em Brasllia. Membro da ASSEAC Associação dos Executivos da Aviação Comercial Brasileira desde
1969, Presidente do SKAL CLUB desde 1970 e Conferencista da
UPIS- Faculdade União Pioneira de lntergração Social.
O Candango e pioneiro Germano, ocupa hoje, desde I972, a
Superintendência Regional da VASP merecendo portanto a Distinção do Egrégio Superior Tribunal Militar que se vai somar as seguintes honrarias e medalhas com que foi agraciado:
Diploma c Medalha "Amigo da Marinha".
Diploma e Medalha conferidos pelo Ministério da
Aeronáutica.

Centcnúrio Santos Dumont- Comissuo Alto NívelSecretaria Executiva,

Diploma Presidência VASP- lO unos serviço.
1974- Diploma c Medalha Pioneiro c Construtor de
Brasil ia.
Mcdalhn Congresso Nacional cm Comcmonu.:~n ao
Congresso lntcrpurlamcntar de Turismo realizado cm
Brasit,a.
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Medalha Comité Nacional Português- Congresso Internacional SKAL CLUB.
Diploma e Medalha Ministério da Aeronáutica "Mérito Suntos Dumont".
1975- Certificado Congresso ABA V -

Associação
Brasileira de Agentes de Viagem- Porto Alegre- RS.
1976- Certificado Sócio Benemé:rico - Obra Social
da Pia União do Pão dos Pobres de Santo Antônio- Caxias, Maranhão.
Certificado Congresso ABA V- Associação Brasileira
de Agentes de Viagem- Fortaleza- CE.
Medalha e Diploma "Pacificador" - Ministério do
Exército.
Certificado de Reconhecimento - Ministério da
Fazenda.
Diploma Sócio Honorário Kennel Club do Brasil
1977- Medalha e Diploma Mérito de Brasília
Grau de Comendador.
Diretor Estatutos Comitê Nacional SKAL CLUB do
Brasil.
Ordem do Mérito Aeronáutico- Grau Cavaleiro.

O nome do Candango, Germano identifica-se com os transportes aéreos de Brasília e principalmente com a VASP.
Tenho a certeza de expressar o sentimento de reconhecimento
desta Casa, congratulando-me com German Lehm Muller, o nosso
Candango e pioneiro, consagrado com a versão brasileira de Germano. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Formulo apelo ao Governo no sentido de atender a justas
reivindicações dos servidores do Ministério da Indústria e do Comércio, que compõem o Grupo Tarefa daquele Ministi:rio.
São funcionários modestos, vítimas de graves injustiças, que
não podem deixar de ser sanadas. Na verdade, é incompreensível
que o Estado mantenha servidores cm situação tão vexatôria e ilegal
como é a daqueles que integram o Grupo Tarefa do Ministério da Indústria e do Comércio.
A eles se nega o direito de pertencer à Previdência Social, tal como não contam tempo de serviço, o que é prejudicial àqueles que já
possuem dez e mais anos de serviço.
Hã perto de cinco anos, os salários desses servidores sofre cstrunho e ilegal congelamento, como se a carestia não os atingisse e não

fossem vítimas da inflação. Sua sobrevivência se tornou quase impossível e vivem em condições de verdadeira miséria. Existem, mesmo, funcionários que percebem pouco mais da metade do salário mínimo.
Sr. Presidente, é: preciso que o Presidente da República se inteire da situação de extrema dificuldade desses funcionários do Ministério da Indústria e do Comércio, a fim de que determine, imediatamente, o atendimento das pretensões que expõem, inutilmente, há

quase cinco anos. O que pleiteiam é: justo c nada mais do que o cumprimento da lei: rcguralização do Grupo Tarefa; recolhimento de
contribuições ao INPS, desde a data de admissão de cada um; reajuste salarial a que fazem jus como todos os trabalhadores; recolhimento do PIS-PASEP; pagamento deférias c do 13• salário.
Silo reivindicações integrulmcntc upoiadus pela lei, que não pode ser desrespeitada pelo Estado, num lastim!ivel exemplo de exploração irnplac{lvcl do trubalho.
Aqui deixo, portanto, um apelo ao Chefe do Governo c ao Ministro Camilo Pcn:1, em favor dos trabalhadores modestos mas que
n~o podem continuar vitimas de tanta injustiça. (Muito bem!)
O SR. I'RES!DEI'\TE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Jutahy Magalh~cs.
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O SR. JUTAiiY MAGALHÃES (ARENA- BA. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadoros:
Dentre os problemas que nos inquietam, nesse momento, se encontra, angustiante, o da falta de alimentos. Já exportamos feijão,
milho, arroz e carne, c, agora, estamos importando todos estes
artigos, c até cebola. E nós, que temos nossa balança comercial desequilibrada, teremos que importar, neste ano, produtos de valor equivalente a um bilhão de dólares. E tudo isso como conseqUência da
diminuição sistemática da aplicação de recursos no setor agrícola. E,
mais que isso, da desatenção do poder público pela produção. Tem
havido a preocupação de exportar produtos agrícolas; mas, a hora
das dificuldades climáticas, como que o lavrador ficava entregue à
própria sorte. O desânimo tomava conta de muitos e o desinteresse
pela lavoura a que se dedicam, vinha a se verificar lamentavelmente.
O Presidente João Baptista Figueiredo adotou, porém, como uma
das suas metas prioritárias, o amparo à agricultura. E, para esse trabalho, convocou um homem público da inteligência, da ação c da
força criadora do Ministro Delfim Netto.
O Ministro da Agricultura é um administrador que viveu
sempre voltado para a área financeira. Foi Ministro da Fazenda em
dois Governos, tendo sido, anteriormente, Secretário da Fazenda
em São Paulo. Um Ministro da Fazenda, entretanto, não ê um administrador interessado, apenas, no jogo dos números, para a cobrança
de impostos c para a distribuição dos recursos arrecadados. Um
bom Ministro da Fazenda tem que ser economista, tem que se: interessar pela produção, sem o que não terá o que tributar. Não havia
razão, assim, para supresa de muitos, pela escolha de um ex-ministro
da Fazenda para se ocupar com os problemas agrícolas. E, pelas primeiras providências tomadas pelo Sr. Delfim Netto, se sente que ele
se encontra à vontade no novo setor. E se sabe que o importante é
plantar, é dar assistência técnica ao lavrador, é estimular a melhor
rentabilidade da produção, é assegurar preço justo ao produtor, é
facilitar o armazenamento, é dar escoamento rápido à produção
para os centros consumidores. E o Sr. Delfim Netto estú atento a
todos os dados do problema. Sob sua direção, o Ministério da Agricultura deixará de ser um órgão parado, mas dinâmico, pondo cm
funcionamento a capacidade de ação do povo que vive no meio
rural. Começou o seu trabalho dando provas de que sabe por onde
começar e onde buscar os elementos para que saiamos da condição
de povo sem alimento para o seu consumo. No descobrimento do
Brasil, a carta de Pero Vaz já dizia que "aqui em se plantando tudo
dá". E dá mesmo. Temos uma variedade de regiões, cada qual mais
propícia à semeadura, ora desta, ora daquela semente. O mal nesse
País-continente é que não se tem sabido utilizar as possibilidade de
cada área, assegurando ao produtor o preço justo e dando escoamento às safras.
O Ministro Delfim Netto vem de dar o primeiro passo, e acertado, em favor de desenvolvimento da produção. Ele sabe que hú, na
Bahia, uma região propícia à produção de cereais. Esta região, que é
produtora de milho e feijão, cm quantidade, vivia entregue à sua
própria sorte, apenas à capacidade de luta do agricultor. Não há, em
lrecê- esta a região baiana- grande quantidade de água. O rio
que a serve t: o rio Jacaré, de possibilidades modestas, quase um
riacho. Mas o lavrador da região, a suas custas, já vem fazendo a irrigação das suas fazendas. Com a abertura de poços e com a canalização de água. O Sr. Delfim Nctto foi, então, a lrccé. Levou em sua
companhia o Ministro Múrio Andreazza e o Governador Antônio
Carlos Magalhães. Quis, com isso, o Ministro da Agricultura dizer
no lavrador da regiilo que o Governo estur(t pre~entc, mnparundo o
seu trabalho. Tanto o Federal como o Estadual. E, mais que isso,
anunciou que o produto da área teria preço justo e que o poder público lhe asseguraria toda a compra du procluctio, Produzissem, pois
o que pudessem, que o seu esforço ntio seria perdido. E a regiiio,
com as medidas a serem adotadas, haver[J de 'iC tornar um grande
celeiro do Brasil. Na concentruçrto que, cntiio, que fe1 na cidade,
p:mt ouvir os propósitos do G~werno Federal, o Governador Ant~inio Carlos pediu que de., se o Ministro úgua à n:girto, c ljlll' esta 'ia·

bcria responder aos anseios do governo. O Ministro Mário
Andreazza comunicou, então, que um grande serviço de irrigação
será aberto em Irecô. 185 mil hectares seriam irrigados, com a aplicação inicial, cm vinte mil hectares, de três bilhões de cruzeiros. A
terra ô fértil, o homem da região é trabalhador e progressista. Ele
confia no solo e sabe retirar do solo aquilo que fará a grandeza do
Brasil.
Eu tive a oportunidade, anos atrás, de visitar, nos Estados
Unidos, a área do Vale de Columbia, no Estado de Washington. Era
uma região seca que havia se transformado numa grande produtora
de cereais, graças ao trabalho de irrigação. Pequenas propriedades,
tratadas pelos membros de uma família, produziam para o consumo
interno e para a exportaçUo. Era a unidade familiar mecanizada,
obtendo da sua lavoura a maior produtividade. Haja água em lrccô
que a produção aumentará e o Brasil não continuará a clamar por
mais alimentos, a base de cereais. O importante é que o poder
público dé à região a assistência de que carece. E, para-isso, pretende
o Ministro se servir de recursos imobilizados do Fundo PIS-PASEP.
Sem desviá-lo do setor industrial, será posto a serviço da produção
agrícola. O Ministro Mário Andreazza pretende levar os recursos do
Projeto Sertanejo a todos os rincões nordestinos, acendendo Ílovas
esperanças no nosso meio rural. Em vez de frentes de trabalho á
hora das secas, a possibilidade do trabalho em todas as horas. Em
vez de esmola, estímulo. E, o que é importante, retendo o nordestino
na sua terra, pondo lim ao êxodo rural que, ano a ano, vem empo~
breccndo o nordeste e fazendo o crescimento desordenado das
grandes cidades. Será a fixação do homem em seu meio, com assistência, com crédito, com orientação técnica. O Ministro Delfim
Netto não quer, apenas, quo o nordestino trabalhe e que produza. O
Governo não o abandonará, à hora da produção, assegurando-lhe
bom preço para o seu produto. Sedio criados, para isso, mecanismos
mais ágeis e eficientes, para a implantação, em larga escala, do seguro agrícola, para despesas eventuais do seu trabalho. O esforço do
Ministério vai se concentrar, também, na criação de: cinturões vcrde!i
em torno das capitanias, de modo a que fique a população servida
por produtos hortigranjeiros. Em Salvador, por exemplo, há áreas
ótimas para a implantação de um grande cinturão em terra do Estado, ocupadas ou arrendadas a particulares. Ãreas que, aos poucos,
estão sendo sacrificadas pelos planos de urbanização, para a construção de chácaras de lazer que nada produzem para o consumo de seus
proprietários.
O nordestino não ó apenas o forte, da expressão de Euclides da
Cunha. Ele é trabalhador, e com uma vocação de trabalho voltada
para a terra. f: um capital humano da maior importância para o
desenvolvimento nacional. O Presidente Figueiredo já declarou que
o Estado de miséria do Nordeste não pode continuar, e tem, como
uma das suas metas prioritárias, o desenvolvimento da agricultura
nacional. E confiou este trabalho a um homem da inteligéncia e da
ação do Ministro Delfim Netto que, no seu primeiro mês de trabalho, já põe em prova sua capacidade de açào c sua disposição para
retirar o país da 4 situaçilo de carência de alimentos em que se encontra. O que ni10 é possível é continuar a importar feijão, milho,
arroz e cebola. Temos terra, e boa terra, c temes os melhores braços
para o trabalho do solo. f: trabalhar. f: pôr em execução um plano
de desenvolvimento. E, para isso, confiamos na ação do Ministro
Delfim Netto. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar u presente sessão, designando para a próxi~
mu u seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, cm turno único, do Requerimento ní' H~. de 1979, lill
.'lcnador Henrique de La Rocquc, solicitando a transcriç~to, no~
Anuis do Senado Federal, de editorial do jornal O Gloht~, 'illb u títu-

e I !Millfll
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lo "União Contra o Crime", focalizando a disposição do Senhor
Ministro de Estado da Justiça no sentido de coordenar um esforço
nacional no combate i\ criminalidade.

(*)
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ATO DA COMISSÃO DJRETORA
N• 15, DE 1979

A Comissão Diretora do Senado Fed~ral, no uso de suas
atribuições regimentais e à vista dos Ates n•s 8, de 1976, c 14, de
1976, da Comissão Dirctora, resolve:
Discussão, cm turno único, da Redução Final (oferecida pela
Art. I' " extinto o Quadro Suplementar CL T, criado pelo
Comissão de Redução cm seu Parecer n• 28, de 1979), da Emenda
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 38, de 1978 Ato n• 14, de 1976, da Comissão Diretora.
(n• 3.433(77, na Casa de origem), que dâ nova redução aos artigos
Art. 2• O Quadro de Pessoal CL T, aprovado pelo Ato n• 8,
35 c 36, da Lei n• S. 700, de I • de setembro de 1971, que dispõe sobre de 1976, da Comissão Dirctora, passa a vigorar com as alterações
a forma c a apresentação dos Símbolos Nacionais.
constantes das tabelas anexas.

-2-

-3-

Art. 3• Aos atuais servidores que, cm decorrência da aplicaDiscussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 46, ção deste Ato, passarem a perceber, mensalmente, retribuição total
de 1978 (n• 973/75, na Casa de origem), que dispõe sobre a duração inferior a que vinham auferindo, serâ assegurada a diferença, como
da jornada de trabalho do pessoal da Caixa Econômica Federal, ten· vantagem pessoal, nominalmente identificável, na forma do art. 4•
da Lei Complementar n• 10, de 1971, que será absorvida progr~ssi
do
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 501 e 502, de 1978, das vamente, pelos aumentos supervenientes.
Comissões:
Art. 4• Este Ato entra em vigor na data de sua publicação,
-de Lealslaçio Social, c
com efeitos a partir de. I' de março de 1979.
-de Finanças.
Sala da Comissão Diretora, 5 de abril de 1979. Luiz Viana,
Presidente - Nilo Coelho - Dlnarte Mariz - Alexandre Costa -4Gabriel Hermes- Lourlval Baptista- João Bosco.
Discussão, cm turno único, (apreciação preliminar da constitu·
cionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje·
to de Lei do Senado n• 7, de 1976-Comp1ementar, do Senador
T"CNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL
Itamar Franco, que veda qualquer modificação na Legislação Elei·
torai, até um ano antes das Eleições Federais, Estaduais ou Munici·
pais, tendo
Lotação proposta
Referência
Classe
Salário CrS
PARECER, sob n'45, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com vo·
22
7.405,00
A
33
to pela injuridicidade dos Senadores Tancredo Neves e Nelson
Carneiro.
Classe A (Salârio Cr$ 7.405,00)

-5Discussão, em turno único (apreciação preliminar da constitu·
cionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje·
to de Lei do Senado n• 322, de 1978-Complementar, do Senador
Vasconcelos Torres, alterando a Lei Complementar n• 34, de 1978,
que dispõe sobre casos de aposentadoria compulsória, no grupo-di·
plomacia, código D-300, tendo
PARECER, sob n• 46, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

Relação Nominal:
16- Luiz Antônio Soares Laranja
17 - Otto Magalhães Neto
18 - Virgínia Maria de Faria Laranja
19- Zélia Maria de Novaes Carneiro Campelo
20 - Andréa Lins de Albuquerque Pereira
21 -Maria Nilza Pereira da Silva
22 - Deuzãlia Azevedo Rodrigues

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Está encerrada a
sessão.
(Levanta-se a ses<ào às 18 horas e 27 minutos.)
(*) ATO DA COMISSÃO DIRETORA

N• 14, DE 1979

ASSISTENTE LEGISLATIVO
Classe

Lotação proposta

Referência

Salário CrS

A

11

26

5.259,00

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas

atribuições regimentais, resolve:
.
.
Art. t• São reajustados cm 40% (quarenta por cento), a partir
de 1• de março de 1979, os atuais valores das funções gratificadas do
Quadro de Pessoal do Senado Federal, resultantes da aplicação do
preceituado no Ato n• 3, de 1978, da Comissão Diretoru.
Art. 2• Este Ato entra em vigor nu data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 5 de abril de 1979. - Lulz Viana - Nilo
Coelho - Dlnarte Mariz - Alexandre Costa - Gabriel Herme• Lourlval Baptista- Joílo Bosco.
(•) Hepublicudo por huver su(do com incorreções no JJCN, St:~ào 11, c.Jc h de
uhril de 1979,

Classe A (Salário CrS 5.259,00)
Relação Nominal:
02- Paulo Henrique Ferreira Bczerr•
03 - Betson Rodrigues de Souza
04 - Lori Funton
05- Carmélia Lima de Souza
06- Ana Mario Domingues dos Santos
07 - Sydia Cãssiu Stein
OH- Elicte de Souza Ferreira
09- Mnria Bentriz de Andrade
10- Edison Alves
II -Antônio Pereira Coelho

\
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AGENTE ADMINISTRATIVO

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Classe

Lolaçuo proposta

Referência

Salário CrS

Clossc

Lotação proposta

Referência

Salário Cr5

A

80

24

4.769,00

A

13

24

4.769,00

Classe A (Salário Cr$ 4.769,00)

Classe A (Salário Cr$ 4.769,00)

Relação Nominal:
42 - Ana Scaramela Viana
43 - Osvaldo Palheiros Vianna
44- Jerusa de Oliveira Rêgo
45 - Florinda da Silva
46- Roberto Mello de Medeiros
47- Maria Vitória Sussekind Rocha
48- Irene Pereira de Mello
49 - Antônio Felix Pereira

Relação Nominal:
10- Terezinha de Jesus da Rocha Fonseca
II -Maria da Glória de Souza Soares
12- Geralda de Almeida Amaral
MOTORISTA OFICIAL
Classe

Lotação proposta

Referência

Solário CrS

A

47

14

2.931,00

Classe A (Salário Cr$ 2.931,00)
DATILOGRAFO

Relação Nominal:
47- Braz Elias de Araújo

Classe

lotação proposta

Referência

Salário CrS

A

50

16

3.230,00

Classe A (Salário Cr$ 3.230,00)
Relação Nominal:
20- Eni Soares laranja
21 - Francisco das Chagas Alves
22- Valdivino Lopes de Oliveira
23- Mário Gouvêa
24- Juracy de Barros Monturil
25- Maria José da Silva
26- Ozório Anchises
27- Paulo Roberto Granado Pimentel
28- João Augusto Ferreira Neto
29- Guida Fontigallat de Castro
30- Helena Maria da Silva Santos
31- Maria de Fátima Pereira Santos
32- Alcidcs Santos Granado da Silva
33- Waldir da Silva Couto
34- Marlina de Souza Ultra
35- Maria dos Santos Moniz
36- Francisco Wilbur Pi mente! Pinheiro
37- Maria Emilia de Barros

AGENTE DE PORTARIA
Classe

Lotação proposta

A

94

Referência

Salário CrS
1.887,00

Classe A (Salário Cr$ 1.887,00)
Relação Nominal:
82- Zacarias Alves de Siqueira
83 - Luiz Antônio dos Santos
84- Florisvaldo Miranda Damasceno
85- Terezinha Sampaio Grangeiro
86- João Martins da Silva
87 - Antônio Ribeiro da Cunha
88 -João Hermínio de Andrade
89- Damião Canuto da Silva
90- Francisco Catingucira Leite
91 - Leci Gabriel da Rocha
92- Valdemar Bezerra de Azevedo
93 - Tarcísio Barroso de Pinho
94- Olinda Costa Bilega
(•) Republicado por haver saído com incorrc:çõcs no DC\', Scçjo 11, de 6 Ut:
ubrildc\979,

AGENTE DE SEGURANÇA LEGISLATIVA
Classe

lotação proposto

Rcfcrêncio

Sohirio CrS

A

60

21

4.120,00

Classe A (Sal!orio CrS 4.120,00)
Rclaçilo Nominal:
45- Leopoldo Augusto de Santana
46- Jorge Gonçalves Soares
47- Manoel Alves Barbosa

(•) ATO DA COMISSÃO DIRETORA
No !6, de1979
Reajusta os valores das rcfcrênch1s de salários dos servidores contratados do Senado Federal, e diÍ outras providên·
elos.
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua compe·
tência regimental, resolve:
Art. I• São reajustados cm 40% (quarenta por cento) os valores das rcferôncins de sulãrios dos servidores integrantes do Quadro
de Pessoul CLT.
Art. 2' Ao difcrençus sulnriais percebidas nu forma do art. 4•
do Ato da Comissão Dirctom n• 8, de 1976, e rcsultuntcs da aplica·
ção do disposto no artigo 2• do Alo da Comissão Dirclorn n' 2, de
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1978, serão absorvidas pelo reajustamento or:o concedido, na mesma nimo fixado pelo Poder Executivo, o correspondente rcàjustamento
base percentual referida no art. I• deste Ato.
será automaticamente feito, aplicando-se ao pessoal do Quadro
§ 1• As diferenças salariais a que se refere este artigo de valor CLT o disposto no art. 2• da Lei n• 6.626, de 2-4·1979, publicada
igual ou inferior a CrS 100,00 (cem cruzeiros) serão absorvidas intc· no Diário Oficial de 3-4-1979.
gralmcnte, de uma só vez.
Art. 5• Os reajustamentos de salários concedidos pelo presente
Ato
vigoram a partir de J• de março de 1979.
§ 2• O valor da absorção a que se refere este artigo, em nenhuArt. 6• Este Ato entra cm vigor na data de sua publicação.
ma hipótese, poderá ser superior a 30% (trinta por cento) do reajusta·
Art. 7• Revogam-se as disposições em contrário.
mente concedido ao servidor.
Senado Federal, 5 de abril de 1979. - Luiz Viana- Nilo CoeArt. 3• C:: reajustado em 40% (quarenta por cento) o valor do
salário de Secretário Parlamentar, a que se refere o Ato n• 12, de lho- Dinarte Mariz- Alexandre Costa - Gabriel Hermes - Lourhal Baptista- Joiio Bosco.
1978, da Comissão Diretora.
Art. 4• Nu hipótese de qualquer servidor do Quadro CLT do (') Republicado por haver saldo com incorrec;õcs no DCN- Seçüo Jl, de 6 de abril
Senado Federal passar a perceber salário inferior ao maior salário mi· de 1979.

ATAS DE COMISSÃO
COMISSÃO DIRETORA
I• REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 9 DE JANEIRO
DE 1979
Sob a Presidência do Senhor Senador Petrónio Porteila,
Presidente, presentes os Senhores Senador José Lindoso, PrimeiroVice-Presidcnte, Senador Amarai Peixoto, Segundo-VicePresidente, Senador Mendes· Canaie, Primeiro-Secretário, Senador
Mauro Bcncvides, Segundo-Secretário. c Senador Henrique de Lu
Rocquc, Terceiro-Secretário, às dez horas e quarenta minutos do dia
nove de janeiro de mil novecentos e setenta e nove, reúne-se a
Comissão Diretora.
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador
Renato Franco, Quarto-Secretário.
O Senhor Secretário da Comissão lê a Ata da Reunião anterior
que, em seguida, é aprovada sem debates.
.
O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos c concede a
palavra ao Senhor Segundo-Secretário, que relata os seguintes
processos:
Requerimento sem número, cm que Silvio Hauugcn Soares,
Assistente Legislativo, Classe "B", do Quadro Permanente, solicita
sua inclusão no cargo de Técnico cm Comunicação Social.
Historiados os antecedentes, inclusive a aprovação do
requerente em testes de desempenho funcional, para fins de
enquadramento, realizados cm 1974, bem assim constada a existência de vaga na Classe "A" da Categoria Funcional pretendida,
decorrente do falecimento do servidor Bcriio Dantas, a matéria,
merece parecer pelo atendimento da reivindicação com base no
princípio da eqUidade nos temos de Ato que submete à apreciação
da Comissão Diretora. Após amplamente debatido o assunto, sem
votos discordantes o parecer é aprovado, assinando-se o respectivo
Ato, que vai à publicação.
Processos n• 006012 77 9, cm que Francisco de Menezes Dias
da Cruz c outros módicos solicitam redistribuição dos seus cargos.
Após discussão preliminar, a matéria é entregue ao exame do
Senhor Primeiro-Vice-Prcsidente.
.
A Comissão Diretorn, considerando que o Projeto de
Resolução regulamentando a Progressão c a Ascensão funcionais
teve suu apreciaçilo final sustada, gerando-se desta medida uma série
de problemas de frustração c dcsestfmulo entre os servidores da
Casa impedidos de melhorarem funcionalmente, sabedora, também,
da existência de vagas e claros de lotuçuo, bem assim do levantamento procedido peiu Subsecretaria de Pessoal, com a relação
nominal dos servidores pela sua ordem de antigUidade, resolve, cm
munifcstnçào unânime, autorizur o Senhor Presidente a preencher
todas us vagas c claros do Quadro Permanente do Senado Federal,
segundo o critério da antiqUidadc.
Com a pulavra, o Senhor Tercciro-Sccrctúrio rclutu requerimento cm que o Senhor Senador Itumur Franco solicita informações

ao Banco Centrai do Brasil relativas à dívida externa brasileira. O
Relator, à vista do cswbelccido no art. 239 do Regimento Interno.
da existência de matéria legislativa pertinente em tramitação na
Casa. e, ainda, lembrando que o recurso interposto pelo nobre
Senador Dirceu Cardoso, cm caso idêntico, continua aguardando
parecer da douta Comissão de Constituição e Justiça, manifesta seu
ponto de vista no sentido do requerimento em exame ter o seu trãmi·
te sustado, aguardando-se a manifestação do Plenário sobre o recurso retrocitado. O Parecer é aprovado, sendo votos vencidos os
Senhores Segundo-Vice·Presidente e Segundo-Secretário.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor
Primeiro-Vice-Prcsidente, que emite parecer sobre os seguintes
assuntos:
Requerimento sem número, em que o Senhor Senador Itamar
Franco solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre critó·
rios de cálculos para rendimento das quotas do PIS c,
Requerimento sem número, pelo qual o Senhor Senador Evelásio Vieira solicita informações ao Poder Executivo sobre problemas
económico-financeiros que teriam ocorrido na PETROBRÁS.
O Parecer do Relator é aprovado, resolvendo a Comissão
Dirctora adotar idêntica medida à tomada quanto ao requerimento
relatado pelo Senhor Terceiro-Secretário, por conseguinte sustandose a sua tramitação atê o pronunciamento do Plenário, na espécie.
Projeto de Resolução n• 53, de 1977, que assegura às entidades
de classe o direito de se pronunciar sobre proposições cm andamento no Senado c disciplina esse direito.
A Comissão Dirctora, após minucioso exame da matéria.
acolhe o Parecer favorável do Relator, pela aprovação do Projeto
nostermos da Emenda n• I, da Comissão de Constituição c Justiça.
Projeto de Resolução no 159, de 1977, que acrescenta dispositi·
vo ao parágrafo único do art. 274. do Regimento Interno do Senado
Federal.
A Comiss'ão Diretoru adota o Parecer do Relator. pela aprovação do Projeto, nos moldes da Emenda Substitutiva n' I. da
Comissão de Constituição e Justiça.
Processo n' 000483/77. em que Tenissoy de Araújo Lima.
Tónico em Legislação e Orçamento, solicita transformação de seu
emprego em cargo do Quadro Permanente.
Em manifestação unânime, a Comissão Dirctora aprova o Pare&
ccr do Relator, pelo arquivamento do Processo, por falta de amparo
legai e inoportunidade do pleito.
Processos n•s 004919 76 9 c 002018 78 O, pelos quais Luiz
Fernando Lapagcsse Alves Correu c Josué Tonanni Neto, Técnicos
cm Comunicação Social, Classe "A", solicitam transformação dos
seus empregos em cargos do Quudro Permanente, bem assim pugamcnto dus diferenças correspondentes à prctcnsUo, a purtir de
JO.I 1·74,
O Sr. Relutar emite parecer propondo o arquivamento da maté·
ria, pclu inoportunidude c fultü de amparo lcgul. A Comissfio
Dirctora nprovu o Parecer, sem votos discordantes.
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Ainda com a palavra, o Senhor Primeiro-Vice-Presidente
submete à Comissão os processos nos. 002997 !76 e 002998/76, mediante os quais Josó Gomes, Agente Administrativo, e Olavo de
Souza Medeiros, Mestre, do Quadro Permanente, solicitam retilica~
ção dos seus enquadramentos para a Categoria Funcional de Técnico Legislativo, Classe "C". Em seu pronunciamonto, o Relator,
reconhecondo quo os requerentes não podem obter deferimonto para
Processos n•s. 005381/76, 002399/77 e 005447 77 I, através Técnico Legislativo, em virtude de lhes faltar a escolaridade exigida,
dos quais Raimundo Nonato de Brito, Artífice Especializado, Classe niio obstante, recomenda. o deferimento da pretensão formulada,
"8", do Quadro Permanente do Senado Federal, e outros, solicitam mas para a Categoria Funcional de Assistente Legislativo, Classe
retificação de seus enquadramentos para o cargo de Agente de Sogu- .. C'\ Referência 41, considerundo tratar-se de antigos servidores da
C~sa: com manifesta dedicação excepcional ao trabalho, invulgar clirança Legislativa,
Comunicando à Comissão que, ao receber para opinar os dois Cicncm e cxação no cumprimento do dever, cada um com vasta folhu
primeiros processados, sabedor da existência, na Casa, de outros ca- de serviços prestados ao Senado Fedoral.
sos idênticos aos apresentados, por uma exigência dos princípios da
Sem votos cm contrário, a Comissão Diretora dofore o pleito,
eqUidade tendo determinado se procedesse a um levantamento de nos termos propostos pelo Relator, assinando o Ato correspondente
quantos houvessem, o Senhor Relator emite parecer favorável ao que, em seguida, vai à publicação.
deferimento do pleiteado, nos termos do Ato e Relação Anexa que
O Senhor Sogundo-Secretãrio apresenta à Comissão parecer
oferece à apreciação dos seus pares. A Comissão Diretora, após favorável sobre proposta do Sr. Chefe do Sorviço de Segurança, a
considerar minuc1osamentc os argumentos alinhados no pronun- qual conta com o endosso do Sr. Diretor da Subsecretaria de Serviciamento do Senhor Relator, resolve aprovar o Parecer favorável ços Gerais, em virtude de mérito solicitando a altoração do Contrato
de Trabalho do sorvidor Hélio Lima do Albuquerque, Artífice Espeapresentado.
A seguir, o Senhor Primeiro-Secretário usa da palavra para rela- cializado do Quadro de Pessoal CL T para Agente de Segurança
Legislativa, Classe "A",
tar as seguintes matérias:
A Comissão Diretora aprova o Parecer, deferindo a solicitação,
Processos n•s 004524 78 Oe 003685 78 O, em quo Nilton Malta do Nascimento, Agente de Portaria, Classe "C", do Quadro de nos termos de Ato que, em seguida, é assinado e vai à publicaç~o.
Finalmonte, o Senhor Primeiro-Vice-Presidente oforece à delibePessoal CLT., solicita alteração de seu Contrato do Trabalho para
ração de seus pares, nos casos de Celina Sassi, Jost: Silvério AssunMotorista Oficial.
çüo e José Francisco Cupert'mo, todos Assistentes Legislativos, os
O Parecer favorável é aprovado pela Comissão Diretora.
Processo n• 004603 78 8, mediante o qual Crispim de Oliveira, dois primeiros Classe "b", e o último Classe c, exposição de motivos
Agente de Portaria, Classe "C", do Quadro de Pessoal CLT., requer propondo a retificação dos sous enquadramentos nominais na Catealteração de seu Contrato de Trabalho para Artífice Espocializado goria Funcional - Médico, Classe "a", Referência 43, Grupo Outras Atividades de Nível Superior, do Quadro Permanonte do
(Mecânico).
Senado Fedoral, mas sem que haja aumento do total geral de claros.
A Comissão Diretora aprova o requerido.
Argumenta o Relator, em favor desta modida, que, ao tempo das
Processo n• 002268 78 7, em que a Subsecretaria Financoira
provas de suficiência aplicadas pela COREGE, estes servidores,
encaminha requerimento do servidor Vicente Sebastião de Oliveira,
embora ainda não possuíssem diploma, já prestavam serviços de
Contador, Classe "A", do Quadro de Pessoal CLT., solicitando a
natureza médica à Casa, tendo deixado de ser benoliciados tãotransformação do seu emprego em cargo do Quadro Permanente.
somente por um desencontro temporal na conclusão de s~;;u::; cursos
A Comissão Diretora, acolhendo as ponderações do Relator
de Medicina.
quanto à situação pessoal do requerente, merecedora de correção,
A Comissão Dirotora resolve acolher a proposta nos termos do
determina o seu posicionamento em classe superior, da requerida
Ato que, em seguida, é: assinado e vai à publicação.
Categoria Funcional, mantido o mesmo regime jurídico.
Nada mais havendo u tratar, às doze e trinta horas, o Senhor
Processo n• P0-403/77. relativo à contratação de OctáviO Presidento doclara, encorrados os trabalhos da Reunião, pelo quo,
Loureiro de Medeiros, servidor do Quadro de Pessoal CL T da Casa, eu, Aiman Nogueira da Gama, Diretor-Geral do Senado e Secretápelo PRODASEN, mediante transferência de sou Contrato de rio da Comissão, lavrei a presente Ata que, cm seguida, ~ assinada
Trabalho da Secretaria para aquele órgão supervisionado, a fim de pelo Senhor Presidonte c vai à publicação.
desempenhar a função de Responsável pela Manutonção do CompuSala da Comissão Diretora, 9 de janeiro de 1979. - Petrônio
tador de Votação do Plenário do Senado Fedoral, ora encargo do Portella, Presidente,
PRODASEN, além de outras tarefas relativas à implantação da
Coordenação da Rede de Toleprocessamento.
2• REUNIÃO ORDINÁRIA,
Sem votos discordantes, a Comissão Diretora aprova o Parocer
REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 1979
favorável do Relator.
Sob a Presidência do Senhor Senador Petrônio Portella, PresiProcesso submetendo à Comissuo Diretora o novo Regulamendente, presentes os Senhores Senador Jos~ Lindosc.-, Primt:iro-Viceto do Centro Gráfico (CEGRAF).
A Comissão Diretora, dopois de minucioso exame preliminar Presidenle, Senador Amaral Peixoto, Segundo-Vice-Presidento, Seda matéria, em virtude de sua complexidade, resolve deixar a nador Mendes Canale, Primeiro-Secrot{orio, Senador Mauro Beneviapreciação quanto uo seu mérito para a próxima Reuniria, a realizar- des, Segundo-Secrotário, e Senador Henrique de Lu Rocque, Terceiro-Secretário, às dezesscis horas e quarenta e cinco minutos do dia
se dia 29 dejnnciro corrente.
Prosseguindo nos trabalhos, o Senhor Primeiro-Vice-Presidente vinte c nove de janeiro de mil novecentos e setentu e nove, reúne-se a
apresenta exposição sobre a situação dos Serviços Médicos do Sena- Comissão Diretoru.
Deixa de compurecer, por motivo justificado, o Senhor Senador
do Federal e do Centro Gráfico (CEG RAF), propondo sua umficaçào, tendo cm vista u próxima construção do Ambulatório Médico, Renato Frunco, Quurto-Sccrc:tllrio.
O Senhor Secretúrio du Comissrto lê •• Ata da Reunif1o anterior
com o nprovdtumcnto dos proliss10nais daqudc órglio supervisioque, cm seguida, é aprovada sem debate!>,
nado na equipe que compor(! a suu \otaçi\o,
O Senhor Presidente declara ubcnos os trabalhos c çonccde a
A Comissfto Dirctora aprova o Parecer, nos termos do Ato qut:,
palavra ao Senhor Prlmeiro-Sccrctúrio que apresenta aos seu~ pare~
cm seguida, i: assinado c v~IÍ ~ publil::lcfw.
Processos n•s 004944/78 o 0024377/75, cm que João Aurcliano
Filho e Orlando de Sá Cavalcante, Assistentes Legislativos, Classe
.. C''. aposentados, solicitam revisão de seus proventos, respectivamente.
Pela unanimidade dos presentes, a Comissüo Diretora aprova o
Parecer favorável do Relator.
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a questão da Ajuda-de-Custo para Transporte no Estado, a ser desti·
nada aos Senhores Senadores.
A Comissão examina minuciosamente o assunto c delibcru
adiar a decisão até promover consultas à Câmara dos Deputados, a
fim de se ftxnr um quantitativo igual pura as duas Casas do Congresso Nacional.
A seguir, o Senhor Segundo-Secretário usa da palavra para
submeter à apreciação da Comissão, com seu parecer favorável, pela
aprovação, as Contas da Administração relativas ao Quarto Trimestre de mil novecentos e setenta e oito. Esclarece, no seu pronuncia·
mento, que a matéria já foi objetívo de cuidadosa verificação c se encontra perfeitamente instruída, inclusive contando com parecer, pela
aprovação, emitido pelo Senhor Auditor do Senado Federal.
A Comissão Díretora, após estudar minuciosamente o assunto,
pela unanimidade dos presentes, resolve adotar o Parecer,aprovando as Contas da Administração relativas ao Quarto Trimestre de mil
novecentos e setenta c oito.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor
Primcíro-Více-Presídente, que se manifesta sobre as seguintes matérias:
Processo n' 002897.78,0, através do qual José,Ncto da Silva, c
outros Auxiliares de Enfermagem do Quadro de Pessoal CLT, do Se·
nado Federal, requerem equiparação salarial aos servidores de idêntica Categoria da Câmara dos Deputados.
O Senhor Primeíro-Yicc-Prcsidentc opina favoravelmente ao deferimento do pleito. A Comissão Diretora, examinando minuciosamente o assunto, diante de sua complexidade c face a uma série de alterações salariais que irá gerar, por força de lei, embora reconhecendo legítima, cm principio, a pretensão, resolve transferir a deliberação para a próxima Comissão Dirctora a ser eleita, com recomendação pelo seu deferimento.
Processo n' 000172.79,0, cm que Caio Torres, c diversos outros
servidores, solicitam rctificação de seus enquadramentos, a fim de serem incluídos na Classe B da Categoria Funcional de Técnico de Legislação c Orçamento.
Não obstante o ponto de vista favorável do Relator, a Comissão Dirctora, usando do mesmo principio normativo que prevaleceu
quando da decisão adotada para o processo imediatamente anterior,
resolve transferir à próxima Comissão Dirctora a ser eleita uma deliberação sobre o assunto, para o qual recomenda aprovação, considerando tratar-se de um pleito legitimo c de justiça administrativa.
Processo n' 0046.2.78.7, de Getúlio da Gama Volncí, Mestre,
Classe D, solicitando transposição de seu cargo para a Categoria
Funcional- Assistente Legislativo, Classe C.
O Senhor Prímeíro-Yicc-Presidente oferece parecer favorável
que, entretanto, não logra acolhida, preferindo a Comissão Dírctora, na espécie, adotar a mesma posição por que optou nos processos
que antes já examinou, em virtude da exigUidade do tempo que dispõe, entregando a decisão à próxima Comissão Díretora a ser eleita,
mas com a recomendação pelo deferimento, por considerar justa a
pretensão face às peculiaridades favoráveis de que se reveste, tratando-se de um servidor que merece o benefício pelas qualidades que rc·
vela, além de medidas anteriores, já existentes, quando a Alta Admi·
nístração houve por bem reposicionar funcionários da Secretaria da
Casa.
Finalmente, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor
Primeiro-Secretário que, na qualidade de Relator, oferece parecer favorável a Requerimento de quarenta Senhores Senadores solicitando seja estudada a possíbílídade de rctíftcur-sc o enquadramento dos
servidores do Grupo Artesanato, em número de 27 (vinte c sete) a
fim de inclui-los na Categoria Funcional de Assistente Legislativo.
O Senhor Segundo-Secretário usa da paluvno pura defender o
ponto de vista adotado pelo Senhor Relator. Argumenta tratar-se,
sobretudo, de uma mcdidn dcjustiçu administrativa, ii vistn do valor
c da dedicação ao trabalho demonstradas pelos servidores qw.: se
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procura beneficiar, os parcos salários que percebem c as R1cdid<IS an~

teriorcs, na espécie, já existentes, quando a Comissão Dirctoru usou
de seu espírito humanístico, corrigindo distorções onde funcionários
merecedores se encontravam inferiorizados remunerativamente.
A Comissão Díretora, pesando os motivos apresentados a exame, tanto na justificativa dos Senhores Senadores signatários, no parecer oferecido pelo Senhor Primeiro-Secretário e no pronunciamento do Senhor Segundo-Secretário , secundando o Relator, após debater minuciosamente a matéria, resolve rejeitá-la.
Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas c dez minutos, o
Senhor Presidente declara encerrados os trabalhos da Reunião, pelo
que eu, Aíman Nogueira da Gama, Díretor-Geral do Senado c Secretário da Comissão lavrei a presente Ata que, em seguida, é assinada
pelo Senhor Presidente e vai à publicação.
Sala da Comissão Dírctora, 29 de janeiro de 1979.- Petninio
Portella, Presidente.

3• REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA
EM 30 DE JANEIRO DE 1979
Sob a Presidência do Senhor Senador Pctrônío Portclla,
Presidente, presentes os Senhores Senadores José Líndoso, PrimeiroVice-Prcsídcntc, Senador Amaral Peixoto, Segundo-Vícc-Prcsíden·
te, Senador Mendes Canalc, Primcíro-Sccrctãrio, Senador Mauro
Bcnevides, Segundo-Secretário, c Senador Henrique de La Rocquc,
Tcrcciro-Sccrctãrío, às dczcsseís horas c trinta minutos do dia trinta
de janeiro de mil novecentos c setenta c nov•, rco!nc-sc a Comissão
Dirctora.
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador
Renato Franco, Quarto-Secretário.
O Senhor Secretário da Comissão lê a Ata da Reunião anterior
que, cm seguida, é aprovada sem debates.
O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos c concede a
palavra ao Senhor Primciro-Vice-Prcsidcntc que trata das seguintes
matérias:

Processos n•s 006012 77 9 c 006344 77 I, pelos quais Francisco
de Menezes Dias da Cruz, c outros Médicos do Quadro Permanente
do Senado" Federal, no primeiro, c os Odontólogos do Quadro
Permanente do Senado Federal, no segundo, solicitam redistribuição dos seus cargos.
O Senhor Primciro-Vicc-Prcsídcntc oferece parecer favorável às
matí:rias tramitando juntas, no que i: secundado pelo Senhor
Segundo-Secretário, que defende este entendimento, entretanto
preferindo seus pares, a adotá-Jo, transferir o assunto à deliberação da
próxima Comissão Dírctora a ser eleita, tendo cm vista a exigUidade
do tempo que dispõe, para uma apreciação em maior profundidade,
como o caso requer, motivos que presidiram suas decisões sobre pleitos análogos que, na Rcuníiio anterior, constaram da Pauta dos trabalhos, mas com a recomendação pela sua aprovação, já que se trata
de reivindicação legítima, sob o ponto de vista da justiça e da eqUidade funcionais,
Processo n• 007901 77 I, e juntada, cm que Silmário Rodrigues,
ex-servidor, solícita sua readmissão pelo Senado Federal.
O Senhor Prímcíro-Více-Presidcnte, tecendo 1 considerações
sobre o processado, à vista do que consta da autuação, declara não
poder deixar de reconhecer que o suplicante errou no seu comporta·
menta, dai advindo as conseqUências que geraram u demissão c a
perda do direito de recorrer com ganho de causu. Todavia,
examinando-se o assunto pelo seu ludo humano, tnmbém é impossível omitir que a sua conduta funcional, uté a trunsgressiio. nunca
acusou desabonos e, perante seu arrependimento manifesto c
reconhecimento du culpa, ruzões que, a seu ver, justificam um
entendimento benevolente, seriu viúvcl um seu uprovcitumcnto,
futuramente c sob outro regime - no cuso o trubalhistu. ussim
proporcionando-se-lhe umu novu oportunidudc.
A Comissiio Diretorn ucolhc o pronunciamento do Senhor
Primeiro-Vicc-Prcsidcntc, dcterminundo o indeferimento ~.: o
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arquivamento da matéria pura, em outra ocasião. uma nova Com is·
são Dirctora estudar a possibilidade de uma admissão, nos lermos
propostos, consultados os interesses da Alta Adminislração da
Casa, na época.

Prosseguindo nos trabalhos, o Senhor Presidente conceoc a
palavra ao Senhor Primeiro-Secretário que, na qualidade de Rela·
tor, apresenta a seus pares processo referente ao levantamento de
todos os pagamentos devidos à CEBEC S.A., no período de 1977 à
1978, além da ampliação dessas contas, tendo em vista a expansão
dos serviços de Ar Condicionado do Senado Federal, com as obras
recém-inauguradas. Endossa o pronunciamento do Senhor Diretor·
Geral, instruindo a matéria, que se encontra em ordem e devidamente comprovada a procedência dos débitos, os quais, pelo seu montan·
te e natureza, deverão ser saldados nos termos do art. 437, do
Regimento Interno.
A Comissão Diretora, após estudar e deba1er minuciosamente o
assunlo, pela unanimidade dos presenles, decide acolher o Parecer
do Senhor Primeiro-Secretário, determinando se proce'da ao
pagamento na forma Regimental.
Em seguida, o Senhor Primeiro-Secretário submete à aprecia·
ção de seus Pares o Processo n' 003234 78 9, pelo qual a Subsocreta·
ria de Serviços Especiais encaminha proposta do Arquileto Carlos
Magalhães da Silveira, referente à elaboração do projeto
complemento para a construção do Anexo que irá abrigar o Centro
Mí:dico do Senado Federal.

Qu11tl11·frlra JH 921

Na qualidade de Relator, tendo em vista as declarações do Sr.
Diretor da Subsecretaria Fimmceira, com ns quais concorda in tntum
o Senhor Dirctor·Geral, de que não existe disponibilidade no
elemento econômico apropriado, face à estimativa de custo declara·
da pelo profissional, bem assim a complexidade do assunto cm si,
diante da exigUidade do tempo disponível, mesmo porque a matí:ria
exige um estudo em acurada profundidade, opina se deixe tais
providéncias c a deliberação final para a próxima Comissão
Diretora a ser eleita, com recomendação pela sua aprovação.
Sem votos discordantes, a Comissão Dircto'ra aprova o Parecer
do Senhor Relator.
A Comissão Dirctora autoriza a se executar as reformas dos
pisos das Garagens dos Blocos "C", "O" e "G", da SQS no 309, de
propriedade do Senado Federal, Residéncias Oficiais dos Senhores
Senadores.
Finalmente, após minuciosos estudos e debates. a Comissão
Diretora, pela unanimidade dos presentes, resolve. aprovar o
Regulamento do Centro Gráfico do Senado Federal (CEGRAF),
apresentado na Pauta dos trabalhos da I• Reunião Ordinária, real i·
zada em 9 de janeiro de 1979.
Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e trinta c cinco
minutos, o Senhor President~ d~clara ~nc~rrados os trabalhos da
Reunião, polo que, eu, Aimam Nogueira da Gama, Diretor-Geral
do Senado e Secretário da Comissão, lavrei a presente Ata que, em
seguida, é: assinada pelo Senhor Presidente e vai à publicação.
Sala da Comissão Diretora, 30 de janeiro de 1979. - Perrônio
Portella, Presidente.
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LIDIUNÇA DA AUNAI DA MAIO liA
Lide r
Jorbo1 Pouorlnho

Vlce-Lider••
Pre1Jdente

~• .. Secretélrlo

Aloy1lo Chovtl

Lulz VIana (ARENA- BA)

lourlvol8optl1ta (ARENA - SE)

Adarbal Juramo
LomontoJUnlor
MoocyrDoUa
Murllo Badorô

Josl Lln1

Nilo Coelho (ARENA -

Saldanha D~rzl

PE)

LIDIIANÇA DO MDII DA MINOIIA

2•·Yice-llre•ldente

Ga1tOo MUittr (ARENA- MT)

Lldtr
Paulo Brouord

Olnortt Mariz (ARENA- RN)

,•.••,,.,.,,0
Alt~~:ondre

Ylc•·Lider••
Htnrlqua Santilto
Humberto Luctna
Marcos frtlrt
Mouro S.nt'lldta
Ottlftl Qu6rcla
Pedro Simon
Roberto Saturnlno

Costa (ARENA- MA)
Jorge Kolumt (ARENA- AC)

2t-lecret6rlo

Benedito Contias (ARENA- MT)
Jo~o

Bo1eo (ARENA- AM)
Pouo1 Porto (ARENA- SE)

Gabriel Hermes (ARENA- PA)

COMISS()ES

Tltulortl

COMISSAO DO DISTRITO FEDER~L- (CDF)
(11 membro1)

Supltntll
~REN~

Dlretot1 JoM Soor.a dt Otl'tlira Filho
Local, At'llo 11- T6rreo
Ttltfonn• 223·62441 é'225·850.5- Ramal• 193 t 2.57

1. Raimundo Portntt
2. Alberto Silva
3. Almlr Pinto

I. Mend" Canolt
2. JoMLina
3. Jo6o Bcnco
4. Vicente Vuolo

COMPOSIÇÃO
Prt~ldtntt, JttM Frtlrt
Vict·Prtaldtnt•• Lózoro larbozo

MDI
1, E11ondro Corrtlra
~) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES

Chtft, Cláudio Corloa Rodrigu" Coato
Local! Antxo 11- T6rreo
Ttltfontl 22.5·8.50.5- Ramal a301t 313

1. Marcos Freire
2. Humbtrftl Luctno

2. Agtnor Mario
3. Mouro Btnt'lldtt

AAEN~

1. J11M Frtirt

Auilttnft• Carloa Guilherme fonMCa - Rama1676
Rtunl6t11 Ttrçoa·ftlroa, Oa 1o,oo hora1
Locol1 Sala "Ció'lll h'lllácqua" - Antxo 11- Aamal623

COMISSAO DE ~GRICULTURA- (C~)
(7 mtmbroa)

CClM'OSIÇÀO

COMPOSIÇAO

Prtaidtnttl Htnriqut dt La Rocqut
1•·VIc•Prtlldtntt, Aloyalo Ch.o,.l
2•·VIc•Prtsidtnft, Hugo Romo1

s..,11111'011

1, Po1101 ,.,..
2. S.ntdlto c...t.
3, Ptdro,......
4. Joatllna
1. E'ltldalo Vltlra
2. Ltltt ChoYft
3. Joa6 Rlcho

I.J....., .........

2.-c-

.-c-

3.

l,ApoorMarlo
2. Amoral Ptlloto

Anllttnltl S6nlo Andrade Ptlxoto - Ramal 307
RtuniOtll Quortoa·ftlral, 01 I 0100 hora a
Locol 1 Solo "Ruy !orbota"- Anew.o 11- Ramala 621 t 716

COMISSAO DE ~SSUNTOS REGIONAIS- (C~R)

(7 mtmbro•)

Tltulartl

3. Poa101 P6rto
4. Saldanha Dtnl
5. Affon10 Comarga
6. Murllo Badaró
7. Btntdlto Ftrrtlra
Itamar franca
Lózoro Borboza
Adalberto Stna
Mouro Btnt'lld••

1. Ltnolr Varga1

2. H1Mdla Nuntt

2. Joao lotco

3, JoM Sarnty

3. Almlr Pinto
4. Milton Cabral
,5, S.rnordlno Vlona
6. Arnon de Mtllo

4,
5.
6.
7.
8.
9.

Aloytlo Cha~~tt
Aderbal Jurtmo
Murllo Bodoró
Moocyr Dalla
Amoral Fu.rlan
Raimundo Partnlt

COMISSAO DE ECONOMI~- (Ct)

Hugo Remoa
Ltltt Cho'ltl
Lózaro Borbo1a
Ntlaon Corntlro
,5, Paulo Bronard
6. franco Montara

(11 mtmbrat)
COMPOSIÇAO

Prt1ldtntt1 Itamar Franco
Vlct·Prttldtnt•• Roberto Soturnlno
Tltulartl

Supltnttt
~REN~

MDB
1.
2.
3.
4.

1. Htnrlqut Sontillo
2. Rabtrto Soturnlno
3. Gll'lon Rocha

Aalltttnltl Ronaldo Pacheco dt OIJ~~tlro- Romol306
Rtunl0t11 Qulntaa·ftiroa, 01 10,00 horoa
Local1 Solo "Ruy Barbaaa"- AntiiO 11- Ramal• 621 t 716

Supltntt•

1. Henrique dt Lo ROcqut

1. Jolf Gulomard
2. Tono Outra
3. Bendito Contia•
4. Moocyr Oollo

MDI
1.
2.
3.
4.

~REN~

1. Cunho Lima
2. Tancrtdo Nt'lll
:J, Dlrctu Cordato

COMPOSIÇAO
Prt~ldtnltl Mtndtl Conolt
Vltt·Prtaldtnlt' Agtnor Mario

2. Jo6a lotc:a

COMISSAO DE CONSTITUIÇAO EJUSTIÇ~- (CCJ)

(15 mtmbrot)

Titular••

Supltnttl

Titulare•

Anlttentt, Mario Htltna Bu•no Brand6o- Ramal lO~
RtuniO••• Quartaa-ftlraa, (U 10,00 harai
local, Sala "Ció'lll S.~llocqua"- Ant•o 11- Ramal 623

I.
2.
:J.
4.

Arnan dt Mtllo
Btrnardlno Viana
Jo16 Una
Jm• Fttlrt
,5, Milton Cabral
6. Bentdlto Canela•
7, Lulz Co'lolcantt

1.
2,
3.
4,

Htl'lldla Nuntt
Alberto Sil'la
Btntdlto Ftrrtlro
Vlctntt Vuofo

MDB

1. Robtrto Saturnlna
2. Itamar Franco
3. Marca a Fttlre
o4. Pedro Simon

1. Joa• Rlcha
2. Or11111 Qu•rtlo
3. Tancrtdo Nt'ltl

•.,.,
A11ittenle1 Daniel Rei5 de Souza ~ Ramal 67.5
Reuni0111 Quartal·felral, 01 10130 hora a
Lacol1 Sola "Ruy Borbota"- Antxo 11- Romai•621 e 716

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO ECULTURA- (CEC)
(9 membro•)

1. Franco Montara
2. Humberto Lucena
3. Joiton Barreto

MDB
1. Nel1on Carneiro
2. Marcai Freire

Aui1tente1 Daniel Reh dt Souza- Romal675
Reuni6tl, Quinto•·felrat, as 11100 hora•
locol1 Solo "Clóvis Blvllocquo"- Anexo 11- Roma1623

COMPOSIÇÃO

Prt1idenle1 Jol:lo Calmon
Jutahy MagolhOe~

Titular11

Supltntu
ARENA
I. Jo1âlil'll
2. Arnon de Mella
3. Jorge Kolume
Pedro Pedroulon

1, Jol:lo Calmon
2. Tono Outra
3. Jutohy Magalhl:l11
4. Aloy1io Chav11
.5. Aderbol Juremo
6. Jo1â Sornty

••

MDB
1. Marcos Frtire
2. Gilvon Rocha

I. .A.dolbtrto Seno
2. Evelcuia Vieira
3. Franco Montara

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF)
(17 membroa)

Titulares
I. Luiz Cuvalconte
2. Milton Cabral
3. Alberto Silvo
Arnon de Mello
I. Dirceu Cordato
2. Itamar Franco
3. Henrique Santillo

Suplent11
ARENA
I. AHonso Comargo
2. Jo4a Calman
3. Jutohy MogalhOes
MDB
1. Gilwn Rocha
2. Roberto Soturnino

Auiltente1 Ronoldo Pacheco dt Oliveira - Ramal 306
Reunilln Quortas·ftirol, Os 11100 horas
local! Solo "Ruy lorbo1a"- Aneao 11- Romait 621 • 716

COMIS5ÃO DE REDAÇÃO - (CR)
(.5 membros)

Pre~identt1 Cunha Uma
Vlce·Pre1idenlt1 Toncredo NtYtl

1. Raimundo Parente
2. Jott Guiomord
3. Arnon de Mello
4, Lamento Júnior
S. Alfonso Comorgo
6, Vicente Vualo
7, Alberto Silvo
8, Amoral Furlan
9, Jorgel<alume
1O. Jutohy Magalh015
11, Teo!Onio Vlltlo
I. Cunha Lima
2. Tancredo Newtt
3. Roberto Saturnlno
Amoral Peilcoto
5. Pedra Simon
6. Mouro Blnevid11

••

..

1. Tono Outra
2. Soldonho Oerzi
3. Mendts Canele

Lenolr Vergai
Helvldio Nuntl
Jeut Freire
Moacyr Oallo
Henrlqu• de La Rocque
Aloyllo Chovtl

Supltnlll
ARENA
1, Jutahy MagolhOel
2. Raimundo Parente
3. Jollo Calmon
4. S.nedlto Canelo•

Suplent11
ARENA
1. Joilo Calmon
2. Murilo Badaro
3. JoY Sorney
MDB
1. Hugo Romot

Auiltente, Mario Therezo Mogolhfltl Mono- Romol134
Reuni6111 Quintcn•feirol, à1 12100 hora•
Local, Solo "Ciovi• Bevilocquo" - An..o 11- Romoló23

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CREI
( 1.5 membro•)

Titulor11

Suplente~

1, Lomanto Júnior
2. Almir Pinto
3. Alberto Silvo
4, Jolt Guiomord
1. Gilvon Racho
2. Henrique Sontillo
3, Jailon Barreto

ARENA
1. Saldanha Oeni
2. Jorge IColume
3, Benedito Contlcn
MDB
1. Jo1t Richa
2. Adalberto Seno

Anistente1 Cario• Guilherme FonltCo- Romol676
Reunilleh Quinto•·feirol, tn 10130 hara1
Locol1 Sala "Ruy Borbota"- Anexo 11- Romois621 e 716

COMISSÃO OE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)
(7 membro1)

Pre1ident11 Jorge ICalume
Vice•Pretidente1 Mouro Benevidet
Suplente~

Titularll
I.
2.
3.
4,

Jorge l<olume
Lui1 Cavalcante
Murilo Badoro
S.nedito Ferreiro

I. Mouro Blnevide•
2. Agenor Mario
3. Hugo Ramal

ARENA
1, Raimundo Parente
2. Amoral Furlon
3. Jo11 Guiomord
MDB
1. Cunho Limo
2. Joiton Barreto

Aui&tonlcu Corlo1 Guilherme Fon•oca ·- Romo1676
Reuniõn1 Quortot•foiral, 01 9130 horo1
Locol1 Salo"Ruy Borbo1a"- Anuo li- Romoil621e 716

COMPOSIÇÃO

Pre1ident11 Tarso Outro
l•·Vice•Prelidlnlel SoldonhCI Otrtl
2•·VIce·Prt~identll Lomonto Júnior

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS)
(9 membrot)

Titulorot

Pretldtnltl Gilvon Rocha
Henrique Sontillo

Vice·Prt~idente1

COMPOSIÇAO

Titulortl

Ani1tente1 AntOnio Curla1 dt Nogueira- Ramal 67~
Reuni0111 Quintat·feirot, tl19130 horot
Locol1 Sala "Ciovi• BlwUocquo"- Anexo l i - Romol623

COMPOSIÇÃO
Pr11idtnle1 Helvldlo Nun11
Vice·Pre~ldtntt1 Lenoir Vorgo1

COMPOSIÇÃO

Pr11ident11 Dirceu Cordo•o
Vic.. Pretidentll Adalberto Seno

1. Dirceu Cordato
2. Adalberto Sena
MDB
I. Paulo Bronord
2. Marco• Freire
3, Lozoro Barbo10
Jo1t Richo

COMISSÃO DE SAUOE - (CS)
(7 membro•)

COMPOSIÇÃO

Suplente~

ARENA
1. Saldanha Dtrzi
2. Mtnd11 Conolt
3. Henrique de Lo Roc:que
4. Jene Freire
5. JoY Sarney
6. Milton Cabral

MDB
1. Marcai Freire
2. Mauro Benevidtl
3. Leite Chov11

.A.ui1tente1 António Corlo1 de Nogueira- Romol67~
Reuniilll1 Terçot•feirot, 01 11100 hora•
Local, Sala "Ruy Borbo1a"......:. Ane110 11- Romoi1 621 1716

Presidente, Arnon de Mello
Vice•Pre~idente, Alberto Silva

COMPOSIÇÃO

Titular11

Poulo Brouord
Neltan Carneiro
Itamar Franco
Jo1t Richo
Amoral Peix:~to
ó. Tancredo Nev11

COMPOSIÇÃO

••

A11iatente1 SOnia Andrade Peixoto- Ramol307
Reuni01S1 Quintat·feirol, 0110100 horas
Local1 Sala "Clovis Blvilácqua" - Anexo 11 - Roma1623

1.
2.
3.
4.
.5.

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA - (CME)
(7 membros)

Vice·Prt~idtnltl

I,
2.
3.
4,
:;,
6.

Quarl11·frir11 IH 913

DIÁRIO 00 CONGRf:SSO NACIONAl. (fieçiu III

Abril de 1979

Titulare•
I. Tar1o Outro
2. Bernardino VIana
3. Saldanha Oerzl
Lomonto Júnior
5. Mendt1 Canele
6. Teotllnlo Vll•lo
7, AlmlrPinto
B. Lenolr Vorgo1
Jo1t Sarney

••

'·

Suplent11
ARENA
1, Aloy•lo Chove•
2. Aderbal Juremo
3. Pedro Pedroulon
4, Henrique de Lo Rocque
S. Jo" Gulomord
ó. Lulz Cavalcante

COMISSAO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIL- (CSPC)
(7 membro•)
COMPOSIÇÃO

Pre1ldente1 Evondro Carreiro
Vice·Pre1ldente1 Humberto Lucena
Suplente~

Tltular11
l.
2.
3.
4.

ARENA
Raimundo Parente
1, AHonto Camargo
Henrlqu1 de Lo Rocque
2. Pedro Pedroulon
Bernardino VIana
3, Aderbol Juremo
Alberto Silvo

,.

'

...... ~,·· .:

j(&-·····.,. ' ···;·· •c.
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.........~1

... -
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Quurha-rl'lru ltl

MDB
L Evondro Corrtiro
2. Humberto Lucena
3. Lozoro Borbozo

,\hril dt• JIJ7l)

li)

B) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS

Suplente1

Tituloru

1' OreiiU au.rcio
2. Evelo1iu Vieira

~.\C'J(),AI. ISt·~:iu

EDE INQUERITO

ARENA

1. PoUOI POrto
2, tomonto JUnior
3. Alb1rto Silvo

1. Benedito Ferralro
2. Vkente Vuolo
3. Pedro Pedrouian
4, Allen lO Comorgo

Aui1tente, SOnio Andrade Peilo:oto- Ramal 307
Reunió11111 Ouinlo1•feirb1, 61 9,30 horo1
Locolt Solo "Ruy Borbo1o"- Anexo 11- Romoil62le7t6

ComluOes Tempororia1
Chefe, Ruth d1 Souza Castro
local, Ane11.o 11- Terreo
Telefone. 225·8.505- Ramal 303
I) Comiuõe1 Tempororio1 poro Projetei do Congreuo No·
cionol
2) ComiuOes Temperarias poro Aprecioçõo de Veto1
3) CominOes Especioi1 e de lnquerito, •
4) CominOo Misto do Projeto de Lei Orçamentaria (ort, 90
do Regimento Comum),

MDB
1. Evondro Carreiro
2. Lozoro Barbosa
3. Orut01 Que reio

COMISSÀO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS- (CT)
(7 1111mbro1)

1, leite Chove1
2, Agenor Mario

COMPOSIÇÀO
Anilllllnle• Ronolclo Pacheco de Oliveira- Romgl306
Reunió11111 TerÇOI•IeirOI, 61 10,00 horo1
Local• Solo "Ruy Borbo1o"- Ane~o 11- Romoil621e716

Pr1111idente, Benedito Ferreiro
Vice·Pre1idente• Vicent1 Vuolo

Auhtenlel de CominOIIII; Horoldo Per•iro fernond11 - Ro·
mol674 1Alfeu de Oliv1iro- Romoi674J Cle!de Mario 6. F.
Crut- Remoi .598 1Mouro Lop11 de So- Romo1310r Leilo
Leivo1 Ferro Co1ta - Ramal 314.

SENADO f'E:DC:RAL
SUBSECRETARIA DE CO:USSÕES
SERVIÇO DE CmiiSSÕES PERI1l\NENTES
HORJiRIO DI\S REUNIÕES D/,S CO!USSÕES PERI·IANENTES DO SENADO FEDERAL
PI\~\ O ANO DE 1979

HORAS

TERÇA
C.':'.

SI\ LAS
RUY BARBOSA
Ra.'TI.:~is-621

10:00

ASSISTENTE

HORAS

RONALDO
e 716

QUINTA
C.F.

09:30

S ALAS
CLOVIS BEVIL.~CQUA
Rrunal - 623

ASSISTENTE
ANTO:<IO
CARLOS

C.A.R.

CLOVIS BEVIL~CQUA
Ramal - 623

GUILHER.'IE

c.s.P.c.

RUY BARBOSA
Rrunais-621 c 716

SONIA

11:00

C.R.E.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

ANTONIO
CI\RLOS

C.E.C.

CLOVIS BEVI~CQUA
Ramal - 623

SONIA

HORAS

QUARTA

S ALAS

ASSISTENTE

C.D.F.

RUY BIIRBOSA
Ramais-621 e 716

RON/,LDO

09:30

C.S.N.

RUY BARBOS/I
Rornais-621 e 716

GUILHERHE
10:30

c.s.

RUY BI\RBOS/1
Rrunais-621 c 716

GUILHER!1E

c.c.J.

CLOVIS BEVIL~CQUA
Romal - 623

N/\ RIA
HELENA

11:00

C.L.S.

CLOVIS BEVILf.CQUA
Ram>l - 623

DANIEL

C.A.

RUY BARBOS!\
Ramais-621 e 716

SONIA
12:00

C.R.

CLOVIS BEVIL.~CQUI\
Ramal - 623

!-~.A RIA
THEREZA

10:00

10:30

C.E.

RUi' DJ\RBOS1\
R<lrnsis-621 e 716

DIINIEL

11:00

C.M.E.

RUY BI\RBOSA
Ramais-621 c 716

RONALDO

10:00
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QUINTA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 1979

BRASILIA - DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 39•SESSÃO, EM 18 DE ABRIL DE 1979
!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.1.1- Parecer
Referente à seguinte matéria:
-Ofício n• 154/79, do Sr. Presidente do Supremo Tribunal
Federal, solicitando pronunciamento do Senado sobre a necessá·
ria licença para prosseguimento da Ação Penal Privada, proposta
por Aluízio Alves contra o Senador Dinarte Mariz.
U.l- Comunicações da Presidência

-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
18 horas c 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.
- Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n• 47/78
(n• 704 j75, na Casa de origem), que obriga os ônibus de linhas
intermunicipais e interestaduais a portarem estojo com medica·
mentes nos termos que menciona, e dá outras providências, por
ter recebido pareceres contrários, quanto ao mérito, das
comissões a que foi distribuido.
J.l.3 - Comunicações das Lideranças da ARENA e do MDB
na Câmara dos Deputados e no Senado Federal

-De substituições de membros cm Comissão Mista do Congresso Nacional.
I.Z.4- Oficio
- Da Liderança do MDB no Senado Federal de substituiçilo de membro na Comissão Parlamentar de Inquérito que
investiga a ~·ocvastaçào da Amazônia''.
I.Z.S- Leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado n• 65/79, de autoria do Sr.
Senador Nelson Cnrneiro, que dâ novu rcdnção uo n• 11 do pará·
grafo único do art. 258 do Código Civil.
.
- Projeto de Le1 do Senado n• 66/79, de nutorm do Sr.
Senador Orestes Quércia, que: ncrcscenta dispositivo à Consoli·
daçilo das Leis do Trabulho, paru o fim de assegurar cstnbilidndc

provisória ao el)lpregado que ajuíza reclamação trabalhista
contra o empregador.
1.1.6- Requerimento
- N• 94/79, de dcsarquivamcnto de projeto de lei do
Senado que especifica.
1.Z.7- Discursos do Expediente
SENADOR ORESTES QU.êRCIA- Justificando proposta
de emenda à Constituição que encaminhará a Mesa, suprimindo
o item 11 do art. 55 da Constituição Federal. Aniversário de
fundação do Grande Oriente do Distrito Federal.
SENADOR JOÃO BOSCO- Transcurso da data de fundação do jornal A Critico, de Manaus-AM. Declarações do Sr.
Ministro do Interior, divulgadas por órgãos da lmprcns?., a
respeito da exploração da Amazônia. Posição de S. Ex• com
relação à execução de uma politica global para o desenvolvimento da região Amazónica.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Eleição de Dom Luciano José Cabral Duarte, para o cargo de 1•-Vicc-Prcsidcnte do
Conselho Episcopal Latino-Americano- CELAM. 12• aniversário de criação da instituição denominada "Promoção do Homem do Campo de Sergipe".
SENADOR JARBAS PASSARINHO, como Líder Decisão do Sr. Ministro da Justiça determinando o fim da
censura prévia cm livros c periódicos. Providências adotadas pelo
Conselho de Desenvolvimento Econômico visando atingir todas
as ârcas que contribuem para o processo innacionário. Presença
politica nas decisões económicas adotadas pelo Executivo.
SENADOR ALBERTO SILVA- Congratulando-se com o
Sr. Ministro do Interior pelas medidas anunciadas com vista a
minorar os efeitos da seca no Nordeste. lnclusilo de regiões do
Estado do Pinur nas áreas beneficiadas por aquelas medidas.
SENADOR ARNON DE MELLO- Situação do Estudo de
Alngoas diante do nagelo dus secas que ora se verifica naquele Estado.

1,116 Qulnh1·rclru Jl,l
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1.2.8- Oficio
- N• 300/P /79, do Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal. solicitando o pronunciamento do Senado Federul, para o
prosseguimento da Ação Penal Privada proposta pelo Deputado
Epitácio Cafctoiru Afonso Percira contra o Senador Alexandre
Alvos Costa.
1.2.9- Leitura de projetos
- Projeto dc Lei do Senado n• 67 j79-Complementar, de
autoria do Sr. Scnador Humberto Luccna, que dú nova redução a
dispositivo da Lci de lnclegibilidade (Lei Complementar n• 5, de
19 de abril de 1970).
- Projeto dc Lei do Senado n• 68j79, de autoria do Sr.
Senador Franco Montara, que eleva para tOO% do FGTS
depositado a importância que a empresa dcverú pagar ao
empregado, no caso de despedida sem jus tu causa.
- Projeto de Lei do Scnado n• 69/79, de autoria do Sr.
Senador Nclson Carneiro, que suprime parágrafo do artigo do
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.
1.3- ORDEM DO DIA
- Requerimento n• 82/79, de autoria do Sr. Senador
Henrique de La Rocquc, solicitando a transcrição, nos Anais do
Scnado Fcdcral, de editorial do jornal O Globo sob o titulo
"União Contra o Crime", focalizando a disposição do Sr.
Ministro de Estado da Justiça no sentido de coordenar um
esforço nacional no combate à criminalidade. Apromdo.
- Redação final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n• 38/78 (n• 3.433/77, na Casa dc origem). que dú nova
redução aos arts. 35 e 36 da Lci n• 5.700, de I• de setembro de
1971, que dispõe sobre a forma o a aproscntação dos símbolos
nacionais. Aprovado. À Câmara dos Deputados.
- Projeto dc Lei da Câmara n• 46/78 (n• 973/75, na Casa
de origem), que dispõe sobre a duração da jornada dc trabalho do
pessoal da Caixa Económica Fedcral. Discussão adindo para a
sessão do dia 17 de maio próximo vindouro, nos termos do
Requerimento n• 95/79, após usar da palavra o Sr. Senador
Mauro Bcncvides.
- Projeto de Lci do Scnado n• 7/76-Complementar, de
autoria do Sr. Scnador Itamar Franco, quc vcda qualquer modificação na Legislação Eleitoral ati: um ano antes de eleições federais, estaduais ou municipais. (Apreciação prcliminar da
constitucionalidade.) Rejeitado, após usar da palavra no encaminhamento de sua votação o Sr. Senador Itamar Franco. Ao
Arquivo.
- Projeto de Lei do Scnado n• 322/78-Complementar, de
autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, alterando a Lei
Complementar n• 34, dc 1978, que dispõe sobre casos de
aposentadoria compulsória, no Grupo-Diplomacia, Código D300.
(Apreciação
preliminar
da
constitucionalidade.)
Rejeitado. Ao Arquivo.
1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA
- SEN-tDOR EVELÁS/0 VIEIRA Instituição do
seguro agrícola amplo. Considerações rclativas a medidas de
combate ii inOação, adotadas pelo Conselho do Descnvolvimento
Econômico, em rcuniUo realizada nesta data.
- SENriDOR TEOTON/0 V/LEL-t - Documento
apresentado à Nação c subscrito por eminentes homens públicm,
de advertência c de convocação do povo brasileiro para alcam;ar
determinados objctivos nos st:torcs politico, económico c ~ocial.
- S/ONA IJOII 11 UM /JERTO I. UCEN A -· Propondo dekde poderes ao Presidente da Rcpúhlica para clabora..,·olo dL"

gaç~o

.\hrll dl• 1')7'}

lei, extinguindo o Serviço Nacional de Informações c th:tcrminando providêncÍ<IS complementares a essa mcdid<t,

- SEN-t/JOR NELSON CARNEIRO- Unificação lia
politica salarial de modo a dispensar trntamcnto igual a trabalhadores c funcionários públicos civis.

1.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
2- ATA DA 40• SESSÃO, EM 18 DE ABRIL DE 1979
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 - Pareceres
Referentes às st•guintes matérias:

- Mensagem n• 43/79 (n' 75/79, na origem), do Senhor
·Presidente da República, propondo ao Senado Federal seja a
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba (SP) autorizada a elevar cm CrS 140.532.600,00 o montante de sua divida consolidada.
-Oficio n• S-3/78 (n' 31/78, na origem), do Governador
do Estado de Pernambuco, pclo qual solicita rctil'icaçiio da
Resolução n• 109, de 18 de novembro de 1977, do Senado
Federal, que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a
realizar operação de crédito no valor de CrS 375.550.216.57
(trezentos c setenta c cinco milhões, quinhentos c cinqUenta mil,
duzentos c dczesseis cruzeiros t: cinqUenta c sete centavos).
2.3- ORDEM DO DIA
- Projeto de Resoluç"o n' 6j79, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Ourinhos (SP) a elevar cm Cr5 65.364.000,00 o
montante de sua divida consolidada. Aprovado. À Comissão de
Rcdaçüo.
-Projeto de Resolução n• 7/79, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Limeira (SP) a elevar em CrS 101.479.570,92 o
montante de sua divida consolidada interna. Aprovado. À
Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n• 8/79, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Coxim (MS) a clevar em CrS 22.500.000,00 o
montante de sua divida consolidada. Aprovado. À Comissão de
Redução.
2.4- MATtRIAS APRECIADAS APÚS A ORDEM DO
DIA
- Rcdações finais dos Projctos de Resolução n•s 6, 7 c 8, de
1979, constantes da Ordem do Dia da presente sessão. Aprovodus,
nos termos dos Requerimentos n•s 96, 97 e 98j79. À promulgaçflo.
2.5- DFSIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXI MA SESSÃO. ENCERRAMENTO
3 DISCURSO PRONUNCIADO Ei\1 SESSÃO
ANTERIOR
-Do Sr. Senudor Evclá!<tiO Vieira, proferido na sc~süo de.:
17-4· 79.
4- ATO DO PRESIDENTE
-No 9, de 1979.
5- ATA DE COMISSÃO
I•- MESA DIRETORA

7- LIDERES E VICE-LII>ERES DE l'ARTlllOS
H- COMPOSI(',\(> DAS COMISS0Es l'EI!MA:'-IEN-

TES
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ATA DA 39~ SESSÃO, EM 18 DE ABRIL DE 1979
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura
PRESIDf::NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO, GABRIEL HERMES E
GASTÃO MÜLLER

;1s 14 110/IAS E JIJ MINUTOS. AC'IIAM·SE PR/:.'SENT/:'S
OS SRS. SEN.·! OORES:
Adalberto Sena- Jorge Kalume- João Basco- Raimundo
Parente- Gabriel Herme.,- Alexandre Costa- Henrique de La
Rocque - Alberto Silva - Helvidio Nunes - Almir Pinto Mauro Benevidcs- Cunha Lima- Milton Cabral- Aderbal Jumna- Nilo Coelho - Arnon de Mello - Lourival BaptistaJutahy Magalhi«s - Lomanto Júnior - Luiz Viana - Dirceu
Cardoso- Moacyr Dalla- Tancredo Neves- Orestes QuérciaBenedito Ferreira - Henrique Santillo - Affonso Camargo Evelásio Vieira- Jaison Barreto- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa
o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regi·
mcntul, dccluro aberta a sessão.
O Sr. l•·Secretário procederá à leitura do Expediente.
E lido o seguintt•

EXPEDIENTE
PARECER
PARECER N• 57, DE 1979

Da. Comi!lsão de CcmstH,u.i~:'io e Ju~tiça, sobre o Oficio
n. 0 154, de 1979, de) Senhor !'residente do Su11remo Tribun;ll
Federal solicitando pronunciamento do Senado sobre a

ncccss:i.ria licen<;a parn prosseguimento da Ação Penal
Privada, proposta por Aluizio Alves contra o Senador
Dinarte de l\Iedeiros iUnriz.

Rciator: Senador l\lay:;io Chn\'es

dias ocllp('J n Tribuna pn.rn solicitar no S('nado (JUC me considcrnlisc Scmador sem lmunlcladcs, dcJ'crindo qualquer pcdtdn dirigido à Casa no ~cntldo de processar-me. Concretizando-se agora. a ameaça, não tcrrdo por que modificar
o meu comportamento. o que posso a..sscr;rurnr no Senado ê
que n:i.o deslustrarei o mandato que, pela quarta vez, o povo
norte·rlo-~rr.nd~nsc me conferiu, c perante n mais Alta
Corte dl' Justiça. do mr.u Pais provuret tudo que consta do
meu pi'onunclamcnto da Tribuna desta casa."
2. Na primitiva redaçfto do nrt. 32 da Constituição Federal,
com a EC n.o I. de 1060, os deputados e senadores não gozavam de
imunidade, por suas opiniões, palavras e votos, em caso de injúria,
difamação e calúnirt, porém, com a abertura politl.ca que se instaurou com n Emenda Constitucional n.o 11, de 1078, Isso porque
cessarr..m ns razões de Estado que irnp,Jzcram aquelas restrições.
restnhelcccu-se n trnd!t;fto do direito político no que concerne à
invlolabllldnde do parlamentar federal, no exercício do seu mandato, rctrotraindo, em toda n sua substância, às mesmas garantias
da Corta de 1046.

A lnvlolobllidndc do deputado e senador, vnle dizer-se, do
reprc&entantc elo povo no Congresso ó mesmo vetusto r.o Direito
Constit.tlrlonnl Bra5llelro, que colheu os ensinamentos do direito
Íllí;!ês c norte-americano, este haurido naquele. Jã na Constituição
Americana, de 17 de setembro de 1787, os "homens sftbios" que n
.elaboraram, dclxnrnm explícito nestas p~lnvrns singelas, mn.s de
Imensa profundiclnde, as razões que inspiraram tfto transcendental
reg~Ua: "Em qualquer cnso, cxceto trniçãa, felonia e pertubação
da t.rnnqiillldadc pública, goznril.o de privilégios de niio poderem ser
presos quando estiverem presentes às sessões das suas respectivas
C.::imaras, nC'm no trajcto de ida c volta para elns; e não poderão
ser interrogados em qualquer outro lugar por motivo de discursos
ou debates nus Câmaras" (art. 1.0 Seçü.o a.n).
A Constltul;ão Politlcn do Império do Brasil, que se abeberou
no rcdll dos principias de ampla liberdade já sob os nlbores dos
ideols de llbcrdnde, i~unidndc c fratcrnidndc dn Revolução de 1789,
nu França, e da lndepenctêncin Norte-Americana, com a. Convenção
de Virg!na, lnscreu, peln primeira vez no Brasil, as perrogatlvns dos
deputados e senadores nos n.rts. 26 e 27,in \'erbis:
"Art. 26. Os membros de cada uma das Câmaras são inViolãve!s pelas opiniões que proferirem no exercício das
suas funções.
Art. 27. Nenhum Senador ou Deputado, durante a. suo.
deputuç5o pode ser preso por Autoridade alguma, salvo por
ordem de sun. respectiva Cârnn.ra, menos !lagrnnte delito
de pcnn cnpltal."
Lourenço Ribeiro, Primeiro Diretor e Professor do curso Jurídico de Olinda e Primeiro Comentador dn Constituição do Imporia
sentirydo a necessidade destas pcrrogntlva.s dos cong-ressistas, no
e-?'erc!clo ele suas !unções, discorreu enfatlcnmente h:i mais de um
seculo:
"Este nrt!go fnrt. 26! é umn conseqüência necess:l.rln do
nrt. J 1, porqu~ sendo os membros das Câmaras reprl's~n
tnntes dn Nn<:uo, c sendo todo representante considcrndo n
mesma pessoa que o seu representado, mio era possível que
respondessem pelos a tos que praticam nessa qunlldndt•, sem
Incorrer-se no absurdo de que o lntlividuo pode rcspon:mblli:mr-sc n si mesmo. Além de que, sc11do uma das mais
fortes garantias de liberdade a. Inteira !nclependênclo. do
Corpo Lep;-islntlvo, se acnso os seus mL'mbros não fossem
lnv!oló.vels pelns opinlêcs que proferissem, c pudC'ssem IJOr
cl.n.'i rc.11ponder perante qunlqucr nutoridnctc, estn tndrpt•ndencln era nomlnnl e Ilusória, visto que de fato todo o Corpo

O Excelentíssimo SenhoJ' Mlni.c;tro Presidente do Colendíss!mo
Supremo Tribunal Federnl, sollcitn no Scnndo Fcdcrnl, nos termos
do art. 32, § 1.0 , dn Constituição Federo!, com a redução que lhe deu
a Emenda Constitucional n,o 11/78, pcrmi.Jsf.o pnrn prosseguir no
processo criminal contra o eminente Senador Dinnrte de Medeiros
Mariz, cm virtude de queixa apresentada. aquele Eg:rógia Tribunal
pelo Senhor Aluíz!o Alves, pela pr:itlca dos crimes capitulados nos
arts. 138, combinado ·com o § 1. 0 , e 140 do Cód, Penal.
Tendo cm vlstn. a nlteração Jntroduz!dJ. no rú·t. 32, da. Constituição, pela citada EC n.o ll/78, e 1üo havendo no Regimento
Comum rer.:-ras proccssmds a. serem· seguidas em processo desta nnt.mr2a, cstr+. Comlssào resolveu observar, no que lhe for npUctí.vel,
as Normas Paru a Tromitaçào de Pedidos ele Licença para Procr.s·'';>.mrnto c:l' DPJl\ltados "c, r~sslm, ndotando-ns, dndn n stmllttude de
situ~~:io, o Exmo. Senhor senador Presidente desta Comissào nbrht
vista do expediente encaminhado pelo E~rêglo Supremo Tribunal
Federal uo Senador acusado, para. ns prov!dCnclas que S. Ex.n cn~
tendesse cnbivels, face no disposto no artl~o 1. 0 dns cltadns "Normas".
Tl'mr,c.';tivamentc, (•m oficio dirh;ldo no Senador Presidente
desta Comissão, o digno Senador Dlnm'te dl' Medeiros Mariz, declarando-se rlcnte das nlcga~Ues do querelante, o Senhor Aluizlo
Alves, comuniC'a que prefere \'er-sc proccmmdo re~ulnrmí!lltt•, abrJn ..
pelos seus Membros cstavn l'iUjclto n. e::~sn mesma nutorJ ..
do m;-10. dc11tc modo, das pt•rrog-n.tlvas de seu mandnto nn Cümnra
cinde" (I) - ln Mlnist6rio dn Justiça - Arquivos - n.u
Alt:-~, flrnndo llne o Scnndo Federal para conceder n. llcençn pe·
3-1-1!1771.
dlda.
A perro~atlvn g-rimpou a Cnl·tn dr 1801, com alig-eiradas nltPH
Est:·l \':lZado nos srp;nlntcs termos o cxp!•dlrntr n. que mt• rat;>õcs mnterlnls c mnlor nmplitucle Jli'Occssunl. porém, Barbnlho.
o
)nsl~ne
Coml't:tari:ila ela Primeira da Con~tlt lli\~O Republlrana.
rt•j.L)!'to. :,uh .. c·r!tn pelo Scnaclnr Dlnnrtc cll' ~'lt~dPiros Mariz:
nao .c~;concteu cnt!cn no nrt. lü, por lhe parecer ineomprt>rmi\'rl nn
"Jú P!ll l!IC3, f]llandu a~;.-;uml Jll'la SL•gunda vc:.: umn da~ Republlcn, nn qunt núo c::dste poder rth~oluto, qup :;p roncf'(h•sse a
c:•til'lrus d;1 n•JJ!'L'.'i~'llt:H~ito do meu g:;tado, nrsta Casa, }lar!anll'ntares prlvllL'glos nüo defcrlclos a tactos os cidnrl~\0~.
dt·tmh dt• t~>t' p:1ss~Hln dois ano:-; ~it'nl nwndatu legislativo.
Mas, hoje, o inst.ltuto cln lmunlr!n.cle ou lnvlolnbllldaclt' <ln cnn·
\':tiP di:~l'l', dt·sprolt'l'.ido dC' qunlqllPI' !munidadl', publlcrtva
a lllllll't'll:;;t ck('!:il':lt:út•:; do Sr. t\lui:~!o .'\1\'l':; aJUL'twando-mt• grrsslsta, por suas pnlavras L~ \'otnH, no t'Xt'J'I~íc!Ll cln matHl:ttn, ~··
th• proct•:·:.u. Lo~:u t'lll .~l'l:uida, pn•cb:t!llt'lltt• a \'lnlt• t' olt.n
tl) Al"t. 11. "U11 TI'PI"I"Ho'll11\111t''\ dii Nu<,"li!l lllti~l!h'lnL lillO " 1111\ll"rlldur ,. 11
.\tl~·!'ll\IJ\1'11> (.lt~!'Ul,"
d(' lll.trro daqut·lt• ;lllll. pnrt.antll hú th';w:;;;l'i:o anos t' .-;L'is
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universal, c seria nte mesmo truismo tentar debate desnecessário.

A imunidade existe como necessidade Pnra a manutenção da.'\ 1ns~

tltuiçõcs c o Uvre exercício do trabalho no Congresso. Sem ela
certamente minguaria a luta parlrunentnr c se reduzirill n capa ..
cidade de críttcn no Governo, cm detrimento dos superiores 1ntc-.
resscs nacionais. Não há, por outro lado, quebra. do principio isa ..
nõmlco de lgunldndc de todo:-; perun lc n. lcl, porque n. lmuntdndc 6
presumida como condição espednl de independência do representante do povo, que ni\o pode ser !nqu!ct.ndo no nceso da nt!v!dadc
que desenvolve cm prol do cumprimento do mandato que o povo lhe
conferiu.
O eminente Senador Dinnrtc de Medeiros Mnrlz, no expediente
cncnmlnhndo :1. Comissão de Constituh;ão e Just_içn, renuncia nos
direitos que a Constltui~ii.o lhe assegura, como parlamentar, con ..
soante dispõe o artigo 32, já que, n próprio. Constituição npenns
ressalva os crimes contra a segurança Nacional e, no cnso, a queixa
oferecida pelo Senhor Aluizio Alves é taxativa na acusação dos
crimes de injúria e calúnia <n.rts. 138, combinado com § 1.0 , c 140,
do Cá<!. PcnnlJ .
A "vexata quaestio" demora cm saber se pode o Congressista
nbdtcn.r dn prerrmrnttva insita na. "Lex Fundamentalis". e, conse ..
qüentemente, llbernr o. Casa de que faz pnrte para conceder a
llcençn pedida a flm de prosseguir-se na açiio penal privndn.
Desde os primórdios que se concebeu o instituto da imunidade
como endereçada no Parlamento e, por via de efeitos, n seus mem~
bras. Lembram~sc, a propósito, as inflamados discursos de MiraR
bcau, na Assembléia Francesa, de repulsa às tentativo.s de dissolução partidas do Rei, no: sentido de deferir ao próprio órgão ns
!mun!dnc!cs, poro que se pudesse Insistir na luta pela llbcrdade
(Vide Pedro Aleixo - 11Imunidades Parlamentares", pág. 24 - Estudos Soclo.!s e Pol!t!eos, vol. lBJ.
A !mu:1!dade parlamentar, como direito reflexo do próprio regime democrático, Incorporou-se ao texto da Constituição de todos
os povos cultos.
No nosso pais, tão logo saíra a Constituição da refrega da
Constituinte, Bn.rbalho - que sempre se mostrou arredio o. essa
prerrogativa, sustentando não se confundir Imunidade com irresponsnb!!ldndc- admitia, entretanto, "que a llberdade de palavra
e de voto é Inerente, não há negá-lo, no mandato legislativo".
Professa o do"to Carlos Maximiliano ("Comentários à Constituição Bra'jileira", :!.o. ed., Rio, 1923):
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fessor Alcino Pinto Falçiio nn sua obro. "Dn Imunidade Parlnnlen~
tar", npós lenlbrnr, com n.poio nos mnts renomados autores estrn.n ..
geiros, como Massougnes Des Fontatns - "De L' imunitó pnrln~
mentn.lre ct des autorisattons poursuitcs" - 1000, pág, 34: ~~ou,
como diz o Professor Theodor Mnunz: "A imunidade ó um privllóg!o do Parlamento. não um dlrt!lto dos deputados. Não cabe, pois,
nenhumn renúncia do deputado sobre n. Imunidade, mns também
nenhum direito a exigir que o Parlamento não suspenda" (Ob.
c!t. pág. 10".
Certos nutorcs chegaram n ndm!tlr que a Constltu!çfio de 1801
cont!nhn rel:l'a de direito material que permita ao Conl:l'css!stn n
renúncia da imunidade, lmplicita na expressão .. sl o ac~ado não
optnr pelo julgamento lmcdlnto" mns, em .sede doutrinária c legal,
esse entendimento não prosperou, prlncipnlmcnte depois que Rui,
o maior intérprete dn nossa Constltulçú.o,.delxou c:lnro que a imunidade adere no mandato sendo dele lnscpnrávc!.

Lapidar, pela profundidade e concisão, são estes conceitos do
Insigne Carlos Mnx!m!llnno:
"A Imunidade parlamentar foi estabelecida por motivos
pol!Ucos, tendo-se em vista o Interesse púb!!co, c não o
partlculnr: não constitui direito subjet!vo, c s!m objet!vo:
não é privilégio Individual, f!zeram-M pcrrogatlva de uma
colctlvldndc Independente e vigilante. Por Isso não é renunciável, em geral" <Comentários à Constituição Brasi,.
leira, 2." ed., pág. 319-. E Invoca o Insuperável magistério
de Jefferson. em seu Manual ar Parlnmentary Prnctlce:
14
A prerrogativa não pertence aos membros, c sim à Cfunara
Renunciando àquela sem autorização desta, seria o deputado passível de pena" (Apud Carlos MaXImiliano, ob. c!t.
pág. 319).
A propósito, o doutiss!mo Senador Argcm!ro Figueiredo tece
considerações oportunas dizendo que, na 11 Verdade, essas exceções
maculam a pureza da doutrina tão brilhantemente sustentada por
Jcfl•rson, Cooly, Pontes de Miranda Maximiliano, Silva Marques e
muitos outros grandes constitucionalistas, nacionais c estrangeiros,
no sentido de ntr\bu!r à Câmara e não ao parlamentar !nd!vldualmentc, n pcrrogat!va da Imunidade" lin Revista de Informação
Legislativa, junho - 1U65).
Tendo devotado a vida toda no estudo do direito sobretudo
como parlamentar que multo d!gn!!lcou n Càmnrn Federal, o saudoso Professor Pedro Aleixo, na sua monografia, considerada obra
clássica entre os eonstltuciono.Ilstns, "Imunidade Parlamentar",
.. A Imunidade não é prl1f!J2::r1o incompatível com o regime apresento repertório exaustivo de tudo quanto, abal!zadamcnte,
!gualltilrlo em vigor, nem direito subjct!vo ou pcssonl: é sobre a matéria se escreveu no BrasU c no estrn.ngelro, valendo,
prerrogativa universalmente aceita por motivos de ordem nesta. ocas!iiO, reproduzir trechos do seu trabalho:
superior ligados Intimamente às cx!gênc!ns prlmord!as do
sistema 'representativo e no jogo normal dns instituições
"Todos os governos representativos concedem imunidades e
nos governos constltuclonnis; relo.clonn-se com a. própria
perrogativas nos seus membros do Poder Legislativo.
economia dn d!v!sfio dos poderes, assegurando a liberdade
Ta!s Imunidades c pcrrogat!vns não s!gn!f!cnm um privie n Independência do Legislativo; sanciona o direito Imprelégio pessoal: são \nst!tuldas como uma garantia runc!onnl
terível que tem a nação de manifestar a própria vontade
e, cm tais condições, pertencem a toda Cã.mara e não a
pelo órgão dos seus mandatários, não deixando estes à
cada um dos seus membros, isoladamente'' (AraUjo Castro,
mcrce de agentes do Judlcló.rlo que às vezes nfto passam
A Nova Constituição Brasllc!ra, ptig. 1721 . São palavras do
de Instrumentos do executivo" (pág, 3lll.
grande Rui: .. Não são, logo, as imunidades parlamentares
esse pr!v!leg'lo dos membros do Congresso, figurado pelos
o fe,tc.lndo const!tuc!onnllstn S:llilD MALUF, trntnndo dn
amigos do estado de sitio. Pr!v!!ég!o constituem elas, s!m,
imunidll.de no seu "Curso de Dlrl'lto Constitucional", indnga: "Pode
mas das Câmaras, do Senado, da. Nação, cujas vontades ele
o Parlamentar abrir mão das suas Imunidades? "Ele mesmo dá n
exprime no cxcrc!clo do Poder Legislativo c não poderia
resposta:
exprimir com soberania preci:m. sem esse escudo para a
consciência dos seus membros. O Congresso é um Poder
"As imunidades parlamentares sf\O de ordem públlca: nfto
Inerme, o Presidente da Rcpúbl!cn um poder nrmado"
podem ser rcnunclndns pelo o.cusado, mesmo porque n nrbiIabras Completas, vol. XXV, tomo I, p:ig, 27).
trnr!edndc d!r!g!dn contra um parlamentar Importa em
ofen:m e r.rnvc nmeaça à eornora~ão n que ele pertenc~.
E mnts expressivamente prossegue Rui:
Por isso mesmo, só esso. corporação cnbc decidir sobre o.
"Longe de ser estabelecido contrn a !gunldndc pnra favoconveniência ou nfto de processo. u
recer um número diminuto de cldadüos, foi crln.do com o
"~Realmente, nüo foi n; lmunldacle Instituída cm beneficio
intuito de cvltnr, em beneficio de todos eles, que o mnnus
pessonl ou como privilegio do representante populnr. Empúblico de seu mandato se converta, pnrn os cncarrcgnrlos
bora a Constltulçf\o de 1091 ndmltlsse a. opção do acusado
de exccutó.-lo, na mais perigosa deslgunldadc. Não foro.
pelo julgamento lmec11nto, firmou-se o princípio dn. lrre~
essa defensiva, c mnls bem guardado estaria o mais monunclnbllldndc. O comentário de Rui Barbosa é cloqücntc;
desto particular, pela sua simples obscurldnde, contrn as
"segundo n doutrina lnr:oncussa entre os consUtuclonallstns
vlolimc!ns do poder que o homem politico !nd!gltndo pela.
e Imanente em teclas as Constituições, essa garantia, pesescolho. de seus concldndiios para conter o executivo e
soal na sua Incidência, é lmpessohl, lnllllluclono.l, nacioentregue lndofeso nos lleus ressentimentos" <png, 29).
nal, na sua razão de ser c no seu objcto. Nüo e u:n plivlo
ex-.·Mtnistro do Supremo Tribunal F'nderal c emérlt.o consIeglo pessoal do rcprcsentnnte, tanto que este n~o po~e titucionalista c ndrnlnlslratlvlstn, Temistocll's Brnndüo cnvnlcnntl,
renunció.~lo; é um npnnd.gio coJetJvo dn rcprescntnçao. Nua
6 tnxntivo cm reconhecer a imunidade ~nrlllmentnr nestes Lt!rmos:
e um interesse de ordem pnrtlculnr mas um principio de
"];: umn pertot~aUvn Inerente no mnndnto cujo üxr.rciclo
ordem púb!lcn" 110." ed!çüo, 1078, por,. 204).
tornttr-tH"'~tn 1mpos::;\\1 cl sem essa r:a.rantin" (Constltuh;r~o
Esse cnrúter de irrenunclnbllldndc dn lmunldndc é de ordem
I•1ctlcrnl Cutncnt,;vln, voJ. 2, p(q~. 33J.
pUblica. de fundo cor~enlc, desde mesmo a cxpcdiçito do dlplomtL
na.slcamcnLr! ü\'ldt·ncllulo, :;cr,unc.lo n mim me p~rr.cc, com su~~t,; a inaugurnçflO cltl lcgi~lnturn scRuintc, consoante prl'screvc
porte nos mc·lhcJrcs n.uturr:; eompnlmulos, qw! o lnst!Luto <11~ lmuCJ ~ J '1 do nrt,. :1:! da Con:;tJtulçüo, cnm a EC n.n 11/7!1, e n.ss1m vem
·"'"
o
·
o emint~ntl' Pro- nhlaclt· guarda nlnda hojt' mlL'!\'ral l'ldrdldu<lt~ ü:-1 rn\:~c:-1 lllst.órlcas

com que entrou no mundo jurídico, pelas lnstttulçõcs ln~Jcsns,
tão ciosas cm cultuar a liberdade c a lntnnglbllldade dos membros
do parlamento, por suas palavras, opiniões c votos, que seria ocioso
nlongo.r este parecer. Que o mandato parlamentar é conferido ao
Jndl"Jlduo nn condtcão de representante de seus concidadãos no
Parlarnc:nta, c que :1!<> prc:rrogativus de: que go1.:1 são c:ditudas cm fav~r do
Orgão, que integra, e não uo Scnador ou Dc:puli.ldo, individualmente é

axioma que estú acimu de: qualquer discussão.

'

. O e!f11nente Senador Dlnartc de Medeiros Mo.riz. com efeito
abnu rnuo de: todas as prerrogativas paru pcrmilir o curso da açã~
penal prlvadn perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, mas
entendo, consoante a doutrina exposta, que não pode S. Ex:.u tnzê~

lo por se tratar do direito Irrenunciável, de ordem públlca, lndls-

ponivcl, outorgado, Isso sim, ao Parlamento c não no pnrlnmcntnr
·'
'
como cidadão.
É o_ Senado o único Juiz da· conveniência e oportunidade da
concessao da licença, porque é ele, como Poder, que se encontra
na liça. Se o Senado viesse . a atender à soUcitação não o rarta
porque houve renúncia, através de urn ato de grandeza ou um

gesto que multo dlgnl!lca o parlamentar acusado, mas porque

assim o Impunham os seus mnis nltos Interesses, Na verdade o

Senador ou Deputado não pode renunciar ao que lhe não pertence:.

·
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'

Diante de tnls consldernções, sou de parecer que seja negada

a llcen.ça solicitada no Oliclo n.• 154, de 19 de março último, do
Colendtssimo Supremo Tribunal Federal, dando-se ciência desta
decisão a essa Egrégia Corte de Justiça.

Sala das Comissões, 18 de abril de 1979. -

Henrique de La

Roque, !"residente - Aloysio Chaves, Relator Nelson Carneiro !Cunha Lima. - Tancredo Neves - João Bosco MDacyr Dalla1
- Aderbal Jurcma - Raimundo Parente - Bernardino Viana Murilo Badaró.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O Expediente lido vai ü
publicação.
A Presid~ncia convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje,
às 18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação dos Projetas de
Resolução n•s 6, 7 e 8, de 1979.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Presidência comunica
ao Plenário que, nos lermos do art. 278, combinado com o art. !54,§
i', do Regimento lnlerno, determinou o arquivamento do Projeto
de Lei da Câmara n• 47, de 1978 (n' 704/75, na Casa de origem), que
obriga os ônibus de linhas intermunicipais e interestaduais a porta·
rem estojo com medicamentos nos termos que menciona, e dá outras
providências, por ter recebido pareceres contrários, quanto ao méri·
to, das Comissões a que foi distribuído.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, comunicaç<ies que serão lidas pelo Sr. !•·Secretário.
São lidas as seguirllt's
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Viana, na Comissão Mista do Congresso Nacional que dará parecer
sobre a Proposta de Emenda ii Constituição n• 25jn, que "cancela
disposições c acrescenta expressão aos arts. 43, 57 c 44, respectiva.
mente, da Constituição Federal''.
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais
alta estima e distintu considcruçiio.- Saldanha Dcrzi, Vice-Líder da
Maioria, no exercício da Liderança .

OFICIO N• 037 j79
Brasília; 18 de abril de 1979
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Ex• que o Deputado João
Gilberto foi indicado por esta Liderança para substituir o Depu lado
Paes de Andrade na Comissão Mista incumbida do estudo e parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n' 25/78, que "cancela
disposições e acrescenta expressão aos arls. 43, 57 e 44. respectivamente, da Constituição Federal".
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• protestos de
estima e consideração.- Freitas !'I obre, Líder do MDB.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Serão feitas as substitui·
ções solicitadas.
Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. !•·Secretário.
E lida a seguinte
Brasília, 17 de abril de 1979.
Senhor Presidente:
Solicito a V. Ex• determinar a substituição do Senador Pedro
Simon pelo Senador Franco Montoro, na Comissão Parlamentar de
lnquêrilo que investiga a "Devastação da Amazônia".
Na oportunidade, reitero a V. Ex• os protestos de estima e consideração.
Atenciosamente. -Humberto Lucena, Vice·Lider, no exerdcio
da Liderança do MDB.
. O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Será feita a substituição
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. l'·
Sccretuno.
soltc>t~da.

São lido.\' os seguintes
PROJETO UE LEI DO SENADO N• 65, DE 1979

OFICIO N• 89/79
Brasília, 18 de abril de 1979.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de indicar a V. Ex• o nome do Senhor Deputado
Djalma Bessa para, em substituição ao Senhor Deputado Claudino
Sales, integrar u Comissão Mista incumbida de estudo c parecer
sobre a Proposta de Emenda à Conslituiçilo n• 25, de 1978·CN. que
"cancela disposições c acrescenta expressão aos arts. 43, 57 c 44,
rcspcctivnmcntc, da Constituição Federal".
Aproveito paru renovar os protestos de estima c elevado
apreço.- Nelson MHrchczan, Líder da ARENA.
Urasília, IS de abril de 1979.
Senhor Presidente:
Nos termos do~ IY do art. 10 do Regimento Comum, tenho a
hnnra Uc ~.:omunicur a V, E:\•, p:m1 os dcvidllS lins, ~JUl' ~:sta Lid~.:
ratH;a deliherou propor a suhslituiçào Uos nobres .Sr:;, Senadores
Alovsio Chaves, lkncdito Candl:ts c Uinartc l'vtaril, pcli.1s noiHl'
Srs." Scnmhm:s t\ffnnso Camarg~1. Jorgt: Kalume c Bernanlinn

Dá no,·n rcdnçiio no nY II do parágrafo único do
arl. 258 do Cúdi~o Ci,il.
O Congresso Nacionul decrctu:
Art. i'' O n'' li do parúgrafo único do art. 25H do Código Ci·
vil r:1ssa u vig.orur com a seguinte rcduçrw:
II - Da pcssoa maior dc sessenta anos.
:\rt. 2v t\ presente lei entrurú cm vigor m1 data dc sua puhli·
!.:açftn.
Art. Jl' Revog.um-sc as disposições cm contrúrio.
Justincaçào

Scsscnta c três ~mos depois de entrar cm vigor o Códi~o Civil.
que outrn ..; muitos dcmorar<.lm cm sua clahor:1t;fw, jú n~1n se justifica
a distin~rw ~.:túria entre homem c mulher, ;.w impor-lhe~ ll rcgimt:
obrigatúrio da separ:1~·fw de bens. A suposta supcriorkladc mas~.:uli
na i! hnjl' tabu cm l'rang.allws.
1\H' nu iro l;~do, n rcgimc lcgal dn casumerHn ra~.sllll a s~.:r. l:Um ~~
d1~~w.:ia da l.d dn Div;lf~o.'in, ll ~.LI t:DillLillh;ill parcial, quc at':1-.ta ,,., h:tlhlfi!S, dcsd~.: antcs injustificado~o, d~: cnvnlvimentll d~1 mulher cm~.·a
-.amcn\ll" ruinLlso~o. l·inalmcnll', l!'oSil m~.:.;ma lei abriu t:\cc~.;i'ttl para il'c;~•.<~llll!lltn..: d~.: pc""l':'' dc qualqucr idade, quc plHknl t.:srll\hcr h' t'l'·
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mente o regirn~.: de bens, desde LJUt: convivam hú dct anos ou tcnh~tm
lilhos comuns.
En4uanto nilo se ~1prova um novo Código Civil, bom scrú que se
vú riscando dt: nossa lcgis\açf10 todos aqueles dispositivos l]Ue caructerizam qualquer discriminac;tto da mulher, que o tempo tornou in·
justilicúvel.
Silvio Rodrigues v~ti mais longe, ~.: vi: no dispositivo "rcstriçfw
att:ntatória da lihcrdad~.: individual". Rccordn também o mestre p~lll·
lista que o te.xto ~ttua\ é ainda mais rigoroso do que o vigente no d!·
rei to anterior, que "só proibia a mulher de cinqUenta anos 4uc st: rernaridasse de alhcar rmtis do que dois terços de seus bens, se tivesse lilhos do leito anterior" (Direito dt• Familia, n~' 79, \1, c nota n•.o 1:!5).
Sala das Sessões, IH de abril de 1979. - Nelson Carnoiro.
LEG/SL..I('.:IO CITADA
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LEGISLtl Çtl O CITA DA

DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MA lO DE 1943
Aprova a Consolidaçuo dns tcis do Tmhulhn.

CAPITULO V11
Da Estnbilidude
Art. 492. O empregado que contar mais de dez anos de
serviço, na mesma empresa, nlto poderú ser despedido senfao por
motivo de falta grave ou circunstância, de força maior, devidamente
comprovadas.
Parágraro único. Considera-se como de serviço todo o tempo
cm que o empregado esteja à disposição do empregador.

CbDIGO CIVIL
Art. :!5H Nt10 havendo convem;t10, ou sendo nul~1. vigorarú.
quanto aos bens, entre os cônjuges, o regime da comunhrm universal.
Parúgrafo único. Ê, porém, obrigatório o da scp~trw.;tw de
bens no casamento: ( Vidt• art. 312.)
I - Das pessoas que o ceh:brarcm com infraçtto do cstatuido no
art. IH3. n•'s XI a XVI (art. 216), (Vide art. 226)
11 - Do maior de scssent<~ c da maior de dnqUcnta anos.

(;Is Comis.\·tjes dt• Constitlliçào e Justiça, de Lt•gi.l'!a('ào
Social e d<• Finanças.)

O SR. PRESIJ)ENTE (Luiz Viana)- Os projetas lidos scrtw
puhlicados c remetidos às comissões competentes.
Sohrc :.1 mesa. requerimento que será lido pelo Sr. J9-Secrctário.
" E lido o ,\'(•guintt•

REQUERIMENTO N• 94,
( .:1 Comissão dt• Constiwiçiio t' Justi('a.!

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 66, DE 1979
Acrescenta dispositivo ii Consolidação das Leis do
Trabalho, para o fim de assegurar estabilidade provisória ao
empregado que ajuiza reclamação tntbalhista contra o empregador.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• t: acrescentado ao art. 492, da Consolidação das Leis
do Trabalho, o seguinte§ 2•. com renumeração do único existente:
"Art. 492. . .................................. .
....................................... ..
§ 2• t: tambi:m vedada a dispensa do empregado a
partir do momento em que ajuizar reclamatória trabalhista
contra a empresa ati: I (um) ano após o trânsito cm julgado
da sentença respectiva. salvo se cometer [alta grave,
devidamente apurada nos termos desta Consolidação."
§ I•

Art. 2• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
Juslilicaçiio
Situação comum no mundo do trabalho é a do empregado que
apresenta queixa trabalhista contra 'a empresa e em seguida se vê
despedido.
Tal procedimento funciona, na prática, como uma ameaça
permanente contra a apresentação de rcclamatória trabalhista pelos
empregados.
Cabendo a nós legisladores, cncontrm· solução para o re[crido
problema, julgamos oportuno propor a adoçào de estabilidade
provisól'iu para o crnprc:gado que resolve njuizar ação contm seu
empregador, devendo tnl estabilidade perdurar, desde o momento
do dito ajuizamento, até um ano após o trânsito cm julgado da
sentença respectiva,
Temos certeza de que, com tal medida, o empregado est~trú
protegido c podcrú dclcndr.r seus direitos junto l\ Justiça do Trabalho.
1\.1,1
11179.--1·
Quêrcia.

m:

1979

Rc4ucim. nos termos do Regimento Interno do Senado Federal.
o dcsarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado n'' 62, de 1977, que
"dispõe sobre a contugem cm favor dos segurados do INPS do tempo de serviço público estadual c municipal".
Sala das Sessões, IH de abril de 1979,- Mauro Bcncvidcs.

O SR. !'RESIDENTE (Luiz Viana) O requerimento scrú publicado c incluido cm Ordem do Dia nos termos do Regimento I ntcrno.
Hú oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Orestes Quércia.
O SR. ORESTES QUtRCIA (M DB- SP. Pronuncia .> seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estaremos encaminhando, dentro de alguns inst~tntcs. Sr. Prcsidcntc, uma Emenda Constitucional, subscrita pelo número regimcn·
tal dos Srs. Senadores c Srs. Deputados, que tem por objctivo impedir o Presidente da República de expedir decretos-leis sobre linanças
públicas c normas tributárias.
A sistcmttticu do processo legislativo criada pela Con .. tituiçào
de 1967, introduziu cm nosso direito positivo a figura do decreto-lei,
com vigi:nciu imediata, embora baixado ad rtferelldum do Congresso
Nm:ional.
Ê o que cstatui o art. 55 da Carta, textualmente:
"i\rt. 55. O Presidente da República, cm caso de urde interesse público relevante. c desde que nrw
haja aumento de despesa, poderá expedir decretos-leis
sobre us seguintes matérias:
I - segurança nacional;
11- lin:.mçus públicas, inclusive normus tributúrias: c
III -criação ac curgos públicos c fixaçtto de venci~
mcntos."•
g~ncia ou

Decerto hú problemas urgentes de segunmça nacional, que exigem remédio legal c imediato; como a criaçào de curgos pl1blicns c li·
x.u,:fao de vencimentos, cuju competência dc inicintiva legislativa é,
geralmente, do Presidente da República, pode nccc"itar uma aplic:u;fto rúpida. Mas :.1 alteração tribut:'tri~l sü entra crn vignr depu is de
CIHlsignuda no Orçamento, segundo a nossa tr:1di~[1o do din:ito
púhli~.:o positivn, tanto que a Constitui~ilo at.:olhc o principio lia l~.:ga·
liliadc du tributo.
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Ali[ts, ~~ história c.Jo Parlamento tem u su~t origem nmrcadu, na
lnglatcrra, pela rcaçf1o ropular contra a ganúncia fiscal, de que resul·
tou o prindrio superior, jamais revogudo, de que nfto huvcrú tributo
scm a arrovaçfto sobem na do povo, por intermédio dos seus rcprc·
sentantes.
Dai porque, Sr. Presidente c Srs. Senadores, apresentei proposta
de emenda ii Constituição, suprimindo o item 11 do artigo 55.
A ~!Iteração tributúria prescinde de urgência, da eficácia imedia·
w, cu/ rt•.krt'IUium do Congresso, porque só pode cntntr cm vigor no
cxcrdcio seguinte, incluída sua receita no Orçamento da Unirto.
O que tem ocorrido, na prática, é que o Executivo, valcndo~se
do permissivo contido no item li, i11)ine, do artigo 55, altera taxas,
cri~1 incid~ncias, aumenta os ânus fiscais, quando nào pode cobrar os
acréscimos imcdiatamcnte.
Portanto esse preceito é, sobretudo, ofensivo à sistemática liscal.
Pode, perfeitamente, o Presidente da República, cm tal caso, utilizar a franquia do artigo 51, onde se declara:
"Arl. 51. O Presidente da República poderá enviar
ao Congresso Nacional projetas de lei sobre qualquer matéria, os quais, se o solicitar, serão apreciados dentro de
quarente c cinco dias, a contar do seu recebimento na Cil~
mura dos Deputados, e de igual prazo no Senado Federá I."
Se considera urgentissima a matéria, então há o permissivo do
artigo, onde se declara:

P' desse mesmo

"§ 2• Se o Presidente da República julgar urgente o
projeto, poderá solicitar que a sua apreciação seja feita em
sessão conjunta do Congresso Nacional, dentro do prazo
de quarenta e cinco dias."

Considerando-se que a sessão legislativa termina a cinco de dezembro, a tramitação de tal matéria pode ser iniciada até no dia 20 de
outubro, com possibilidade de inserção, no te~to do Orçamento da
Unif10, dos resultados das alterações tributárias pretendidas.
Não há qualquer conveniência, portanto, em alterações tributárias propostas por dccrcto-h:i, que não podem, ratione materiat•,
entrar imediatamente cm vigor. Na prática o govt:rno retira simplesmente a possibilidade de qualquer participação do Congresso Nacional, porque ao analisar o Decreto-lei o Congresso não pode
modilicá-lo em nada, o que não ocorreria se analisasse um projeto de
lei, o qual poderia emendar e portanto contribuir com seu aperfciçoumento.
Portanto, a supressão que propomos não é mais do que um imperativo da melhor técnica legislativa, •~pungindo-se a Constituição
de um mandamento inócuo, feito à pressa, quando o artigo 51 jú lhe
cumpre, bem mais objetivamcnte, a li na \idade, sem ofensa à sistemática nem à trudiçtlo do direito tributário brasileiro.
Com relação, Sr. Presidente, à nossa proposta de emenda à
Constituição, com o objetivo de revogar o Inciso 11 do art. 55, que
permite ao Presidente da República expedir decretos-leis sobre linanças públicas c, inclusive, normas tributárias, eram estas as ale~
gações que dcscjúvamos fazer.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No dia 21 de abril comemoram-se dois eventos de maior expressão para a História Nacional: o sacrifício do alferes Joaquim José da
Silva Xavier e a mudança da Capital da República pura o Planalto
Central do País.
Os dois fatos, Sr. Presidente, serão sempre lembrados no porvir,
como marcos cada vez mais destacados nu formação de nosso Pais.
Um terceiro evento também de envergadura é assinalado nesta
data, embora pouco divulgado, e diz respeito, particularmente, a
Brasília. Referimo-nos ii fundação, também no dia 21 de abril, do
Grande Oriente do Distrito Federal.
Por isso, sinto-me nn obrigação de fuzcr esse registro, tendo na
lembrança os inestimúvcis serviços que a Muçonnriu vem propor·
cionando c proporcionou nào só uo Brasil, como ;ao mundo todo.
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Com efeito, a Inconfidência Mineira, cuja história finaliza com u exc·
cuçfio de Tiradcntcs, é um episódio que se reveste de grande inspira·
ção maçónica. Sabido é, agora, depois de escavações na antiga Vila
Rica, que ali leria existido uma olicina maçónica, à qual perlen·
coram alguns Inconfidentes. Quanto à fundação de Brasília, não
obstante a mesma não ter resultado diretamente de gestões dos
pedreiros~livrcs - como também são conhecidos os maçons importa ressaltar que a idéia de interiorização da Capital brasileira
teve a defendê-la insignes homens-maçons, não só os próprios rebeldes de Vila Rica, como José Bonifácio de Andrada e Silva, entre outros. Dir-sc-ia ainda que a iniciativa do Governo Juscelino
Kubitscheck efetivou-se como que seguindo os altos ditames da
Maçonaria.
Sr. Presidente, os oito anos de criação do Grande Oriente do
Distrito Federal, comemorados justamente no Dia de Tiradcntes e
da inauguração de Brasília, não podem licar, assim, no desconhecimento do nosso povo, razão por que faço este pequeno registro,
com o pensamento voltado para as novas gerações. que, ao folhearem os nossos Anais, terão ciência que ao Senado não passou despercebida a existência de tão elevada instituição como o Grande
Oriente do Distrito Federal.
Congregando atualmcnle 15 Lojas, e integrando um qúadro de
mais de 500 maçons, homens livres e de bons costumes, o Grande
Oriente do DF tem como Grão-Mestre o pioneiro de Brasília Lourival Abadia Juvenal de Almeida, c como Grão-Mestre Adjunto Nelson Rabelo Júnior. Com o auxílio de vários Grandes Secretários
c a dedicação de lodos os maçons da Capital da República, eles
empreendem a luta pela elevação moral e social do homem, com o
que vem contribuindo grandemente essa potência maçônica para o
desenvolvimento da sociedade brasileira, cada vez mais livre e
consciente de seus deveres para com a Nação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao
nobre Senador João Bosco.
O SR. JOÃO BOSCO (ARENA- AM. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Quero aproveitar a oportunidade, por duas razões. A primeira,
porque amanhã estarei ausente - deverei fazer a comunicação
oficial a V. Ex• - por designação da Comissão de Assuntos Regionais deverei estar representando o Senado na primeira reunião do
ano da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, em
Belém do Pará. E, em segundo lugar, porque o outro assunto a que
vou me referir deverá ser questionado numa Comissão Parlamentar,
que deverá ser instalada hoje à tarde.
Tenho cedido meu tempo, nas minhas inscrições, a diversos
outros companheiros do Senado, mas, hoje, peço permissão para,
pelo menos, completar o raciocínio iniciado aqui, no discurso
inicial, no qual, como todos lembram, tive meu tempo prejudicado
por ter falado exatamente no Expediente. Hoje, entretanto, não pretendo ser tão longo, apenas fixar meu ponto de vista.
Inicialmente, porque estarei ausente amanhã, quero fazer uma
lembrança e pedir a inserção, nos Anais, de um voto de congralu·
laçào para com o Jornal A Crítica, de Manaus, pelo seu aniversário
de fundação, que será festejado amanhã.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há trinta anos, um jornal nascia na cidade de Manaus. Era
onzeorino. E a população, de pronto, habituou-se a esperar a sua circulação. "De mãos dadas com o povo", surgia A Critica, jornal combativo, vibrante, incomodando poderosos e defendendo intransigentemente os humildes.
Aumentando o seu número de páginas, tornundo-sc cadu dia
mais moderno, passou a ser o jornal m:ais lido em meu Estudo c nas
unidades federativas vizinhas.
Fortalecido cada vez muis relo idealismo di! Umbcrto CulUcruro Filho, o jornul A Critica se elevou a alturas jumuis utingida"i
por nenhum outro concorrente, tornando-se fator de primt:iru
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ordem no desenvolvimento sócio-cultural do Amazonas c exercendo
salutar innut:ncia no desenvolvimento do Estado do Amazonas c da
Região Amazónica.
Suas campanhas populares estão marcadas na alma do povo.
Condições desfavoráveis no seu inicio foram suplantadas pela bravura de seu diretor c de seu pai Umbcrto Caldcraro, conseguindo
atingir notável posiçiio que ostenta hoje como um dos melhores
jornais do Brasil.
A Critica, hoje, i: um jornal tão bem equipado quanto os mais
modernos do Pais, com telefoto, teletipo, correspondentes por toda
parte, com relevantes serviços prestados cm campanhas memoráveis, dentre as quais, podemos citar a defesa da Zona Franca de
Manaus c pela valorização e integraçiio sempre maior da Amazônia.
Longe estão os dias em que enfrentou a fúria c a truculência de
homens tão poderosos quanto insensatos. Seus trinta anos de existência são o testemunho do que é possível realizar quando se tem
idealismo, grandeza, obstinação, sem abdicar da independência.
Peço a inserção, nos Anais do Senado, de um voto de congratulação para o jornal A Critica, pelo seu aniversário de fundação a
19 de abril.
Agora, vou me referir à segunda parte. Como disse, deixei passar a oportunidade. ccdcndo muitas vezes minha inscrição pura que
outros oradores pudessem, aqui, tratar de assuntos mais relevantes c
mais momentosos. Como, entretanto, hoje: se instala a comissão cspedlica c nr10 concluí o raciocínio do meu primeiro discurso, c n[lo
tive u opllrtunidadc, outro dia, inclusive para não sofrer o que sofreu
o Senador José Lins de apancar o orador, quero, iniciulmcntc. h.:r
duas declarações do Ministro Mário Andrcazza, publicadas nos jornais, que, acho. põcm termo a uma controvérsia, cm que se chegou u
ditcr qoc o Ministro Múrio Andrcazza declarara que conhecia tudo
sohn.: a Am;.1zônia, que iria criar um<l empresa c que tudo jú estava
dedU ido.
A primeira dcclaraç[to do Ministro diz:
•• ... ü exploração dos rccursos florestais da Amazônia
ni1u pude ser motivo da dccisüo de pessoas ou de grupos
c~.:onômicos. Estu tem que ser umu dccisüo da Nação intcira, que realmente traduza as aspirações da vontade e da
consióncia nacional. Por isto, não há qualquer decisão a
rospeito, e niio temos nenhuma pressa em adotá-la, antes
que se realizem todas as fontes de debate, tanto através do
Congresso Nacional, como da imprensa e das pessoas interessadas particularmente no assunto.··

Creio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que prescinde de qualquer
outra justificativa o que acabo de ler.
Os jornai< de hoje revelam a outnt dcclaraç[to do Ministro do
Interior, que i: <.1 seguinte:
··A cxplonu;ào da Amazônia é um problema que fcrc a
sensibilidade de lodos os brasileiros. Por isto, nossa idéia é
de nf10 mexer cm seus recursos levianamente, porque quem
cometer um erro na Atnazôniu scrú responsabilizado por
todo sempre, aqui no Bmsil, c eslc erro, se for cometido, o
scrú com a participação de todo, OCongresso N•1cíonul c,
por conscguintc, de todo o povo brasileiro".
Ao f~1lur
perante a Comíssrw do Interior d;.\ Cúmara Federal sobre us
Uirclriz~.:s de sua pust:.t, o Ministro 1\ndreazzu conclamou
todos os membros do Congresso a participarem utiv;:um:ntc
dns debutes snhrc a cxp!Maç:IO das reservas llorcstais d<.~
Atnillônia."

E fu1. outros

_______

______ ___
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O Sr. ,\lmir Pintu (ARENA- CEI-- Permite V, Ex• um aparO Sll ..10;\!J IIOSCO (o\ REN.\-- o\ MI- Con•:cdu·n com
1 pr:11cr. Sl1 pediria iltl:-. ~nmranlic:iros de Ba!H.:ad:~. pr;m:ipal-
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mente, que me permitissem terminar mpidamcntc o meu pronun~i:l·
mcnto, pois tt:nho problcm~ts sérios hoje. Explico: daqui a pouco, lerei de comparccer a duas Comissões de Inquérito, a da Energia Nuclear a que se instala hoje, que é a Comissão da Amazônia. Mas
ouço V. Ex•.
O Sr. Almir Pinlo (ARENA - CE) - Serei rúpido. Apcna>
porque V. Ex~ cstú falando sobre a llorcsta amazônicu. Nunca me
esqueci de um trabalho que li escrito por Lobo, sobre os cuidados
que dcveriumos ter principulmcntc com a norcsta umai'.ônica,jú que
a llorcsta atlftntica havia sido toda devastada. Dai o grande perigo
cm rclaçrw l1 no resta umazôn-ica. Era esta modesta coopcraçrw que
queria dar a V. Ex•
O SR. JOÃO BOSCO (ARENA- AM)- Nobre Senador, cu
me referi a esse aspecto cm outra oportunidade. Vou oferecer a
V. Ex• uma modesta publicação- isto com um pouco de vaidade já
agora - que o Scnado me ofereceu exatamentc no meu primeiro
pronunciamento, onde focalizei esse problema.
Insistimos, hoje, que o tema deve ser conduzido com grandczu c
seriedade, sem exageros, mas com bom senso: sem fun:.llismo mas
com fé.
A Am~1zônia, conio deixa claro Arthur Reis cm seus livros c
~onfcréncias sobre os perigos, todos externos, contra sua existência
como parte do conjunto territorial brasileiro, precisa ser ocupadil c
utilil.;ld<! cm seu desenvolvimento, p:tra que .:1quel:1 consciência de
nm;fw adulta que jú alcançumos nüo seja submetida a uma prova ÚS·
pen1 nesse mundo cm que oS subdesenvolvidos nr10 conseguem
libertar-se dessa condiç[io de inferioridade. A literatura que continua
~~ descrever-se sobre o vazio que rcpresent:1mos, o maior vazio do
Mundo, na atualidadc, c sobretudo que >c denuncia como incapacidade brasileira para transformá-la da simples natureza tropical cm
trecho dinümi~o de uma Naçüo cm busc;.1 d~.: potencialidade, i: uma li·
tcratun1 que nf1o ccss<.~.
t\í, sim. hú o perigo.
E Arthur Reis lembrou, tambóm, cm uma conl'crência cm Belém, num dchatc que sustentou inclusive com o nosso eminente
Líder. Senador Jarbas Passarinho, que um parlamentar de naçiio
amiga, escrevendo a respeito, sustentou que se fazia necessário
substituir-nos por um povo capaz.
Cremos que ninguém põe cm dúvida nossa preocupaç5o ecológica. o desnmtumt.:nto progressivo du Região AmazóniCO! nrw i: mais
tolcrúvcl. Repetimos, hoje, c bradaremos por onde for preciso, que é
neccssilria uma alteração na política norestal brasileira.
O que não somos, Sr. Presidente- c quero dispor dos meus minutos ;:~qui. para esclarecer cx.atamentc cste ponto- é ultraconscrvacionistas, o que nrw defendemos é exuwmentc a idéia de dcix;:~r licar
como esHt: o que tmnhi:m nào queremos entender é que caiba u nós,
da Amazônia, segundo um testamento apocalíptico quc est:J sendo
pregado, a iniciativ;.~ c a n:sponsahilidadc de restaurar u pureza origi·
na\ da terra, c m<.~ntcr o equilíbrio do ecossistemu, assegurando, através do oxigénio c das chuvas que a llorcsta produz, a sobrevivência
do Planeta, sem levar em conta que a pior das poluições ó u resultante da miséria e da fome.
E é cxatmnentc essa a maior poluição com que nós, principalmente aqueles que vieram da Amazônia, nos dcveml)S prcocupm.
Lembrei que fomos c somos um Pais de bnndeirantcs c pionei·
rns, 4uc aprendemos, desde cedo, a nUo nos deixar intimidur pelo
desconhecido c pela cstnatégia do medo.
Sr. Presidente, aproveito este instante, para prestar homenagem
a dois excclcntcs técnicos hrasilciros, um aindu muito jovem c qlJC reputo um dos nwiorcs t:studiosos da prohlcmúticu amazónica, o f>rofessor Mauro Silva Reis, que i: funcioní1rio do Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal, c peço permissão para ler. com rapide1.
o lJllC ele nos di1 a rcspciln:
t:li:-.

"Nilllnivcrso da rcgirlll AmMúnic:t, ll~ rc~.:ur~m l1llrc~
dentre m muito~ mcndu-

.,~10 :tpcna~ um ~.:nmponcntc

nadn:-..
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Nlio hú dúvida que, com ha~c no~ ~.:onhccimcntos que
tcnws St)hrc :1 Amazónia nos dias a tu ais, é possível ao governo promover e institucionalizar o zoneamento para uso
múltiplo. Isto requer a tomada de providéncias a nivd de
planejamento do uso da terra, obedecido o conceito amplo
proposto por Kenneth King, objctivando definir as
:'1rcas destinadas: ils ogivas populacionais dt: intt:n:sst: t.:~tr~t·
tégico, cl:onômil.:o c social, inclusive os projctos dc coloni·
1.~1~;10 c ass~:ntamcntll de pnpu\açõcs; aos eixos rodovi~trim:
:ws projctns hidrclétricos: üs C!rc:ts indíg~.:nas: uos projctm
agrko\;ts c pccuftrios: aos pólos minerais; c ü ocupaçftll ~. :
utililaçfw dl)S rccursos florcstais. H ú de se ~.:onsidcrar ain·
Lia. a rede de rios que existe na rcgirto 4ue possui ~~ maÍllf
f~l\lll;t ictinlógh:a de Ügua doce do mundo C constitui Ulll
grandc putcncial para n:tVI.!t_!<tÇfiO nuvi;.\1,"
E\~:

insiste:
"Os recursos florestais nfw podem ser dissociados dos
demais componentes existentes nu região. Igualmente, os
demais componentes não podem ser dissociados dos rccur·
sos florestais.
Dentro deste contexto, duas linhas gerais podem ser
definidas de modo a compatibilizar os aspectos económicos, ecológicos e sociais no uso dos recursos florestais: as
Unidades de Conservação para fins de Preservação,
representadas pelos parques nacionais, reserv<~s biológicas,
santuários de vida silvestre, estações ecológicas, monumentos naturais, categorias adicionais e outras que terão a
linalidade e função de preservaçiio dos recursos da llora c
faun<~; e as Ãreas de Conservação ou Ãreas de Uso Múltiplo, representadas pelas áreas para manejo da fauna silvestro, proteção de bacias hidrográficas e desenvolvimento
llorcstal de cunho económico com i:nfase na exploração
madeireira racional e auto-sustentada, que terão a função
de conservar os recursos da flora c fauna."

Os termos preservação e conservação - eu já os citei no meu
primeiro discurso - são aqui usados no sentido amplo, moderno,
atual, proposto pela União Internacional para a Conservação da
Natureza, qual seja, '\preservação é manter os ecossistemas intuc.:tos
e com suas características originais" e "conservação implica no
manejo c utilização dos recursos do ambiente com propósito de se
obter a mais alta qualidade sustentável da vida humana". Na reali·
dade, as áreas de conservação ou de uso múltiplo são complementares us unidades de conservação para lins de preservação.
O importante que eu quero salientar, entretanto.
Sr. Presidente, aproveitando o momento em que o próprio Ministro
Mário Andreazza nos convoca para debater o problema, é que cu
entendo, como Senador eleito pela Região Amazónica, que não nos
devemos preocupar apenus com o problema da floresta amazónica.
Entendo que duas linhas básicas, dos modelos de desenvolvimento
florestal a serem analisados mais tarde, também, sUo alternativas
que poderão ser consideradas. Por isso, no processo do planejamento da ocupação da Amazônia, todos estes componentes terão
que sor compatibilizados dentro de uma política global, para
posteriormente, serem estabelecidas prioridades e definidos a<Juclcs
que deverão ser considerados a curto, médio c longo prazo, para lins
de detHlhamcnto e execução de programas específicos.

Esta, portanto, a oportunidade que uprovcito para dizer.
produto de tudo que tenho ouvido, de tudo que tenho aprendido,
inclusive, pelos quatros unos de experit:nciu que tive cumu ViccGovcrnador do Estudo do Amazonas, cst:1 u oportunidade par<~
dizer que existem, infelizmente, divergências sctorluis, u nível du
Administraç~o Federal, que pn:cisam ser cvitudus e supt.:radas, a lim
de que possamos seguir uma plllíticu lmicn global, cm derredor da
Amazlinia.
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Ontem, Sr. Presidente, me desloquei até a Citmara Federal,
atendendo a um convite do Presidente da Comissão do Interior
daquela Casa, O convite dava-me a entender que teria oportunidade
de ali falar, de ali fazer perguntas ao Sr. Ministro Mário Andrcazza.
Entretanto, não foi possível, vez que o Presidente daquela Comissão
justificou que os dirigentes de órgãos setoriais do Ministório do
Interior viriam à Câmara um a um e responderiam aos
parlamentares que tivessem qualquer interesse, fato esse, que me
frustrou a intenção de, naquele momento dizer, naquele momento
falar ao Sr. Ministro do Interior dessa minha preocupação na
execução de uma política global para a Regiii'o Amazónica.
Reforçando este depoimento, que é curto, em razão da minha
preocupação de estar presente a duas importantes Comissões
Parlamentares de Inquérito, daqui a pouco, para exatamcnte sustcn·
tar esta minha linha de raciocínio, leio parte do pronunciamento
feito cm Manaus, durante o lll Congresso Florestal Brasileiro, pelo
então Diretor do IBDF; Dr. Paulo Azevedo Berutti, um homem do
Governo, um homem preocupado com o probl~ma da floresta
amazónica, um estudioso de todos os problemas da Região, mas que
- vejam bem V. Ex•s - preocupado com essas divergências
setoriais que ocorrem na realização de um programa mais integrado
em favor da Amazônia, dizia:
"As responsabilidades dos programas da Amazónia
devem e precisam ser subdivididas, a nível de Minislórios,
Autarquias e outras instituições, mas todas deverã'o convergir para objetivos finais, bem definidos. Nesse caso, ações
isoladas, díspares, ou mesmo paralelas, tendem a provocar,
ao final, resultados isolados, díspares, desconexos c
prejudiciais à Região e à própria economia nacional, exatamente porque< difícil assegurar-se o sucesso de programas
de natureza industrial, que não considerem, como ponto de
sustentação, as maté:rias~primas diversificadas c abundan~
tes na área.
De igual maneira, < impossível admitir-se programas
agrícolas ou programas pecuários sem se levar em consideração que a Região se compõe de quase 80 por cento de
florestas de terra firme, uma riqueza, em termos de
produtos florestais, incomensurável.
O ideal i: que se estabeleça uma politica global e única
para a Amazónia, respeitando as peculiaridades da Região
c que possa ser desenvolvida pelos diferentes Ministérios,
representados na área. O Governo Central, no entanto.
deverá avaliá-la e alterá-la, quando for o caso, mas que seja
cumprida por todos os organismos federais, estaduais e
municipais, naturalmente cada um dentro de: suas atribuições, visando, no entanto, objetivos comuns ou complementares.
Quero crer que os organismos governamentais cm
operação na Amazônia devem uniformizar o tratamento
dos problemas, sobrepondo-se às divcrgéncias setoriais,
sempre cm favor de um i:xito global de Governo."
Aqui minha primeira resposta às preocupações do Ministro
Andreazza. Que S. Ex•, como Ministro do Interior, procure
compatibilizar as açõcs dos diversos órgãos que atuam na
Amazônia, porque< do meu conhecimento a existência de dois proje·
tos com relação à explorução florestal na Amazônia: um,
confeccionado no IBDF, outro, de autoria da SUDAM. Devido a
minha experiência, posso dizer que, in(elizmentc, muitas vezes, esses
choques, nos organismos do segundo e terceiro esculõt:s, prejudicam
a realização de uma política global, que é aquclu qut: realmente
todos devemos perseguir.
Muito obrigado. (Muito bem! Ptllmas. O orador é cumpri·
montado.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Com a palavra
Scnadur Lounval Baptista.

0
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Nos últimos dias do mês de março passado, realizou-se, em
Caracas, a XVII Assembléia-Geral do Conselho Episcopal LatinoAmericano - o CELAM, que é o mais alto organismo da Igreja
Católica cm nível da América Latina.
Criado no Rio de Janeiro, em 1955, após o Congresso Eucarís·
tico Internacional, o CELAM vem correspondendo aos objctivos
que o Papa Pio XII tinha cm mente quando o criou: unir os bispos
dos 22 países latino-americanos, organizar, de forma entrosada, a
sua pastoral, tornar mais dinâmica sua ação num mundo tão
necessitado, numa profunda retomada da obra de Evangelização da
Igreja.
O Conselho Episcopal Latino-Americano se compõe dos 22
bispos-presidentes das vinte e duas Conferôncias Episcopais LatinoAmericanas, c de mais 22 delegados destas conferência; (um por
cada país), e, ainda, dos dirigentes dos vários Departamentos c sctores de pastoral do CELAM, bem como dos membros de sua Presidência, Comitê Econõmico e Secretaria Geral. Foi esse alto colcgiado Episcopal o mais alto da América Latina, contando com os Senhores Cardeais Aloísio Lorscheidcr, do Brasil, Raul Primatesta, da
Argentina, Munhoz Vega, do Equador, João Landázurri, do Peru,
Luiz Aponte, de Porto Rico e Manoel Salazar, do Môxico, e mais 46
Arcobispos e Bispos de todo o Continente Latino-Americano, que
esteve reunido cm Caracas, de 25 a 31 de março que passou. Na
agenda da XVII a Assembléia do CELAM, cm Caracas, foram dois
os temas maiores: traçar rumos para a implementação, na América
Latina, das orientações do Documento de Pucbla, carta magna para
a Pastoral dos nossos países, na d~cada que começa, e a renovação
dos quadros dirctores do CELAM. Apraz-me, neste ponto, fazer um
registro de um fato que, não apenas enaltece Sergipe, o meu Estado,
mas que é uma honra para todo o Brasil: naquela ocasião, foi eldto
1•-Vice-Pmidcntc do CELAM o Arcebispo de Aracaju, Dom
Luciano Josi: Cabral Duarte, sendo o único brasileiro a figurar entre
os membros da Presidôncia daquele Conselho, ao lado de um
colombiano, um argentino, um costarriquenho c um portorriqucnho.
Doutor em Filosofia, pela Sorbonne, onde obteve a mais alta
menção honrosa Trés Honorah/c, participante de Congressos de
Educação do mais alto nível internacional, como o da UNESCO, cm
Tóquio, em 1972, e o de Persépolis, em 1975, Dom Luciano José
Cabral Duarte, filho de Aracaju, tem dado à Arquidiocose, que o
Papa Paulo VI lhe entregou o melhor de sua brilhante inteligência e
de sua incansável dedicação de pastor.
Há seis anos dirigia, no CELAM, o Departamento de Açüo
Social, como seu Presidente. Seu descortino, sua sensibilidade social,
juntamente com sua fidelidade intransigente à Doutrina Social da
Igreja, com" qual não se pode compatibiliwr o marxismo ateu c demolidor das liberdades humanas, tudo isto e seu desempenho neste
cargo, fizeram com que os componentes da XVII Assembléia do
CELAM, em Caracas, resolvessem alçá-lo à eminente posição de I•·
Vice-Presidente da instituição.
O Sr. Mauro Bcncvidcs (M DB - CE) aparte'?

Permite V. Ex• um

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA muito prazer, eminente Senador Mauro Benevides.

SE) -

Com

O Sr. Mauro Bcncvidcs (MDB - CE) - Nobre Senador
Lourivul Baptista, no momento em que V. Ex• se reporta ti Reunião
do Conselho Episcopal Latino-Amcricnno, gostaria de ressaltar a
utuaçào de Dom Aloísio Lorschcidcr, Arcebispo de Fortaleza, que
dirigiu aquele Conselho com muito aprumo, com muito cquilibrio c
com cxtraordinúrio bom senso. Scndo, realmente, uma das liguras
de maior cxprcssf10 do episcopado brasileiro, acredito que Dom
Aloisio Lorsçhcidcr não foi rcconduzido ü Chefia do CELAM cm
rm.üo de uma vedação dc naturc;r.a regimental, senão os seus colega:-.
dc episcopado l!.:riam reconhecido uma vct mais os seus mérito~ c
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lhe propiciado a oportunidade de continuar dirigindo o Conselho
Episcopal Latino-Americano. No momento, então, cm que V. Ex•
se reporta à última Assembléia Geral daquele órgão, eu me senti no
dever de ressaltar a figura excepcional de Dom Aloísio que, com
clarividência e descortino inexcedíveis, dirigiu o Conselho Episcopal
Latino-Americano.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Agradeço
a V. Ex•, eminente Senador Mauro Bcnevides, o seu aparte que
muito honra o meu pronunciamento, e também, os conceitos que faz
a respeito de Dom Aloísio Lorscheider, que niio foi reconduzido
para a função do CELAM mas, para substitui·lo entrou como VicePresidente um outro brasileiro, tão digno quanto Dom Aloísio
Lorscheider, e que irá honrar o cargo pela sua inteligência, pelo seu
zelo apostólico, pelo conceito c pelos relevantes serviços que tem
prestado a Igreja.
Sua presença ali é uma segurança de inteligéncia, de espírito
criador, de equilíbrio e de fidelidade ao Supremo Pastor da Igreja, o
Papa João Paulo II.
O Sr. HeMdio Nunes (ARENA - PI)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Ouço,
com muito prazer, o eminente Senador Hclvídio Nunes.
O Sr. Helvidio Nunes (ARENA- PI)- Na oportunidade, nobre Senador Lourival Baptista, em que o ilustre representante
cearcnse fez uma referôncia especial ao nome de Dom Aloísio
Lorscheider, quero tambôm lembrar a V. Ex•- c inserir no seu discurso - que o primeiro brasileiro a presidir o Conselho Episcopal
Latino-Americano foi o ilustre ex·Arcebispo de Teresina, hoje
Cardeal Primaz do Brasil, Dom Avelar Brandão Vilela.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Agradeço
a V. Ex•, eminente Senador Helvídio Nunes, o seu aparte, que enriquece o nossa pronunciamento c a lembrança que traz nesta hora cm
recordar que o Primeiro Presidente do CELAM foi o Cardeal
Primaz do Brasil, Dom Avclar Brandão Vilela, também ligado a
Sergipe, pois foi no Seminário de Aracaju que estudou c lá ordenouse Sacerdote, saindo do meu Estado para ser Bispo em Petrolina.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, permitum-sc, agora, que aqui
faça um outro registro.
No dia 12 de abril que passou, Dom Luciano Duarte comemorou, cm Sergipe, os dez anos da criação da instituição denominada
"Promoção do Homem do Campo de Sergipe" PRHOCASE. Essa
benemérita sociedade civil surgiu no meu Governo, cm Sergipe, c
contou com o meu apoio. Eram os idos de 1968. Reacendia-se achama da revolta nos campos do Nordeste. Os guerrilheiros de Fran·
cisco Julião voltavam a atear fogo nos canaviais de Pernambuco c de
Alagoas, mas se detiveram às margens do Rio São Fr:mcisco. Foi,
então, que Dom Luciano Duarte me procurou, dizendo-me de que
tínhamos que fazer algo urgente para ajudar os camponeses pobres.
Nos campos, havia muito mnis miséria do que comunismo, dissc-m~.:
ele. E partimos. No meu Governo, tive a honra de fornecer os recursos para a compra das três primeiras Fazendas Comunitúrias da
PRHOCASE. Depois, foram compradas mais duas. Hoje, as cinco
Fazendas Comunitúrius congregam quase duzentas famílias, ou seja,
cerca de duas mil pessoas, pondo à disposição de cada família um lote de terra de dez hectares, c dando-lhes ussistência escolar, médica,
social c de lazer.
Os camponeses recebidos nu PR HOCAS E passam por uma tria·
gcm inicial, onde devem comprovar sua carência total de rc~.:ursn~.
sua trudiçf10 de trabalho no campo, c onde se ava\b sua situaçfw
familiar, dando-se 11 precedência às fumílias de prole mais numcro:-.a.
Dez anos se passurum. Hoje, todus essa!-i fumilias possuem algu·
mas cabeças de gado vacum, ou de cavalos c burros, ou de ü\ICihas.
A maioria estú çonstruindo sua casu, condigna, cm tt.:rrcnu du pl'lJpria fazcmJa; Ludo ll quc prOlJU/.Cill lhes pcrtc1u.:c, c é Clllllcn:iali-
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zado, atravb da Cooperativa E~pcrança Limitada. de MartlÍnL Ao
término do meu Governo, senti-me satisfeito por ter podido fazer
alguma coisa útil cm benefício dos camponeses scrgipanos.
Meu sucessor, o Engenheiro Paulo Barreto de Meneses, declarou que foi na «periéncia da PRHOCASE que ele encontrou inspiração para lançar o seu bem sucediUo programa de expansão da!'!
Cooperativas Agrícolas, das quais fundou oito novas,
A festa dos dez anos da PRHOCASE foi um marco na vida do>
camponeses c foi comemorada numa dns fazendas, com a pn:sençu
de autoridades civis, militares, eclesii1sticas c camponeses, com as
suas famílias,
Isto mostru. como, entre o desamparo a que são relcBados os
camponeses, numa sociedade capitalista liberal, e a camisa de forçu
cm que silo enliados os trabalhadores da terra nos Kolkoses comunistas, há umn outra estrada, de esperança c de liberdade: a associação dos camponeses pobres em cooperativas clicazcs, nas quais a
fragilidade de muitos, se tomados isoladamente, se transforma numa
força social, capaz de dar, a todos, aquilo a que têm direito: alimentação, cuidados de saúde, educação para os lilhos, habitação compatível com a dignidade humana, educação moral e religiosa.
·
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- V. Ex• permite um
aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Com muito prazer, eminente Senador Lomanto Júnior.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA)- Quero solidarizarme com V, Ex• na justa manifestação e na oportuna homenagem
que presta it ligura admirável do Arcebispo de Aracaju Dom
Luciano Duarte. Acompanhamos o seu trabalho, a sua atividade,
sobretudo no campo social, e mesmo a distúncia é crescente a nossa
admiração por aquela ligura do clero brasileiro. Homem culto que
tem desempenhado missões das mais importantes neste País, dai
pedir o aparte a V. Ex• para que chegasse também a manifestação
do meu apreço c da minha admiração, diria mesmo do meu cntu·
siasmo por aquela grande ligura que i: Dom Luciano Duarte.

..

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Muito
obrigado a V. Ex•, nobre Senador Lomanto Júnior, pelo aparte que
enriquece o meu pronunciamento, enaltecendo u pessoa do grande
Arcebispo Dom Luciano Duarte.
Registro, nos Anais do Senado, os dez anos da PRHOCASE, e
envio ao Arcebispo de Aracaju, Dom Luciano José Cabral Duarte,
membro do Conselho Federal de Educação, meus calorosos cumpriment<;Js pela obra notf1vel que realizou e continua realizando, vencendo tantos obstáculos,. e provocando, agora, o reconhecimento e o
aplauso de todos. (Muito Bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavm ao
nobre Senador Jarbas Passarinho, como Lidcr.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA -l'A. Como
Lidr:r, pronuncia o seguinte discurso. Sem rcvisUo do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Hoje, na qualidade de Lider da Maioria, participei de uma
reunião no Palácio do Planalto, presidida pelo Presidente da República, do Conselho de Desenvolvimento Económico c pretendo
salientar, nesta Casa, o significado desse estilo que o Presidente Joi'iu
Baptista Figueiredo está adotando.
Antes, porém, ucho que é de nosso dever, inclusive com uma in·
disfaçável ponta de vingança, no bom sentido, falar sohre ii dccist10
tomada pelo Ministro du Justiça, o nobre Senador Petrônio Portclla,
quando determinou o lim da censura prévia u livros c periódicos.
Lembro-me de que, como Ministro da Educaçcao c Cultura do
Brasil, tendo recebido um protesto un:inime do Conselho Federal de
Cultura, :lquela ocasii\o, c tendo encaminhado esse protesto a S. Ex•
o Sr. Ministro da Justiça, fui depois presidir a delegaçüo brasileira t1
Conferência Gerul da UNESCO L: vi, com cnormc tristeza, que
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apenas duas naçôcs faziam a censura prévia de textos: a UniUo Soviética e o Brasil. Hoje, espero que seja a União Soviética o único pais
que ainda faça censura de textos. Até porque nem preparado esta v<.~
o censor para a execução dessa tarefa, de maneira que me regozijo
com o Governo, e na figura do Ministro da Justiça, cm especiul, pela
medida adotada hoje.
O Sr. Moucyr Dali o (ARENA- ES)- V. Ex• permite um
aparte?
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PAJ- Pois niio.
O Sr. Moocyr Dolla (ARENA- ES)- Eu estranhei, ao ler em
O Globo de hoje, que o Ministro Petrônio Portella determinara o fim
da censura prévia dos livros e, maili à frente, ulirmar o jorna!istu o seguinte:
A censura é coisa do passado, no Brasil. A censura do
Estado já foi abolida. Agora, a censura dos marxistas nos
órgãos democráticos e conservadores, essa permanece, que
é a famosa patrulha ideológica, de Carlos Dicgucs, e i: o
caso ocorrido recentemente na Pontifícia Universidade
Catôlica do Rio.
A declaração foi feita ontem pelo escritor Adonias
Filho, depois de ter sido reconduzido pelo Ministro da, Educação, Eduardo Portclla, à Presidê'ncia do Conselho Federal de Cultura, por mais dois anos, em rápida solenidade
realizada no MEC.
Eu não entendo, eminente Líder, como vamos chegar a bom
termo para, efetivamente, ver a afirmativa do eminente Ministro da
Justiça, de uma vcz por todas, pôr fim a essa poli:mica que ai está.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)Agradeço o aparte de V.Ex• e me permito um comentário a respeito:
o que havia era a censura do Estado, esta i: que foi anulada. Como
diz aí o escritor Adonias Filho, q~e é o Presidente do Conselho Federal de Cultura, pela notícia lida por V. Ex•, há outro tipo dt censura. Essa censura existe, e infelizmente existe nos países democráticos, onde a intolerância radicalizada de grupos extremistas muitas
vezes domina, muito especialmente determinadas áreas que são
áreas de privilégio de sua eleição, como, por exemplo, as áreas
universitárias. Isso i: uma batalha que se tem que travar depois a céu
aberto, dentro do sistema democrático. Por exemplo, uão é surpresu
para ningui:m que em determinadas áreas, conforme a inOui:ncia, segundo o pensamento ideológico do professor, a bibliograGa recomendada i: uma bibliograGa toda ela dirigida, toda ela tcn·
denciosa. Mas caberá a nós, com coragem, e inclusive a coragem
necessária de ser insultados por isso, caracterizar esse tipo de intolcriancia. O pior era o Estado assumir a responsabilidade de fazer
uma censura prévia de textos para o qual nem o Estudo tinha
capacitação de fazer.
De maneira que essa me parece a razão de nós cstarmoli rcjubilosos que o ponto de vista do Conselho Federal de Cultura, há oito
ou dez unos, encontre hoje uma condição de permitir ao Governo
atual reconhecer a censura de livros, u censura de textos como alta·
mente inconveniente e, acima de tudo, inócua.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu me reportava u reunião
de hoje, que durou cerca de 2 horas c 40 minutos, c creio que, pela
primc:ira vez nestes últimos anos, os políticos tiveram assento Umesa
de decisões dos assuntos econômicos. O Conselho de Desenvolvimento Econõmico era constituído hoje. ineditamente, também pelo
Presidente da ARENA, pelos Lideres do Governo no Senado e na
Ctlmam dos Deputados.
A lirmc disposição do Presidente da República de lutar contra a
inflação deve encontrar cm nós todos- e nt10 apcnas nos partid{!rios tio Governo - aliados naturais, porque a inllaçüo é, como
snlicntou o Ministro Dellim Nctto ao seu tempo de Ministro da
Fai'.cntla, o imposto mais cruel que se puga, at~ porque unw boa
parte da populaçflo salva-se dele transferindo-o para aquele!'! que
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não podem livrar-se da lnllaçr10. Os que recebem sa\ilrio lixo n~o
podem livrar-se; os que não vivc:m de salário lixo, livrum-sc e so·
brecarregam exatamente aqueles que já estão comprometidos pelo
processo innacionário.
As medidas adotadas hoje, que estão sendo transmitidas aos
jornais, já o foram por volta de 12 horas e quarenta e cinco minutos,
visam acima de tudo atingir todas as áreas que podem contribuir
para o processo inflacionário c para o incremento da inllaçiio no
Brasil.

Abril tle I'J7'J

tributivismn- já é uma frase conhecida que ninguém pode acrcdi·
ttar numa solução apenas por decreto. Seria fácil decretar que este
País não 6 mais ;ubdcsenvo\vido, num art. )v e, num art. 2\
mandar revogar as disposições cm conlrário. O problema da inlla·
ção é extremamente grave, na medida em que fatores, como tambêm
as pressões grevistas indiscriminadas, os aumentos muito ucima dos
índices do custo de vida e da produtividade, signilicarüo tambi:m
uma pressão innacionária indiscutível e irredutível.
Não conheço até hoje, Sr. Presidente c Srs. Senadores,
nenhuma lei de física que me prove que numa gangorra, quando se
Levou-se muito tempo, inclusive, discutindo-se as formas defaz pressão numa extremidade a outra não sofra o efeito contrário.
tivas de conter a especulação, que é uma desgraça c acontece atê
De modo que, seria muito fácil acompanhar certos populistas que
mesmo em países socialistas c, também, o ganho ilícito ou o ganho
exagerado ou o ganho excessivo sobre o capital, ou seja, sobre a têm a fórmula mágica no bolso e que dizem: aumentem-se os salários e congelem-se os preços. Se algum país tivesse êxito ncssu poli·
remuneração do capital.
tica, não seríamos os primeiros u editá-la e acompanhá-la. Já isso
Medidas foram tomadas e os políticos foram informados de
teria sido resolvido cm todos os puíses de economia de mercado no
algumas coisas impressionantes. Por exemplo, o Ministro da Fazenmundo.
da salientou, numa determinada parte da sua exposição, que em
Estamos veriõcando que um país como a Inglaterra. governado
regra, não era exceção, a venda a prazo está gravada por juros que
por um partido trabalhista e, portanto, tradicionalmente, com um
variam da ordem de 120% a 180% ao ano. lô uma forma de induzir o
suporte de sindicatos poderosos, foi obrigado a dissentir dos
consumidor a pensar que está sendo protegido no parcelamento do
sindicatos, na medida em que estes pediam, segundo o ponto de vista
seu pagamento; de sorte que muita gente pensa que, por estar comdo governo, acima daquilo que deveria ser dado cm acréscimo de
prando parceladamente, está pagando um juro razoável, um juro
salário. Esse é: um governo trabalhista responsável, é um governo tracorrespondente apenas ao valor do dinheiro parado durante aquele
balhista que sabe que é uma ilusão pensar que o aumento nominal
periodo, quando basta analisar os dados que eu dei, uma variação
de sai(trio í: a solução, porque, por isso já passamos nós, por puros
mínima de 122% e máxima de 180% sobre o custo do dinheiro para
aumentos nominais de salários - aumentos de 70, 80, 90, 100%
as operações que são financiadas para a venda parcelada e não a
podem ser dados se o Governo quiser ter apenas a impressão de que
venda à vista.
í: populista c está satisfazendo às aspirações do povo. Mas na
Uma das providências adotadas pelo Conselho do Desenvolviverdade, estaria sendo cruelmente antipovo, porque, na medida em
mento Econômico, por ordem do Presidente da República, foi preque isso refletisse sobre o processo inflacionário, agravado, quem
cisamente fazer com que isto acabe. De que maneira? Não de uma
pagaria, Sr. Presidente, seriam, outra vez, os assalariados.
maneira tão frontal, tão dura, tão inflexível que leve a um resultado
Tive oportunidade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de salientar,
indesejável que seria o resultado do desemprego; mas fazendo com
nessa
reunião, que, - embora hoje se fale, porque se criou esse
que esse parcelamento possa cobrar no mâximo, sobre o custo do
estereótipo
de arrocho salarial, há quinze anos- o que eu repilo e já
dinheiro, 30% sobre o preço do produto declarado à vista. E, desde
convoquei a Oposição, que comigo concordou em debater essa tese
logo, para evitar determinadas manobras, a Portaria que hoje se está
-admito o arrocho salarial até o primeiro semestre de 68, inclusive,
dando a público obriga a lixar o preço à vista hoje. Então, sobre esse
mas a partir daí, não, porque há uma classe que tem sido realmente
preço à vista que estâ hoje em vigência í: que se faz u permissão
prejudicada; um grupo de brasileiros bastante expressivo que tem
máxima de acréscimo de 30%.
sido prejudicado, ao longo de todo esse tempo qu• é, precisamente,
De sorte que o vendedor, sobretudo o do eletrodomí:stico, que
o do funcionalismo público - como aquele do salário mínimo í: tão procurado pela classe média, c mesmo pela classe proletária,
que foi agravado, fundamentalmente, entre 59 e 64; mas que
farâ a venda obrigatoriamente indicando o valor do preço lixo, o
continua perdendo valores entre 64, 77 e 78. E, por quê? Porque não
valor à vista, e, cm vez de dizer tantas parcelas de tanto, que no fim o
havia política salarial para a área do funcionalismo público.
comprador não faz o cálculo, ele será obrigado a colocar na publiciEsse aumento í: um aumento arbitrário, que se dá como o
dade que fizer daquele produto o preço final que estará sendo
aumento
nrbitrário do salário mínimo. Enquanto uma política
cobrado com o agravamento do processo de parcelamento. Isto nos
salarial se impõe, ela precisa ser feita ou rcl'eita para que, uo mesmo
pareceu uma medida toda ela voltada para a defesa do bolso do
tempo, se caibam os lucros excessivos, se proiba o aumento da taxaconsumidor, sobretudo do pequeno consumidor. Se ele nüo vai ter,
ção
de j1Jros, cobrados indevidamente pelos bnncos c se fuça com
digamos, dez meses para pagar, se o prazo for reduzido a seis ou a
que
as empresas de maior potência redistribuam o produto do seu
cinco meses, pelo menos ele terá a garantia que não será espoliado
crescimento com os seus empregados. Mas, é paralelamente imporcom o juro de 180% ao ano.
tante que pleitos cm matéria de salários sejam contidos no limite do
Várias outras providências foram tomadas, na ocasião, c devem
justo e não no limite da criação do impasse, porque isso só gerariaestar sendo, amanhã, objeto de publicação nos jornais, quando,
coma há pouco disse - uma ilusória paz temporária. Evitadas us
então, a Casa poderá sobre elas se deter com mais vagar.
tensões sociais daquele momento. criavnm-sc, cm scguidn, tensões
O objetivo fundamental da minha fala, hoje, no Senado, é
reproduzidas em muito maior volume, porque o trabalhador haveria
caracterizar a presença politica na área cconômicu.
de dar-se conta de que o aumento nominal do salúrio é a pior
O Presidente domou Partido, Senador José Sarney, eu próprio
solução que ele poderia ter.
e o Deputado . Marchezun tivemos oportunidade de participar
O Sr. ltumur Franco (MDB- MG)- Senador Jarbas Passariintensamente dos debates. Demos a nossa opinião; lizcmos sentir ao
Prosidente du República e aos seus Ministros, qual seria do ludo de
nho, V. E~• me permite'~
cá, do lado politico, a reução que essas medidas poderiam causur.
O SR. JAR.BAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Ouço,
Posso garantir a V. Ex• que não falamos grego para ser ouvido
com prazer, o Senador Itamar Frunco.
latim. Falamos para sor compreendidos. Nossa participuçüo teve,
O Sr.Itumar Fruucu (MDil- MG)- Senador Jarbas Passa ri·
também, os seus efeitos benéficos.
Ao ununciar à Casa este novo estilo a que me referi, Sr. Prcsi·
nho, cvidentemenlc, não conhecemos cxntamcntc o que se passou na
reunir1o de hoje, fll) Cont;clho de Desenvolvimento E~.:onômico,
dente, quero salientar, entretanto, que a política antiinllacionúria
assistido por V, Ex• Pinçou V. Ex• Unlll dns mcdidus c lrouxc.:·a ao
não depende ovidontemente só do Governo. Hú defensores do dis1
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conhecimento do Senado Federal. Gostaria, ttpcnas, de destacar se V, Ex• me permitisse- que o Governo tem sido constantemente
vencido pela inflação. E desejava mesmo que as medidas hoje tomadas pelo Conselho de Desenvolvimento Económico, cm reunião
assistida por V. Ex• e outros políticos da ARENA, correspondam a
uma realidade que o País espera, porque, Senador Jarbas Passari·
nho, tenho, por coincidência, em minhas mãos, o livro do Comclha
de Desenvolvimento Económico da reunião de 15 de janeiro de
1975, da qual talvez V. Ex• não tenha participado. Não costumo
alongar.mc nos apartes, mas gostaria de ler dois parágrafos dessa
reunião de IS de janeiro de 1975, para mostrar a ineficácia, até
agora, das medidas tomadas pelo Governo, inclusive, nesse Conselho do qual V. Ex• hoje assistiu à reunião. Senador Jarbas Passari·
nho, talvez hoje, quem sabe, a presença dos políticos da ARENA
possam trazer novas luzes e melhores perspectivas ao País. Mas cm
15 de janeiro de 75, o Conselho dizia o seguinte à Nação brasilei"ra:
"Verifica-se, portanto, que a inflação, após a
exacerbação de dois ou três meses, foi colocada sob
controle; as taxas um pouco mais elevadas no fim de 74 c,
possivelmente, no início deste ano, deve-se principalmente
à maior expansão monetária de dezembro, já controlada,..,
à tradicional confluência do começo do exercício de certos
reajustamentos autorizados pelo Governo."
Oxalá, Senador Jarbas Passarinho, com a presença de V. Ex• e
de outros políticos da ARENA, isso não aconteça cm 1979, como
ocorreu em 1975, e que a Nação assiste ati: hoje: o Governo ser
vencido pela inflação.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Senador
Itamar Franco, agradeço o aparte e já de outras vezes ouvi o mesmo
argumento de V. Ex• e lendo este mesmo livrinho, que não está, por
acaso, nas mãos de V. Ex• V. Ex• diz por acaso, mas, ...

Em primeiro lugar, discordaria de V. Ex• quando diz que estou
equivocado, porque o Governo tem perdido constantemente a
batalha contra a inflação. Se nós tomarmos de 1974 até 1976, vcri·
ficaremos exatamente o oposto, verificaremos que partimos de uma
inOaçào de expectativa de 144% a uma inflação que se reduziu à
ordem dos 20%.
O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Veja V, Ex• que o
problema é de 1974; tomei de 1974. Gostaria que V, Ex•, então,
analisasse 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 ...
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Já chega·
rei lá, nobre Senador, seja paciente. Estou provando é que quando
V, Ex• fala que vem perdendo ao longo do tempo, esta frase merece
reparo. O governo venceu a batalha da inflação até um determinado
momento, Quem seria de nós, aqui, que iria recusar o argumento de
V, Ex• ou a evidência do argumento de V. Ex• que, de 1974 para cá
- não 1975 - nós temos tido terríveis problemas com a inOação'!
Nenhum de nós nega isto; nenhum de nós. Agora, dizer que ao lon·
go de todo esse tempo o Governo vem perdendo a batalha contra a
innaçào, também merece reparos, nobre Senador. ·
O Sr, Itamar Franco (MDB- MG)- Eu disse que era a partir
de 1974, Excelência.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Eu intcr·
pretci assim. A partir de 1974, como acabava de dizer, houve uma
economia capitalista desorganizada no mundo. Mas, apesar disto, a
toda a hora eu vejo correligionários de V. Ex• dizerem: .. lá vem avelha desculpa do petróleo".
O Sr. Itamar Franco (MDD- MG) -lO verdade ...
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- E acaba
V. Ex• dizendo que é verdade- é uma velha desculpa. A desculpa é
apenas a seguinte ...

O Sr.ltamar Franco (MDD- MG)- Por acaso, hoje.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA}- ... como
engenheiro, V. Ex• sabe que não há o acaso, há o cálculo das pro·
balidades e, provavelmente, V. Ex• corrigiu a frase, teria esse
documento à mão. Mas isso não invalida o que se realizou hoje;
apenas chamo a atenção dos seus ilustres pares para a data do
documento que o nobre Senador por Minas Gerais acaba de ler ...
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Mas, frisei a data.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - IÕ de
1975. Estou me referindo à data, não dizendo que V. Ex•
escamoteou; longe de mim isso. Estou frisando a data, para mostrar
que era exatamcnte o ano em que o Governo estava tentando
recuperar o desarranjo capitalista mundial ocorrido cm 1974.
O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- Permi.tc, nobre Senador'!
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - I'A) - Jú
prevejo o que V. Ex• vai dizer c ouço com prazer: é sobre o problema do petróleo.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Não, o problema é que
não i: a Oposição quem está falando; estou lendo, aqui, c estranhan·
do, porque o Governo, naquc!J época, falava que u inllaçào estttva
sob controle. Veja V. Ex• o seguinte, não completei a leitura para
não perturbar o raciocínio de V. Ex• V. Ex• sabe muito bem o que
aconteceu com a inOaçiio de 1974, 1975, 1976, 1977 e 1978, neste
País. S6 estou uugumndo, tendo cm vista a presença de V. Ex• c de
outros políticos da ARENA nessa rcunifoo do Conselho, que esta
aspiração se torne, nssim, melhor para o País, a partir de 1979,
porque naquele ano ela foi triste.
O SR. JARDAS PASS,\RINHO (ARENA - I' A) - Então,
j1crmita-mc voltar ao meu radocínio, cm homenagem justamente a
V. Ex•

O Sr. Itamar Franco (MDD- MG) -O Governo i: que diz
isto.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Perdão,
nobre Senador. Não acho que seja o Governo que possa dizer que é
uma desculpa quando ele afirma o problema do petróleo. Nós pagá·
vamos 800 milhões de dólares por ano para consumir cerca de IDO
mil barris de petróleo. Hoje, para 110 mil, 120 mil, nós estamos pa·
gando quase 5 bilhões de dólares. Mas, para a nobre Oposição, isto
não tem a menor diferença- 800 milhões ou 5 bilhões sioo a mcsmís·
sim a coisa.
O Sr. Itamar Franco (MDB aparte'!

MG)- Permite V. Ex• um

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Permita·
me concluir, Ex•
Todos nós sabemos que o preço do petróleo, que era de 2 dóla·
rcs c fração, passou para 14, 17, 19, e, ainda hoje, o Governo brasi·
loiro foi notificado pelo Governo do lrii que reduzia a sua quota
diáriu c aumentava o preço, com o sobrepreça de 1,90.dólar. Isso
significaria, no mínimo- no mínimo- em pouco tempo, puru nós,
mais 400 milhões de dólares que o País terá que produzir para pagar
o petróleo que estú consumindo; mas a Oposição não encontru nisso
nenhuma dificuldade. Ela, se fosse governo, certamente produziria o
petróleo que não somos capazes de produzir, e resolveria o problc·.
ma. Aí está n questão. Não estou me referindo especificumentc ao Senador Itamar Franco: estou mostrando com que simplismo, üs
vezes, se Cl)nduzcm certos problemas. Esse simplismo pode dar excelente resultado no palanque, e dão, mus não nesta Casa. Nesta Casa,
temos o dever c a obrigação de dcbt\tcr respaldados cm números, c,
como disse uqui, na hora cm que a OposiçUo nobremente aceitou o
debute, com o comprombso com a verdade. Então, cu não nego,
ninguém pode negar a alirmntiva do Senador Itumur Franco, de que
de 1974 para cú temos perdido a batalha. Temos perdido a batalha,
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porque, hoje, estamos com uma innaçiio, dos dois últimos meses,
contada cm 46%. Em aquela innaçi•o de 1974, Se, cm 1974, quando
se escreveu esse documento, niio era falso o que aí cstú escrito,
admitia-se um controle, porque havia chegado ;:1 um patamar, não tinha continuado a aumentar. Então, peço a V, Ex•s, que sUo legisladores, que são intérpretes por natureza do pcnsnmento expn:sso
em portugut:s, que atentem para isto: "quem declara sob controle,
não estú declarando que anulou; declara apenas que ela não continua em expansão demasiada e incontrolada, está sob controle. Nf1o
declarou que reduziu, declarou upcnas que coordenou. E a economia brasileira, desgraçadamente, ainda é uma economia
dcpcndentc,jú não é mais aquela economia do café, aquela cm que o
café entrava na pauta de exportação com 90%. Ele chegou a baixar
até 10% apenas do produto brasileiro exportado, mas ainda assim
sofremos as conseqüências de um aumento desmesurado dos preços
de um produto cm que o Brasil i: o principal importudor, depois dos
Estados Unidos da América.
O Sr, Evandro Carreira (MDB- AM)- Permite V, Ex• um
aparte'!
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- V, Ex• me permite um
aparte?
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Senador
Itamar Franco, V, Ex• me permita que cu ouça o Amazonas, primeiro; em seguida, descerei a Minas Gerais, mas desço apenus cm senti·
do geográfico.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- V. Ex• desce, porque
Minas cstú empobrecida, realmente.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Não. Eu
desço apenas no sentido geográfico, porque o Amazonas é o Norte.
O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) Jurbus Passarinho, apartcú-lo é uma honra ...
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA apancado por V. Ex• não i: menor.

Nobre Senador
PA) -

E ser

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - ... porque,
inegavelmente, V, Ex• tem facilidade de raciocínio e é possuído
daquele repentismo argumentista que só os homens bem dotados
possuem.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- O pior é
o que vcm na oração seguintt:, não é?
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Mas, V, Ex• atribui
os percalços c os obstúculo> todos ..
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Não.
Todos, não. Não usei todos, não. V. Ex• é um homem extremamente inteligente.
O Sr. Evundro Carreira (MuB insinuou ...

AMJ -

Mas, V, Ex•

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Niio. Eu
mostrei um desequilíbrio capitalista rounJ•al. Todos nós sabemos
que os países industriulizados, os paísc~ imperialistas, conseguiram
automaticamente tram.fl!rir isto para nós. Prova é qut: estamos car·
regando aquilo que Eugénio Gudin chama de o confisco anual de
quatro bilhões de dólares, Nós, países do Terceiro Mundo: nós,
paiscs nfw desenvolvidos. Não disse que apenas o petróleo era
rcsponsúvel por tudo isto; cu não desconheço outros fatores. r)osso
até admitir que uma parte das críticas feitas pdo Senador por Mi nas
Gerais pode conduzir à cficiênctu ou à incliciéncia dos gestores Lia
coisa públic~1. Veja V. Ex• que nno falei cm todos.
O Sr. Evandro Currclru (MDB- AM)- Mas, nohrc Senador,
V. Ex• reconhece que os grandes percalços, os gnllldl!'i ohstúculns
foram decorrentes dl!ssa Jepcndéncia nossa du fnntc pctrolífl!ra.
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V. Ex• hú de convir que desde que se descobriu petróleo se sabe que
ele é uma fonte não renovúvcl c que mais tarde ou nwi:. cedo iria se
ucabar, e que qualquer estadista que estruturasse a distribuiçf1o de
riqueza do seu país com base nesse combustível, era um estadista de
quintal.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Sabe
V, Ex• o que acaba de dizer? Que todos os estadistas do mundo
Ocidental são estadistas de quintal.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Exatamcntc,
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Então cu
concordo. Se cntrumos junto a um De Gaulle, se entramos junto
com Giscard d'Estaing, se entramos junto com os presidentes dosEstados Unidos, com os governos parlamentares da Inglaterra, na mesma imprevisão, cu concordo com V. Ex• Somos todos estadistas de
quintal. Porque não hú na história do parlamento mundial, hoje,
contemporúneo, não há uma palavra, inclusive: de um senudor
americano, de um deputado da Câmara dos Comuns da Inglaterra,
que tcnhu previsto o que aconteceria com a política energética a partir do petróleo, de 1974 em diante, Eu repto alguém que me traga
uma prova. E só quem consoguiu ainda fazer uma previsão lançada
para o uno de 1980, feita em I972, foi o Presidente da Exxon de
petróleo.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador, não
seria 1974, mas jú cm 1967. Porque desde a guerra de 1967, já era
óbvio ululante, que os árabes usariam o petróleo como arma.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Perdão.
A guerra aí i: antes, i: de I973, a guerra do Yon Kippur.
O Sr. Evundro Carreira (MDB- AM)- A
Kippur é de 1973. Eu falo 1967.

guerr:~

do Yon

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Terceira
guerra. i: que ouvi 1977. Ouvi mal.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Em 1967, ali já cru
óbvio ululante que os árabes usariam o petróleo como arma. Só que
os outros estadistas do Ocidente não tinham outras opções. Eles
eram estadistas de quintal, os nossos foram de galinheiro.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V, Ex•
acaba de nos colocar, o Brasil todo, como um imenso galinheiro.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Não. Apenas os esta·
distas.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Espero
apenas que a mim V, Ex• dê a condição de galo, ou de frango, pelo
menos, de galinha já vai ser mais difícil.
O Sr. Evandro Carreiro (MDB- AM)- Não, cu não irei a
tanto. V, Ex• i: Jurbas Passarinho, V. Ex• i: um passarinho. Mas,
nobre Senador, o que quero salientar i: que tínhamos opções jti a
partir de 1967. Admitamos que, até 1967, nós acreditássemos que o
petróleo continuasse a dois dólares o barril, admitamos isso. Mas a
partir de 1967, qualquer estadista, por mais medíocre que fosse,
haveria de convir que os árubcs usuriam o petróleo como arma,
porque a OPEP jú amcuçaru com antecedência c tínhamos opções, a
opção do úlcool, a opçiio do metanol, c múltipla.< opções, enquanto
os outros estadistas de quintal, da Europn c outros países dcpcndentes de petróleo, não tinham essa opção, nós a tínhamos, nohrc Se·
nudor, c tínhamos uma n:voluçt1o que fizérumos pura sncudir a
J~ocira c dar a volta por cima; no entanto, !icamos macaqueando
uma políticujuscclinista, uma política rodovillriu, caolha c capenga:
esse foi o erro da RcvoluçUo de 1964, porquanto pretendeu seguir
um caminho crrônco c um exemplo errado. Tínhamos que dar a
volta por cima, o nosso caminho nl1o era o rodovi:'1rio, era outro, cm
o caminho lia energia hidrclétrica, do carvão c da fitnmassu, nunca
do petróleo. Mui tu obrigado, nobre Senador.
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O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Nobre
Senador Evandro Carreira, não sei o que mais elogiar em V. Ex•. se
a percucii:ncia de que niio foram capazes os governos do Japão, dos
Estados Unidos da América, da Holanda, da França, da Alemanha,
dos países de civilização altamente desenvolvida, ou se, ao contrário,
apenas a carga que V. Ex• faz, tão adjetivada, cm relação aos nossos
próprios gestores da coisa pública. Esta admiração que eu tenho por
V. Ex• provêm, também, evidentemente, da facilidade com que
V. Ex•, em catadupa, solta as suas catilinárias contra esta pobre
revolução que se perdeu.
E apenas saliento aos meus ilustres companheiros do Senado,
que não há - eu pesquisei tanto quanto pude, em bibliotecas, cm
áreas de referência energética do mundo - uma expressão de um
representante do povo, ou de um Presidente da República, ou de um
!mperador, ou de um Chefe de Governo Parlamentar, que tenha chegado sequer a um centésimo da previsão que acaba de se mostrar
capar de fazer o nobre Senador pelo Amazonas. Fosse ele, provavelmente, o nosso gestor nessa altura, aí sim, acredito eu que não teríamos agora tantas dificuldades. Mas infelizmente não tivemos uma
inteligência tão cintilante à nossa disposição naquele momento.
como o mundo Ocidental não teve. E por isso o Japão, por exemplo.
que, como V. Ex• sabe, deu uma demonstração que realmente
impressionou o mundo, de recuperação depois da sua derrota pelas
armas, o Japt1o ~tão dependente quanto nós, do processo energético
baseado nos combustíveis líquidos.
De sorte que esta previsão não se deu. Outros fatos, sim, outras
críticas eu concordaria e me aliaria a V. Ex•, a partir do momento
em que o problema começou a se agravar e que as fontes alternativas
poderiam já ter sido consideradas. Nestas eu concordo com V. Ex•.
e é possível que agora, com a vigiliincia firme da Oposição, nós
possamos caminhar para uma solução mais rápida neste campo.
Mas não nos iludamos, nobre Senador, V. Ex• que é um
homem que inclusive domina línguas estrangeiras, que lê livros que
manda buscar fora do Brasil, V. Ex• sabe que inclusive os Estados
Unidos da América investem alguns milhões, centenas de milhões de
dólares, apenas cm um projeto, que é o projeto de energia solar, até
aqui só considerado passível e sucessível de incorporação à fonte de
produção de energia, blocos de energia considerados, a partir do ano
2025.
Metanol falamos agora. Ãlcool já deveríamos ter com muito
mais coragem, c muito mais decisão, nele investido. Mas, ainda
assim não teríamos todos os nossos problemas solucionados. Teria·
mos parcialmente solucionados.
O fato í: que servi eu a PETROBRÃS durante 3 anos. na Amazônia, naqu!!la altura se: f~1lava que o horizonte visível de exaustão
das fontes petrolíferas, era de 30 anos. E cu servi em 1960, estamos
perto de 30 anos, fala-se novamente em 30 anos com um horizonte
visível de exaustão das fontes de petróleo do mundo. Basicamente,
nós ainda vamos depender de petróleo por bastante tempo. E aí
então é fãcil, talvez, nós criticarmos os futos consumados.
E eu me lembro, do certo pudor que cu tinha, quando, na
Escola do Estado Maior, no laboratório de idêias que era a cadeira
de História Militar, eu me via criticando Napoleão, na Batalha de
Waterloo, por que era fácil saber o resultado e saber onde ê que as
falhas se deram.
De modo que acredito, voltando u pnlavra ao nobre Senador
Itamar Franco, que gosturia de continuar o seu upurtc, que us mt:·
didas que devem ser adotadus agora, sUo mcdidns que podem con·
duzir a êxito, c espero que este êxito seja tttmbém du alegria du
Oposição, porque é o éxito que favorece ao rovo brasileiro c não
apenas ao Governo.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Senador Jarbas l'assari·
nhu. lamcntavdnn:ntc cu perdi a oportunid~1dc, quundo V. E.'\• i'nl:1·
va num racindnio simplist:t da Oposiçflll, Eu i:.l di1.cr c.xatamcntc lJUC
raciodnio simplista r(li tl do Governo, cm ]Q75. 4U<UH.lu :.H.:rcdill'll
nis'>o que V, Ex' falou, quando acreditou qu~:jú teria a auto·sulkil:n·
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cia do petróleo. E não era a Oposiçfw que falava nf10. Permita-me
novamc=nte:
"Importante salientar que a progressiva eliminação
nos próximos anos do deficit comerical do nosso balanço de
pagamento se viabiliza não apenas em face da nova si·
tuação do petróleo, que om 1975 já experimentará aumento
de produção interna substancial c poderá começar a receber
a contribuição das novas descobertas a partir de 1976, 1977.

Então, o raciocínio simplista não foi nosso foi do Governo.
O SR. JARDAS PASSARINHO (AR~NA- PA)- Mas. porque que é simplista, nobre Senador'? Poderia V. Ex• me dizer porque
é simplista? Eu não chamei a Oposição de simplista!
O Sr. llamar Franco (MDB- MG)- Eu digo.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Gostaria
que V. Ex• me permitisse. Chamei simplista quando a Oposição acrcUit;.l que a sobrecarga de preço de petróleo para nQ.s não~ n.:sponsúvcl, em grande partc, pela inllaçào cm que vivemos. Isso me pan:ce
um simplismo. Agora, V. Ex• ao contr:irio, dil que é simplista o que
cstú afirmado aí c para mim não é.
Nós tínhamos ac:.~bado de considerar a descoberta de 'Garoupa
com 14 cstruturus. Pela primdra vet. na hist6ria do petrólt:o brasildro tirávamos petróleo de calcário, só tínhamos conseguido até então
petróleo de rocha menos porosa, pcl:.~ primeira vez tiramos petróleo
de calcário c depois, as treze subscqUente~ estruturas não pmvaram
ti10 hoas quanto pareciam.
Entf1o, nrto é um absurdo que se coloque uma espcrunçu como ~c
colocou nas estruturas st.:guintes, que scriam tt.:stadas. t.:las existiam.
~.:nmo existem, upt.:nus nr10 deram aquilo que se espt!nlva que dc~;:-.crn.
De maneira que não hú simplismo, hú um erro de prt.:visllo dcs·
gracadanu:ntc para V. Ex• também, Senador. como para mim. comll
para todo o povo brasilc:iro, porque o ideal seria que tivéssemos hojt.:,
apt.:n:1s a bacia dt.: C..tmpos produzindo SUO mil barris por dia. seria o
ideal para nós.
Mas, mostrou-se que a previsão rculizada que. aliús, diga-se de
passugt.:m, nunc:.1 foi de técnicos du PETROBRÁS, nunca foi. i:-. to aí
cst[t i.l nível ministeri:ll, nunca foi dc técnicos da PETROBR.~\S, csla
previsilo nunl.!a st.: realizou.
O Sr. Itamar Franco (M DB - MG) V. Ex' é muito importante.

Essa informaç:1o de

O SR. JARRAS I'ASSARI:-iHO (ARENA- PA)- Í'. imp,>r·
t:1ntc.
O Sr. hamar Franco (M DB - MG)- Deve ,;or an,nada.
O SR ..! ARRAS l'ASSARI:-iHO (ARENA- I'A)- J:, foi dita
antes. nflo estou com mérito do ineditismo, a PETROBR;\Sjú dis~c
:tntcs, quando o f\·1inistro das Min:.1s c Energia falava cm "'00 mil h~1r·
ris por dia, que nenhum t~cnil.!ll da PETROBR.~\S teria alirmadn c.. ta
previsilo, Ncnhum. Porque o técnico da PI:::TROBR.~S. pelo I\H!I1tb
dt.:sdc o episódio frustrante de Nova Olinda, vacinaram-se contra isso, Nüo é propri:tmt.:nte simplismo. m:1s é umu e.\trapolaç[IO, hasc:u.hl
num lhtdo.
nlw,

O Sr. hnnmr Frnnco(MDB- MG)- Senador Jarha; l'assari·
~IS vetes me <tcanho de pcrturb:1r o discurso de\'. E.\~
O SI!. .JAI!IIAS I'ASS..\IliNI·IO (ARENA -

I'A) -

Mas

V. Ex• sahc que nih1me perturba, mc honra 1.!0111 ~~ ~ua partkip:1çftll.

O Sr. IIamar Franco (MIJB- M<>)- Quando ,llgu que foi
\Íillplisnlll 1:111 PJ75, Ex•, é porque busco um mltrll do~.:untt..:ntll dü
Cioverno, jú para lll77, llll:tndo ele ditl.:llllHl pllderia evitar :1 ~.:risc du
pctrúlcn cmnuma s~ric de medidas. l'\~lll VllUIC-las :tl_!llra. V. F:-." "'
cunlH.:n:. Medidas que (l Governo nf10 :1dutnu. Ma~. Scn;tlhJr Jarh;t~
Passarinllll. \'llll apena~ cn1.:crrar o meu dch;tte I.!Oill \', I".\", nc:-.t;1
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tarde. 1:acc a cs~:ts gravt.:s medidas do Cnn~dhn dt.: Dt.:~cnvnlvimcnhl
L~llllónlicll, tollla nt.:ssc instante, m;al:t c t:unh~m th:scjamo~ que i~~tl
tuUn ...

O SR .. JARIIAS I'ASSARI:-<HO (ARENA - I'A)- lnfclit·
nwntc, Senador lt:un:rr Franco, ainda nrw S~ll) tão grande~. El~r~ srro,
rw minha csrcrança, prcrar:llórüts t.ias gmnUcs.
O Sr. lcamur Francu (~!DB- MG)- Tomara que sejam prc·
raratl1rias das granUc~. f\.'las. pediria a V. Ex~, talvc;. Je~ccndu a
um:r coisa sctnri•tl, pequcnin:t, ati: me desculpe V. Ex• nesse instante
sc f:do isso, at~ Uc forma acanhada Uepois dt.: ouvirmo:-.llue o Ciovcr·
1w rretcrHlc, rc;dmenh!, u contro\t.: da inll;.tçüo. r-..·1~\s ,gost~tria apenas,
Senador Jarbas Pass:.rrinlio, aproveitando a oportunidade do seu de.:·
bate. ji't lJLit.: u~w tt.:nho hor:t, hoje, para falar. pc.:diria :w GllVC.:rtlll
que. ;tl~m uc~.;as gr:tru.lcs lllt.:didas qw: t.:h: dc.:vc tomar no combate :1
in!l;u;Jo. da tamh~rn rrocurasst:, nt.:stu semana, resolver u rrohlcm~t
pequenino Jt.: Br~tsilia. que st.: dwnw l) ab<IStccimcnto du leite na Ca·
pital Federal.
O SR ..! ARRAS I'ASSARINI-IO (ARE:--:A- PAI- Rcalmcn·
importante, nobre Senador. :\notn c transmitird, como Li der do
Govcnw. a recomend:u;r1o de V. E.\ 8 , quando estamos tratando da
rolitica antinllacionúira.
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nrentn~ rar;.r ll mercado intt:rno. ConseqUcntt:mcntc, isso ni"1n é um:1
J1tllític;r nwnctarista.

O Sr. Evclásiu Vieira (M Dll qtwnr.Jo lwrnroniz:!d:!s.

SC) - As dua> silo vúlidas
'
'

O SR ..JARIIAS PASSARINHO (ARENA- PAI- Pois c>pcr;lrcmos, r..::\:ttamcntt:.
Sr. Prcsidentt.:, Srs. Senadort:s, con~..:Juo c insisto cm me rcjuhilar,
C iiCbo qur..: nr1o lllC rejubilo sozinho, nr10 4UC dcpositt.: tant;l esperança, quanto o S~.:nalfor Itamar Franco, na presença do:-, rl)Jítk:o~ na
área econômica: deposito esperanças, sem dúvida 1 acho que foi útil
o:to Governo t.: aos economistas ouvirem a p:tlavra dtlS políticos, m:1:-,
estou ct.:rtu de que . . oluçfw sú pode st:r dada cm sentido global. 7'ú:-.
temo:-,, eviJentemcntc, a vantagt.:m da visrw <.:om pósit it, os outros t Cm
a vantagem da visf1o sctorial.
E cspt.:rn llUe isto se harmonize t.:m rrovcito nüo do meu Partido.
nf10 dn rncu Gov~.:rno, m:1s t.:m proveito do Brasil.
Era o 4ue tinha que Uit.t.:r, Sr. Prc.:sidt:ntc. (Muito hem! Palnw~.
O orador ~ cum['lrimentado.)

te~

O Sr. Evchisiu Vieira (M DB- SC)- Permite um aparte, nohrc
St.'rwdor?

V.

O SR ..JARRAS
com pmt.t:r.

J>ASSARI~HO

(ARENA -

PA) - Ouço

Ex~.

O Sr. E•·ci:isiu Vieira (MDB- SC)- Sinceramente, saúdo
V. h" pela presença no importante Colegiada do Conselho de Dcsc.:nvülvimento E'onômico. Isso constitui s~rtisfuçt1o para V. Ex'.
rar~t a ARENA c. nv: purcce, para nós.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- O adver·
bio é desnecessário. quando V. Ex• diz sinceramente, é um exph:tivo.
V. Ex• í: um homem profundamente sincero.
O Sr. Eveloisio Vieirn (MDB - SC) - Quando V. Ex• na
scqUc.:ncia. anunciou as informações das decisões desse importunte
Cllcg.i~tdu, espcrav:r cu, além da única medida monetarista que
V, E.,~ :rnurH.:iou 11 Cus:1, 4uc vi~.:ss~.:, também~ anuncittr medidas dc
ordt:m t:strutur:tl, porque com medidas moneturistus- V, Ex~ sabe
- n~hl v:mws resolver o problema d~t inllaçrto, o probh:ma da c~::ono
mia. Gustariamos lJUC o LíUcr transmitisse, nc.:sta oportunidade, pelo
mc.:nos algunws medidas Jc ordem estrutur;.ll, para mudar u cconorni:l dt.:stc P:1ís.
O SR. JARB,\S PASSARINHO (ARENA- PA)- Nobre Se·
nadar, ouço V. Ex• com grande respeito, porque vejo, inclusive, que
V. I-::., 1' rcnt:tra flor urn campo du economia que é opcional. SUo duas
gr;~ndcs corrcntc.:s, u corrente monetarista c a cllfrcntc estruturulista.
V. Ex~ ac:tha de st: filiar ir corrente estruturalista, nc:gundo validade à
corrente munct:1rista. Isto Í! um assunto académico que, naturalmcn·
tt.:, Uú gr<.HH.It:s lliscussõcs, c nós teríamos aqui, por t:xc.:mplo, tod~l a
equipt: d;1 CEPA L. ao lado de V, Ex•, c toda a equipe de um Prémio
N llht:l rt:ccntc, :w lado dos rnunctaristas. Não SOLI panidúrio fanútiL'D Jc nt.:nhum:t das duas correnh:s. t\t:ho que, numa economia como
a brusilt:ira, o que temos que viver, e desgraçadamente, é de certos
experimentos, daquele tipo: "experiência erro", e corrigi-los.
,\gllfil, ê cvidt:rltc, onde a estrutura produzir mau rcsultadD, nrto
intc.:rcssam raliativos. í: as~im que rc.:cc.:bo o a parle.: dt.: V. Ex~ E, neste
-.cntido, rm..;u garantir-lht: l[UC O (inverno 11f10 St.: vai C:tntctt:rizar
cn!lltl um Gnvcrnn apt:rr:t:o, nwnct:1rbta, corno urn Governo qut: aperw~ aa~..:dita cm mt.:did~ts lig,;rUas 11nHJt:du, pnrqut: V. F.x~ uc<thnu t.lc
vt.:r que ;t declar:u.;ftll reiterada do Prc~idcntc da República~ de que
('IL' pn:I~!Hk, conw in:-,trurncnto fundam~:ntal. t:1lvct a alavanca
maior da sua luta antiinllacionúria, n aumt:nto da produç~o de ali-

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Alberto Silva, para uma breve comunicação.
O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI. Para uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: .
Quero aproveitar esta oportunidade, para congratular-me, mais
uma vez, com o Ministro Mário Andreazza e o Governo do Presidente Figueiredo, pelas medidas tomadas no Nordeste, para o
combate à seca, quejã se implantam em vários Estados daquela área.
Quero lembrar, particularmente, que quando estive na última
reunião da SUDENE, aqui nesta Casa, eu expressava a minha espe·
rança de que medidas novas estavam sendo adotadas pelo Governo
do Presidente Figueiredo, em relação àquela área do País.
Aproveito o ensejo para dizer que uma medida bem nova e bem
objetiva está sendo tomada.
Todos nós 1 do Nordeste, conhecemos que, no caso de seca,
formavam-se as frentes de trabalho, única arma com que o Governo
podia contar para atender aos flagelados que não tinham nem água,
nem alimentos, mas essas frentes de trabalho traziam, em conseqüên·
cia, a desorganização da sociedade rurnl. Não raras vezes, familias
inteiras desatrelavam-se depois das frentes de trabalho e nunca mais
retornavam ao interior do Nordeste. As medidas, agora, são
tomadas objctivamente 1 no sentido de ser levado auxílio aos lugares
certos, isto í:, à zona afetada pelo fenômeno da seca, às regiões mais
populosas do Nordeste.
Verba substancial já foi destacada para atender a três Estados
do Nordeste: o Ceará, o Rio Grande do Norte e a Paraíba.
O que queria, agora, Sr. Presidente, era fazer um apelo ao Sr.
Ministro Mário Andreazza, no sentido de que determinasse aos
órgãos responsáveis pela política do Ministi:rio do Interior, no Nordeste, que lizcsscm umu visita no meu Estado, c urgentt:menlt:.
porque acabo de regressar do Piaui, principalmente du Regii.o Norte
do Estado, c posso afirmar que a situação dos Municípios, ali. é
idêntica à que se observa no Ccaril c Rio Grande do Norte.
O Sr. Ministro Mário Andrcazzu furiu com que a SUDENE
mandasse uma equipe voluntc avaliar, de perto, o interior dos
Municípios do Norte do Piauí- c acredito que muitos outras da
região fronteiriça com a Bahia, Pernambuco c Ccurú estejam nas
mesmas condições que os Municípios do Norte do Estado - c,
assim, pudéssemos vc.:r o nosso também sofrido Estado, o, Piauí,
contemplado, com ajuda que estú sendo dada a outn1s UniJmlcs da
Fedcraçflo, a Municípios do Nordeste. E nlto tomassem cm considenrçfw upcnas os números indicudo!i pelos Postos Pluviométricos,
porque sujt:itos a erro. Podemos ter durante um mês u chuvu de todo
um inverno t: istl1 nüo representar resultados rrúticos i1 produç~o dll
Nordeste.

O cuso do Piauí é exutamentc esse. Daí o meu apelo pura que o
Piauí seja- repito- incluído nas medidas de socorro que: o Gover·
no Federal está dando aos Municípios do Nordeste.
Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao
nnhrc.: Senador ltanwr Franco. (Pausa.)
O Sr. Itamar Franco ( MDB- MG)- Sr. Presidente, desisto da
palavra.
O SR.I'RESIUENTE (Luiz Viana)- S. Ex• desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Arnon de Mcllo.
O SR. ARNON DE MELLO (ARENA- AL)- Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ontem, vozes ilustres aqui se lizeram ouvir sobre a seca no Nordeste c ainda hoje ouvimos a palavra do nobre Senador Alberto Silva, encarecendo recursos federais para o seu Pia ui, vitimado também
pelo llagclo.
Quando fui honrado pelo povo alagoano que me elegeu, cm époc~l difícil, Governador do Estado, honra máxim<l a que podia cu
aspir:1r, Alagoas sofreu ror dois anos tal calamidade. Era, cntr10.
'Presidente da República o Dr. Getúlio Vargas c a ele recorri, consi·
~.lr.:r:mdo que meu Estado, ror não ser vitima da seca todos os unos,
sofria mais que os outros Estudos, o Ceará, por exemplo, porque nrto
possuia. como os outro's, uma infra-estrutura a lim de enfrentar o nagelo.
O nosso jovc.:m Governador Guilherme Palmeira, !ilho do saudoso Senador Rui Palmeira, pediu uma ajuda de 40 milhões de cru;êiros, mas, até ~1gom, só lhe chegaram dez milhões.
Venho a esta Tribuna encarecer do Governo Federal, ou, m~1is
propriamente, do Ministro Múrio Andrt:azza. do Interior, que olhe
com mais carinho a situaçrw de Alagoas, dando-lhe com urg~ncia a
modesta ajuda fixada pelo Governador Guilherme Palmeira, quando se sabe que foram de \00 milhões os nossos prejuízos.
Sr. Presidente, junto minha voz ao apelo do Governador Guilherme Palmeira no sentido de que o Governo da República olhe
pura Alagoas neste momento cm que é ela vitimada pelo llagdo.
Nosso Estado precisa de ajuda para fazer frente Ucalamid~tde que o
<ISsola, calamidade que também atinge o Estado do Piauí.
Eram estas, Sr. Presidente, as palavras que queria dizer, com os
meus agmdccimentos a V. Ex• pela atcnçrw que me dispensou. (Muito hem!)
C0,\//'.-1/IEC/iM MAIS OS SRS. SEi\'..! DORES:

José Guiomard - Evandro Carreira - Jarbas Passarinho José Sarney- Bernardino Viana- Agenor Maria- Dinartc Mariz - Humberto Lucena - Marcos Freire - Luiz Cavalcante Teotónio Vilela - Gilvan Rocha - Passos Pôrto - João Calmon
-Amarai Peixoto- Nelson Carneiro- Itamar Franco- Murilo
Badaró- Amurai Furlan- Franco Montoro- Lázaro BarbozaGastão MUller- Vicente Vuolo - Mendes Canale- Pedro Pcdrossian - Saldanha Derzi - Leite Chaves - Lenoir Vargas Paulo Brossard- Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, oficio 4uc
scr:'t lido pelo Sr. Jv.sccrctúrio.

E lido o seguintt'
Em 17 de ubril de 1979

OF. N' 300/P
Senhor Presidente:
Tendo cm vista o displlSto no arl. J~.
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11', da Constituiçilll Fc.:dc·
ral, com a redução que lhe deu a Emenda Constitucional n' li ;n.
cu 111c rcrmitn sulicit;.lr d~.: Vossa Ex~.:d~nci:tlJUC essa au~\1!'1\:1 Cúmara ~c pronum:ic snhrc a ncccssúria licença, de que tnttao supr:tcitad11
di..,pn..,itiv 11, para prnssC!!llÍillCillll dot :\~·ftn 1\:nal Privad:; 11'·' ~47-h,

proposu1 pelo Depu taU o Epit[ldo Cafctcir:.1 Afonso Pereir:IL:ontra n
Sc.:n:1Uor Alc.xanllre Alves Costu, conforme cOpias a ~.:~te anc.\:lda~.
Apres~..:nto a Vossu Excel2ncia meus protestos dt: ;.llta consideração c distinto arn.:ço. - Ministro Antonio Nedcr, Presidente.
O SI!. PI!ESIIJENTE (Luiz Viana)- O oficio que vem de ser
lido scrú puhlicmJo c dcspuchado ~Comissão de Constituiçf1o c Justiça.
Sobre a mesa, projctos de lei que scrr10 lidos pc.:lo Sr. I\'. Sccrc·
túriu.
Siio lido.\· os Jeguint,•s

PROJETO DE LEI DO SENADO N•67,
Il E 1979-Complementar
Dá no•a redaçiio a dispositi•o da Lei de Inelegibilidade
(Lei Complementar n'S, de 29 de ahril de 1970).
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• A letra n do item I do art. I• da Lei Complementar
n• 5, de 29 de abril de 1970, passa a vigorar com a seguin~e redução:
"n) os que t!!nham sido condenados, por sentença irrecorrívcl, por crime contra a scgura~~ça nacional c a ordem
politica e social, a economia popular, a fé públicu c" :~dmi
nistraçào pública, o património ou pelo delito prevista· no
art. 22 desta Lei Complementar,"

t\rt. 2'·'
t\rt. Jv

Esta Lei entra cm vigor na data de sua publkaçfto.
Revogam-se as disposições cm contrário.
Justificação

O presente projeto visa a corrigir uma anomalia que, apesar de
todos os esforços despendidos durante sua votação no Congresso
Naoional, veio afinal a constar da chamada Lei das Inelegibilidades.
Reliro-mc ao dispositivo que estabelece, ao arrepio da própriu Constituiçiio, serem inclcgivcis para qualquer cargo elctivo os que rcspon·
di:.am a processo judicial, instaurado por denúncia do Ministério
Público, n:cebida pela autoridade judiciária competente, por crime
contr:1 a scguranç:.a nacional c a ordem politica c social, a economia
popular, a ré pública o a administração pública, o património ou pelo
delito previsto no art. 22 desta Lei Complementar, enquanto não absolvidos ou penalmente habilitados (letra n), c da Lei Complcmcnwr
n'' 5, de 2lJ de abril de \970,
Pura melhor esclarecimento do :..~ssunto, a título de ilustr:.1çflll,
basta lembrar o brillmntc voto que emitiu no TSE, no julgamento de
um caso concreto, o Ministro Xavier de Albuquerque que, cujo inteiro teor foi o scguinh::

VOTO
O Senhor Ministro Xavier de Albuquerque- Senhúr
Presidente, não estou compromr:tido com os pronunciamentos do Tribunal no sentido do reconhecimento. explicito ou implícito, da constitucionalidade da letra n do inciso I
úo arl. I'' da Lei Complementar n' 5, de 1970. E como nt1o
cstou comprometido, peço licença ao Tribunal raru cxaminur a questão constitucional.
Quando entrou cm vigor essa lei, exercia cu o cargo de
Procurador-Geral Eleitoral, por dcrivaçt1o do de
Procurador-Geral da República. Em diferentes feitos, devo
ter-me pronunciado, n~o c.xrlicitumcnte, sobre a suu consti·
tucionalidadc, mas sobre a aplicaçrao, cm casos concretos,
desse preceito.
O Tribunal. também, ao que me consta, aplicou sem·
pn.: essa lei sem lhe proclamar a invalidade por colisr1o com
u Constituh;i\n, c assim vem proccdcnthl até hoje. Depnis
lJlh.: aqui voltei. comnjui1., crt:ioque jl1 andei panidpa;uln
de uns JllliiCllS jul!!anH:Il\llS cm que essa h: i. rw pnrmcrwr,
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foi aplicada, c a aplicaçrll) tcrú contado com mcu voto <.h:
adcsf10.
Mui to n:llcti, porém, sobre o assunto, porque muito
me angustia o carúter dessa norma. E me convenci de que
ela nfto se concilia com a Constituiçrw.
Diz a Constituição, no art. 151 c seu inciso !V:
"Art. 151. Lei Complementar estabcleccrú os casos
de inelegibilidades c os prazos dentro dos quais ccssarft esta. visando a preservar:

•,,

............ ········· ........................... .

IV- a moralidade parta o exercício do mandato.lcvuda cm consideração a vida prcgrcssa do candidato."

A encomenda do constituinte não é, propriumcntc, no
sentido de que o lcgisludor complementar se arvore cm
construtor de quaisquer conceitos de moralidade. Ele manda que o logis\ador proteja a moralidade para o exercício
dos mandatos c\ctivos, mas lhe dá o gabarito da vida prcgrcssa do candidato, que há de ser levada cm consideração.
Dú-Jhc, pois, critério objctivo que há de ser observado.

Ora, a vida pregrcssa de um homem se traduz por ratos. No que entende com a moralidade, releva, certamente,
o rato de haver alguém cometido crime. Mas, o que torna
certo esse rato, imprimindo-o cretivamentc, na vida pregressa que a Constituição manda levar em contu, é o acertamenta judicial contido na sentença condenatória.
Conceito atribuído a velho c\ússico proccssualista,
digo melhor, pena lista, porque o tempo, em que os penalistas também eram processua\istas penais, diz que a lei penal
exprime o direito dos ce\crados, ao passo que a lei processual penal inrorma o direito dos homens de bem. Isso quer
significar, apenas, que nem o mais puro dos homens está
isento do risco de ser indevidamente processado, de ser lc·
vudo ús burras do pretório. Até: provur que não incorre t:m
culpa, nenhum de nós está a salvo de ser processado criminalmente.
Por que admitir que o simples rato da pendéncia de um
processo, com denúncia orerecida e recebida, pese indclcvclmentc sobre a moralidade de alguém, a ponto de lhe
acarretar o ónus brutal da inelegibilidade? Não posso admi·
tir. E não posso admitir porque estou lidando com principias eternos, universais, imanentes, que não prccisum estar
inscritos cm Constituição nenhuma.
Mas, por acaso, esse princípio, se não está ~xprcsso na
Constituição da República Federativa do Brasil, estú inscrito, de modo o mais veemente e peremptório, na famosa
"Declaração Universal dos Direitos do Homem", que é
capitulo de uma inexistente, mas evidente Constituição de
todos os povos. O Brasil contribuiu, com sua participação
c voto, para que a Terceira Assemblóia·Gcral das Nações
Unidas, hú mais de 25 anos, UJlrovussc uma .. Dcclaraçiio
Universal dos Direitos do Homem", c essa declaração inscu\piu, no primeiro inciso do seu art. 11, esta regra de verdadeira Moral c do mais límpido Direito:
"Todo homem acusado de um ato dc\ituoso tem o di·
rcito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade
tcnh:.~ sido provadu, de ucordo com a lei, cm julgamento
público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as ga·
rantias ncccssúrias ia sua defesa."
Este principio é inerente ao nosso regime, pois cstú
compreendido entre aqueles lJUC a Constituiçrw adota. Nrao
•i.;a ele -····~nela
cm letra de ·Basta
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qul! o comparemos com o regime da Constituh;rw hrasilci~

ra, que é dcmocrútico, t:mto que ela n inscreve \.:onw um
da4udcs hcns jurii.Jicos que se devem preservar no cstabclc~
dmcnto das inclcgihilidadcs. Bastu que comparcmm o
principio com o regime, a vermos se h:J entre eles coincidên·
cia ou repulsa. i: evidente que a coincidência é a únic:a ~li ter·
nativa. O Brasil proclamou, num documento intcrmtciona\
c no regime qu1: adotou, essa vcrdude universal que, insisto,
nrto precisa í.!St:lr inscrita cm lei nenhuma, porque Í.: princípio ético c juridico imanente. O fato de alguém responder a
prm.:~.:sso criminul ~adere, objctivamcntc, à sua vida. Ninguém, que respondeu a um processo criminal, rctiru janwis
r.::ssc episódio da suu história ressoai. Mas nào pode ele, por
si só, comprometer a moralidade do cidadtto, que deve ser
presumido inm:c.:ntc enquanto não for julgudo culpado.

A Constituição, cm outro preceito- nf10 ~~propósito
de inelegibilidade, mas a propósito de direitos politicas-,
contém norrnu que uprovcitu, não u dcmonstraçUo de que a
infringe cssu lei ugora questionada, pelo menos a de que ela
ugusa!ha o princípio universal de que o ucusado se presume
inocente até seu julgamento final. É o art. \49, 2•.>, que o
eminente Procurador-Geral há pouco referiu. nrao, evidentemente, cm proveito do sentido que dele tiro. Segundo a
Constituição. os direitos políticos se suspendem em vários
casos, mus, por decisão judicial cm matéria penal. só por
motivo de condenação criminal, cnquunto durarem seus
ereitos. O constituinte poderia dizer que se suspenderiam
por motivo de instauração de processo penal, como rcz o legislador desastrado da Lei Complementar n' 5.

s

Mas, não o disse. Valorizou principio imanente que
estã na consciência universal c exigiu, como requisito para
a suspensão dos direitos políticos, a condenação criminal.
ArgUiu o eminente Procurador-Geral, esbanjando o
seu talento nu deresu de uma norma que não o merece, que
a Lei Complementar a que se refere o § 3o do art. 149 dando-lhe o poder de dispor sobre a especificação dos
direitos políticos, o gozo, o exercício, a perda ou a
suspensão de todos ou de qualquer deles, e os casos e condições de sua reaquisição - se constituiria, por enxertia, nesse
preceito malsinado da letra n do art. I' do inciso I da Lei de
Inelegibilidades .. Niio me parece. A ser assim, ou o cons·
tituinte teria sido de muito mau gosto c pior técnica ao
confundir o problema dos direitos políticos la tu sensu, com
a questão especifica das inelegibilidades - c não o fez tan·
to, que regulou tais questões em dispositivos diferentes -,
ou o legislador complementar, na Lei n' 5(70, teria sido
mais desastrado do que se pensa, invadindo seara estranha
ao seu cometimento. ·
Dir-se-á que a competência legislativa é a mesma, que
a rormu do processo legislativo coincide. Mas, não roi de
casos de inelegibilidade que quis o constituinte tratar do §
3' do urt. 149, Desses, cuidou ele no urt. \51 e seus incisos c
parúgraro único.
Niio me parece, pois, que o apelo à norma do § 3' do
art. 149 da Constituição, salve o inteiro desligamento, o
evidente desligamento entre a letra n no inciso I do urt. I'
da Lei Complementar n' 5 c a norma program6tica que o
devia condicionar, que era o incivo IV do art. 151. A
obturução tentada pelo eminente Procurador-Geral niio
passa de hilbil, mas improflcuo truba\ho de prótese jurídica.
A norma questionada, portanto, u mt:u ver, t:xorbitu
dos limites dn autorizuçtao constitucionul. Por um lado,
leva cm conta fato pcmlcnlc, provisório c prccúrio, que não
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pode integrar, no sentido em que está ela nu Constituiçilo, a
vida prcgressa do cidadão. E, por outro lado, dá-lhe carátcr
de comprometimento à moralidade, que ele, fato pendente,
provisório e precário, absolutamente não tem.
Ao contrário, aliás, de preservar a moralidade para o
exercício do mandato, essa norma está produzindo, cm
todos os recantos do Brasil, enorme lesão à moralidade dos
costumes políticos brasileiros. Contam-se, por dezenas,
vindos de todos os Estados, casos óbvios de processos
criminais concebidos com um só propósito, o de produzir
inelegibilidades. Ela, portanto, a meu ver, c dolorosamente
o digo, além de inconstitucional, tem-se revelado, na pr<Í·
tica política c na vida brasileira, inquietantemente amoral.
Data venia, julgo inconstitucionais na letra n no inciso
I do art. i' da Lei Complementar n• 5 as cxpre;sõcs "ou
respondam a processo judicial, instaurado por denúncia do
Ministério Público, recebida pela autoridade judiciária
competente'', que estão na sua primeira parte, c as palavras
"absolvidas ou", que estão na sua parte final.
Em conseqUência, dou provimento ao recurso,"

Pois bem, no julgamento desse recurso, a preliminar de
argUição de inconstitucionalidade do dispositivo legal quase foi
acolhida. Houve um empate de dois votos contra dois, sendo que o
então Presidente desempatou pela constitucionalidade.
Mas o fato incontestável é que a própria Justiça Eleitoral já se
divide quanto à constitucionalidade dessa norma e- podemos dizer
-está às vésperas de invalidá-la, fulminando-a por inconstitucional.
Realmente, na prática, essa famigerada inelegibilidade vem se
constituindo num instrumento de perseguição política. A todo
instante, tomamos conhecimento de ex-prefeitos qut:: são proct::ssados por adversários, por crimes contra a fé pública c a administração
apenas com o objetivo politico de afastá-los das disputas eldtorais
pelo prestigio popular de que desfrutam.
Está na hora, portanto, de revogarmos esse dispositivo da Lei
de Inelegibilidades, indo ao encontro, inclusive, nos pronunciamentos presidenciais qut:: st:: preocupam tanto com o aperfeiçoamento das instituições democráticas.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1979.- Humberto Lucena.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR N•5, DE29 DE ABRIL DE 1970

Estabelece, de acordo com a Emenda Constitucional n'
I, de 17 de outubro de 1969, art. 151 c seu parágrafo único,
casos de inelegibilidades, e dá outras providências.

.......... ······················· ........................ .
Art. I• São inelcgíveis:

............... ····················· ..................... .
I- para qualquer cargo elctivo:

··············· ········· ................................. .
n) os que tenham sido condenados ou respondam a processo
judicial, instaurado por denúncia do Ministério Público recebida
pela autoridade judiciária competente, por crime contra a segurança
nacional e u ordem política e social, u economia popular, u fé pública c a administração pública, o património ou pelo delito previsto
no art. 22 desta Lei Complementar, enquanto não absolvidos ou
penalmente reabilitados;

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

(..1Comüsào dt• Constituiçcio t.' Justiça.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N•68, DE 1979
Eleva para 100% (cem por cento) do FGTS depositado u
importância que a empresa dcvcrú pagar ao empregado, no
caso de despedida sem justa causa.
O Congresso Nacional decreta;
Art. I• O ar:. 6• e seu parágrafo I• da Lei n' 5.107, de 13 dcsetembro de 1966, com a redução dada pelo Decreto-lei n• 1.432, de 5
de dezembro de 1975, passam a ter a seguinte redução:
"Art. 6• Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho,
por parte da empresa, sem justa causa, ficará esta obrigada
a pagar diretamcntc ao empregado optante os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da re!tcisão c ao imediatamente anterior, que ainda não houvt:r sido recolhido
ao Banco Depositário, além da importância igual a 100%
(cem por cento) desses valores c do montante dos depósitos, da corrcção monetária e dos juros capitalizados na
sua conta vinculada, correspondentes ao período de trabalho na empresa.
,
§ I' Quando ocorrer despedida por culpa recíproca
ou força maior, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, o
percentual de que trata este artigo será de 50% (cinqUenta
por cento), obrigada a empresa aos demais pagamentos
nele pn:vistos."
Art. 2• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Justificação
Os estudiosos do Direito do Trabalho e os sindicatos de todo o
País têm denunciado a excessiva rotatividade da mão-de-obra, que
se seguiu à implantação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Este tem facilitado a despedida dos empregados sem justa
causa, porque a responsabilidade da empresa, nesse caso, limita-se
ao pagamento de!OO% do respectivo depósito.
A gravidade desse fato é evidenciada no estudo realizado pelo
DIEESE, de São Paulo, sobre o mercado de trabalho no último ano.
"O aumento do desemprego foi a característica básica do mercado
de trabalho cm 1977", afirma o documento, com base em ampla pesquisa, divulgada sob o título "DIEESE Balanço 1977", que anexamos à presente justificação.
Os prejuízos dessa situação são patentes.
Além dos males que o desemprego representa para o trabalhador, a atual despedida significa perda do poder aquisitivo, pois, além
de não receber integralmente os reajustamentos salariais de sua categoria profissional, deixa ele de obter os aumentos promocionais, só
conseguidos normalmente com o tempo de serviço.
A grande rotatividade é também fonte geradora de acidentes,
pelo desconhecimento das novas condições de trabalho.
O desemprego significa, muitas vezes, o abandono dos planos
habitacionais, devido às mudanças de local de trabalho, pura bairros
e, até mesmo, cidades diferentes.
Resulta, ainda, na perda da produtividade das empresas, pela
necessidade de treinamento c adaptação às novas condições de trabalho.
A respeito da rotatividade no emprego, o DIEESE chegou à
conclusão de que 50% dos metalúrgicos atendidos pela Bolsa de Emprego do Sindicato da categoria, em São Paulo, não completam I
(um) uno de casa c 80% não atingem 2 (dois) unos.
Pura corrigir essa situação, os sindicatos de metalúrgicos, bancários e outras categorias profissionais estão reivindicando a alteraçuo da lei vigente, no sentido de se elevar pura 100% do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço a importfmcia que a empresa dcvcrú
pugur ao empregado, no caso de despedida sem justa cu usa.
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Nada mais justo do que dincultar a despedida sem justa causa,
causadora da rotatividade da mão-de-obra, onerando &IS empresas
com o pagamento majorado da multa prevista pelo art, 6• da Lei
n• 5.107/66, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço,
Submetemos, assim, à discussiio c deliberação do Congresso
Nacional o presente Projeto de Lei que, com as modificações c aperfeiçoamentos dos órgãos competentes, poderá contribuir para correção do grave problema da despedida intensiva dos trabalhadores
brasileiros.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1979.- Franco Montoro.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966

,\hrll de I1J71J

Justificuçiio
O art. 180 (letras u e b) dá ao funcionário o direito de se aposentar com as vantagens da comissão ou função gratificada.
Ora, é injusto que o funcionário que tenha direito a essas vanta·
gens perca o direito às do art. 184.
Ficará, no caso de optar pelas vantagens do art. 184, em igualdade de condições com o funcionário que nunca fez jus à gratificação de função. No caso de optar pela função gratificada flcar:í mais
prejudicado ainda, pois essa função não é atualizada quando dos
aumentos normais concedidos ao funcionalismo público.
10 justo, portanto, que o funcionário que faz jus às vantagens
concedidas pelo art. 180 tenha também direito às do art. 184, c o
§ 2• do art. 180, excluindo as concedidas pelo art. 184, pratica·
mente anula o benefício.
Saia das Sessões, 18 de abril de 1979.- Nelson Carneiro.

Institui o Fundo de Garanlia do Tempo de Serviço, e dá
outras p.·ovidências.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• i.711,"DE 28 DE OUTUBRO DE 1952
Estatuto dos Funcionários Públicos Ci•is da Uniiio.

DECRETO-LEI N• 1.432, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1975
Altera disposithos da Lei n• 5.107, del3 de setembro de
1966, e dá outras providências •

. .. . . .. . .... . . ..... ..... ...... . .. .. .. . .... .. ... . .... . . ... . .
Art. I• O art. 6•, o item i do art. 8•e o art. 19 da Lei n• 5.107,
de 13 de setembro de 1966, passam a vigorar com a seguinte redução:
"Art. 6• Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho,
por parte da empresa, sem justa causa, ficará esta obrigada
a pagar diretamente ao empregado optante os valores relativos aos depósitos referentes ao mês de rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido
ao Banco Depositário, além da importância igual a 10%
(dez por cento) desses valores e do montante dos depósitos
da correçào monetária e dos juros capitalizados na sua
conta vinculada, correspondentes ao período de trabalho
na empresa.
§ I • Quando ocorrer despedida por culpa reciproca
ou força maior, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, o
percentual de que trata este artigo será de 5% (cinco por
cento), obrigada a empresa aos demais pagamentos nele
previstos.
§ 2• As importâncias de que trata este artigo deverão
constar do recibo de quitação de rescisão do contrato de
trabalho, observado o disposto nos parágrafos do art. 477
da CL T, e eximirão a empresa c"clusivamcnte quanto aos
valores discriminados."

...........................................................
(Às Comi:uões dt.> ColtstiwiçãO e Justiçtl, de Legislt1çélo
Social, dt! Economia e dt• Finanças.)

Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço
público será aposentado:

§ 2• A aplicação do regime estabelecido neste artigo exclui as
vantagens instituidas no art. 184, salvo o direito de opção.

(As Comissões de Constituição e Justiça, de Seniço Público Civil e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Os projetas lidos serão
publicados e remetidos às comi>sões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estil nnda a hora do Ex·
pediente,
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 82, de
1979, do Senador Henrique de La Rocque, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, de editorial do
JOrnal O Globo sob o título "União Contra o Crime", focalizando a disposição do Senhor Ministro de Estado da Justi·
ça no sentido de coordenar um esforço nacional no comba·
te à criminalidade.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senl\1·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição.

Ea st•guintt' a matéria erija transcriçélo t: solicitada:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 69, DE 1979
Suprime puriÍgrafo de urtigo do Estntuto dos Funcionlirios Públicos Civis dn Uniuo,
O Congresso NtlCÍonal decreta:
Art. I• Fica e.xcluido do art. lHO da Lei n• 1.711, de 2H de
outuhro Uc 1952, o seu parúgrafo segundo.
t\ rt. 29 Esta lei entra cm vigor nu Uata de sua puhlií:at;iw,
rCVll).Hidas as disposições cm contrúr.io.

UNIÃO CONTRA O CRIME
A disposição do Ministro da Justiça de coordenar c inccnllvm

um esforço nacional de combate U criminalidade rcprcscntu indicu·
dor ['lreciso du gravidudc u que chegou o problemu.
Trata-se de atitude inédita: nunca antes o Governo Federal cn·
carou a defesa dos cidadnos contra o crime como rcspons&lhilidadc
sua. Pode ser cxatamentc o que l';lltava para que, tamhém pt:la pri·
meira vez, se obtenham resultados positivos cm escala signifi~.:ativa.
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Como disse hú algumas semunns o Generul Antônio Carlos Mu·
ri(.:y, poucu depois do assalto cm que quase perdeu a vida, a defesa

da sociedade exige unidade de comando, C:: evidente - a ponto de
ser alarmante que ninguém o tenha dito antes.
No Rio, onde o veterano chefe militar ofereceu o seu conselho,
essa unidade não existe. Ao contrário, os dois braços principais da
manutcnçilo da ordem, as polícias militar c civil, dão freqUentemente a impressão de serem aliados relutantes c mutuamcntc desconfiados.
Devl!-sc esperar que a iniciativa do Ministro da Justiça. chamando a Brasil ia os Secretários de Scgurunça, promovendo o estudo e debate da situação, desperte consenso cm torno da necessidade do trabalho unificado.
Isso, cm todos os sentidos. O entrosamento precisa existir entre
organismos federais, estaduais e municipais; entre os Governos dos
Estados; e, finalmente, entre as diferentes áreas de cada organismo.
E, ampliando-se o conceito do comando unificado até suas
màiores implicações, surgirão, espera-se, condições para que de também passe a existir na base da pirâmide.
Há inúmeras outras vantagens numa abordagem federal da
questão, Entre elas, está levar a defesa do cidadão urbano Uá que a
criminalidade, como problema social grave, f:, acima de tudo, fenô·
meno metropolitano) para as agendas ministeriais.
Nesse foro será possível pela primeira vez associar os índices da
criminalidade aos demais fatores costumeiramente analisados quando se procura aferir a qualidade de nossa vida - e assim aumentar
o realismo da visão do próprio governo sobre o estado da Nação.
Não vem ao caso, no âmbito dos objetivos do Ministro Petrô·
nio Portella, discutir as raizc:s econômicas c sociais do crime e da violência nas ruas. Evidentemente existem, mas eliminá·las já 6 parte da
estrati:gia global de desenvolvimento; ali:m disso, fixar-se nelas podo
ser uma forma bastante eficaz de não fazer coisa alguma,
A ofensiva que agora se esboça precisa ser pragmiitica, di reta, É
necessário reformar prâticas administrativas, reexaminar leis, redistribuir n.:cursos -e, principalmente, coordenar esforços e subordinar vontades ao bem comum.
Em nenhum campo de atividade os problemas existem isolados
no espaço. Não adianta prender mais gente se não há celas para colocar os detidos~ de nada serve construir prisões enquanto isso signi·
fioar a construção de fábricas de delinqUentes, Muito menos tem sentido reclamar da superlotação dos xadrezes enquanto muitos dos
que Já estiverem rorem vitimas do sistema que raz companheiros de
cela o assaltante empedernido e o operário se01 documentos.
Enfim. mesmo cuidadosamente selecionando os mais imediatos
c concretos objetivos, há muito para razer. O esforço unificado que o
Ministro da Justiça promete parecer ser o único caminho eficiente
para executar uma parcela significatiYa da imensa tarefa.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)-llem 2:
Discussão, em turno único, da Redaçiio Final (ofereci·
da pela Comissão de Redução em seu Parecer n9 28, de
1979), da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Cúmllru
no 38, de 1978 (número 3.433/77, na Casa de origem), que
dá nova redução aos arls. 35 e 36, da Lei n9 5.700, de 19 de
setembro de 1971, que dispõe sobre a form" eu apresenta·
ção dos símbolos nucionuis.

Em Uiscussào a redução final. (PHusa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores descjnr fmo:er uso Ça palavra,
declaro-u encerrada.
Encerrada u disr.:usslio, ~ a matéria considerada dclinitiYamente
aprovada, nos termos do urt. 359 do Regimento Interno.
O projeto voltar:'! à Cümara dos Deputados.
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E a seguifll(' a rt!daçào final aprorada

Redução finul dn Emendo do Senado ao Projeto de Lei
da Cümuru n' 38, de 1978 (n' 3.433/77, nu Cu'" de ori~em ).
EMENDA N9 1
(Corresponde ü Emendo n' 1-CF)

Ao art. Jll;
Acrescente-se, infine, ao arl. JS, da Lei n' 5.706, do 1971:
"elevada uo dobro nos casos de reincidência."
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Item 3:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n' 46, de 1978 (n' 973/75, na Casa de origem), que dispõe sobre a duração da jornada de trabalho do pmoai da
Caixa Económica Federal, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 501 e 502, de
1978, das Comissões:
-de Legislação Social, e
-de Finanças.
A discussão do presente projeto foi adiada, em virtude de reque·
rimento aprovado pelo Plenário quando de sua inclusão na Ordem
do Dia da sessão de 29 de março último.
O Regimento Interno, entretanto, no§ 2•, do art. 310, permite
um segundo adiamento por prazo não superior a 30 dias.
Com esse objetivo, foi encaminhado à Mesa requerimento que
vai ser lido pelo Sr. I•·Secretário,

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N•9S, DE 1979
Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requei·
ro adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n' 46, de
I978, que dispõe sobre a duração da jornada de trabalho do pessoal
da Caixa Económica Federal, a fim de ser feita na sessão de 17 de
maio.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1979.- Murilo Bndoró.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em votação requerimento que acaba de ser lido, (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE, Paru encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.) -Sr, Presidente e Srs. Senlldores, já nu presente Sessão Legislativa, quando a ilustrada Bancada
da Maioria pretendeu adiar a discussão e votação desta mat~ria, ti·
vemos ensejo de, em nome da Liderança da Minoria, nos manifestar
contra a protelação pretendida pela Aliança Renovadora Nacional.
Naquela ocasião, expendemos algumas considerações que: justilicavum ~1quele nosso posicionamento contrário ao adinmer1lo da
apreciação do projeto de lei de autoria do nobre Deputado Geraldo
Bulhões. Essus considerações, Sr. Presidente:, outras não foram
senão aquelas relacionadas com a manifestação favorável de todos
os Órgãos Técnicos da Câmara dos Deputados c do seu augusto
Plenúrio, bem assim das Comissões de Finanças e de Lcgislaçflo So~
cial do Senado Federul.
Entendíamos que, depois de dois anos de tramit:~çUo no Congresso Nacional, esta mat6riu, que consubstancia ii aspiraçUo dos
cconomiflrios brasileiros, bem que poderia ter sido deslindada na
Scsstlo Legislativa passada. Inclusive recordamos que rcalizúramos
gestões no então Líder da Maioria, o ex-Senador Eurico Retende,
que tmha intercedido junto aos órgãos governamentais competentes,
no sentido de que fosse oferecida uquelu trumitaçlio célere no St.:nado, por nós ardentemente desejada, sobretudo pelos interessados diretos na n1atéria.
Todos nós, Senadores, recebemos d:t classe.: economiúri~1 bra~
sileira solicitações empenhadas, a fim de l[UC abrcvi:'lsscnlll~ a disL:u~·
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siio e a vntaçà~,_l dc~ta proposição, em torno da qual jú existe, uma
decisão du Supremo Tribunal Federul.
Agoro1, a Bancada da Aliança Renovadora Nucionnl pleiteia,
através deste requerimento, mais um adiumcnto pelo prazo de 30
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prejudicados cm algumas de suas legitimas expectativas,
senão, t:.~mbém cm situação de desconhecimento da realidu·
de legal que domin<l a espécie.

Veja, Sr. Presidente, a verdade desta afirmação, pois agora já se
pretende,
pelo menos nos gabinetes fechados, a prorrogação de man·
Guardundo coerência com a nossa posição anterior c, sobrctu·
do, por reconhecer a justeza que envolve realmente o Projeto Geral· da tos municipais neste País. !;; claro que para que essa prorrogação
do Bulhões, é qw:, uma vez mais, aqui estamos para nos contrapor a aconteça, a Constituição terá que ser modificada. De qualquer
este adiamento, sem que isso, Sr. Presidente, constitua propósito dc: forma, Sr. Presidente e Srs. Senadores, temos uma eleição municipal
obstaculizar a manifestação da Maioria, qw: detém realmente o marcada pura 1980 e já se cogita, como cu disse, nos laboratórios,
comando das deliberações da Casa. Mas a nossa posiçf1o deve st.:r nos gabinetes, a passivei prorrogação desses mandatos.
Já cobrei, inclusive aqui, da própria Liderança da ARENA, que
entendida sobretudo como um apelo para que a Muioria, através
dos seus Lideres mais categorizados, interceda junto a din:çào da tem direito u essa cobrança, que ela, através de seu Líder c de seu
Cuixa Econômica, junto aos setores oficiais compt:lentcs, para que: Vice·Lider, dissesse à Nação que essa prorrogação não vai acontecer.
Foi a razão pela qual, Sr. Presidente, fui levado a apresentar
se encontre realmente uma solução que compatibilize os interesses
este
projeto,
para impedir medidas casuísticus tão a gosto da Aliança
dos economiários com o da instituição a que ele pertence, que é u
Renovadora Nacional, que, volta e meia, altera a legislação eleitoral
Caixa Econômica Federal. (Muito bem!)
tentando beneficiar esse Partido. Infelizmente, o povo brasileiro vai
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Continua em votação o reagir, ou vai reagindo, votando no Movimento Democrático Bra·
requerimento. (Pausa.)
sileiro.
·
Os Senadores que a aprovam queira permanecer como se
Vem agora o nobre Senador Murilo Baduró c consegue
acham. (Pausa.)
aprovar, na Comissão de Constituição e Justiça, seu parecer, consi·
Aprovado.
derundo injurídica e inconstitucional o nosso projeto. E vale a
A matôria figurará na Ordem do Dia da sessão de 17 de maio ressalva, Sr. Presidente, inclusive com o voto do nobre Senador
próximo vindouro.
Nelson Carneiro, c do eminente Senador por Minas Gerais, meu
companheiro e amigo Senador Tuncredo Neves.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 4:
O interessante ó que o Senador Murilo Buduró diz aqui;
Discussão, em turno único (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do urt. 296 do Regimento
"Ademais, a medida resultaria, sem nenhuma dúvida,
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 7, de 1976 em restrição ao disposto no art. 56 da nossa Lei Maior,
Complementar, do Senador Itamar Franco, que veda
que dispõe sobre a iniciativa das leis."
qualquer modificação na Legislação Eleitoral até um ano
antes de eleições federais, estaduais ou municipais, tendo
Ai está, Sr. Presidente, neste caso, o Senador Murilo Badaró
PARECER, sob n•45, de 1979, da Comissão:
lembra a Lei Maior. Mas, quero saber se, quando o Governo envia,
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionali· se ó que vai enviar, a prorrogação de mandatos municipais, S. Ex•
dade, com voto pela injuridicidade dos Senadores Tan· vai lembrar-se de defender a Lei Maior, nesse projeto de prorro·
credo Neves e Nelson Carneiro.
gação, se bem que nós não acreditamos que o Governo, que fula em
abertura democrãtica, que fala em normalidade institucional, em
Em discussão o projeto quanto a constitucionalidade. (Pausa.)
normalidade democrática, este Governo que aí estã, possa sequer
Tem a palavra o nobre Senador Itamar Franco.
ousar em mandar para o Congresso Nacional um projeto de emenda
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG. Para discutir o à Constituição, impedindo as eleições de 1980, no plano municipal.
De qualquer forma, Sr. Presidente, fica a defesa do nosso
projeto, Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
projeto e a certeza de que o Senado compreenderá o porquê desse
Em lO de março de 1976, apresentava cu o seguinte projeto:
projeto.
Art. 1' !;; vedada qualquer modificação na legislação
Era o que tinha u dizer, Sr. Presidente c Srs. Senadores. (Muito
eleitoral no periodo de até I (um) ano antes da realização bem!)
de eleições federais, estaduais ou municipais, incluidos
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viunu)- Continua em discussão o
nesta proibição a disciplina dos direitos políticos e os casos
projeto. (Pausa.)
e prazos de inelegibilidades.
Não havendo quem queira prossegui-lu, declaro-u encerrada.
E apresentava justificativa que reforço nesta tarde:
Em votação.
Os Srs, Senadores que o aprovam qucirum pcrmancct:r scnt:.tA Constituição Federal, nos urts. 149, § J• c 151, estabelece que somente por lei. complementar se processará u dos. (Pausa.)
Rejeitado.
disciplina de especificação dos direitos políticos c o esta·
A matéria vai ao Arquivo.
belecimento dos casos e prazos de inelegibilidade. t fato,
pois, que tal medida visa a impedir que se processem alE o .H'guinle o projero rt',jeirado
terações, reiteradas e sem maior dificuldade, num instituto
da maior importimcia para a estrulturu democrfttica de
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 7, de 1976- Cnmplcmcntur
nosso País. Assim, as leis complementares exigem, pun1 sua
UJ1rovuçüo, quorum privilegiado em umbas as Casas do Con·
Veda quul11uer modilicnçUo nu l4.!~isluçün cleitorul ulé
grcsso Nacional, consubstunciudo em maioria ubsoluta.
um amo nntes de l'lcições fcdernis, estaduais ou municlpuis.
Ocorre, entanto, que, à margem da disciplin:.t cspc·
cifica dos direitos políticos e das inc\cgihilidudes, sUo frc~
O Congresso Nacional decreta:
qiJentes as altc:ruçõcs nu lcgis\açf10 cldtoral, cm período
Art. (1' ~ vcdnda 4utilquer modificaçiio na lcgislaçüo c\citond
absolutamente contrúrio :'1 prútic:.~ de C'lci~·iics pacíticus c
voltadas exclusivamente rara o hcm pllhlico. t que, lllll· no período de uté I (um) ano antes du rculil.tu;flo Ue clci~·õcs federa h.,
dadas certas normas, cm !'ase muito prôxima ~ rca\izat.:~o estaduais ou munidpais, inc\uidos nesta proibição a disciplina dns
dc pleito dt:itoral, lkam os ~.:anUidatos c no.; cldtDrcs nfl(l só direitos po\iti~.:os c os casos c prazos de inc.:lcgibilidatlcs.
Jias.
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Arl. 2' Esta lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 31' Revogam-se as disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 5:
Discussão, cm turno único (apreciaçilo preliminar da
constitucionalidade, nos termoo do an. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado no 322, de 1978Complementar, do Senador Vasconcelos Torres, alterando
a Lei Complementar no 34, de 1978, que dispõe sobre casos
de aposentadoria compulsória, no Grupo-Diplomacia, Código D-300, tendo
PARECER, sob n•46, de 1979, da Comissuo:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida-

de.
Em discussão o projeto quanto a constitucionalidade. (Pausa,)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro
encerrada u discussão.
Em votação,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sc.:ntados, (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria será arquivada.
E o seguinte o projeta rejeitado

PROJETO DE LEI DO SENADO No 322, DE 1978
COMPLEMENTAR
Altero o Lei Complementar no 34, de 1978, que dispi1e
sobre casos de aposentadoria compulsória, no Grupo - Diplomacia, código D-300,
O Congresso Nacioral decreta:
Art. Io E alterada a designação do parágrafo único da Lei Complementar no 34, de 1978; para pariigrafo 2•, e incluído no texto da
mesma Lei novo parágrafo, designado parágrafo lO, com a seguinte
redução:
-Os Ministros Plenipotenciários de I• classe aposentados de
acordo com a legislação derrogada por esta Lei, por terem atingido a
idade de 65 anos, mas que ainda não tenham ultrapassado os 70
anos, em 12 de setembro de 1978, poderão beneficiar-se dos efeitos
do que ora se estabelece;
I - os beneficiários da presente disposição integrarão um
Quadro Especial que se extinguirá quando o último de seus membros houver alcançado a idade de 70 anos.
Art, 20 Esta Lei entra cm vigor na dato de sua publicação,
revogadas as disposições em contrf1rio.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Está esgotada a matéria
constante du Ordem do Dia,
Ainda há oradores inscritos.
Concedo n palavra ao nobre Senador EvelUsio Vidru.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (M DD- SC. Pronuncia o scguin·
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Os riscos enfrentados pela utividade ngricoln são variados e
bastante grundes.
A previsão segura dos fatores adversos é dificil. Daí, o alto grnu
de incerteza que cerca a produçiio agropccuilria, incerteza essa nem
sempre corretamcntc avaliada pdos formuladores dt.: políticas sctoriuis em nosso País.
Particularmente o nosso País, nos últimos anos, foi atingido
inúmeras vezes por fatores natur~tis- geadas, dtuvas excessivas c secas prolongudas- que cm alguns cusos dizima rum lavourus inteiras.
Ainda recentemente, Estados sul inos c nordestinos foram castigados severamente por secas prolongadas c outras úrcas do Nnnll!s·
ti! foram atingiJas, tamb~m. duramente, por chuva:\ intensas que
provocaram o transbnn.lamcntu, as cheias dc~sas rcgilies.
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No entanto, de um modo global, surge cada vez mais evidentemente a necessidade de haver uma cobertura deSses riscos, pois
a frustração de safras, se causa prejuízos a nível de produtor individual, abala em igual ou maior profundidade a economia do Pais.
Dai a importância de providenciar, com a maior brevidade, o
necessário apoio, em termos de seguros, para a atividade agrícola
brasileira.
Não se pode chamar de grande a experii:ncia do Pais neste
aspecto.
A mais recente medida de caráter legislati'vo a rc:speito foi a Lei
no 5.969, de li de dezembro de 1973, que instituiu o Programa de
Garantia da Atividade Agropecuiiria- PROAGRO.
Esse Programa, Sr. Presidente, já na época da sua criaç:1o foi
visto como limitado, diante da complexidade de se instalar, no Pais,
um eficiente sistema de s~guro rural.
Na verdade, o PROAGRO significou um passo tímido para a
resolução do problema dos riscos agrícolas, especialmente porque,
desde o principio, visou a amparar principalmente os estabelecimcn·
tos banciirios para, depois, beneficiar o produtor contemplado com
o crédito rural.
Isto levou a revista Visão a anrmar, em novembro de 1974, que
"o PROAGRO, segundo a opinião de viiriós técnicos agrícolas, i:
apenas um seguro de crédito rural que só interessa aos bancos,
principalmente ao Banco do Brasil",
Além disso o Programa mc:ncionado estabeleceu inúmeras
restrições, quanto no enquadramento dos produtores rurais, na
medida em que considerou como eventual participação do
PROAGRO, toda e qualquer fração disponível do lucro liquido
provt:nicnte de outras explorações rurais ou de receitas oriundas de
tcrrus ou pastagens cedidas em arrendamento.
O dispositivo mencionado, constante do Regulamento do
Programa aprovado pelo Conselho Monetário Nacional, e anexo à
Resolução n• 301, de 9 de outubro de 1974, signiõcou vincular a
produção do agricultor ao pagamento do crédito rural, ainda que a
produção não estivesse sujeita a seguro.
Não resta dúvida de que a limitação e as falhas do PROAGRO
foram evidentes desde o inicio e só marginalmente representou. de
fato, um beneficio ao produtor rural.
Enquanto isso, o período posterior à instituição do Programa
de Garantia da Atividade Agropecuária foi caracterizado por um
fraca desempenho das lavouras, de tal forma que para uma taxa média de expansão agropecuária de 4,8% entre 1974 e 1978, aquelas
contribuíram com apenas 2,8% de crescimento médio anual.
O período ofereceu um quadro dramático, em algumas regiões,
de adversidades climáticas, que reduziram a produção de diversos
produtos, tornando ainda mais evidente a necessidade de ser instituido um tipo de seguro que seja equivalente às despesas de custeio,
independentemente de ser, ou não, o investimento obtido junto a
qualquer entidade de crédito,
O que cabe é proteger a produção c não as instituições bancúrias, sejam oõciais ou não. O que cube i: exigir do produtor rural um
prêmio de st:guro razoúvel, que não encareça os custos de produçtio,
c, caso haju necessidade, seja o setor público chumado a complementar o seguro, na horu du pagamento.
·somente assim, Senhor Presidente, poderemos ofert.:cer ao sctor
agrícola u necess(tria tranqUilidndt:, obtendo, por outro lado, a
continuidade dos Jluxos de investimento nu árc:a, aindu que em anos
posteriores àqueles cm que tenham ocorrido contratempos c:limáticos.
Portunto, cabe instituir um seguro rural amplo cm todos os sentidos, que signifique para o produtor rural u recuperuçfw d<.1s inversões rcalintdas, c perdidas (na forma de entendimento da mat~ria
cxrosta na Mensagem n11 56, de 1973-CN, que instituiu o
PROAGRO, e da qual este esteve afastado), bem assim a certeza de
qui! a protcçi'lo scrú geral, ou seja, capaz de cobrir todos o~ riscos da
~ltividadc.
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De outra forma será chover no molhado e deixar u produção
agrícola sujeita aos azares da sorte, quando é, n cada instante que
passa, reafirmada a prioridade para o setor, ao tempo cm que
também são exigidos novos controles monetários, no sentido de barrar a alta de preços.
f: importante que sejam examinadas e decididas com brevidade
as ações tendentes a favorecer a ampliação e a melhora da produção
agrícola. O compasso de espera em que estiio mergulhadas as
autoridades económico-financeiras, perplexas diante de movimentos
especulativos que não são mais novidades, não pode ser estendido a
todo o Pais. O estímulo ao sctor agrícola torna-se mais do que nunca
necessário. E dentro de um quadro de providências fundamentais
destaca-se a instituição do seguro agrícola.
f: admissível que os estudos a respeito estejam sendo ultimados.
1:. admissível, ademais, que determinados aspectos do problema
sejam objcto de maior dctalhamento, como é o caso do seu suporte
financeiro, ou até mesmo a forma de participação do setor público
na questão.
No entanto, é difícil admitir que não seja tomada a decisão nos
próximos meses, no sentido de propiciar um clima de maior
tranqUilidade às decisões na área específica, já que umas dependem
da outra, aquela das autoridades brasileiras, especialmente ligadas
ao setor.

a Paraíba, o que está a acontecer no meu Estado, Santn Catarina c
em outros Estudos que foram atingidos por secas prolongadas, pelo
transbordamento dos rios por cheias: o agricultor, desesperado
porque não tem condições de pagar o empréstimo contraído no
Banco do Brasil, ou num banco particular, não tem condições para
resgatar seus compromissos e vai ter que abandonar a sua terra para
vir pura a cidade. Quando, se houvesse o seguro agrícola, ele não
teria maiores preocupações, porque estaria em condições de, em
seguida, iniciar nova safra ...

O Sr. Mauro Ben.. tdes (MDB- CE)- Permite V. Ex• um
aparte'?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC) - Essa é uma ação
inteligente: criar o seguro agrícola.
O que temos de perda este ano com soja, com milho e com
outros produtos, se houvesse o seguro agrícola não provocaria essa
fuga do homem do campo, que vive inseguro e rumando para as
cidades grandes nessas ocasiões, como está acontecendo agora no
Nordeste. E por quê?· Porque não existe uma garantiu para ele; se
houvesse o seguro agrário não haveria problema algum.
Ouço o nobre Senador Mauro Benevides.

O Sr Mauro Benevides (MDB- CE)- Exatamente. Em relação ao Nordeste, por exemplo, o que acontece, quando ciclicamente
O Sr. Humberto Lucena (MDB - PB) - Permite V. Ex• um a região é atingida pelas secas, é exatamente essa postulação cubu\oaparte?
sa junto aos estabelecimentos de crédito oficial para a protelação
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Pois não. Ouço, dos empréstimos contraídos pelos agricultores e pecuaristas.
Realmente, isto poria fim a essa situação profundamente incômoda
com muita honra, o aparte de V. Ex•.
e esdrúxula, que coloca muito mal os agricultores e pecuaristas da
O Sr. Humberto Lucena (MDB - PB) - Desejo trazer o meu nossa região.
apoio ao discurso de V. Ex• c lembrar que, há poucos dias, o Sr.
Ministro da Previdência Social, Jair Soares, cm entrevista à imprenO SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado a
sa, proclamou mais uma vez a decisão do Governo de alienar o V. Ex•
controle acionãrio da Federal de Seguros S.A. Parece-me, nobre
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- DA)- Permite V. Ex• um
Senador, que essa companhia deveria ser preservada no CO(po da
aparte?
estrutura administrativa do País, porque, vem apresentando magníficos resultados financeiros. Seria de bom alvitre que se entregasse,
O SR. EVELÁSIO VIEIRA(MDB- SC)- Com muita honentão, todos os seguros de natureza obrigatória, inclusive a Carteira ra, nobre Senador Lomanto Junior.
de Acidente de Trabalho, que está afcta ao INPS, e, bem assim, o
O Sr. I.Amanto Juntar (ARENA - BA) - Nobre Senador
seguro das safras agrícolas, como bem alude V, Ex• no seu discurso,
que justamente, a meu ver, é uma parcela de seguro que, talvez, não Evelásio Vieira, sabe do apreço c como ouço com atenção os pronunciamentos de V. Ex•, nesta Casa, V. Ex• aborda hoje um problema
desperte grande interesse das companhias privadas.
Então, entendo que devemos cerrar fileiras contra a alienação que, sem dúvida alguma, carece de medidas urgentes. Aborda um
da Federal de Seguros e, dentro de poucos dias, espero trazer ao problema da maior importância para a agricultura brasileira: o seguro agricola. Esta é uma velha aspiração dos homens que trabalham
Plenário um pronunciamento sobre ó assunto.
no campo. 1:. verdade que, com as providências adotadas através do
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Desde que PROAGRO, atenuaram-se as dificuldades. Mas, verdade se diga
cheguei a esta Casa, cm 1975, tenho sistematicamente falado da que não resolveu o problema. V. Ex• tem inteira razão e acho que é
necessidade de se implantar no Brasil o seguro agrário para dar segu- uma providência muito salutar para, inclusive, evitar o que afirmou
rança c tranqUilidade ao produtor rural, para que ele possa melhor aí o Senador Mauro Bcncvidcs, que, com as frustrações de safras,
desenvolver suas atividades, produzir mais para o Brasil e podendo, estejam os agricultores às portas dos estabelecimentos oficiais de crécom isso, provocar-se também um fortalecimento no mercado inter- dito e intervindo junto ao Banco Central para os que os estabeleno.
cimentos particulares prorroguem dividas, e nesta angústia
A cada pronunciamento, tenho recolhido esplêndidos subsí- permanente, neste suplício de Tântalo cm que vive o agricultor brasidios. Na tarde de hoje, V, Ex• presta uma grande contribuição, leiro, V. Ex• tem o meu apoio, tem a minha solidariedade, c vamos
lembrando que a Companhia Federal de Seguros, empresa com juntar os nossos esforços, V. Ex• como Presidente da Comissão de
tradição no Brasil, com esplêndido know how, c grande experiência, Agricultura e cu como homem voltado para os interesses da agripode ser, cxatam.cntc, um agente para realizar essas operações. cultura e como Vice-Llder do Governo. V. Ex• tem o meu apoio
Inclusive os lucros de outras áreas podem ser transferidos para para que este seguro se efetivc, porque esta medida é uma medida
auxiliar um seguro, a custo menor, para o produtor rural.·
imperativa, urgente mesmo, para que possamos oferecer ao agriSenador Humberto Lucena, não é dil1cil solucionar o problema cultor um mínimo de segurança para o seu produtivo trabalho.
agrlcola no Brasil, bem como outros problemas brasileiros. O que é
mais sério é que se estabeleça o debate, ouvindo dos brasileiros pura
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - A solidariedade
se recolher dados como o que V, Ex• apresenta, sugestões como essa de V. Ex• é da mais a\la expressão pura nós, porque além de um
pura se adotnrcm as medidas que vêm ao encontro dus aspirações, Sonudor destacado, de um homem de grande vivência em especial
com o nosso ruralista, tem a grande credencial do ter dirigido com
das necessidades dos brasileiros.
Veja V. Ex• que, pclu curênciu, pcln incxisténciu de um seguro à alta subt:doriu o grande Estudo da Buhia; c, uindu, pela sua condiçfw
produção, o que cstú a acontecer no Nordeste, no Estado de V. Ex•, de homem integrante du Aliunçu Rcnovudoru Nacional, o Partido
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do Governo, esperamos que o Governo venha a ndotar esta medida
com urgência.
Aguardamos, Sr. Presidente, a instituição do seguro agrícola
amplo, que consideramos um mecanismo capaz de tranqUilizar o
produtor agrícola e representar, definitivamente, a mais salutar das
garantias, qual seja a relativa à cobertura de prejuízos, devido a
adversidades climáticas.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, chego ao final porque tenho interesse cm ouvir, mais do que isso, escutar o pronunciamento do Senador Teotónio Vilela. Mas quero antes tecer rápidas considerações,
fazendo uma conexão entre o assunto que abordo, a proposta que
apresento mais uma vez ao Governo, da instituição do seguro agrário, com as medidas adotadas, hoje, pelo Conselho de Desenvolvimento Econõmico.
Veja, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que a Imprensa fez uma
campanha bombástica, naturalmente pelas informações fornecidas
pela Secretaria de Comunicação Social do Palácio, de que, hoje,
mcdidqs da mais alta importância para a economia, para o mundo
financeiro brasileiro seriam adotadas.
Criou-se uma expectativa extraordinária. Quando o Líder do
Governo foi para a Tribuna para anunciar essas medidas, ficou toda
a Casa num grande suspense: vêm grandes notícias, pensou-se,
grandes medidas no campo monetarista, mais, particularmente, no
campo estrutural.
Tenho em miios, por gentileza de um jornalista, o elenco de
medidas. (; deprimente para um governo, até vexatório, fazer uma
campanha de expectativa tão grande, por grandes medidas, e
apresentar isto, medidas que já poderiam estar sendo ado ta das, estar
sendo executadas há muito tempo, como medidas que cumprem à
SUNAB, ao Conselho Interminislcrial de Preços, ao Banco do
Brasil c ao Ministério da Fazenda.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, confesso que estou decepcionado, estou frustrado e, por certo, também vai ficar a Nação, quando
tomar conhecimento dessas medidas pela televisão.
Não há justificativa para a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico para, posteriormente, anunciar essas medidas.
Não vou lê-Ias, porque quero escutar o Senador Teotónio Vilela.
O Sr. Teotônlo VIlela (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço V. Ex•
Agora, a ocupação do tempo já fica por conta de V. Ex•
O Sr. Teotônlo VIlela (ARENA - AL) - Estou ouvindo
V. Ex•, c não hã pressa para o pequeno documento que devo ler
dentro de alguns minutos, que não é de minha autoria, mas que tem
a minha participação, pois entendo que as considerações que V. Ex•
estâ tecendo sobre o famoso ''pacote econômico", anunciado há
muito tempo, silo de suma importância, o que p1ova, mais uma vez,
que essas medidas tomadas pelo Governo, com relação à inflação,
são cmbaçadclas, como diria Machado de Assis. Pura c simplesmente. Nilo têm outro objctivo senão engodar a opinião pública, chamar
a atcnçilo para um fato importante, sem que 'nenhuma medida
concreta, real, objctiva c scnsfvcl se faça sentir. De maneira que pedi·
ria mesmo a V. Ex• que ocupasse o tempo que achasse necessário,
porque nós vamos dispor ainda de espaço suficiente para que cu leia
o maniFesto que devo ler.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Realmente, esta·
mos aguardando c há necessidade de um "pacote económico", mas
que apresente medidas no campo monetário, principalmente no
campo estrutural, porque nilo vamos equacionar os problemas
inflacionários; nós nilo vamos diminuir a nossa divida interna c a
externa; nós não vumos reencontrar o caminho do desenvolvimento
que desejamos; nós não vamos atenuar os problemas sociais se niío
adotarmos medidas de ordem estrutural c com profundidade.
Nobre Senador, não sou vuidoso, mas, como Senador, me
prezo um pouco c nilo vou perder tempo nu leitura c, muito menos,

comentar um documento tão inexpressivo, quando esperávamos
grandes medidas c não isso que aqui está. Não se justifica a reunião
de um Conselho de Desenvolvimento Económico para tratar de
matórias dessa natureza. Isso é: assunto para SUNAB, para o CIP ou
outros órgãos de menor importância, mas não pura um colegiado da
importância do Conselho de Desenvolvimento Económico.
Agora compreendo c justifico a atitude do Líder do Governo
em subir à tribuna c não falar nada a respeito, porque nada Linha a
falar.
Era o que Linha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Concedo a palavra
ao Sr. Senador Evandro Carreira. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao Sr. Senador Dinarlc Mariz. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao Sr. Senador Teotónio Vilela.
O SR. TEOTÚNIO VILELA (ARENA- AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, reúne-se hoje, no Rio, um grupo de políticos e intelectuais,
para a apresentação à opinião pública brasileira de um docum'ento
de advertência e de convocação.
Como um dos idealizadores desta denúncia é: um dos subscrito·
res, ocupo, neste momento, o tempo do Senado e o espaço dos Anais
para ler o reFerido documento c, em seguida, declinar alguns dos nomes que o subscreveram.
·
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Sob a única inspiração de servir à causa da liberdade democrática, resolvemos unir as nossas vozes para dar autoridade à nossa manifestação, como exemplo de compreensão da gravidade da hora c
das sombrias perspectivas que se anunciam pa(rr o País. Este documento é uma advertência e uma convocação.
Superamos, entre nós, divergências, preconceitos e prevenções.
Somos homens de diversificada procedência política. Muitos fomos,
no passado, renitentes adversários uns dos outros. Um traço comum
viabilizou, entretanto, o nosso encontro: o sentimento de nossas responsabilidades cívicas e a necessidade de apontar caminhos reais visando a garantir a cada cidadão brasileiro o direito fundamental que
ninguém lhe pode legitimamente tomar de ser consciente protagonista da história de seu País.
Nessa união tem um ponto de honra: a defesa intransigente da
ordem jurídica democrática, único caminho para a construção pacifica da democracia substantiva. Não podemos, assim, deixar de condenar a falsa democracia cm que se pretendeu envolver a Nação, com
os Senadores biônicos c os Governadores indirctos, a lei Falcão c os
Prefeitos nomeados, as salvaguardas c os atos de cxccção. Tudo isso
não passa de tentativa inútil de conter o curso da História.
A posse do General João Baptista Figueiredo abre nova etapa
da experiência autoritária sob a qual a Nação jâ vive há IS anos. (;
hora de um balanço, ainda que sumârio, das realizações do regime.
Comecemos pelo modelo económico. Fruto da decisão de uns
poucos, mostrou-se incapaz de promover a integração nacional: negligência o povo c não contempla a Nação. O regime gerou um grupo de minorias privilegiadas que dominam os diferentes degraus da
pirâmide social. (; incgâvcl que a estrutura burocrâtica militar não
conseguiu descobrir nem criar os meios para superar os problemas.
crónicos de nosso subdesenvolvimento. Nada de significativo foi feito para melhorar a sorte das dezenas de milhões de brasileiros que,
no campo c na cidade, sobrevivem cm estado de miséria. A questão
social nilo se incluiu entre as prioridades do regime autoritário.
Ninqu~m nega que o Pais lenha crescido. Mas cresceu de Forma
desequilibrada c injusta. Agravando distorções e alargando a iniqUidade. O endividamento das famflias, estimulado pura manter o dinamismo do proceoso, ultrapassou os limites suportáveis c tornou-se
sufocante. Cresceu a presença das empresas transnucionais cm todos
os setores econõmicos. As importações crcsccrum muis que us expor-
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tações. E cresceu a dívida externa. E cresceu a dívida públicu. E crcs·
ccram os impostos. Sobretudo os indiretos ou os incidentes sobre os
salários. E, finalmente, disparou a innução, coroamento de uma política econômica concebida no segredo dos gabinetes governamentais.
Inevitavelmente, a economia nacional acabaria caindo, como caiu,
sob o domínio de poderosos oligopólios. E o Brasil transformou-se
numa praça privilegiada para a grande especulação do capilal financeiro internacional. A desnacionalização da nossa economia condu·
ziu ao estrangulamento do desenvolvimento tecnológico autónomo.
Nunca se falou tanto em segurança nacional. E nunca a soberania nacional esteve tão comprometida. Esses graves impasses de·
monstram a inviabilidade de um projeto de sociedade formulado de
cima para baixo. Este é o fruto de concepção totalitária do progresso
que nega ao individuo a parcela de bem-eslar a que tem direito por
sua participação no esforço coletivo.
Estamos em plena crise. De muitas causas e de múltiplas conseqüências. A crise é social. Também é econômica. Mas, antes de tudo
é institucional, como decorrência da prática continuada do arbítrio,
que teima em não ouvir c insiste cm não ver. Mas a verdade é que
sob o clamaor da opinião nacional, submetido a um processo de rejeição social generalizado, sem o i:xito para justificar a usurpação, o
autoritarismo foi obrigado a ceder. O General João Baptista Figueiredo dirigirá o Pais com as salvngurdas constitucionais e não com os
atos de exceção. Trata-se de aileração relevante, porque constitui
conquisl3 das forças democráticas. Obtida pela pressão política, ela
indica o caminho fundamental para orientar a ação futura; a consoli·
dação e a ampliação da abertura política depende de nossa capacidade de sustentar constante e ininterrupta pressão sobre o regime.
Para esse esforço convocamos os brasileiros. O alvo é conquistar novas vitórias, passo a passo, batalha a batalha, até a rendição fi.
na! do arbítrio e do autoritarismo, através da convocação de uma
Assembléia Nacional Constituinte, objetivo básico da luta das oposições democráticas.
A Nação brasileira tem aspirações bem definidas. O seu povo
expectativas bastante claras. E não se mostra disposto a admitir novos adiamentos injustificáveis do atendimento de suas expectativas.
O povo esperou muito, pagando preço terrivelmente elevado pelo
progresso económico produzido pelo regime autoritário. O Governo
não pode mais reprimir as manifestações do povo por melhores condições de vida c por melhores salários. Há que admitir o seu direito
de organizar a luta reivindicatória. E tambi:m aceitar o connito e a
divergência como elementos constitutivos da realidade social; o reconhecimenlo do direito ao dissensu é essencial para o exercício da de·
mocracia.l:: preciso continuar a luta para que o povo retome seus di·
reitos de se organizar, opinar e influir na determinação das prioridades nacionais.
O Pais está em processo de estagnação, innnção e desnacionn·
Jização. A liberalização do mercado, para elevar o nível de competilividade das empresas instaladas, ê um risco insuportável para us
empresas sob controle da capital nacional. E a propriedade do con·
trole acionário é questão que envolve clara definição do tipo de
Nação que se deseja construir. A privátização da empresa ora em
mãos do Estado é, tnmbi:m, ameaça de desnucionnlizaçào. A
empresa brasileira, a primeira a ser atingida por um programa de
desuquecimenlo da economia, nilo estará, obviamente, em condições
de adquirir o controle das companhias estatais. O programa unun·
cindo de privutizaçüo, em conseqUência, só pode ser levado a termo
mediante a transferência de seu controle pura grupos estrangeiros.
Esses assuntos nUo interessam uo Governo upenus. São decisões
fundamentais para o futuro do país. E ilegitimas se tomadas autori·
tariumcnte, como mero ato de vontade dos govc:rnantes. O Povo, cm
sua totalidade, tem o direito de dizer se concorda ou niio com essa
oricntaçiío. f:. fundamental compreendermos a importf1ncia da parti·
cipuçào consciente do povo no projeto brasileiro, o valor da contrn·
vérsia c du dúvid:L Os conchuvos de ~!.ilhim:tc sf10 comprnnn:t~.:dnrc~:
ndcn~u pcnt:tram os nmis carentes c necessitado~.
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O caminho da conciliação nacional implica a aceitação dos
órgãos de representação da sociedade como parceiros reais do pro~
cesso decisório. A sociedade i: divergente e contraditória. A luta está
em sua essência. Eln se move através do conflito, sua força dinâmica.
A inlegração das frações sociais cm dissensão se promeve pela parti·
cipação. Somente através dela se lograrú um mínimo de coesão vo~
Juntâria. Para isso, é preciso assegurar a todos, em diversos níveis,
ampla capacidade de participar da escolha das prioridades, da
detinição do tipo de sociedade que se deseja construir. Que o Congresso, os Sindicatos, as Universidades, as Igrejas, os partidos políticos, os empresários, os órgãos de representação da juventude, dos
trabalhadores, das donas de casa, dos intelectuais convertam-se nos
construtores do direito comum.
Sob essa inspiração, convocamos o povo para lutar pela recuperação de seus direitos à participação. Com um objctivo final: a
Constituinte.
O partido de oposição, criado como um pano de fundo que legitimasse o regime, transformou~se, afinal, em porta·voz credenciado
das aspirações democráticas de reforma da sociedade. A nossa luta
será travada pela via democrática, através de múltiplos instru~
menlos: MDB e todas as demais organizações representativas dos interesses e aspirações da sociedade civil.
Será este o caminho mais curto para forjar a unidade das oposições, mobilizar ordenadamente as bases democráticas du sociedade e
oferecer ao Congresso as armas para o combate ao arbitrio cá ilegitimidade. Os instrumentos de Ju~a seriam assim fortalecidos para a
recuperação dos poderes usurpados das instituições democráticas.
Essa a vida mais eficaz para obrigar o absolutismo a negociar com a
sociedade, competi-lo a ouvir e dialogar efetivamente e não continuar a ignorar a sorte da imensa maioria da população brasileira.
Urge reforçar o Congresso Nacional, devolvendo-lhe, desde
Jogo, os poderes para a concessão da anistia, reclamada hoje pelos
mais heterogéneos segmentos do povo. Anistia que não pode ser ato
de favor circunstancial do regime, mas decisão sincera de esquecimento do passado. Esta é a anistia exigida pela Nação. 1: preciso
reforçar o Congresso Nacional em todas as suas áreas de ação legitima, suprimir as limitações que lhe foram impostas nestes IS anos
de autoritarismo. Impõe-se eliminar quaisquer restrições existentes
sobre as prerrogativas e garantias dos parlamentares. Pois não existe
democracia sem representações, nem representação sem parlamento
livre, nem parlamento livre sem imunidades.
Reforçando o Congresso, urge reforçar simultaneamente os
partidos politicas, os sindicatos, os municípios, a Federação.
Reforçar o papel dos órgãos de mediação entre os poderes públicos e
as bases da scci:dade. Devolver à Universidade o seu papel fundamental de centro de criação cultural. Enfim, criar os instrumentos
básicos pura a organização de uma sociedade cm que todos os in·
tcresses se possam exprimir por canais adequados, próprios e eficazes. E com o direito de acesso livre à informação plenamente assegurado a todos. ·
Para alcançar tais objetivos, convocamos hoje os brasileiros, na
certeza de que a democracia só será realidade se o exercido do poder
derivar do voto popular, direto, universal e livre.

Sr. Presidente, assinam esse documento:
Senador Teotónio Vilela
Senador Saturnino Braga
Senador Franco Montoro
General Euler Bentes
Ministro Severo Goves
Ministro Ivo Arzua
Fernando Henrique Cardoso (Sociólogo)
Almino Afonso
Puulo de T;uso Santos
José Serra (Economislu)
Jos~ Cu rios Dias (Prt:sidcntc da Comis~i1u de Justiça c Pat)

...•

1&•

Abril de 1979

DIÁRIO DO CONGRF.~SO NACIONAI.IS,çwo 111

José Gregório (Professor e Membro da Comissão de Justiça c
Paz)
Tal mo de Abreu Dallarc (Professor e Membro da Com. Justiça
e Paz)
Procópio Ferreira de Camargo (Professor e Membro da Co·
missão de Justiça e Paz)
Mário Sérgio Duarte (Presidente da OAB de São Paulo)
Modesto Carvalhosa (Professor e Presidente da ADUSP)
Gofredo Silva Teles
Miguel Reale Junior
Pedro Tadey Neto (Presidente do Instituto de Arquitetos de
São Paulo
Carlos Eduardo Sampaio Dória (Vereador ARENA)
Cory Parlo Fernandes (P.S.)
lgnácio Mammana Neto (ex-Chefe de Gabinete do Brigadeiro
Faria Lima
José de Castro Bigbi (Diretor da OAB)
Leopoldina Saraiva (ex-Secretário do Bem-Estar Social da
Prefeitura de São Paulo)
Márcio Thomas Bastos (Diretor da OAB)
Paulo Kobaiashi (ex-Deputado da ARENA)
Luiz Carlos Bressen Pereira (Jornalista e Professor da
Fundação Getúlio Vargas)
Sérgio Buarque de Holanda
Antonio Candido de Melo e Souza
Paulo Sérgio Pinheiro (Universidade de Campinas)
João Manocl Cardoso de Melo (Universidade de Campinas)
Luiz Gonzaga Belluzo (Universidade de Campinas)
Benjamim Pereira de Queiroz
Fernando Millan
Wilson Ralai
Neide Caracchio
Ariano Suassuna
João Caman Filho (Pintor)
Fernando Antonio Gonçalves (Professor)
Manoel Gilberto (ex-Deputado)
João Monteiro Filho
José Amaro Santos da Silva (Compositor)
Deputado Robson Marinho
Oscar Niemeyer
Hélio Jaguaribe
Hélio Pelegrino
Janio Freitas
Pedro Malan
Antonio Huais
Chico Buarque de Holanda
Sérgio Bermudes
Luiz Alfredo Salomão
José: Honório Rodrigues
Pompeu de Souza
Waldir Pires
Enio Silveira
Renato Guimarães
Maria da Conceição Tavares
Carlos Lessa
Paulo Macarini
Adolfo de Oliveira Franco
Léo de Almeida Neves
Amuury Silva
Fernando Gaspariun
Edmar Bucha
Roberto Mungubeira Unger
Raphuel Hermelo de Almeida Magalhi\es
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Concedo u palavra
ao nobre Senador Humberto Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Estou encaminhando à Mesa do Congresso Nacional uma Pro·
posta de Delegação Legislativa do seguinte teor:
Senhor Presidente do Senado Federal:
Propomos, nos termos do art. 52, da Constituição Federal, se·
jam delegados ao Presidente da República, poderes para elaboração
de lei, extingUindo o Serviço Nacional de Informações- SNI - e
determinando providências complementares á essa medida.
A lei delegada deverá:
1• ExtingUir o Serviço Nacional de Informações - SNI criado como órgão da Presidência da República;
2• Revogar, expressamente, a !.ei n• 4.341, de 13 de junho de
J964e o art. 44, do Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro de 1967; e
39 Determinar, em conseqUência, as medidas complementares
necessárias à execução da presente delegação legislatiya.
Justificação
Com a presente Delegação Legislativa, pretende-se facultar ao
Presidente da República, instrumento mais eficaz para a concretização de medida que, pelos aspectos hoje assumidos, já se impõe como útil e, ati:, necessária, em face da atual conjuntura politica do
País.
De fato, os fundamentos que alicerçaram a iniciativa de criação
do Serviço Nacional de Informações- justificados sobretudo pela
necessidade de institucionalização de um movimento revolucionário
que se afirmava como reformador das estruturas políticas da Nação
-já não se apresentam com a mesma substáncia e tecitura, d~corri-·
dos quase 15 anos de sua formulação,
Em verdade, sendo bem outros os te~pos atuais, com uma nacionalidade que se reencontra com seus legítimos rumos democráticos, caminhando para que o regime de liberdades públicas se cristalize em termos mais efetivos, nada aconselha a manutenção de certas
estruturas administrativas, consolidadas, certamente, em atendimento a injunções notadamente transitórias.
Assim, as funções atribuídas ao SNI, como órgiio de assessoramenta do Presidente da República, e mesmo nas áreas da informação e contra-informação, na forma da legislação específica, carecem
hoje de maior sentido e objetividade, à vista mesmo das competi:ncias próprias ao Conselho de Segurança Nacional, e aos setores cspe·
cíficos das próprias Forças Armadas, os quais sempre se desincubi·
ram com bastante proficiência dessas tarefas.
Enfatize-se que as verdadeiras funções do SNI não ti:m sido interpretadas, em sua escorreita finalidade, por alguns agentes da insti·
tuição, os quais, sobrepondo interesses pessoais às especificas competências do órgão, instauram, em certos casos, clima de verdadeiro
terror no âmbito das administrações a que estiio vinculados. Esse
comportamento condenável, que desservc ao País c, em especial, aos
objetivos da segurança nacional, quando se exerce no intimo das repartições estatais, vulnera o sistema de hierarquia funcional e prejudica fundamentalmente o sentido de produtividade do serviço públi·
co, uma vez que promove clima de desconfiança e retraimento de todos quantos, de algum modo, deti:m uma parcela de poder administrativo. No que tange aos que exercem atividade e.ternas de liscalizaçào, por exemplo, a situação é extremamente agravada pela possibilidade de denúncias infundadas, seja por equívocos de informação,
senão, também, cm conseqUência de perseguições subalternus, que
levam o servidor a recc:nr ter o seu nome envolvido em averiguações
que, embora facilmente esclarecfveis, deixam inevitavelmente uma
marca indelével de suspeita e descrédito.
A outorga de poder, consubstanciada na presente delegaçuo lc·
gislutivu, representa, a rigor, iniciativa capuz de liberar a atuaçlio
executiva, a fim de que possam ser adotadas as providências mais indicadas b solução do problema ora focalizado.
Saiu das Sessões março de 1979,- (Seguem-se as ussinnturas.)
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A proposição, Sr. Presidente, estA assinada por mim e por mais
de duas dezenas de Srs. Senadores, completando assim o quorum de
um terço exigido pelo Regimento Interno do Congresso Nacional,
para efeito de iniciativas concernentes à delegação legislativa.
Espero que, oportunamente, o Senado Federal venha dar a sua
contribuição decisiva para a aprovação desta matéria, no curso de
sua tramitação no Congresso Nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nada mais havendo
que trutar, vou encerrar a presente sessão, dcsignundo para a ex·
traordinária das 18 horas e 3U minutos, a seguinte

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Franco Montara. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cunha Lima. (Pausa.)
S. Ex• não ostá presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 06, de
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclus<1o de
seu Parecer n' 3U, de I 979), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Ourinhos (SP) a elevar em CrS 65.364.UUU,UU (sessenta c cinco mi·
lhões, trezentos c sessenta e quadro mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 31, de 1979, da Comissão:
-de Constituiçiio e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidadc, com voto vencido dos Srs. Nelson Carneiro, Tancredo Neves c
Hugo Ramos.

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em 9 de novembro de 1977, apresentamos nesta Casa o Projeto
de Lei n• 260, determinando que se fixasse para cada profissão um
piso salarial, medida que, entendíamos e entendemos, se tomada pelo
Governo, poderá, em futuro próximo, por fim às discordâncias hoje
existentes na classe trabalhadora e possibilitará tornar o percentual
de aumentos fixado anualmente, justos para todas as categorias prolissionais.
Os movimentos reivindicatórios que se verificam nos diversos
pontos do País, reclamam, desde logo, um piso salarial, o que vem
comprovar o acerto na medida que tomamos naquela oportunidade.
No Brasil se faz necessário unificar a política salarial, quer dos
trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, que
dos Funcionários Públicos Civis, uma vez que todos desempenham,
cada um cm sua área, esforço comum para o nosso desenvolvimento.
O que não pode continuar é dar a uns 60%, a outros 50% c a outros 40% de aumento, como vem ocorrendo. O custo de vida e a inOação a todos atingem na mesma proporção; os preços nos mercados
são fixados para todos, e não é justo que, numa mesma fonte, te·
nham que competir os que tiveram aumento de 40% c os que conseguiram aumentos de 60 e 70%.
Esperamos que o novo Ministro do Trabalho e o novo DiretorGcral do DASP, juntos, busquem uma fórmula que venha a atendei'
" todos os assalariados, dando tratamento igual a trabalhadores c
funcionários.
As distorções salariais decorrentes destes últimos anos precisam
st:r corrigidas c, pura tanto, será necessário um perfeito entrosamcn·
to entre as autoridadt:s responsáveis, para que, junta.s, cncontrr.:m o
caminho que virá devolver aos assalariados brasileiros a tranqUilidade que tanto necessitum, nos dius difíceis que atravessamos.
Deixo aqui este apelo ao Governo na esperança de que nossas
palavras logrem receptividade e que o caminho venha a ser encontrado cm beneficio da paz social que se impõe. (Muito bem!)

ORDEM DO DIA
-I-

-2Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n1' U7, de
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 32, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Limeira (SP) a elevar em CrS 101.479.570,92 (cento c um milhões,
quatrocentos c setenta e nove mil, quinhentos c setenta cruzeiros c
noventa e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, tendo
PARECER, sob n• 33, de 1979, da Comissão:
-de Constituiçiio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido dos Srs. Nelson Carneiro, Tancredo Neves c
Hugo Ramos.

-3Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n' U8, de
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n' 34, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Coxim (MS) a elevar cm Cr.S 22.5Uli.UUU,UU (vinte< dois milhões c
4uinhentos mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECER, sob n'' 35, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridicid"dc, com voto vencido dos Srs. Senadores Nelson Carneiro, Tan·
credo Neves c Hugo Ramos.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) sessão.

Está encerrada a

( Lel'atlla·.'ie tl sessão. eis 17 horei.\'

t'

15 minuto.\·, J

ATA DA 40• SESSÃO, EM 18 DE ABRIL DE 1979
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura
- EXTRAORDINÁRIAPRESIDtNCIA DO SR. NILO COELHO.
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENA DORES:
Adalberto Sena - Jorge Kalume - José Guiomurd Ev,mdro Carreira - João Basco - Raimundo Parente - Gabriel
Ht· .. mc·;- Jarhus Pussnrinho- Alt:xandrc Costa - Henrique de
La Rocquc- José Sarney- Alberto Silva- Bt:rnardino Viana-

Helvídio Nunes - Almir Pinto - Mauro Bencvides - Agenor
Maria- Dinarte Mariz- Cunha Lima- Humberto Lucena Milton Cabral- Aderbal Juremn- Mmcos Freire- Nilo Coelho
- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante- Teotónio Vilela- Gilvan
Rocha- Lourivul Baptista- Passos Porto- Jutahy Magalll<lcSLomanto Júnior- Luiz Vianu- Dirceu Cardoso- Joilo Calmon
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- Moacyr Dalla- Amarai Peixoto - Nelson Carneiro - Itamar
Franco- Murilo Badaró- Tancrodo Neves- Amarai FurlanFranco Montoro- Orestes Qui:rcia- Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Lázaro Barboza- Gastão MUller- Vicente Vuolo
- Mendes Canale - Pedro Pedrossian - Saldanha Derzi Afronso Camargo - Leite Chaves - Evelásio Vieira - Jaison
Barreto- Lenoir Vurgas- Paulo Brossard- Pedro Simon- Tarso Outra.

da, a fim de que possu contratar empréstimo, junto ao Banco do
Estado de Silo Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado ao financiamento
dos serviços de execução de obras do Projeto CURA, naquele Município.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A lista de presença
acusa o comparecimento de 60 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. !•-Secretário procederá à leitura do Expediente.
E lido o seguinte

"A- Valor: 430.000 UPC (correspondentes a
CrS 140.532.600,00, considerado o valor nominal da UPC
de Cr$ 326,82, em janeiro de 1979);
B-Prazos:
I -de carência: 36 meses;
2 -de amortização: 240 meses;
C-Encargos:

EXPEDIENTE

2. O empréstimo a ser contraído tem as seguintes condições geruis:

I -juros de 8% a.a. (7 a.a. para o BNH e I a.a. para o
agente financeiro);

PARECERES
PARECERES N•s 58 E 59, DE 1979
PARECER N• 58, DE 1979
Da Comissio de Economia, sobre a Mensagem n• 43, de
1979 (n• 75, de 1979, na origem), do Senhor Presidente da
República, propondo ao Senado Federal seja a Prefeitura
Municipal de Plndamonhangaba (SP) autorizada a elevar em
CrS 140.532.600,00 (cento e quarenta milhões, quinhentos e
trinta e dois mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
Relator: Senador Bernardino Viana
O Senhor Presidente da República encaminha, ao exame do
Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no
sentido de que seja autorizada a Prcreitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, a elevar em
Cr$ 140.532.600,00 (cento c quarenta milhões, quinhentos e trinta e
dois mil e seiscentos cruzeiros) o montante de dua dívida consolida-

2- corrcção monetária baseada na variação das
ORTN;
D- Garantias: vinculação de ~otas do Imposto sobre
a Circulação de Mercadorias (ICM);
E - Desllnaçio dos recursos: execução de obras do
Projeto CURA, naquela cidade."
3. A mati:ria está acompanhada de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, ravorável ao pleito da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba (SP).
4. Trata-se de operação a que, por rorça das disposições, contidas no artigo 2• da Resolução n• 93, de II-I 0-76, do Senado Federal, não se aplicam os limites fixados no artigo 2• da Resolução
n• 62, de 28-10-75, uma vez que os recursos a serem repassados serão provenientes do Banco Nacional da Habitação.
5. De acordo com os registras do Departamento da Divida
Pública, do Banco Central do Brasil, a situação geral da divida
consolidada interna do Município apresenta-se conforme o quadro a
seguir:

Cr$ mil
Divida
Consolidada
Interna

Poslçioem
31-12-78

1-lntralimite
a) cm títulos ........ .
b) por contratos .... ..
c) por garantias ...... .
d) outras . , ......... .

1.684,8

1.684,8

1.684,8

1.684,8

11- Extralimitc
a) FNDU .......... ..
b) FAS ............ ..
c) BNH ............ .

15.529,8

140.532,6

156.062,4

15.529,8

140.532,6

156.062,4

III - Total gcrul (I+ 11)

17.214,6

140.532,6

157.747,2

(A)

Operaçuo
sob
Exame(B)

Situação posterior
à contratação pretendida
(C)=A+B
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6. Na forma do parágrafo único do urtigo 2• da Resolução n•
93, de 1976, o pedido de autorização pura u opcruçioo de crédito,
submetido pelo Senhor Presidente du República à dclibcraçioo do
Senado Federal, está instruído com parecer favorável do Consdho
Monetário Nacional.
7. Cumpridas us exigências cstubelecidus nus normas vigentes c
no Regimento Interno, esta Comissão conclui por aceitar a solici·
tação contida na Mensagem n' 43, de 1979, do Senhor Presidente da
República, na forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 13, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Pindamonhunguhu
(SP) a ele•ar em Cr$ 140.532.600,00 (cento e quurentu
milhões, quinhentos e trinta e dois mil e seiscentos cru1.eiros)
o montante de sua díYida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Artigo I• 1':. a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, nos termos do urt. 2• da Resolução n• 93, de li
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar cm
Cr$ 140.532.600,00 (cento c quarenta milhões, quinhentos c trinta c
dois mil e seiscentos cruzeiros} o montante de sua dívida consolida·
da interna, a r.m de que possa contratar um empréstimo de igual
valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na
qualidade de agente r.nancciro do Banco Nacional da HabitaçãoBNH, destinado ao r.nunciumcnto dos serviços de obras do Projeto
CURA, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2' Esta resolução entra cm vigor nu data de sua publica·
ção.
Saiu das Comissões, 4 de abril de 1979. - Itamar Franco,
Presidente - Bernardino Viana, Relator - Benedito Ferreira Marcos Freire- Pedro Simon- José Rlcha- Alberto Sil•a.
PARECER N• 59, DE 1979
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto
de Resolução n• 13, de 1979, da Comissão de Economia, que
"autoriza a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba (SP)
a elevar em CrS 140.532.600,00 (cento e quarenta milhões,
quinhentos e trinta e dois mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua di•lda consolidada".
Relator: Senador Raimundo Parente
Vem ao nosso exame projeto de resolução de autoria du
Comissão de Economia, que autoriza u Prefeitura Municipal de
Pindamonhanguba, Estado de Silo Paulo, nos termos do urt. 2• du
Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a
elevar cm Cr$ 140.532.600,00 (cento c quarenta milhões, quinhentos
e trinta e dois mil c seiscentos cruzeiros) o montante de sua diviou
consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo junto ao
Banco do Estado de Silo Paulo S.A., este nu qualidade de agente
financeiro do Banco Nacional da Hubituçilo - BNH, destinado uo
financiamento dos serviços de extensão de obras do Projeto CURA.
naquele Munic!pio.
2. Trata-se de de operação u que, por força das disposições
contidas no urt:2• du Resolução n• 93, de 11-10·76, nilo se aplicam
os limites r.xudos no urt. 2' du Resolução n' 62, de 28·10·75, ambas
do Senado Federal, huju vista que os recursos u serem repassados
provêm do Banco Nacional du Hubituçilo- BNH.
3. Nu forma do purúgrufo único do urt. 2• du Resolução n• 93,
de 1976, u matéria foi submetida uo exume do Conselho Monetário
Nacional que, cm sessão de 13·3-79, se munifeslou pelo atendimento
do pleito.
4. A ComissUo de Economia examinou umpln c pormcnorizu'.e o cuso, tendo concluldo flOr uprcscnltlr projeto de rcsolu-
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ção, atendendo à Mensagem n•43, de 1979, do Senhor Presidente da
República.
5. Obedecida a tramitação estabelecida no art. 42, item VI, da
Constituição, ns exigências constuntcs nus normas legais (Rcsoluçiio
n• 62/75 c 93/76) e no Regimento Interno, urt. 415, h, c art. 416),
opinamos no sentido du normal tramitação do projeto, uma vez que
constitucional c jurídico.
Saiu das Comissões, 18 de abril de 1979. - Henrique de La
Rocque, Presidente- Raimundo Parente, Reluto r- Cunha LimaTancredo Ne•es - Hcl•ídio Nunes - Moucyr Dullu - Rernurdino
Viana - Murilo Budaró - N~lson Carneiro, vencido - Frunco
Montoro.

PARECERES N•S 60 c 61, DE 1979
Sobre o Oficio n• S/3, de 1978 (n•• 31, de III de
fevereiro de 197K, nu origem), do Govcrmtdor dn Estudo de
Pernambuco, pelo qual solicitu retificuçiio da Resnluciio
n• 109, de 28 de no•embro de 1977, do S•nudo Federal, que
.. autoriza o Governo do Estudo de Pernambuco u rculilur
operuçiio de crédito no •ulor de CrS 375.5511.216,57
(trezentos e setenta e cinco milhões, quinhentos e cinqücntu
mil, duzentos e dezesseis cruleiros c cimJÜcntu c sete
centavos).

PARECER N• 60, DE 1979
Da Comissão de Economia
Relator: Senador Marcos Freire
Através do Ofício n• S/3/78 (n• 31, de lO de fevereiro de 1978,
nu origem), o Governo do Estado de Pernambuco solicita rctificuçào
do Projeto de Resolução n• 109, de 28 de novembro de 1977, desta
Casa do Congresso Nacional, que autorizou u realizar opcraçilo de
crédito no valor de CrS 375.550.216,57 (trezentos e setenta c cinco
milhões, quinhentos e cinqUenta mil, duzentos e dczesseis cruzdros c
cinqUenta e sete centavos), destinada ao r.nanciumento da elaboração de planos, programas, projetas c execução das obrus c dos serviços do Complc~o Industrial-Portuário de SUAPE.
Expressamente, deseja que se acrescente, na redução du
Resolução aprovada, a seguinte cr.prcssão: "Equivalente a
1.927.573,0 Unidade-Padrão de Capital do Banco Nacional du
Habitação, a preços do segundo trimestre de 1977".
Entende o mandatário do Estudo de Pernambuco que,
permanecendo a tual redução do citado diploma legal, talvez, um
novo processo autorizativo venha a ser necessário, porquanto os
recursos solicitados foram contabilizados u preços do segundo
trimestre de 1977 c serão aplicados u preços correntes de 1978 c de
1979.
Em síntese, u pretensão objctivu conseguir do Senado Fedcrul
autorizuçilo pura que o montante du divida consolidada do Estudo
de Pernambuco seja elevada em CrS 375.550.216,57 (trezentos c
setenta e cinco milhões, quinhentos c cinqUenta mil, duzentos c
dezesscis cruzeiros e cinqUenta e sete centavos), e que tu i quantia seja
automaticamente corrigida todas us vezes que forem decretados
novos valores de UPC, u r.m de que se mantenha u cquivulónciu do
montante solicitado com us 1.927.579 UPC, quando du formuluçi\o
inicial. Seria umu corrcçiio monetária uutomáticu do montante
autorizado, todas us vezes que houvesse vuriuçi\o no valor dus UPC.
A legisluçilo que disciplina us operações de créditos dos Estudos
c Municípios optou pela r.xuçilo de limites que correspondessem a
umu perfeita udcquuçi\o du Receita c du Despesa, a IIm de que os
empréstimos nilo comprometessem u polrticu r.nancciru gcrul c não
gerusscm pressões insuportáveis nu execuçilo orcumcntúriu duquelas
unidades.
Consoante essas dirctrizes, o Senudo Fcdcrul, utruvés da
Resolução n• 93, de 1976, parto efeito do cúlculo do montante ~a
divida ~os Estudos c dos Municlpios, possibilitou u C<"rcçi\o mensal
da receita líquida, u fim de incentivar inversões dentro cl"" limites
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estabelecidos c possibilitur novos investimentos com a variação da
Receita.
Afora essa medida libcralizuntc, esta Casa resolveu aindu
dispensar da observância dos limites fixados no artigo 2Y da
Resolução n' 62, de 1975, quando as operações de créditos forem
contrutadas com recursos provenientes do Fundo Nacional de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, c do Banco Nacional de
Habitação- BNH.
Ademais, o montante da divida sofre, ainda, us variações
contratuais dos empréstimos, cujos encargos poderiam ser
resumidos cm juros, taxas de administração c corrcção monetúria
sobre o saldo devedor, idênticos à das ORTNs, que. muitas vezes.
superam os incrementos nominais verificados na Receita dos
Estados c Municípios.
Assim, para efeito de novas contrutaçõcs, o montante autorizado anteriormente estaní acrescido de todos os acessórios decorrentes do empréstimo, porquanto a anúlise da capacidade financcir:.1
de cada unidade federativa se baseia exatamente no 'dcspéndio anu<.~l
para a amortização de suas dívidas c a sua poupança liquida, que é o
indicador seguro para novas contratações de empréstimos.
Portanto, as autorizações concedidas pelo Senado Federal
foram sempre para montantes certos e definidos, visando a um
melhor controle, e a fim de evitar-se duas correções monetárias pura
uma mesma operação, cujos resultados poderiam ser danosos para a
execução da política orçamentária.
No caso em tela, a solução adotada tem sido a suplementaçüo
de recursos através de novos processos autorizativos, quando as
previsões de investimentos são superados por imprevistos, atê
mesmo nos valores financeiros.
Face ao exposto, opinamos pelo arquivamento da matéria, jú
que o empréstimo foi liberado nas condições contratuais estabelecidas e segundo as normas legais específicas. Razão por que não hú
necessidade de se alterar a Resolução questionada.
Sala das Comissões, 29 de março de 1979. - Itamar franco,
Presidente- Murcos Freire, Relator- Cunha Lima- Pedro Simon
- Vicente Vuolo - Arnon de Mello- Bernardino Viana - Benedito
Ferreira- Jessé Freire.
PARECER N• 61, de 1979
Da Comissão de Constituição c Justiça
Relator: Senador Nelson Carneiro
Mensagem do Sr. Presidente da República, datada de 7 de
novembro de 1977, solicitou ao Senado Federal autorização para
que o Governo do Estudo de Pernambuco contratasse operações de
crédito no montante de CrS 375.550.216,57 (trezentos c setenta c
cinco milhões, quinhentos c cinqUenta mil, duzentos e dezessois
cruzeiros c cinqUenta e sete centavos), junto uo Banco Nacionul du
Habitação. O pedido seguiu os trúmites regimentais, c foi, alinal,
publicada a Resoluçào n' 109, de 1977, in •·erbis:
"Faço suber que o Senado Fcderul, uprovou, nos
termos do mt. 42, inciso VI, da Constituiçiio, c cu, Pelrônio
Portella, Presidente, promulgo a seguint>
RESOLUÇÃO No 109, DE 1977
Autorizo o Governo do Estudo de Pcrn11mhuco u
rcullzur operações de crédito no mlor dL•
CrS 375.55!1.216,57 (trezentos e setenta e cinco
milhões, quinhentos c cinc(Ücnlu mil, dulcntos c
dczcsscis cruzL•iros c cimtücntu c sele ccntnms).

Art. i' !';o Governo do Estado de Pernumbuco, nos
termos do art. 2Y du Resoluçào nY 93, Uc II outubro de
1976, do Senado FeJcral, uutorizado u contratar operações
de crédito, no vulor de CrS 375.550.216,57 (trczcntus c
setenta c cinco milhões, quinhentos c dnqUcnta mil,
dut.cnlns c dczcsseis crul.ciros c cinq(lcntu c sete centavos),
.iunto íHl Banco do Estadn de Pernambuco S.t\., este na

C)ulnlu·feiru I'J 'J55

qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação - BNH, destinados ao financiamento dos
serviços de elaboração de planos, programas, projetas c
execução das obras do Complexo Industrial-Portuário de
SUAPE, naquele Estado.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 2S de novembro de 1977. - Senador
Petrônio Porlcllu, Presidente.
·
Em 10 de fevereiro de 197S, o então Governador de
Pernambuco enviou ao Presidente do Senado Federal o seguinte
ofício:
"Senhor Presidente.
Tenho a honra de reportar-me a Vossa Excelência no
que se refere à Resolução n• 109, de 2S de novembro de
1977, do Senado Federal, que autoriza o Governo do
Estado de Pernambuco a rcalizur operação de crédito
destinada ao financiamento da elaboração de projetas c
execução de obras de infra-estrutura do Complexo
•
Industrial-Portuário de SUAPE.
O empréstimo, ao qual a resolução se refere, é no valor
de CrS 375.550.216,57, correspondentes a 1.927.579,0
Unidades Padrão de Capital do Banco Nacional da
Habitação, a preço do segundo trimestre de 1977.
A mencionada resolução, na redução divulgada como
aprovada no Diário Oficial da União, de 20 de novembro
de 1977, não traduz, na íntegra, a intenção da autorização,
por limitar-se a expressar a quantia autorizada em valores
financeiros correntes.
Acredito que, permanecendo esta redução, outra
interpretação poderá implicar novo processo autorizativo,
já que as necessidades de recursos são dt:
CrS 375.550.216,57, a preços constantes do segundo
trimestre de 1977 e serão aplicados a preços correntes de
1978 e 1979.
Nessas condições, solicito a especial fineza de Vossa
Excelência no sentido de que seja rctificada a publicação,
sem alterar o valor em cruzeiros, mas acrescentando-se
apenas a expressão "equivalente a 1.927.573,0 Unidades
Padrão de Capital do Banco Nacional da Habitação, a
preços do segundo trimestre de 1977".
Agradeço antecipadamente us providéncias adotadas
por Vossa Excelência c apresento meus protestos de
admiraçiio c estima. José Francisco de Moura CanlcuntiGovernador do Estado."
A douta Comissão de Economia, por unanimidudt: de votos,
determinou o arquivamento da matéria, explicitando:
" ... As autorizações conccdidus pelo Senado Federal
foram sempre para montantes certos c definidos, visando n
um melhor controle c a lim de evitar-se duas t.:orrcçõcs
monetúrias para uma mesma operação, cujos resultados
poderiam ser danosos pura a execução da politicu
orçamcntúriu.
No cuso cm tela, a soluçiio adotada tem sido a
suplementação de n:cursos através de novos processos
autorizativos, quando as previsões de investimentos süo
superados por imprevistos, até mesmo nos valores
financeiros.
Face ao exposto, opinamos pelo arquivamento da
matéria, jú que o empréstimo foi liberudo nas condições·
contrntuais estabelecidas c segundo as normas legais
cspecilicas. Razão por que ni1o hú necessidade de se alterar
a rcsoluçilo questionada."
~ohrc a
c juridicidnlh: da decisão da Comissiln de

t\ cstu Comissih1, na forma regimental, cumpre opinar
~:onstituciunalidade
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Economia c que, a meu ver, parece evidente. Nada impede u
Em discussf10 o projeto. (Pausa.)
suplementuçào do crédito autorizado, que teve como seu Relator, na
N1hl llawndo quem 4ucira discuti-lo, declaro-a cnct.!rrada.
Comissão de Economia, o Senador Murilo Puraiso, de Pernambuco,
Em vot:1t;f10.
utruvés de outra Mensagem do Poder Executivo.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (PauIÕ o meu voto, s. m. j.
Sula das Comissões, 18 de abril de 1979. - Henrique de La
Aprovadn.
Rocque, Presidente - Nelson Carneiro, Relutar - Cunha Lima /\ matéria vai ü Comissr10 de Rcdaçi10.
Tancredo Neves - Almlr Pinto - Helvidio Nunes - Moacyr Dalla
O SR. I'RESII)ENTE (Nilo Coelho) - Esgotada a matéria
- Raimundo Parente- Murilo Dada ró- Bernardino Viana.
\.:unstantc
da Ordem do Dia.
O SR. PRESmENTE (Nilo Coelho)- O Expediente lido vai ü
Sobre a mesa, reduções linais dos Projetas de Rcsolucr1o n\'s 6, 7
publicaçiiO.
c H, dt: \lJ79, aprov~1dos nu Ordem do Dia da presente scssr10 c que,
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Pussu-se à
nos termos do parúgrafo único do art. 355, do Regimento Interno,
se ni10 houver objeçiw do Plcnúrio, serão lidas pelo Sr. 1\'-Secrctúrio.
ORDEM DO DIA
(Pausa.)
Item I:
Seio lidas as st.·~uitltt·.~·
Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução

n•• U6, de 1979 (aprenscntudo plu Comissioo de Economia
como conclusi10 de seu Purecer n~' 30, de 1979), que autoriza a Profcitura Municipal de Durinhos (SP), a elevar cm
CrS 65.J64.llllli,UO (sessenta c cinco milhões, trezentos c
sessenta c qu~1tro mil cruzeiros), o montante de sua divida
consolidada, tcndo
PARECER, sob n•• 31, de 1979, du Comissioo:
-de Constituição e Justiçu, pela constitucionalidade c
jurididd~1dc, com voto vencido dos Senadores Nelson Carnciro. Tancn.:do Neves c Hugo Ramos.
Em discussiw o rrojcto. {Pausa.)
Não havendo quem quciru discuti-lo, declaro-a cnccrrrada.
Em votaçiw.
Os Srs. Scnadorcs que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai ü Comissão de Rcduçi1o.

O SR. !'RESIDENTE (Nilo Coelho)- hem 2:
Dis~.:ussrw. ern turno úni~.:o, do Projeto de Resolt\(;r1o
nl' 7. de 1979 (arrescntado pela Comissão dc Economit1
como ~.:ondusiio de seu Parecer nl' 3:!, de \979), que auto ri"' a Prefeitura Municipal de Limeira (SP) a clcvur cm
Cr' ll11.479.5711,92 (cento c um milhões. quatrocentos c sctent:l t: nove mil, quinhentos c sc:tcnta cruzeiros c novcntu c
dois ct:nlUVtlS) o montante dc su~1 llivida consolidada intcr·
na, tendo
PARECER, sob n'' 33, de 1979, da Comissroo:
-de Cnnstiluiçiin l' .Justiçu, pela constitucionalidadc c
juridit.:idmlc, ~.:om voto v!!ncido dos Senadores Nelson Carneiro, TancrcUo Neves c Hugo Ramos.
Em dist.:ussiiu ll projeto. (Pausa.)
Niio hawndo quem queira discuti-lo, Ucclaro-:1 cnt.:crrada.
l:m votaçJo,
Os Srs. Senadores 4Uc o uprovam pcrmunecam scntados. (Pau-

sa.)
AprovHdo.
:\ matéria vai ü Comissüo de Red:1çüo.
O SR. I'RESII>ENTE (Nilo Coelho) - hem 3:
Discussrw. cm turno único, do Projcto de Rcsoluçrw
11'-' K, de 1979 (aprcsent;~do pr.:la Cornissi1o de Economi:1
cnmo cnnclusiio de seu Parecer nl' .14, de 1979), que autmi/a a Prefeitura Municipal de Coxim {MS) a ch.:var cm
Cr', 2~.5!J(J,!!(J(},(!(J (vinte c Uois milhl1cs c quinhentos mil
~.:ru;cit'tlS), n 111untantc de ~ua !.lívida comolidalla. tcndu
PARLCLR., snh n'! .15, llc 1971J, Lia Comi~sf10:
- dt• ('nnstitui~·iin t' .Justic;u, pda con~titucion:tlidadc c
juridiL'idadc. 1.'nm votu vciH:idu dll~ Sc1wdurc~ NcbtHl C:1r·
nt:irtl, Ti!llt:l't.:du Neve~ c llu).!.u R;Hnu~.

PARECER N• 61, DE 1979
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n• 6, de 1979.
Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução
n• 6, de 1979, aque autoriza a Prefeitura Municipal de Durinhos
(SP) u elevar em Cr$ 65.364.000,00 (sessenta e cinco milhões c
trezentos e sessenta e quatro mil cruzeiros) o montante de sua divida
consolidada.
Sulu dus Comissões, 18 de abril de 1979. - Adalberto Sena,
Presidente- Dirceu Cardoso, Relator- Murilo Badaró.
ANEXO AO PARECER N• 62, DE i 979
Redação final do Projeto de Resolução n• 6, de 1979.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VI, da Constituição, c eu,
, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• . , DE i 979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Ourinbos, Estado de
São Paulo, a elevar em CrS 65.364.000,00 (sessenta e cinco
milhões e trezentos e sessenta e quatro mil cruzeiros) o
montante de sua divida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. I• IÕ u Prefeitura Municipal de Durinhos, Estado de São
Paulo, nos termos do art. 2•, du Resolução n• 93, de I i de outubro
de 1976, do Senado Federal, uutorizudu u elevar cm
Cr$ 65.364.000,00 (sessenta e cinco milhões, trezentos c sessenta c
quatro mil cruzeiros) o montante de suu divida consolidudu, u iim de
que possa contratar operuçilo de crédito de igual valor, junto ao
Banco do Estudo de São Paulo S.A., este nu qualidade de agente
financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado à
execução de obras do Projeto CURA, naquele Município, obedecidas us condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra cm vigor nu dutu de sua publicaçiio.
PARECER N• 63, DE 1979
Do Comlssilo de Redação
Redução finai do Projeto de Resolução n• 7, de 1979.
Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comisstoo apresenta u redução iinul do Projeto de Resolução
n• 7, de 1979, que autoriza u Prefeitura Municipal de Limeiras (SI')
a elevar cm CrS 101.479.570,92 (cento c um milhões, quatrocentos c
setenta c nove mil, quinhentos c setenta cruzeiros c noventa c dois
centuvos) o montante de sua divida consolidada,
Sala dus Comissões, IX de abril de 1979. - Aduihertn Scnu,
Presidente- lllrccu Curdoso, Relator- Muriln Budurci.

••
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ANEXO AO PARECER N• 63, DE 1979
Redaçilo final do Projeto de Resoluçilo n• 7, de 1979,
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do urt.
42, inciso VI, da Constituição, c cu,
, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• , DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Limeira, Estado de
São Paulo, a elevar em Cr$ 101.479.570,92 (cento e um
milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, quinhentos e setenta cruzeiros e noventa c dois centavos) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. t• fi a Prefeitura Municipal de Limeira, Estado de São
Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro
de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em
CrS 101.479.570,92 (cento e um milhões, quatrocentos e setenta e
nove mil, quinhentos c setenta cruzeiros e noventa e dois centavos) o
montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar
um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de São
Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado ao financiamento de obras do
Projeto CURA, naquele Município, obedecidas as condições admiti·
das pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publicação.
PARECER N• 64, DE 1979
Da Comissão de Redaçiio
Redaçio final do Projeto de Resolução n• 8, de 1979.
Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão apresenta a redaçiio final do Projeto de Resolução
n• 8, de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Coxim (MS) a
elevar cm CrS 22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1979. - Adalberto Sena,
Presidente- Dirceu Cardoso, Relator- Murilo Badaró.
ANEXO AO PARECER N• 64, DE 1979
Redaçio final do Projeto de Resolução n• 8, de 1979.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VI, da Constituição, e eu,
, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• , DE i979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Coxim, Estado de
Mato Grosso do Sul, a elevar em CrS 22.500.000,00 (vinte e
dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) o montante de sua di·
vida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. t• f: a Prefeitura Municipal de Coxim, Estado de Mato
Grosso do Sul, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em
CrS 22.500,000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar
um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de Mato
Grosso S/ A., este na qualidade de agente fmanceiro do Banco
Nacional da Habitação - BNH, destinado ao financiamento de
projetas e atividudcs nu área de infra-estrutura urbana, obedecidas
as condições admitidas pelo Banco Central do Brnsil, no respectivo
processo.
Art. 211 Esta Resolução entra em vigor n.a data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE ( Nilo Coelho) - As reduções linais
lidas viio :\publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. !9-Sccrctú·
rio.

São lidos e aprovados os seguintes
REQUERIMENTO N• 96, DE 1979
Nos termos do art, 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da rcdação
final do Projeto de Resolução n• 6, de 1979.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1979. - Senador Franco Montoro
REQUERIMENTO N• 97, DE 1979
Nos termos do art, 356 do Regimento Interno, requeito dispen·
sa de publicação, para imediata discussão e votação, da redução
final do Projeto de Resolução n• 7, de 1979.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1979. - Senador Franco Montoro
REQUERIMENTO N• 98, DE 1979
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispen·
sa de publicação, para imediata discussão e votação, da redução
final do Projeto de Resolução n• 8, de 1979.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1979.- Senador Saldanh~ Derzi
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Aprovados os requerimentos, passa-se à imediata apreciação das redações finais anteriormente lidas.
Em discussão a redução final do Projeto de Resolução n• 6, de
1979. (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 (Nilo Coelho)- Vai-se passar, agora, à
apreciação da redução final do Projeto de Resolução n• 7, de 1979.
Em discussão a redução final anteriormente lida. (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 (Nilo Coelho) - Vai-se passar, nesta
oportunidade, à apreciação da rcdaçào final do Projeto de Resolução n• 8, de 1979.
Em discussão a rcdação final anteriormente lida. (Pausa.)
Nilo 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 (Nilo Coelho) - Nada mais havendo
que tratar, vou encerrar u sessão, designando para a sessão ordinária
de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 81, de 1979, do
Senador Lourivul Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, da palestra proferida, no dia 30 de março de 1979,
pelo General de Exército Samuel Alves Correu, Chefe do EstudeMaior-do-Exército.

-2Votaçiio, cm turno único, do Requerimento n' H7, de 1979, Jo
Senador Dirceu Cardoso, solicitando o dcsarquivamcnto do Projeto

r
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31 de dezembro, ern 4U bilhões dc dólares. No final do ano. •porém, a
Jívid;.t c.xtcrna fechou cm 43 bilhões de dl>l:tres.
Em razfw disso, jú começam provid~ndas no scnliUo de reduzir
,) nwnt:1111e do endividamento externo, até entfto problema que preocupava a opinifto pública e começara a tir:~r o sono do gcncral candi·
-3dato i1 Presidência.
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 88, de 1979, do
No cntanto, Sr. Presidente, a atitude de rcprescntuntc.:s arcni~tas
Senador Henrique Santillo, solicitando o dcsarquivamcnto do Pro· nc~tu Casa cra semprc a dc negar a ncccssidadc de scr contido o nível
jcto de Lei do Senado n• 58, de 1975, de autoria do Senador Vas· Jc.: c.:ndividamento cxtc:rno. Essa providência scria tomada, quando
cancelas Torres, que regulamenta a profissão de Sociólogo, e dú rH!cessúria. Mas nfto sc sabia quando.
outras providé::ncias.
O Scnador ltalívio Coclho, que deixou o nosso convívio, c.:m
aP:trte
a pronunciamcnto que faliam o:; já no linal dc agosto de 197!-l
-4l ver o Diário do Congrt!sso de 3\ do citado ml:~) tentou minimizar o
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 34, problema c argumentou da seguinte maneira:
de 1978 (n' 3.551-C/77. na Casa de origem), que dispõe sobre a
"O Governo tc:m condições dc diminuir os contratos
contagem em favor dos segurados do INPS do tempo de serviço
de linanci:.tmcntos extt:rnos c, por conseguintc, o índice de
público estadual e municipal, tendo
crescimento da divida externa, quando sc tornar absolutaPARECERES favoráveis, sob n•s 530 a 532, de 1978, das
mente necessário."
Comissões:
Mescs dcpois, o que ainda não era nem relativamente neces-de Serviço Público Chil;
sário, passa a ser objcto de cogitações.
- de Legislação Social; c
As Diretrizcs da Secretaria de Planejamcnto da Prcsidcncia da
- de Finanças.
República c:stabcleceram uma metodologia para a contrataçito de
empréstimos extcrnos pelas empresas c entidades públicas, ficando
-5delinida a fixação de um tela anual de contratações, de acordo com
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado as necessidades do balanço de pagamento.
n• 118, de 1974 (apresentada pela Comissão do Distrito Federal
Alguns dias untes, c também modincando uma tcnd~ncia, o dcs·
como conclusão de seu Parecer n• 443, de 1974), que define os tacado banquciro norte-americano David Rockdellcr, cxternou opicrimes de responsabilidade do Governador e dos Secretárias da nião, segundo o jornal O E.srado de S. Paulo, de 8 de março último,
Governo do Distrito Federal e dá outras providências, tendo
pondo cm dúvida a capacidade de pagamento do serviço da dívida
PARECER, sob n•, 44, de 1979, da Comissão:
pelo País cm função do seu montante.
-de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e juridici·
Os credores passaram a se pn:ocupar com o nosso Pais. E nos
dadc, nos termos de Substitutivo que oferece.
lcmbramos, no momento, de um debate que travamos com o nosso
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está encerrada a sessiío. ex-colega c a tua I Governador do Ceará, Virgílio Túvora, quando este
alirmava:

de Lei do Senado n• 220, de 1975, do Senador Paulo Guerra, dando
nova redução ao Artigo I• da Lei n• 5.969, de li de dezembro de
1973, que instituiu o Pragr· ma de Garantia da Atividadc Agropc·
cuária.

I Levanta-se a sessão às 18 horas e 42 minuros./
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELtÍ·
S/0 VIEIRA Ntl SESSÃO DE 17-4-79 E QUE, ENTRE·
GUE ;1 REVIStiO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO
I'OSTERIORMENTE:

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (M DB- SC. Pronuncia o sc~uinte
discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
nos quatro primeiros anos deste nosso manduto parlamentar
procuramos sempre, na medida do possível, formulur obst:rvaçõt.:s
sobre c~:rto'S c determinados probh:mas que, dentro do nosso entendi·
mcnto, representam obstitcu\os a um dt:scmpcnho do pais de forma
~.:ocrcnte com critt:rios sociais justos.
Fclizmcntc tivemos scmpn: a contt:star os nossos urgumcntos,
ilustres colegas. alguns mé no exercício de liderança, ou sob cuja
gu~uda csti veram, nos últimos anos, ún:as cspccilicas de conhccimcn·
to.

L c..:rlo que cm nenhum mamemo deixou de haver a dcfcsu dll
modelo cconõmico brasileiro. Ora forarn justilicados os inúmeros
subsídios à c:xportuçUo, cm última anúlisc favorúvcis uo consumidor
cxtcrnu, ora recebeu aprovação a politica de totul libcrduUc aos in·
vcstimcntos cstrungciros no país. A cxpunsào do mercado interno,
pl)f nús prcconi1.ada, a partir da melhoria do podcr uquisitivo da
massa Uc consumidorcs brasileiros, recebeu scmpn: dcsuprovaçtw, ao
tcmro crn que a prioridade raru a agricuhura cru antevista como um
progrmna de governo para o ano 2.UOU.
Nada melhor do que um dia depois do outro. E, na verdade, nüo
for:tm precisos anos pois, num:~ qucsttto dc mescs, inl1mcros proble·
m<IS passaram a n:ccbcr um outro tratamento.
l·:is que a dívida cxtcrn:~ jú conu:ça a ser questionada crn scm
níveis. Nos meados de 197H, o Ministro Si111onscn, cntilo titulm da
Pa:-.ta Ja F;t~.t.!nda, cstimou n t:ndividamcnto externo bruto do 1 aí~. H
1

"Quem tem que se preocupar não somos nós com os
credores. Não. Os credores ô que nos têm de tratar bem".
(DCN 11- 26 de outubro de 1977).
Ainda tratando do modelo brasileiro de extroversão, Sr. l'residentc, chegamos a levar um banho de otimismo. E quem nos deu esse
banho de otimismo'! O mesmo ex-Senador pelo Ceará, Virgílio Túvoru. que discordou das nossas apreciações sobre u cstrat~giu a seguir a
respcito dos pagaml!ntos cxtcrnos. Eis o que dizia S. Ex•, qu~: rc.:s·
pondia, nesta Cusa, por toda a atividadc cconômica do Govcrno Federal:
"Estamos nos aparelhando cm matéria de serviços, e,
conseqUentemente, levando atrás de nós mercadorias cm
tal quantidade que a nossa balança comercial - que ó
importantíssima- não vai ter aquela sobrecarga tão grande que teríamos dentro da perspectiva de diretriz políticoeconômica, que fazíamos de primeiro ter superal'l·u na
balança comercial; depois esscsuperavir aumentar de maneira a cobrir a balança de serviços, niio-fator, depois, "
balança de serviços, fatores. Em suma, depois, " bt~lança
total de serviços; isso não será um sonho muito longínquo,
mercê do auxílio que a balança de serviços nos durá pela
exportação de tccno\ogiu de todos os serviços. Isso é um
banho de otimismo que queríamos dar a V. Ex•, que cstú
cuidando, com seriedade - embora não concordemos
muito cm alguns pontos dc sua colocação- dc um assunto
fundamental paru o nosso desenvolvimento" (DCN-11 - 26
de novembro de 1977).
Pu\uvrus cutcg6ricns do então Scnudor Virgílio Túvora, respondendo peltl Liderançtl du ARENA, nesta Casa.
Essc trecho, Sr. Presidente, muito embora longo, rcncte à pcrfci~
çiio n conliançu, demonstrada na ~poca, 11 respeito do moJclo hrasi·
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leiro. A dívida externa, no seu conjunto c no seu montante, não era
assim pn:ocupaçào das maiores. Com exportações, de mercadorias
c bem assim de serviços, cm breve estaríamos com saldos capazes de
cobrir qualquer endividamento, sem arranhões ü nossa soberania
nacional.
E o mercado interno? Enquanto defendíamos a sua ampliação,
vl!ndcndo uqui mesm-o, a brasileiros detentores de poder aquisitivo,
os nossos produtos, éramos sempre contraditados, às vezes de forma
enérgica, outras, irânicas, prevalecendo sempre a negativa, apoiada
poJa impossibilidade de ser ampliado esse mercado.
Não cansamos de ci'tar o ex-Senador Virgílio Távora. No
Diário do Congresso Nacional, parte II, de 23 de novembro de 1977,
S. Ex•, cm aparte, nos dizia o seguinte:

QulniM·(clrlil 19

959

medidas era, cada vez mais, assestado contra a finlação, sem rl!sulta·
do algum.
E a inflação não cedia, sempre mais voraz, corroendo os min·
guados rendimentos do assalariado,
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, os estímulos de preços eram
atraentes para o produtor, a nível de varejo, o que ensejava, anima·
va, o início da produção. Mas na hora da venda todos os cálculos
iam por terra abaixo, por força da pressão dos intermediários. As
condições para produzir existiam, como continuam existindo, e bastam medidas poUticas concretas na área para CJUe tenhamo~, como
num milagre, o desabrochar da produção.
Em razão disso é que, a cada embate, tínhamos maiores certezas quanto à análise que estivéramos fazendo nesta Casa, quando co·
locávamos como prioridade nacional nll I, o apoio à agricultura, re·
"Fala-se aqui: Vamos aumentar o mercado interno. direcionando os recursos então postou à disposição de setores nem
Que beleza! - fi isso que ouço sempre. Primeiro, ninguém dirccionando os recursos então postos à disposição de setores nem
aumenta mercado interno, a médio e a longo prazos, quan- social.
·
do quer, e sim, quando pode. Segundo, não se conhece Os preços, que haviam subido bastante em 1974. quando a inna·depois falaremos sobre esse assunto, se V. Ex• assim o ção atingiu a 34,5%, segundo a Fundação Getúlio Vargas, pmisti·
quiser- a mágica de pagar compromissos externos e neces- ram crescendo. Aos poucos, a explicação a partir das adaptações à
sidades inadiáveis de exportação, com mercado interno. Há elevação externa dos preços de petróleo foi perdendo substância., Ho·
que se exportar, há que se extroverter mercado para tal je é quase uma piada.
,
proceder".
A última Mensagem do General Ernesto Geisel ao Congresso
Estávamos, então, dentro de um círculo vicioso. Uma Nacional observa, à página 46:
dívida cm constante elevação, obrigando a criar condições
"0 ano de 1976 apresenta-se como o mais crítico do pe·
no sentido de haver divisas no exterior, a fim de cobrir a
ríodo em termos de recrudescimento do processo inflaciotempo os compromissos. Daí a importância de continuar a
nário."
extroverter a economia, sem saber até quando, negando,
criando uma barreira interna ao consumo, sob forma de
E o que dizer dos primeiros meses de 1979, em que os preços exrestrições salariais podemos até dizer impiedosas.
plodem em cada canto, em cada região, em cada Estado do Pais? No
Por diversas vezes também, Sr. Presidente, tratamos último mês, quase 6% de inflação. Aproveito a oportunidade para
do problema da inflação, a nosso ver um obstáculo real ao trazer um depoimento muito importante, o do atual Ministro da
alargamento do nosso mercado interno. Considerávamos, Agricultura, que na Comissão de Agricultura do Senado da Repúbli·
então, que não somente medidas monetaristas seriam ca disse:
adequadas ao controle de preços. Defendíamos um estudo,
.. Diante desse fato não havia, ou não há o que se fazer,
seguido de medidas, tendentes a baratear o custo de comera não ser formularmos uma política de curto prazo que poscialização, simplificando esse mecanismo, de forma a elevar
sa fechar esse buraco."
os rosultados do produtor e os benefícios para o consumidor.
Quando fazíamos essas advertências nesta Casa, os homens da
Obtínhamos, porém, respostas negativas.
Aliança Renovadora Nacional, especialmente o Senador Virgílio Tá·
Vejamos o Diário do Congresso Nacional de 8 de vara. e o Líder à época, Senador Eurico Rezende, diziam que não ha·
novembro de 1977. Suscitamos naquele momento o problc· via razões para a inquietação dos homens do Movimento Democráti·
ma de instituir um sistema de comercialização adequado. co Brasileiro. Mas, em período curto, ficou provado que as nossus
Em aparte, porém, ouvimos do atual governador do Ceará, colocações eram corretas, eram certas.
expoente arenista, na Casa, quanto a problemas econôO Sr. Orestes Quércia (MDB- SP)- V. Ex• me permite um
micos, o seguinte:
aparte?
"0 sistema de comercialização adequado que V. Ex•
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Vou concluir a lei·
se refere, do qual é um porta-voz aqui nesta Cn.s~,. é, turu do depoimento do Ministro da Agricultura para, em seguida,
justamente, um sistema altamente estatizante, que a mtcta· ouvir V. Ex• e o Senador Evandro Carreira.
tiva privada repele de uma maneira absoluta e total".
"Como desejamos que a economia cresça um pouco
O pensamento cominante da liderança urenistu era.' ~ntã..o,
mais rapidamente, devemos, a curto prazo, desenvolver aJ ..
composto dessa forma, ou seja, pela defesa de uma comercmllzuçuo
gumas política que façam a economia agrícola voltar a cres·
que, agora, o Ministro da Agricultunt, professro Ddfim Nett_o,
cer às taxas anteriores de 6, I%, 6,2% ao ano. Sem isso, haveconsidera u mais clara prútica monopolista, conforme observuçuo
rá muito pouca chance de controlarmos o processo inflacio·
que faz na reunião dn Comissão técnica especifica no dia 4 de abril
nário. Mais do que isso,- afirmou o Ministro Delfim Net·
último.
to- sem isso haverá muito pouca chance de reduzirmos o
déficit em contas correntes.
E não resta dúvida que um sistema de preços mais reduzidos,
Os Senhores vêem, portanto, que a volta dos mecanispela diminuicào du especulação, do intermcdiúrio, signilica cm
mos
capazes de estimular a agricultura ê fundamental para
últimu inst:.inciu um aumento dn rendu dos consumidores. O que é
que possamos realizar o desenvolvimento econõmico sem
isso senão um aumento, aindn que pelo efeito-preço das mer·
tensões inflacionárias maiores e sem uma umpliaç5o do déficadorias, do mercado interno'?
cit em contas correntes, coisa que hoje é praticamente
No entanto, por todos esses unos, muito embora sempre nfirinadmissível,''
músscmos que o monetarismo era a ruma du inf1uçi\o, e que as suas
Sào
Palavras textuais do Ministro du Agricultura, palavras que
raizes eram bem mais profundas, obtivemos a resposta, sempre pronta, de que cstúvalllO!i errndos. Enqu,anto isso, porém, o urscnal de vêm, ugora, corroborar n nossa postura, as colocações que ~cmpre fi-
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zemos no sentido de uma reorientação da política econômica neste
País, durante quatro anos, c que o nosso trabalho não foi em vão.
Felizmente agora, pelo menos já se anunciam novas medidas,
reorientação da política econômica neste Pais, com prioridade ao
setor da agropecuária.
Ouço o Senador Orestes Quércia.
O Sr. Orestes Quércia (MDB - SP) - Senador Evclásio
Vieira, nós, que não somos técnicos mas usamos a nossa sensibilidade política para analisar o que eles dizem, o que ocorre no dia·adia da Economia do País, podemos concluir, assim preliminarmente,
algo que é muito importante salientar, e me permita V. Ex• que o
faça. Quando foi feito o Movimento Revolucionário de 1964, os economistas afins àquele Movimento diziam que ele era necessário dada
a incapacidade das administrações, assinalada pela innação galopante pela qual passava o País. Então, fez-se o Movimento de 1964
em razão da innação galopante e dos problemas da Economia do
País. Depois de 15 anos de regime duro, arbitrário, ditatorial, cm
que os técnicos puderam exercer, in totum, a plenitude dos seus poderes, o que ocorre no País? A inOação é muito maior do que cm
1964, ou antes daquele ano. E houve um agravamento ainda maior,
se se falar em termos de Economia, porque hoje o Brasil deve os
olhos da cara, como V. Ex• assinalou muito bem, deve para mais de
quarenta e tantos bilhões de dólares. Então, í: importante assinalar
que, na realidade, este regime de 15 anos prejudicou a Nação brasileira, prejudicou o País, não teve competência para dirigir bem os
destinos do Brasil. Isto é importante assinalar! E V. Ex• destaca
fatos da economia, ao mesmo tempo colocando os membros do Partido do Governo em contradições permanentes, defendendo as açõcs
governamentais no campo da economia. Evidentemente, aqueles
que defendem esse tipo de ação governamental só podem cair em
contradições constantes. V. Ex• se lembrava do Senador Vírgilío
Tãvora, que hoje é o governador do Ceará. Apenas para recordar
um aspecto que nos dá bem a imagem das contradições que a
ARENA é obrigada a enfrentar, nesta"' na outra Casa do Congresso, basta lembrarmos o caso dos contratos de risco. O Senador
Virgílio Távora disse, aqui, um dia antes da assinatura dos contratos
de risco, que o Governo não iria assinálos. E, no outro dia, o Presidente Geisel anunciou a sua assinatura. Por quê? Porque a economia
deste Pais está dependente dos grandes cartéis económicos internacionais, e o Brasil é obrigado a engolir desaforos até, para atender
aos credores internacionais, Isto, evidentemente, em virtude dos desmandos na Economia neste País. O que V. Ex• assinala - as incongruências, as contradições da ARENA nesta Casa - por certo,
só podem ser contradições, porque o Governo não tem condi,ões de
dirigir a Economia do País e, evidentemente, a ARENA não tem
condições de defender o Governo. V. Ex• assinala com precisão,
apresentando dados, citando frases, a situação caótica do nosso
País, em termos econômicos, sociais e políticos. É muito importante
esse tipo de análise, para deixar gravada nos Anuis desta Casa a posição do MDB, sempre alerta, sempre combatendo os desmandos
que ocorrem no Brasil.
•
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confronto desses dados e na dcmonstração das incongruências, dus
inconseqUências c das contradições daqueles que pretendem defender um modelo económico superado, mas que o fazem apenas
naquela obrigaçiio do salumaieque e da barretada gratuita. Quero
que isto fique salientado: relevante é a sua dedicação, a sua
obstinação no confronto, no cotejo, na glosa de todos esses dados,
de todas essas informações. Meus parabéns, nobre Senador.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Nós í: que
expressamos o nosso agradecimento a V. Ex•, cm particular pelo
cstímulo que nos presta a continuar nessa trilha,
Senador Evandro Carreira, nós, do Movimento Democrático
Brasileiro, temos tido a grande preocupação de tentar levantar os
grandes problemas, oferecer um diagnóstico c, simultaneamente, as
alternativas que entendemos como as mais válidas, sempre depois dc
um estudo meticuloso, sensato. E, muitas vezes, licumos entristecidos com o comportamento de alguns elementos do Governo, quc
negavam tudo o que estávamos a falar. Daí a nossa preocupação de
começar, agora, a cobrar dos homens do Governo ncsta Casa, c
d<~quelcs que integram os altos escalões, respons{lvcis pela política
econõmica neste Pais, c mostrar que estávamos certos, que estúvamos na linha exata, Gue estávamos prestando um serviço correto,
Este é o nosso intuito , e voltaremos, em outras oportunidades,
porque estamos pesquisando e estabelecendo o confronto, para
mostrar que o MDB, a Oposição, tem desenvolvido, no curto período de sua existência, um trabalho sério, certo c patriótico cm
favor deste País. E, se o Governo ouvisse, escutasse um pouco a Oposição, os desacertos não sel'iam tão grandes. O Brasil não estaria encalacrado na sua dívida externa, nós não estaríamos perdendo a
nossa soberania - porque estamos perdendo; a situação da dívida
externa não estaria marchando para os 50 bilhões de dólares, a
dívida interna não estaria caminhando para os 500 bilhões de cruzeiros; a situação da inflação não seria incontrolável e galopante, há
vários anos. A situação nossa seria outra- não aquela situação que
desejamos e merecemos- mas seria bem menos ruim.
O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Permite V. Ex•, nobre
Senador?
O SR. EVELÁSJO VIEIRA (MDB V. E••,com muita alegria.

SC) -

Ouço

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Nobre Senador, anunciando V. Ex• esse posicionamento que pretende adotar, promovendo uma revisão nas promessas governamentais, feitas, sobretudo, através da tribuna desta Casa, vai ensejar u que o nosso
Partido e a nossa Representação ainda melhor se situe diante da opinião pública brasileira. Sabe V. Ex• que sugestões as mais
oportunas e válidas têm sido oferecidas ao País, por representantes
do Movimento Democrático Brasileiro, atraví:s de pronunciamentos
e de proposições que obtém larga repercussão em todo o País. No
campo institucional, no campo económico, no campo sociul, no
campo educacional, têm sido numerosas as matérias ventiladns no
Plenário e nas Comissões pelos representantes da Oposição. Veja
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Agradeço u V. Ex• que, apenas pura me reportar ao aspecto da politica salarial
brasileira, têm sido numerosas as proposições que, com inspiração
V. Ex•
de representantes oposicionistas, têm sido submetidas à apreciação
O Sr. Evandro Corrclra (MDB- AM) V. Ex• me permite um do Congresso Nacional. Essa discussão é oportuna neste momento
aparte?
para a qual convergem as atenções das massas trabalhadoras brasileiras,
referentes à revisão semestral; V. Ex• sabe que nós já
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC)- Ouço o nobre
oferecemos,
o Senador Marcos Freire com a revisão trimestral, o
Senador Evandro Carreira.
Senador Dirceu Cardoso e eu com u rcvisüo semestral, enlim, são suO Sr. Evondro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador gestões que, aos poucos, são assimiladas pelo Governo, cm funçUo,
Evclásio Vieira, quero ressaltar um contorno do seu discurso que me cxatamente, da iniciutivu que nós tivemos aqui. Lnmentuvclmcnte, o
parece du maior relevância. C! a minúcia do cotejo; é n prcocupaçiio Governo, às vezes, subestima a nossa iniciativa c de forma trunsbeneditina de V. Ex• em estabelecer o confronto entre aquilo que l'oi versul, a aproveita e a curucterizu como proposiçtao suu. O imdito hú quatro, três, dois anos c hú um, e o que se cstú dizendo portante, porém, é que V. Ex' nesse posicionumcnto permita quc se
agora, numa demonstruçilo eloqUente da sua dedicação, da sua destaque essa nossa utuaçào cm defesa do legitimo inlercssc
pcrtin(Jcia, da sua preocupação, já nem beneditina mas trapista, no nacionul, nas'tribunus do Congresso brasileiro.
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O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB - SC) - Lembra V. Ex•
outro aspecto, o salarial, da atuação do MDB, c traz uma magnífica
contribuiçjo ao pronunciamento que esta;•:~ os a fazer.
O Sr. luiz Cavalcante (ARENA- AL)- Permite-me V, Ex•
um

~parte,

nobre Senador?

O SR. EVELÃ.SIO VIEIRA (M DB- SC)- Com que honra
nuca V. Ex•
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL) - Muito obrigado,
meu ilustre colega. O ilustre co\cga disse há pouco, criticando a política económica brasilcir;.l c, cm panicular, o endividamento brasileiro, quc cstes fatos c as dilicu\dadt.:s económicas têm afctado :.t soberania mu.:ional. Empn:gou a cxprcssrw, scnrto litcru\mc.:ntc esta, mas
c4uiva\cntc, c cu me sinto pcrfdtamcntc à vontade par:.~, ncst~.: ponto.
lJpor-mc a V. Ex•. porque aqui, nt!stc plcnúrio- c V. Ex~ tt:stcmunhou várias vezes- fiz. c não rmamcntc, criticas muito paraleh1s tts
~ls Ue V. Ex•, ao grande cndivilbnwnto do Brasil, muito cm particular este ponto da nossa política económica. Mas acho. nobre colt:ga,
qut.: t.h: mandra alguma issn tem ~1fctar.lo a nossa sohcromia. Pelo contrúrio, se ;~choque o Governo Geisd não conduziu com o acerto c~
pt.:rado a polítka econômico-linanccira do País, nuncn antt.:s foi tão
solidamente firnwda a soberania nucionu!. Rompemo~ o Acordo Mi·
litar Br~1sii-Estudos Unidos: deixamos, de wz. de ser caudatúrios
dos Estados Unidos. Anteriormente houve alô uma célebre !'rase de um antigo membro dcstu Casa, que tcrk1 dito que "tudo o que
c:ra bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil", O Govcrno
Gciscl foi, simplcsmcntc, a negação deste conceito. Então, apenas
com c:stc aparte, quero fazer esta reparação: se o Presidente Geiscl
cometc:u erros, nfto foi o de sacrificar a soberania nacional, porque,
c:stu sim, nunca foi tão firmemente comprovada, tão firmemente consolidada como na Administração do Presidente: Ernesto Gcisel. Muito obrigado a V. Ex• pela oportunidade deste aparte.
O SR. EVEL.Ã.SIO VIEIRA (MDB- SC)- Tenho o maior
respeito por todos os intt.:grantes desta Casa. Tenho respeito c admiraçiio pela postura sempre equilibrada, corajosa, sensata de V, Ex•
Respeito a posição de V, Ex•, mas quel'o dizer que as minhas palavras são ratificadas, porque qualquer pais, na hora cm que tenha a
sua dívida t.:xterna aumentando e a sua capacidade: sendo reduzida n<t
amortizaçtto dessa dívida, esse país, repito, irá perdendo a sua verdadeira autonomia. As empresas multinacionais, que também controlam os grandes bancos mundiais, cm razão de nossa dívida externa,
que jú começa a ser rcncgociadu, V. Ex• sabe que vamos cedendo t:s
imposições dessas empresas, que, inclusive, começam a impor preços
para os nossos produtos industrializados, scmi-industrializados: collleçam <1 impor preços para as nossas matérias·primas: começam a
cst:lhclccer barreiras ttlfandcgúrias: corm:çam a criar urna série de óhiccs na nossa politica de troca de rm:rcadorias.
O Sr. Evundro Carreira (MDB- AM) -Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EVELASIO VIEIRA (MDB- SCT- Por outro lado,
vão avançando mais, estendendo mais os seus tentáculos dentro do
Território Nacional. Sabe V. Ex• pcrfcitumentc, que lemos leis para
vigiar o capital externo. Sube V. Ex• a fixação da operação do capital externo neste Estado, nuqucln região, mas isso não se faz, porque
estamos dependendo de novos empréstimos externos pura pagar os
juros c as amortizações da divida externa. E a cada crescimento da
nossa dívida, unualmentc, a nossa dependência é maior c nós vumos
perdendo a nossa liberdade.
O Sr. Luiz Ca>alcante (ARENA- AL)- Permita-me lembrar
a V. Ex• que ulgumus das emprcsus multinucionnis hoje, felizmente,
são também brasileiras.
O Sr. Evandro Currclra (MDB- AM)- Permite V, Ex• um
aparte'.'
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O SR. EVELÁ VIO VIEIRA (MDB- SC)- Pois niio.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- O crime de alienação
da soberania nacional é tão grande que o Governo Gcisel chegou a
projetar um contrato de risco para vender a norcsta amazónica, para
pagar esta dívida, que nós não autorizamos. Esta divida foi toda feita com obras mirabolantes, faraónicas, sardanapálicas; foi a
Transamazónica, a Pcrimetral-Norte, a Ponte Rio-Niterói, verdadeiras obras de faraó. Esta, é que ó a verdade. Então, isto não é
alienação? f:: pura alienação nacional. Ora, um homem que chega,
como o Sr. Daniel Ludwig, no Brasil, desemba~ca no Aeroporto Militar e é recebido imediatamente pelo Senhor Presidente da República, enquanto um Senador da ARENA, um Deputado da ARENAjã não digo nem do MDB,- espera um més para ser recebido. O
povo chegou aqui com um memorial sobre o custo de vida, num total de um milhão e trezentas mil assinaturas, não foi recebido pelo
Senhor Presidente da República. Mas o Sr. Daniel Ludwig o é. Então, isso é ou não t: alienação da nossa soberania? ~! Ele~ responsável por este crime. fi o Senhor Gciscl, ex-Presidente da República.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Senador Luiz Cavalcante, V. Ex• sabe, inclusive, que quando outros paí.lcs estão nos
fazendo novos empréstimos, estão condicionando a compra de.cquipamentos do seu próprio Pais; poucos são os países que dão liberdade, mas V, Ex• sabe, perfeitamente ...
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL) - Mesmo assim. nós,
a cada ano, exportamos mais mãquinas brasileiras. No ano passado,
nossos produtos industrializados atingiram a cifra de seis bilhões e
meio de dólares, quando no ano anterior mal passaram de quatro bilhões de dólares.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ai ó que V, Ex•
comete um grande equívoco e, principalmente, como um grande
nacionalista que é, V. Ex• sabe que o aumento das exportações das
nossas manufaturas se estâ a fazer com o sacrifício dos brasileiros
através de subsídios. Só no ano passado, e isto foi reconhecido pelo
Governo, contribuímos com mais de 60 bilhões de cruzeiros para
subsidiar esses produtos, porque não tenho tecnologia, não tenho
uma capacidade gerencial, não temos produtos a preços competitivos no mercado externo e temos que subsidiar. E na hora cm que o
Governo Federal subsidia quem, é que está arcando com c:sse ânus,
nobre Senador? f:: o povo de Alagoas, ó o povo do seu Estado, é o
povo brasileiro.
Veja V. Ex• que o automóvel "Fuque", produzido aqui no Brasil, com matéria-prima brasileira, com o sacrifício e o suor do trabalhador i: exportado para os Estados Unidos e lá vendido por menos da metade do preço. Por qui:? Porque esse automóvel ó sub>idiodo, porque os subsídios no setor, na faixa de veículos, vão até: 64%.
Indago a V. Ex•: essa é uma politica correta? O pobre a trabalhar para o rico? O pobre n subsidiar o rico, nobre Senador?
Aí está um dos grandes erros. Em razão dessa politica tivemos
qw: importar tecnologia cm ritmo crescente e hoje estamos t.:m gran·
de dependência. Veja V. Ex• que o índice do balanço de pagamentos, maior que da importação do petróleo, é exatamcntc o de st.:rviço. Por quê? Porque o volume de tecnologia importada, que inclusive influencia nos nossos hábitos, nu nossa cultura, é uma tecnologiu
que vem de fora.
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL) tecnologia, ó por causa dessa importação ...

Se importamos

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa. Fazendo soar a
campainha.) - Nobre Senador Evclásio Vieira, lembro a V, Ex•.
que o Congresso Nacion<tl estú convocado para umu sesst10 a realizar-se às IS horas c 30 minutos. Portanto V. Ex• dispõe de 6 minutos, improrrogúvcis, para concluir o seu discurso.
O Sr. lulz Cuvnlcantc (ARENA- AL)- V. Ex• permite que
cu termine meu aparte, nobre Senador'?

•

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl. (S~·çilnll)

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Pois não. Gosta·
riu de ouvir todos, mas vou pedir apenas pura ouvir o meu querido
amigo, querido colega, Senador Luiz Cavalcante.
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL) - Se importamos
tecnologia, como disse o eminente colega, c esta importação é um
malefício, não esqucçnmos que ela tem tambí:m seus benefícios. Está
nos jornais de hoje, vistosa notícia de que roram encomendados
quatro petroleiros de fabricação nacional por empresa da Inglaterra.
de quem, hú pouco tempo, comprávamos navios. Foi, portanto, a
importação de tecnologia que nos permitiu absorver tecnologia,
para que hoje estejamos exportando as nossas máquinas c a nossa
própria tecnologia. Muito obrigado a V. Ex•.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- f: verdade. Ago·
ra, resta saber se, colocando na balança, a importação dessa tecnologia a alto preço, se isso í: mais conveniente ao Brasil, ou deixar de
exportar quatro navios, mas não ficarmos subordinados à situação
que nos encontramos hoje? V. Ex• sabe que o Governo está
inquieto, porque não encontra uma solução para sair do caos econâmico em que nos encontramos, e vendo caos social se ampliando.
O Sr. Orestes Quércia (MDB - SP) aparte de apenas trinta segundos?

Permite V. Ex• um

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Pois não.
O Sr. Orestes Quércia (MDB- SP)- Só para lembrar, com
relação ao que levantou o nobre Senador Luiz Cavalcante sobre aso·
· ber.ania brasileira, atingida cm razão dos compromissos econàmicos
do Brasil, o aspecto relativo aos contratos de risco. Os próprios
Ministros Mário Henrique Simonsen e Shigeaki Ueki admitiram.
através de declarações à imprensa, que houve pressões internacionuis, dos grandes capitais estrangeiros, dos banqueiros grandes
credores do Brasil, no sentido de que o Brasil aceitasse os contratos
de risco. Os próprios Ministros admitiram que, houve pressão, e o
Brasil a ela se submeteu. Justamente por isso surgiu aqude problema
seriissimo, quando o Senador Virgílio Távora disse aqui: "N-ã-o, o
Governo não vai assinar os contratos de risco". E, à noite, vimos, nu
televisão, o mesmo Senador Virgílio Távora afirmar: "Hoje, n-ã-o".
No entanto, no outro dia, o General Geisel autorizou u assinatura
dos contratos de risco, pressionado. E a pressão foi reconhecida
pelos seus Ministros.
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No entanto, Sr. Presidente, contamos, apesar de ~udo, com
inúmeras iniciativas, em diversos campos, us quais podem
deslanchur a partir de um pequeno apoio, graças ao descortino de
inúmeros brasileiros que durante todos estes anos acreditaram que
as soluções para o Pais deveriam estar dentro do seu próprio territó·
rio.
f: deste ponto que devemos partir. Dispomos de condições para
a empreitada agropecuária, pois é vasto o território brasileiro,
apreciável a experiência de inúmeros patrícios nossos na produção
de produtos específicos, e sobretudo passamos ugoru u contar cum
um aliado na nossa luta em defesa de soluções nacionais, graças ao
convencimento de vários segrhentos nacionais, apesar de que os interesses contrários e precisamente fortalecidos nos últimos 15 anos
podem ser um obstáculo.
Mas o importante, Sr. Presidente, é ter em conta essas dificuldades, que já foram maiores e no entanto, ainda assim. foi a própria
agropecuúria que sustentou, na sua maior parte, o esforço do Pais,
rrente às - cada vez maiores - necessidades de pagamentos
externos.
Voltamos assim à 'questão da divida externa brasileira. Esta de·
verá continuar crescendo e maior deverá ser o esiorço agropecuário.
A partir disso é que devemos formular um quadro preciso de decisões c partir decididos em frente, pois que, embora não sejamos um
País essencialmente agrícola, o que í: uma imagem distorcida, temos
efetivas condições de sermos um Pais rico, integrado, graças à nossa
vocação agropecuária, sempre presente, e que se tentou, por inúme·
ras vezes, sem sucesso, porém, encobrir. (Muito bem! Palmas. O orador i: cumprimentado.)
ATO DO PRESIDENTE
N• 9, DE 1979

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe
conferem os artigos 52, item 38 e 97, inciso IV do Regimento Interno e de conformidade com a delegação de competência que lhe foi
outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n• 2, de 4 de abril de
1973 e tendo em vista o que consta do Processo n' 001289/79.
Resolve aposentar Aristhóteles Pereira Madruga, no cargo de
Técnico Legislativo, Classe "C", Código SR-AL-011, Referência 53, da Categoria Funcional de idêntica denominação, do Grupo
Atividades de Apoio Legislativo do Quadro Permanente do Senado
Federal, com base nos artigos !O!, item lil e 102, item l, alínea a,
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB- SC)- Mas, Sr. Presiden· da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados
te e Srs. Senadores, voltemos à própria Mensugem do Congresso com os artigos 403, item 11, 404, item I, 392, § 4•, da Resolução SF
Nacional antes citada. À mesma página 46, que analisa o "controle n• 58, de 1972, artigo 405, itens li e iii,§§ I' e 2• da mesma Resoluda innação e dos preços", 'ncontramos uma explicação pura :1 alta ção alterado pela Resolução SF n• 30, de 1978, combinada com a
de preços no ano de 1978 - os problemas climáticos enfrentados Lei n• 1.711, de 28 de outubro de 1952, com proventos correspon·
dentes à Referencia 57, da Classe Especial da mesma Categoria Fun·
pela agropecuária no inicio do ano.
Nu verdade, faltou sempre a coragem de encarar de frente um cional e a gratificação adicional a que faz jus, nos termos dos artiproblema de extrema importüncia, sem apelos a fatores e:~ternos gos 3• da Lei n• 5.903, de 9 de julho de 1973 e 10 da Lei n• 4.345, de
26 de junho de 1964, observundo-se o disposto no artigo 102, § 2•
nem à supervulorização de adversidades climáticas.
Sr. Presidente, apesar de tudo, as diretrizes npreseo.:adas à Nu· da Constituição.
Senado Federal, 18 de abril de 1979.- Luiz Viana, Presidente.
ção pelo General João Baptista Figueiredo ressaltam que "a produ·
ção rural brasileira ainda não utingiu -etupa de desenvolvimento
ATA DE COMISSÃO
compatível com o potencial dos recursos naturais do Pu is".
COMISSÃO
DE FINANÇAS
Qual a solução encontrada pura u matéria?
A de afirmar que ainda niio é o momento de enfrentar o proble·
'i' REUNIÃO, DE INSTALAÇÃO, REALIZADA
ma? Não, as diretrizes do General Figueiredo sustentam n necessidaEM 14 DE MARÇO DE 1979
de de privilegiar "a agropecuúriu como setor prioritário du ecoÀs
dez
horas
do
dia quatorze de março de mil novecentos c senomia".
tenta
e
nove,
nu
Sala
Clóvis
Bevilúcquu, presentes os Senhores Sena·
Diante disso, a nossa posição é de expectativa, porqu.:nto
somente agora, depois de 15 anos, se começa a pensar sobre tão im· dores Tuncrcdo Neves, Amaral Peixoto, Cunha Lima, Vicente Vuo·
lo, Mendes Canale, Affonso Camurgo, Dinurte Mariz, Suldanhu
portante problema.
Sabemos que para isto csuamos, a longo prazo, bastante Dorzi, Jutuhy Magalhues, Mauro Benevides, Lomunto Júnior, Jorge
desarmados, pois os recursos financeiros c humunos r0rnm todos, ou Kulllrne c José Guiomard, l'címc-sc u Comissão de Finunçus.
quase todos, aplicudos em outros sctorcs, nem sempre com um apro• RcpuhJkmJo ror ter ~ardo cum incorrc~;ôc~ nu l>CN-11, r.k .J 1·.1· 79.
veitamento que se possa pelo menos considerar ruzoúvcl.
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Deixam de comparecer, Arnon de Mcllo, Teotónio Vilela, Ro·
Após proclamar eleitos Presidente e Vicc-Presidr.:ntc, n:spcctivaberto Saturnino, Amaral Furlan e Pedro Simon.
mcntc, os Senhores Sl!nadorcs Cunha Lima e Tancrcdo Neves, o
Assumindo a Prcsidéncía, conforme preceitua dispositivo regi- Sr. Presidente eventual convida o primeiro a assumir a dirccào dos
mental, o Senhor Senador Amaral Peixoto declara abertos os traba· trabalhos.
lhos c comunica que a presente reunião tem como escopo a clciçiio
Ocupando a Presidência, o Senhor Senador Cunha Lima agra·
do Presidente c do Yice-Presidcntc da Comissuo.
Em seguida, o Senhor Presidente ordena sejam distribuídos as decc a honra com que foi distinguido e manifesta a sua disposiçiío de
e:<t::rcer tão elevado cargo em estreito entendimento com seus compu·
cédulas e designa escrutinador o Senhor Senador Mendes Canalc.
nheiros.
A contagem de votos apresenta o seguinte resultado:
PARA PRESIDENTE:
Senador Cunha Lima . . .. . . . . . . . . .. .. . . . .. .. . . . . li votos
Senador Amaral Peixoto , .. , , , , , , , . , , ... , , , .... , , I voto

Para Yice-Prcsidcntc:
Senador Tancredo Neves , , , , .. , , , , , . , .. , , , ... , . . li votos
Senador Amaral Peixoto .. . . . . . . . .. . . . . . .. . .. .. . . I voto

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu,
Cãndido Hippertt, Assistente da Comissuo, a presento Ata que, lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidcntee demais Membros.
Cunha Lima, Tancredo Neves, Amaral Peixoto, Vicente Vuolo,
Mendes Canale, t\ffonso Cumargo, Dinarte Mariz, Saldanha Derzi,
Jorge Kalume, Jutahy Magalhães, Mauro Bencvides, Lomanto Jú·
nior e José Guiomard.
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LIDIRANÇA DA AliNA I DA MAIOIIA
Uder
Jorbo1 Ponorlnho

Vlce-Uder••
Aloytlo Chave•
Jo•• Lln1
Aderbal Juremo
Lamento JUnlor
Moocyr Dollo
Murllo Bodaró
Saldanha Deni

3•-Secretárlo
Lui1 Viana (ARENA- BA)

Lourivol Bopti1to (ARENA- SE)

1•·Yic•·Pre•ldente
Nilo Coelho (ARENA- PE)

4•·Secretárlo

LIDIIANÇA DO MDI I DA MINOIIA

Ga110o MUller (ARENA- MT)

Lld•r
Paulo Brouard

Dinarte Mari:r (ARENA- RN)

Vlc•·Lid•r••
Suplente• de Secretário•

Alu.ondre Costa (ARENA- MA)

Jorge Kolume (ARENA- AC)
Ber.edito Canelo• {ARENA- MT)
JoOo Bo1c0 (ARENA - AM)
Po1101 Porto {ARENA - SE)

2•·5ecretárlo
Gabriel Hermes (ARENA- PA)

COMISSOES

Oiretor1 Jo'* Soar•• de Oliveira Filho
Locol1 Arexa 11- T•rrea
Telefon111 223·62«e"22!i·850!i- Romoil193 e 257

Henrique Santillo
Humberto Lucena
Marcai Freire
Mouro Benevidn
Or11t11 Ou•rcia
Pedro Simon
Roberto Soturnino

Titulares
1.
2.
3.
41.

Mendet Canele
Jo .. Lln1
JoOo BoKo
Vicente Vuolo

Suplente1
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Alberto Silva
3. Almir Pinto

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (COF)
(11 membro•)
COMPOSIÇÃO

Pre1ldenfl1 J••" Freire
Ylc•Presidente1 Lcboro Barboza

MOI
A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES

Chefe1 Cldudio Cariai Rodrlgu11 Costa
Locolt Anexo 11- T•rreo
Telefonet 225-8.50!1- Ramais 301e 313

1. Evandro Carreira
2. Agenor Maria
3. Mauro Ber.evld11

COMISSÃO DE CONSTITUIÇ.I.O EJUSTIÇA- (CCJ)
(1.5 membro1)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Pre1ldente1 Henrique de La Rocque
1'·Yice·Pretidentet Aloy1lo Chove•
2•·Vic•Pre1ldente1 Hugo Ramos

Suplomoo
A. NA

I. Po~~oos P6ttD
2. Benedito CDMial
3. Pedro Pedi'OIIMIR
Ja•• Lln1

••

I. Evelchio Vieira
2. LeitoChaW1
3. Jo•• Richo

1. Jutal>y ..........
2. AHon• Camargo
3.JoOoC-

"""

1, Agenor Mario
2. Amoral Peixoto

Anhtenlet Sonia Andrade Peixoto - Ramol307
ReuniOn Ouortol•felrat, (11 1OtOO horo1
Loco1 1 Sola "Ruy Borbo•o"- An11o 11- Romol•621 e 716

COMISSÃO OE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)
(7 mombro1)

Suplent11
ARENA
I, Henrique de Lo ROcque
1, Lenolr Vergo•
2. Helvldlo Nunes
2. Jotlo BoKo
3, Almir Pinto
3. JoM Sarney
41, Aloyalo Cha....l
4. Milton Cobrai
.5. Aderbol Juremo
!i. Bernardino VIana
6. Murilo Bodoró
6. Arnon de Mello
7, Moacyr Oallo
8, Amoral Furlon
9, Raimundo Parente
MOB
I. Cunha Limo
I. Hugo Ramal
2. Tancredo Nev11
2. Leite Chavet
:J. Dirceu Cordo10
3. Lozoro Borbozo
Nel1on Cornelro
~. Paulo Bronord
6. Franco Montoro
Titular••

..

COMPOSIÇÃO

Prelident11 Mondei Cano I•
Vlco·Prelidenllt Ao•nor Morltl

Titulare•

1. Je•" Freire
A11htente1 Carlos Guilherme Fan..co - Roma1676
Reuni6e11 Terços•feira•, as 10100 horas
Locol1 Solo "Cióvll Bevilócquo" - Ar11ao 11- Ramol623

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)
(7 membro•)

Titular••

1. Morco1 Freire
2. Humberto Lucena

Anillente1 ,Mario Helena Bueno BrondOo- Ran1nl 305
ReunlO•n1 Ouorlal•felrol, 01 IOtOOhoral
local. Sala "Cio..,l~ Bevlll"'r.quo"- Anuo 11 -- Romnl623

2. Jo6a BoKo
3, Pa1101 POrto
4, Saldanha Oer:rl
5. Affonto Camorgo
6. Murilo Badoró
7. !Wnedita Ferreira

1. Itamar Franco
2. Ló1oro Barbo1o
3, Adalberto Seno
4. Mouro Benevldet

Suplente•
ARENA
1. Jo" Gulomord
2. TortO Outro
3, Bendito Canelas
4, Moacyr Dolla

MOI
1. Henrique Sontlllo
2. Roberto Saturnlno
3. Gllvan Racho

A11lstente1 Ronoldo Pacheco de Oliveira- Ramo1306
Reunlltl11 Qulntat•felros, Os 10100 horas
Local1 Sola ''Ruy Barbo1o"- Anexo 11- Ramais 621 e 716
COMISSÃO OE ECONOMIA- (CE)
(11 membro•)
COMPOSIÇÃO

Presldente1 Itamar Franco
Vlc•Pre•ldente1 Roberto Saturnlno

1. Arnon de Mello
2, Bernardino Viana
3. Jo•• Lln1
~. Jeuà Freire
~. Milton Cabrul
6. Benedito Canelo•
7, Lulz Cr.~valconle

Suplent11
ARENA
1. Helvldlo Nun11
2, Alberto Silvo
3. Benedito Ferreiro
4. VIcente Vuolo

MOB
I. flobtrto Soturnlno
2. Itamar Franca
Marcai Fr<tke
l)edro Simon

1. Jo.a Rlcho
2, Or11to1 Cuirclo
3. roncr•do Nevu
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Anhtentt1 Daniel Rtil de Souro- Romai67S
Reuni6tU1 QuartOI•ftirol, Cn 10J30 hora1
locah Sala "RUy Borbo1o"- Anuo 11- Ramoi1 621 e 716

COMISSÀO DE EDUCAÇÀO E CULTURA -(CEC)
(9 membro•)

I. Franco Montara
2. Humberto Lucena
3. Jai1on 8arreto

MDB
I. Nel.an Carneiro

2. Marco1 Freiro

Ani1fentth Daniel Rei• do Souza - Romol 67.5
Rouni6t11 Ouintol·feiras, ál 11100 hora•
Locoh Solo "Cióvi1 Bevilacqua"- Anuo 11- Ramal 623
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MDB
I. Paulo Brouard

1. Marco• Freire
2. Mauro Ben.vid11
3. Leite Cho~11

2. Nel1on Carneiro
3. Itamar Franco
4. Jol6 Richo
S. Amoral Pei•oto
6. ToncrtdoNeves

Anistente1 AnMnio Carlo1 de Nogu•iro- Romol675
Reuni6o11 Torçai-f•iral, 01 11100 horo1
Locah Sala "Ruy Borbo10"- Anuo 11- Romoi1621 e 716

COMPOSIÇÃO
Prt~idanteJ Jollo Colmon
Vice·Pre•idente1 Jutohy Mogalh611

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA -(CME)

(7 mombro1)
Suplenttl
ARENA
1. JoléLin1
2. Arnon de Mtllo
3, Jorge Kalumt
4, Pedro Ptdrouion

Titularei
I. Jo6oColmon
2. Tar~a Outro
Jutohy Mogalhóts
Aloy1io Chovei
S. Adorbol Juremo
6. Jo" Sarney

'••·

COMPOSIÇÃO

1. Marco• Frtirw
2. Gilvon Rocha

1. Adalberto Seno
2. Evelasio Vieira
3. Franco Montara

Aniltente1 S6nio Andrade Pei•oto - Ramol307
Reuni6111 Quinto•·feiral, àl 10100 hora•
Local1 Solo "Ciovi• Bevilocquo" - Ane1o 11- Ramol623

COMISSÃO DE FINANÇAS -(CF)

(17mtmbrol)

1,
2.
3.
4.

Luir Cavalcante
Milton Cabral
Alberto Sil~a
Arnon do Mttlo

\, Dirceu Cardo10
2. Itamar Franco
3. H•nrique SantiUo

Suplenffl
ARENA
I. AHan~a Camargo
2. Jo6o Calmon
3, Jutohy Magolhll11
MDB
I. GilvanRocha

2. Roberto Soturnlno

Ani1tente1 Rona!do Pacheco de Oliveira - Ramal 306
Reuni1M11 Quorto•·f•ira•, 01 11100 hora•
Locol1 Sala "Ruy Barbo1a"- Ane•o li- Ramoit621 o 716

COMPOSIÇÃO
COMISSÃO DE REDAÇÃO -(CR)

Pre•idente1 Cunho Limo
Vice·Pre•idente1 Tancrtdo Ntvtl
Suplentts
;.RENA
1. Saldanha O.nl
2. Mend11 Conolt
3. Henrique de La Rocque
4. Jeno Freire
S. JoléSarnlt)'
6. Milton Cobrai

Titulare•
1.
2.
3.
4.

S.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Raimundo Parente
JoM Guiomord
Arnon de Mello
Lomanto Júnior
Affon.a Comorgo
Vicente Vuolo
Alberto Silvo
Amoral Furlon
Jorge Kolume
Jutohy Mogolhóll
Teotónio Vilela

Presidtnte1 Gilvon Rocha
Vic•Prt1idonle1 Honriqut Sontillo
Titulare•

Suplent.1
ARENA

I. Lomonto Júnior
2. AlmirPinto
3. Alberto Silvo
Jose Guiomord

••

MDB

I. Gi\van Rocha

Ani1ttnt.1 Cario• Guilhermt FonMCa - Romal676 ·
Reunit..11 Quinto•·feiral, 01 10130 hora•
Locol1 Sala "Ruy Barbo.a"- An11o 11- Ramoi•621 e 716

COMPOSIÇÃO
COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL-(CSN)
(7 membro•)

Pre&idente1 Dirc•u CordoUl
Vic..Prelident•l Adalberto Seno

COMPOSIÇÃO

Tltularll
1. Tar10 Outra
2. Saldanha Deni
3. Mond11 Canele
1. Dirceu Cardo10
2. Adalberto Sena

1. Paulo 8rouard

2. Marco• Freire
3. Laroro Barbara
4, JoM Rlcho

Suplent11
ARENA
1, Jallo Calmon
2. Murilo Bodaró
3. Ja.. Sarney
1. Hugo Ramo•

Ani•t•nte1 Mario Thorero Mogolh6o1 Mo"a- Ramal 134
Reuni6o11 Qulntal•feiros, 01 12100 hora•
Local1 Sala "Clóvis Btvilacqua"- Anuo 11- Ramal 623

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES -(CREI

(1.5 membro•)

Auiltente1 António Cario• dt Nogueira- Romai67S
ReuniOe11 Quinto•·feirol, C:u9J30 horo1
Locol1 Sala "Cióvi1 Bevilócquo" - Ane•o 11 -Ramal 623

Prt1idente1 Jorge Kaluma
Mouro Banevide1

Vica·Pre~ldenteJ

Titulare•
1, Jorge Kolume
2. luir Cavalcante
3. Murilo Badaro
4. Benedito Ferreiro

Suplent11
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Amoral Furlan
3. JoM Guiomard
MO&

1. Mouro 8tnevid11
2. Agenor Maria
3. Hugo Ramo•

1. Cunho Limo
2. Jal10n Barreto

Ani1tent11 Carlo1 Guilherme Fan111ca- Ramal676
Reunióe11 Quarta•·foirol, OI9J30 horo1
Local1 Sola "Ruy Borbo1a"- Anuo 11- Romoi1621 e 716

COMPOSIÇÃO

Pro1id•nte1 Tar.a Outra
l'·Vice·Pr11idento1 Saldanha Dtnl
2'•Viet•Prt1idente1 LamantoJúnlor

COMISSÀO DE lEGISLAÇÀO SOCIAl -(ClS)

(9 membro•)

COMISSÃO DE SEkVIÇO PUBLICO CIVIL-(CSPC)

(7 membros)

COMPOSIÇÀO

Pre1idente1 Helvidio Nuncn
Vlce•Pr11idente1 Lenoir Vorga1
Tltulme1
I. lenolr Vnrga1
Holvidio Nunn
3. J•uO Frolr11
Moocyr Dollo1
l. H~nriquo d1, la kocque
6. Aloy1io Ct10VII~

'·
••

Suplenlol
ARENA
I. Jutahy Magolhlie•
2. Raimundo Parent•
3. Jaóo Cillmon
Benodlto Canela'

•.

•,

1. Jo.eRicha
'2. Adalb•rto S.no

2. Henrique Santillo
3. Joi~an Barreta

MDB

Cunha Lima
Toncrtdo Neve•
Roberto So1Urnino
Amoral Pei•oto
Pedro Simon
Mouro Benevid11

1. Saldanha Deni
2. Jorg• Kolume
3. Benedito Conelo1

(.5 m•mbros)

MDB

1.
2.
3.
4,
S.
6.

(7 membro•)

COMPOSIÇÀO

Titulares
MDB

COMISSÃO DE SAUDE -(CS)

Presldento1 Arnon do Mallo
Vice·Pretidenfol Alberto Silvo

Titulorll
I. Tono Outro

2.
3.
4.
5.
6.
7,
a.
9.

Bernardino Viana
Saldanha Denl
Lomanto Junlor
Mendo1 Canole
Toolónlo VIlela
Almir Pinto
lenolr Vargot
Ja•• Sarney

Suplenlll
ARENA
1. Aloy•lo Cho"'
2. Ad•rbal Juremo
3. Pedro Pedro•slon
4, H11nriqv• dt Lo Rucqun
S. JaM Cviom~rd
6. luil Covolcante

COMPOSIÇÃO

PrelldontoJ Evondro Carrolro
\1u•Pnuldtnlel Humberto luuna
Tltular11

Suplenttu
ARENA
1. Ralrnundo Purent&
1. 1\Hon.a Camorgo
~. Henriquft de La Rocqu•
2. Pedro P•dronl(lfl
3. U.rnmdino VIana
3. Aderbol Jur1tm1J
4. Alber1o Sil~a

,,
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MDB
1. Ore1tll Querela
2. E~tela•lo VIeira

1. Evondra Carreira
2. Humberto Lucena
3. Lazaro 8arbazo

Aulltenlet St.nio Andrade Pehtolo- Ramal 307
Reuni6111 Qulnto•·leirbl, tn9t30 hora•
Localc Sola "Ruy 8arbo1a"- Anuo 11- Ramai1 621 e 716

COMISSÃO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PúBLICAS -(CT)
(7 membro•)

~,\CHJ~,\1.

(Sct;!in li I

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
EDE INQUERITO

Suplente•

Thuloru

ARENA
1.
2.
3.
4,

Benedito Ferreira
VIcente Vuolo
Pedro Pedroulan
Alfan1o Camorga

1. Evandro Carreiro
2. Lazaro 8orbo1o
3. Ore•te1 Qu•rcla

1, Pana• P6rla
2. Lamento JLinlor
3. Alberto Sll~ta

ComluOel Tem pararia•
Chefet Ruth de Souza Ca1tro
Locolt AneJCo 11- Térreo
Telefonet 22:1·8.50.5- Romol303
1) Comln6e1 Temparória1 paro Proleta• do Congreuo Na·
clonai
2) CamlnOil Temparárlol poro ApreclaçOo de Veto1
3) ComlnOI\ E•pedal1 e de Inquérito, e
.t) Comlu~o Ml1to do Projeto de Lei Orçamentaria (ar!. 90
do Regimento Comum).

1. Leite Cha~tel
2, Agenor Mario

COMPOSIÇÃO

Anl•tenlet Ronoldo Pacheco de Oll~telra - Romol30ó
ReuniOe11 Terça•·felro1, tn lOtOO hora•
tocolt Solo "Ruy 8orbo1o"- AneJCa 11 - Ramall 621 e 716

Pre1identer Benedito Ferreiro
Vice·Pre1ldenter VIcente Vualo

Anl•t•ntes de ComluOe11 Horoldo Pereira Fernandes - Ao·
mol6741Alfeu de Oll~teira- Romal67.t, Clelde Maria 8, F.
Cruz - Ramal .5981 Moura Lop11 de So - Ramal 3101 Lei lo
teiYal Ferro Co1to- Romol314,

SENADO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE C0:1ISS0ES
SERVIÇO DE COMISSÕES PEru1hNENTES
HORARIO DIIS REUNIÕES DIIS COMISSÕES PEru·~NENTES DO SENI\DD FEDERIIL
PAnA O ANO DE 1979

SAL A S

ASSISTENTE

RUY BI\REOSA
namais-621 e 716

RONALDO

C.A.R.

CLOVIS BEVIL~CQUA
Ramal .. 623

GUILHERME

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
nrunais-621 o 716

SONIA

ll:OO

c.n.E.

RUY BIIRBOSA
namais-621 e 716

ANTONIO
CARLOS

C.E.C.

CLOVIS BEVIlACOUA
Ramal - 623

SONIA

HORI\S

QUARTA

c.D.F.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 7l6

RONIILDO

09:30

C.S.N.

10:30

c.s.

RUY BARBOSI\
Ramais-621 e 7l6

GUILHEru~E

11:00

C.L.S.

CLOVIS BEVILf.CQUA
Ramal - 623

DANIEL

12:00

C.R.

CLOVIS BEVIlACQUA
Ramal - 623

MI\ RIII

HOniiS

TERÇA
C.T.

10:00

C.C.J.
·lO: 00
C.A.

SAL A s

HORIIS

QUINTA
C.F.

09:30

10:00

ASSISTENTE

RUY BIIRBOSA
Rrunais-621 e 716

GUILHERME

CLOVIS BEVIL~CQUA
Ramal - 623

MI\ RII\

RUY BI\RBOSI\
Ramais·62l e 716

SONII\

IIELENA

10:30

C.E.

RUY BARBOSA
Rrunsin-621 e 716

DANIEL

ll: 00

C.M.E.

RUY BI\RBOSA
Ramais-621 c 716

RONI\LDO

S AL AS
CLOVIS BEVILACQUA
Rrunal - 623

ASSISTENTE
A!1T0~IO

CARLOS

THEREZA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção 11
ANO XXXIV- N• 03Z

SEXTA·FEIRA,20 DE ABRIL DE 1979

BRASILIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 19, da Constituição, e
eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•001, DE 1979
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.640, de 20 de novembro de 1978, que
"acrescenta parágraf11 ao art. 6• da Lei n• 4.947, de 6 de abril de 1966, e dá outras providências".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.640, de 20 de novembro de 1978, que
"acrescenta parágrafo ao art. 6• da Lei n• 4.947, de 6 de abril de 1966, e dá outras providências".
Senado Federal, 19 de abril de 1979.- Senador Luiz Viana, Presidente.

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
eu, Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 006, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Ourinhos, Estado de São Paulo, a elevar em
Cr$ 65.364.000,00 (sessenta e cinco milhões e trezentos e sessenta c quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Durinhos, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da
Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em
Cr$ 65.364.000,00 (sessenta e cinco milhões, trezentos e sessenta e quatro mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar operação de crédito de igual valor, junto ao
Banco do Estado de São Paulo SfA, este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação- BNH, destinado à execução de obras do Projeto CURA, naquele Município, obedecidas
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de abril de 1979. -Senador Luiz Viana, Presidente.
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StlÍI•Itlri 2Ó

.Fíi~o ~ab~r q~~ d Seriado F.i::dei'iii llpfovou, rios lermos do iirl. .42, indsô vi, dâ CoHsUillii;fto: e
eu, Lulz Vliiriâ, Presidente, proriitilgo íi ségUiiile
RESOLUÇÃO N9 1107, OE Í9"Í9

. . .~ütol'\zíi a.Prefêiiü~a Müil\djiai cie Limeira; imaiio ile sio Piiillo; iili''l"f'
e\et~r elii
·· '•_r·
...n
,u !! t~ntos
e seteiila crüzelros e niiveütá e dois c~íitílvôsi ii moiltiiiilé ile suií ilíViâii côHsoliildâii;
-·• -lhe- :.-.;i ., ..n ,... ,.. · .. ~,. · "..:.....: ~uiux··-~- ...... , .... · ....... · ~. '·'Ht · ·· .... · • '''11·
t....r»
tui.'~.'":;t !U~7M ~.;er.,ü i: ih~· !...... ~~-"' qu::,:ooe:!~ . o~ e ~ete
e no'I e m... ,

1

. Art. 19 .~.a Prereitlira Munidpiii de litiidrü, Esltido de s.ho .PilUio, Hodermos do í!fL 29 dtt
ResoiUÇilo N .93, de 11 ae oU,~ilbro de J976; i:lô Seiüido Federal, íiUlorliâdti â elevili· eiti
crs tot.479.570,92 (ciinlo eum milhões, qUatroceHlôs.e.seienlne nove mil •. qülnlieiilos. e seleHiàcruzelros e iiôv~i1tii ~.dois ceHiílvos) OmôHtiiijiede sUa ~!vida coi1~olld@ii 1 ti fi Iii. de. qUe possíi ~ontriliilr
um empr!Stlmo de ll!~ill valor, Jilhio ao, ~.iHico .dô Es\~d~. de são Pâtilo ~/A, este iiíi cl41ihailde ae
agéhle fiHâncelro ao Banco Níidoníil ~a Hit~itm;!l.o....:. BNH, desiiHiido uo fiHíiHcliiliicHtô de o~ras do
ProJeto cURA, haijlieie MuBidpio, obéd~ddas as c8HdiÇões udthiiidas ~cio Banco tenirill do Briisli
nó rêspeciivi) pro.cess9. . . .
... . .
.. , . . . . ..
ArL 29 Esta ResoiU i!ô eHtra eiri v!íi<:>r Ha dali! C! e süí! · u~licâ' !lo.
seiüido F'~d~rai. 19 d~ iiilrii de i 979 . .:: sefiiidor i.mf MJii~. Pr~sideiiie.
. Faço siib~tqüe o SchíidOF.cderi!l iiprôvoU, Hos lehrlôs do ilrL ~2. inciso vi, díi Corisilliliçtio, e

eti, Lülz Vliiilil; Ph!siCieHte, promUiiJô il segUinte

REstitlJÇ.\o Nii llllíi; DE í~79

Alltori2íl.íi .Pr~h:lliirii Müni~i~ai iie toxim; E:siaiio ii~ 1\.iii!o Gross~ cio süi, li
ele,íir ~iii tri 22.!üô:lloô;tiíl (vi~te e dois miiHiles e ijUíiiiieniiis mii crUzeiros) o iiiiin~
tàílte iie sli~ dividii ~~iliiOiiaada.

ML 19 ~ ii Pr~feltUra MUHiclpai de Coxim; ~slíidO.tH: Mille Qros~o H8 SUl; lias !e~.thos do
ari. 29 dâ ResoliiÇilo n' 93, de 11,, de oUtubro de 1976., do seHiHI.o Fedetill; aili0Hi:ild4 :i .elevâr e,ln
crs 22.5oo.ooo,oo (vliite e dois milHões c: qtiiHHenlôs ii!il crUzeiros) o irioiii4Hte de sü~dlvldli corisolidadâ, a fim di: qUe possa côhlraliü Um empré~Uitto de IgUal villbr,J.Uhlo ~o B.ll~co do Esi~d.o ~e tyttito
mosso s; A, este Hli qUalidade ac: âgeHic: l1Hilhct:iro do Bahco Nüciotiül dü Hlililüiçilo -. Bf':lH, di@·
nado. ao fiiiaiici.âint:hto de projelos c .alivldudes iiü área. d.c: lrifru:estrlituhi Urlitiiia, obedi:cld!ls as
condiÇões iidmlllda~ pelo Baricô tenlHil dô ârasll Hô respedlvo processo.
Art.29 .Es.iu Resohlç1lo c:.ntrti i:tJ:i vlgor_iüidiltd de sua P,UI:illc~Çü(i: .
Séhadô Federal, 19 de abril de 1979 . ...::. Senador Luiz Viài!a. Ph:sldeHte.

süMAiHo
1- ATA DA

4i• SESsi\b, ÊM

i9

i:lE: ÀBiiíi. ÍlE: i979

I. I- ABERTURA
I.~- EXPEijl ENTE

iHicriiiiciiiHlii

ij;, hi~B8illüiji~u~â~s

üssiiiü~as cm Londres; cm

Maiiitliiüs pôr siilélili:,
13 Hc üofit d~ 1978.

i .:i.2 - Pürcccreo

Íl"Ji'rc•iiii·.i il.i .í[·~iiliii<.• iiiâiiÍriéi.<:
1.2.1 - oricici dó sr. 1•-S<crelJrii. ilii caiiiiir~ tlii" bciiüliia<;;
Enraminhmido à ml.tân do Srnàdo àiirógràji> do .<i•i:iciliii• prn· .. . ...,. M<Hs~li~iii iii ii;1~ (iii. 41(79, .iiü ofis~iriJ, dó se· lioi
PrcSidciili: dii R<H~hllcii, foiiiiiiHil i1o scHliclo Fc.tlerlil si:Jii iil'rc·
j1•ru:
leiiühi. Muiitclp:il de ti\iiitiÇiiH tHAJ; üülaH1ildii ü. cl viir eiii
- ProJeto de becirêto lêglsiiitlvil ri• 3(79 (ii• 144;78, Hi1 m 63.RIIIi.lilill,lill, ti iiiliHiiiiili: de sUii dtvldii diHiolldd~ii.
Cilmürií dus Ocpuliídos), <JUc ujlrim\ ostexlos dn Cuhveii~uo Iii·
...,. Í'ilijcl<i de Lei d1i tniiiiihl. ii o i2f1R. (ii• 2.234-C/76; lüi
têrnuclonhl de telecoiiiüiilcuções Muiltliiui~ por Siilóllle - Cii~,; di: iiflsêiiij, i[li ciicicsi:i:Hia § 2' :io li H. 3tí8, dü cliJigo ti vil

ti.;MARSAr, c do Acordo Opeiúéluriiil sühre ii Orgiiillúiçun

(Lei ii'

J.IJ71, de I• llc Jiiiiilrií

ai: 19161.

Abril de 1979

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl. (Soçio III

-Oficio n'' S-24/78 (n• 55-P/MC/7H, na origem), do
Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, cópias das notas taquigrálicas e do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n• 89.520-5, do Estado de São Paulo, o quul declarou a inconstitucionalidade do art.
166 da Lei n• 1.066/75, de 30 de dezembro de 1975, do Município paulista de Chavantes.
1.2.3- Comunicaçiio da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
IH horas c 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.

1.2.4- Leitura de projetos
- Projeto de Resolução n• 16/79, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que reconhece como serviço de cooperação interparlamentar o Grupo Parlamentar de Língua Francesa.
-Projeto de Lei do Senado n• 70/79, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera a redução do art. 184 da Lei n•
I. 711. de 28 de outubro de 1952 (dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União).
- Projeto de Lei do Senado n• 71/79, de autoria do Sr. Senador Franco Montara, que restabelece a autonomia dos sindicatos de estivadores na distribuição dos encarregados de dircçt10 c
chefia nos serviços de carga e descarga, revogando o art. 18 do
Decreto-lei n• 5, de 4 de abril de 1966.
- Projeto de Lei do Senado n• 72/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quércia, que isenta do Imposto de Renda o 13• salário.
1.2.5- Discursos do Expediente
SENA DOR ORESTES Qi.JERCIA - Proposta de emenda à
Constituição, que encaminhará à Mesa, dispondo sobre autorização para funcionamento de rádio e televisão.
SENADOR BERNARDINO VIANA- Apelo aos Srs. Ministros do Interior e das Minas e Energia, no sentido da concessão
de apoio técnico e financeiro à ELETRONORTE na execução do
estudo de viabilidade do aproveitamento do potencial energético
da bacia do Xingu.
SENADOR MAURO RENE VIDES- Necrológio do Deputado Estadual José Paulino Aguiar Rocha.
SENADORES I/ENRIQUE DE LA ROCQUE c LEITE
C Hti VES, r<spectivamente, pelas Lideranças da ARENA e do
M DB - Tmnscurso do aniversário de nascimento de Getúlio
Vargas.

1.2.6 - Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n• 73/79-Complementar, de autoria do Sr. Senador Humberto Lucena, que acrescenta parágrafo
ao art. I• da Lei Complementar n• 5, de 29 de abril de 1970 (Lei
d;IS Inelegibilidades).
- Projeto de Resolução n• 17/79, de autoria do Sr. Senador
Itamar Franco, que altera o Regimento Interno do Senado
Federal.
1.2.7- Requerimentos
- N• 99/79, de nutoriu do Sr. Senador Henrique de L~
Rocque, solicitando o sobrestamento do estudo do Projeto de Lc1
da Cfunaru n• 88/78, que dú nova rcdaç(IO aos §!i 3• c 41' do
art. 2' da Lei n'' 5.5H4, de 25 Je junho de 1970, que diSpÕe sobre
norma~ til! Direito Processual do Trnbnlho, altera dispositivos dn
Consolidaçl\o das Leis do Tr:1balho, tlisdplintt a concessão c prcslad"w de assisténda :udid{lria na Justiça do Trabalho, c dú outras
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providêncius, a lim de aguardar o projeto de codificação da Legislação Trabalhista. ,\provado.
- N• IOOj7Q, de autoria do Sr. Senador Gilvan Rocha c ou•
tros Srs. Senadores, solicitando sejam destinados, no corrente
ano, períodos de Expediente de sessões para comemorações do
primeiro centenário dos nascimentos dos cientistas Carlos
Chagas c Antonio Cardoso Fontes. Aprovado.

1.3- ORDEM DO DIA
-Requerimento n• 81/79, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcriçiio, nos Anais do Senado Federal, da palestra proferida, no dia 30 de março de 1979, pelo
General-de-Exército Samuel Alves Correu, Chefe do EstadoMaior do Exército. Aprovado, tendo feito declaração de voto o Sr.
Senador Nelson Carneiro.
-Requerimento n• 87 j79, de autoria do Sr. Senallor Dirceu
Cardoso, solicitando o desarquivumento do Projeto de Lei do Senado n• 220/75, do Sr. Senador Paulo Guerra, dando nova redução uo art. I• da Lei n• 5.969, de 11 de dezembro de 1973, que
instituiu o programa de garantiu da atividade agropecuária. Aprovado, após usarem da palavra os Srs. Senadores Dirceu Cardoso c
Moacyr Dallu.
- Requerimento n• 88/79, de autoria do Sr. Senador Henrique Santillo, solicitando o desarquivumento do Projeto de Lei
do Senado n• 58/75, do Sr. Senador Vasconcelos Torres, queregulamenta a profissão de Sociólogo, e dú outras providencias.
Aprovado.
-Projeto de Lei da Câmara n• 34j78 (n' 3.551-C/77. na
Casa de origem), que dispõe sobre a contagem cm favor dos segurados do INPS do tempo de serviço público estadual e municipal.
Discussão adiada para a sessão do dia 4 de maio próximo vindouro, nos termos do Requerimento n• 101/79, após usar da palavra
o Sr. Senador Nelson Carneiro.
- Projeto de Lei do Senado n• 118/74, da Comissão do
Distrito Federal, que define os crimes de responsabilidade do Governador e dos Secretários do Governo do Distrito Federal, c dá
outras providências. Discussão encerrada, após usar da palavra o
Sr. Senador Dirceu Cardoso, voltando à comissão competente
cm virtude do recebimento de emendas em plenário.
1.4- DISCURSOS APÔS A ORDEM DO DIA
SEN,IDOR FRANCO MONTORO- Solidariedade ao jornalista Lourenço Diu féria, em face de sua condenação pelo Superior Tribunal Militar.
SENADOR CUNHA LIMA -Observações sobre a introduçõo do voto distrital no processo eleitoral do Pais.
SEN,IDOR NELSON CARNEIRO- Apelo em favor de
antigos funcionários do Serviço de Assistência c Seguro SociuiSASSE.
SEN,IDOR LOURIVtiL BtiPTISTA- Atuução desempenhada pelo ex-Governador Elmo Serejo Farias, cm prol do engrandt.:cimcnto de Brasiliu.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÔXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
2- ATA DA 42• SESS/\0, EM 19 DE ABRIL DE 1979
2.1- ABERTURA
~.2-

EXPEDIENTE

2.2.1 - Discurso do Expedlenlc
SENADOR EVANIJRO CARIIEIRA- Dia Ju ln<lio.
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2.2.2- Lellurn de projeto
- Projeto de Ld do Senado n• 74/79, de autoria do Sr. S~
nador Nelson Carneiro, que introduz alterações nu Consolidaçlio
das Leis do Trabalho. pura o fim de substituir a forma mensal de
pagamento de salários rela forma quinzenal.

- Cancclamcnlo da sessão do Congresso Nacional anteriormente convocada pura as 19 horas, c convocaçtLO de uma outra
pa'" amanhli, ias li horas, com Ordem do Diu que designa.
2.3- ORDEM DO DIA

cusslio os Srs. Senadores Evandro Carreira, Itamar Franco,
Jarbas Passarinho, Marcos Freire, Paulo Brossurd e Dinarte

Mariz.
2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIORES
-Do Sr. Senador Franco Montara, proferido na scssr10 de
4-4-79.
-Do Sr. Senador Gilvan Rocha, proferido na scssiio de
5-4-79.

-Parecer n9 57 f79, da Comissão de Constituiçt1o c Justiça,
negando a licença solicitada pelo Presidente do Surremo Tribunal
Federal, at'"vós do OITcio n•• 154, de 1979, para o prosseguimento
da Açiio Pen:ll Privada proposta pelo Sr. Aluizio Alves contra o
Senador Dinurte Mariz. Aprovado o parecer. ficando, portanto,
negada a licença solicitada, após usarem da palavra na sua dis- TES

~-ATA DE COMISS7\0.

5- MESA DIRETORA
6- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISS0ES PERMANE:"-

ATA DA 41~ SESSÃO, EM 19 DE ABRIL DE 1979
1~

Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura
PRESIDI!:NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA E NILO COELHO

ilS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE, PRESENTES
OS SRS. SENADORES:

INMARSAT e do Acordo Operacional sobre a Organização Internacional de Telecomunicações Marítimas por Satélite, assinados em
Londres, em 13 de abril de 1978.

Adalberto Sena - Jorge Kalume - Evandro Carreira Art. 2• Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua
Gabriel Hermes - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa Henrique de La Rocque- Helvidio Nunes- Mauro Benevides- publicação.
Marcos Freire- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Passos PortoMENSAGEM N• 355, DE 1978
Luiz Viana- Dirceu Cardoso- João Calmon- Moacyr Da\lnNelson Carneiro- Murilo Badaró- Franco Montara- Orestes
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso No.cion~~:
Qui:rcia - Benedito Ferreira - Henrique Santillo - Lázaro
Em con!ormldnde com o disposto no Artigo 44, Inciso 1, da
Barboza- Gastão MU\Ier- Vicente Vuolo- Mendes CanaleConstltulçflo Federal. tenho a honra de submeter à elevada conslPedro Pedrossian- Affonso Camargo- Jaison Barreto.
dernção de Vossas Excelências, acompanhados de Exposição de MoO SR. PRESIDI;:NTE (Luiz Viana) -A lista de presença acusa
o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. 1•-Secretário procederá à leitura do Expediente.

tivos do Senhor Ministro de Estado dns Relações Exteriores, os textos dn Convenção Internnclonal de Telecomunicações MnriUmns

por Satélite 1INMARSATI e do Acordo Operacional sobre a Orgunl-

znção Intemnclonnl de Telecomunicações Mnrltlmns por Satélite,

assinados, em Londres, em 13 do abril de 1978.
Bras\lla, 29 de setembro de 1978.

E lido o seguinte

~

Emesl<l

Gelsel.

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DTC/DAI/238/680.310131 DE 18 DE
SETEMBRO DE 1978, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DAS RELAÇOES EXTERIORES.

EXPEDIENTE
OFICIO

A Sua Exceléncln o Senhor

Do Sr. 1•-Secmário da Câmara dos Deputados, encaminhando à
revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 3, DE 1979
(N' J44/78,nn Calmara dos Dcputndos)
Aprova os textos dn Convenção Jntcrnnclonul de Tclccomunlcaçõcs Marítimas por Satélite - INMARSAT e do
Acordo Operacional sobre n Orgnnizaçuo Intcrnncionnl de
Tclccomunicuçõcs Marítimas por Sutélite, ussinudos cm Londres, cm 13 de abril de 197H.
O Congresso Nacional decreta:
os

Ernesto Gelsel,
Presldenl<> da República.

Senhor Presidente:
Tenho n honra de levar no conhecimento de Vossn Excelência
QUI!, no dia 13 de abril do corrente nno, taram assinados, em Lan ..
dres, respecUvnmente por representantes do Ooverno bro.sllciro c
da EMBRATEL, n Convençüo que cria a Organização Intcrnnclonnl

de Tclecomunlcnções Marltlmnli por So.tCilte IINMARSATI e o seu
Acordo Opcrnclonnl, de conformidade com nutorlznçlw de Vossa

Excelência, na Exposição de Motivos n.• DTC/DAI/DNU/106/680 .3
10131, de 14 de ubrll de 1077, deste Ministério.
2. Conforme Indicada nn nludldn Exposlçüo de Motivo/i, n
INMARSAT e o seu Acordo visam ao npetrtctçoamcnto dos servi ..

da ....

··

I nlt ·-

ços pUblicas de Lrnnsm!s.';ócs de mcnsur.cns mnritlmns. Inclusive
cm
m1tnn no mnr, bem

,\hrll de JIJ7'J

St:xta·fcira lll 971

3 Tendo l!ffi vista n natureza da ConvençfLo da JNMARSAT t
do Sl'll Ar.m·cto Operacional acima citados. é nccessâ.rln a nprovnçüo formal dos mesmos pelo Con~;"rr.sso Nacional, de acordo com
o dlsrosto no Artigo 44, Inciso I. da Constituição Federal.
4. Ncssa.'i condições, encaminho projeto de Mensagem Presl·
denclnl para que Vossa ExcclCncla, se assim houver por bem, sub·
meta os textos dos aludidos documentos it aprovação do Poder Lc·
gislatlvo.
Aproveito u oportunidade para renovar a Vossa Excelêncm, Senhor Presidente, os protestos do meu mnis profundo respeito. ,\,F. 1\zcrcdo da Silveira.
CONVENÇAO DA ORGANIZAÇAO INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICAÇOES MARlTlMAS POR SATeLITE 1INMARSAT1
PREAMBULO
Os Estados Partes desta ConvcnçfLO:
CONSIDERANDO o prlnr.iplo estabelecido na RcsoluGão l. 721
·XVI 1 da As:wmbléla G~rnl das Nações Unidas. de qut~ as comunicações por melo de satélite devem ser colocadas a disposição das
nações do mundo tão logo seja possível, de maneira global e lndiscriminada,
CONSIDERANDO as importnntcs determinações do Tratado so·
brc Principias que Regem as Atlvldndes dos Países na Explora·
ção c Utilização do Espaço, Inclusive a Lua e Outros Corpos Celestes, concluído em 27 de janeiro de 1967, c cm particular o Artigo
1. que declara que o espaço deve ser usado cm beneficio e no interesse de todos o.s países,
LEVANDO EM CONTA que uma grande proporção do comércio mundial depende de navios,
CONSCIENTES que podem ser alcançados grandes programas
quanto aos sistemas de segurança e salvamento marítimo, e ao enInce de comunicação entre navios e entre navios e sua administração, bem como entre a tripulação ou os passageiros a bordo, e pessoas em terra. através da ut111zação de satélites,
DETERMINADOS, para este !im, a prover para o beneticio
dos navios de todas as nações através da mais avançada e adequada Tecnologia espacial disponível, as !acll1dades mais eticlentcs e
econômicas possíveis consistentes com o mais ctlcicnte c agltativo
uso do espectro de radiofreqüêncla c das órbitas dos satélites,
RECONHECENDO que um sistema satélite marítimo compreende estações terrenas móveis e estações terrenas em terra, bem como o segmento espacial,
ACORDAM O SEGUINTE:

Para as finalidades desta Convenção:
1n 1 "Acordo Opernclonal" designa o Acordo Operacional sobre
a Or~;aniznção Internacional de Telecomunicações Marítimas por
Satélltl! !INMARSATI, Inclusive o seu Anexo.
lb) "Parte" designa um Estado para o qual esta Convenção tenha entrado em vla:or.
fel "Signntârlo" designa uma Parte ou uma entidade designada
segundo o Artigo 2 t 31, para n qual o Acordo Operacional tenha.
rntrado ~m vigor.

td1 "Segmento espacial" designa os sntélltcs e ns lacllldndcs c
equipamentos relacionados de rnstreamcnto, telemetria, comando,
contrai<~ c monitoração, nccessârios paru manter a operação destes
satélites.
lei "Segmento espacial da INMARSAT" designa o segmento cs·
pacinl de propriedade da INMARSAT ou arrendado por c!itn.
1t 1

"NAVIO" designa qualquer tipo de embarcação operando
no mar. Abran~;c, intcr alia, barcos tlpo hldrótllo, veiculas c co)chüo de ar, submcrsivcis. estruturas !lutunntc.s c plntntormas nao
p~rmn.ncnte.

!gl "Propriedade" dc.s!~nn qunlqucr colsa que- esteja sujeita
ao direito ele pnsse. inclu:live direitos contratuais.

2
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Artigo 3
Objetlvo

111 O objctlvo da Organização consiste cm estabelecer condições para o segmento espacial necessã.rlns no aperfeiçoamento dali
comunicações marítimas, com isto contribuindo para apel"!'etçoar
as comunicaçõc~ de socorro e de segurança da vldn humana no
mar, a eticlêncla c a administração dos navios, os serviços púbUcos de comunicações marítimas e os recursos da radlodetermtnação.
(2) A Organização procurará servir a todas as áreas em que
•
exista necessidade de comunicações marítimas.
131 A Organização funcionará exclusivamente com fins pa·
citlcos.
Artigo 4
Relações entre uma Parte e a sua Entidade Desh:nada
Quando um Signatário ê uma entidade designada por uma
Parte:
tal As relações entre a Parte e o Signatário serão regidas
pela lel doméstica apllcúvel.
lbl A Parte fornecerá as dlretrlzes e Instruções adequadas e
compativels com suas leis domésticas, garantindo que o Signatarlo
cumpra suas responsabllldades.
Ccl A Parte não responderá por obrigações criadas pelo Acordo Operacional. A Parte, contudo, fará com que o .Signatit.rto, ao
cumprir suas obrigações dentro da Orgo.nização, não atue de ma·
nelra a violar as obrigações que a Parte aceitou através desta
Convenção ou de acordos internacionais relacionados.
ldl Caso o Signatário se retire, ou sua participação como
membro se encerre, a Parte agirá segundo o Artigo 29 f31 ou
30 151.

Artigo 1
Definições

Artl~;o

121 o Acordo Opf!racional scrâ concluído de conformidade com
as determinações desta Convenção, c serit aberto para assinatura
ao mesmo tempo que esta Convenção.
131 Cada Parte dcvcril. assinar o Acordo Operacional, ou dcslgnari uma entidade competente, públlca ou privada. sujeita jurisdição da Parte, que assinará o Acordo Operacional.
•41 As administrações c entidades de telecomunicações poderão segundo a lei doméstica aplicável, negociar c estabelecer acordos' de tráfego apropriados com relação à sua utlllzação das facilidades de tclccomunlcnções oferecidas segundo estn Convenção
e o Acordo Operacional, bem como com relação ao:l serviços a serem prestados no ptibUco, iactlidaàcs, divisão Uc rcuUu,:, c ajust-:s
comerciais relacionados,

Aeorclo

como "a.

Artigo 5
Princípios Operacionais e Financeiros da Orp.nlzaç.ã.o
111 A Organização será !lnnncindn pelos contribuições dos
signatários. Cada Signatário terá um Interesse financeiro na. Or·
ganlzação, proporcional à sua cota de lnvestl;nento, que será de·
terminada. segundo o Acordo Operaclonnl.
(2) Cada Signatário deverâ contribuir para as exigências df'
capital da Organização. e 1·cceberá a restltuiç:.::~ :!c :::.pltoll c n.
compensação pelo usa do capital, segundo o Acordo Operacional.
C3l A Organização tunclonará cm bases cconômlcas c tin:.m·
celras sólidas, considerando os principias comerciais vigentes.
Artlgo 6
Disponibilidade do Segmento Espacial
A Organização poderá possuir ou alugar o segmento espnclal.
Artigo 7
Acesso ao Segmento Espacial
111 O Scgmcnto'espaclnl da INMARSAT cstaró. n disposição
dos navios de todrui ns naclonalldades, sob condições a serem de·
terminadas pelo Conselho. Ao determinar tais condições, o Conselho não fnró. dlscrlmlnações entre navios com bn.se nn :sua nnclonnlldnde.
121 O Conselho, usando um critério que considere cada. cnso.
permitirá o acesso no se~mento espnctnl da INMARSAT de estnt;ilcs terrenas locnllzndas cm estruturas que operam no m:.u·. além
dos navios, n desde que a opcraçúo destas estações não arctc de
mane!ra sl(;nltlcnt!vn. n prestaçüo dl• serviço nos navios.
!31 As estações terrenas cm terra com comunicação atrnvCs
do segmento espacial do INMARSA1' cstnrflo locallznda.s cm terra
nrmc, sob n j uri.sdlçüo de uma Parte c serüo de Inteira proprlc·
dnde das Pn.rtC's ou entidades sujeitas ú sun. jurisdlçlm. O Con'iclilo poderá autot·l:mr l'nl contró.rlo, cnso julb'11t' do lntcrcssL~
da Orr,aniza~üo.

UI AlUO J)O C<JN<:J~ESS() NAC'Hl:\,\ I. tSl·~·lulll)

Artigo 8

Outros Segmentos F.spaeiais
UI Uma Parte noti!lcaró. n Organlzaçfto ca/'io ela própria,
ou qualquer .pessoa sob sun jurisdição, pretender ndotnr medidas
com vist.ns a prover segmento cspnclal separado, ou Iniciar o seu
uso, Individual ou cm conjunto, para cumprir parte ou todos os
objetlvos do se1m1ento espacial da INMARSAT, pnrn garantir
a compatibilidade técnica, c parn cvltor prejuizo económico sig~
niC!catlvo ao sistema INMARSAT.
12 J o Conselho expressará. sua opinião sob forma de uma re·
comendação de natureza não obrlf!oltórln, r.nm l'f'lnçi1n n r.nmrn·
tlblllznção técnica e, nprcsentnrã seu ponto de vista à Assembléia
com respeito no prejuízo económico.
f3 l A Assembléia expressara suo. opinião sob forma de re·
comendnções de natureza não obrigatórias, dentro de um perio·
do de nove meses a partir da data de Iniciação das medidas apre·
sentadas neste ArMgo, Uma reunião extrnordinó.rla do. Assembléia
poderil. ser convocada para este fim.
141 A noti!icação, segundo o parágrafo 11 1, inclusive o. pres·
tação de informações técnicas nccessârlas, e ruturas consultas
Organização, deverá considerar as disposições pertinentes do Re~
guiamento de Radiocomunicação da União Intrrnacional dr Tt·~
lecomunicações.

a

151 Este Artigo não st• apllcnr:i a criação. nquisição. uUIIza.~
ção ou continuação de f.o.cllldadcs st•parada:-; do ~e~mrnto l":>pn·
ela! com obJetlvos de Sl'gurança nacional, ou qut• tenham sido
contratadas, crtnda.s, adquiridas ou utilizadas antes da t·nt.radn
em vig-or desta Convenção.
Artigo 9

Estrutura
Os ór~ãos da Organização ~wrâo:
1n.1 A Assembléln
1b I O Conselho
1c1 A Dlretorln, Chefiada por um Dlrctor-ONal
Arti~o

t\:isembiCia -

10

Composição e Reuniiit>!'i

111 A Assembléia serã composta por todas as Partes.
121 As sessões normais da Assembléia sl·rão realizadas uma
vez. de dois em dois anos. As sessões exLI·aordlnarias sNão con·
vocadns n pedido de um terço dns Partts, ou pcn· solicitação do
Conselho.
ArtiAO li
i\ssemb!Cia -

l)rocedimentos

1 11

Cada Pnrtc terá um voto nn As:wmbléia.
121 As dNüsões sobre assuntos de substânci:1 sPrão tQmadal'i
por maioria de dois terços, e sobre assuntos dt• prrw••diml'nt..os
por maioria simples das Partes presentes e CXl'l'CPJHio SI.'U vot.o.
As Partes que se abstiverem de vot.nr sl'rúo con~lí.lnndn.., {·urna
não-votantes.
131 As decisões relativas n dl'tl•rmlnnr se uma questão L• de
procedimento ou de substáncla .~cr;l tomilda pelo Pre~idenlc E.'itas
decisões podem ser n·jeltadas por maioria de do1s ter!.;o:-. du:i;
Partes prcscntl'S c exercendo seu vot.o.
141 O quorum L'X.IRic:to parn qu;dqucr n•tmiúo da t\sst•mbléla
conslstlrti na maioria dn.'i Partes.
ArLI~o

Assembléia -

12
I•'un~·ões

l 1 As funções da Assembli!Jn :;t•rãu a~ st<j!.tt!ntes·
rnJ Con!ilt\erar e anali.sar. ~ aUvJd:ld•~;.;, mt•t:t:•. polillt•a:; f..tt'·
ral (' objetlvos a JonJlO pra~o dn OrJ_!anJza~·:lo. l' t'XIH••s:.ar Opiniões
f' fnzer rccorncndar.úcs ao Conselho.
Iili F'azer cnm (]III' 1"1.:-i ntivld<Hit•:-. da On;;utb':í•J.',IO M']:tll"l cum~
pative!-; com l':ilí\ Coiwençúo t: com os objt>!.ivos I' pmlclpJO~ da
Cnrtu das Na~·ões Unidas, bt•m como com qun.lquc·r ntJll'o tr;)ti\·
do J)l'IO qual n Oll:antz;I~Üo :;c tenha wmpronwLldo Ue .u·oJ'clu
com :;ua ctetlsiio.
Ir•\
Autor!Z:tl', Jlül' r·ewnH.'nd:,•:ito do Con~wllw, ;L crla!':HI lk
IIOVll.~ J"<.LCJJiciadl'}i do .'iP!~Il\I'Jl!.O e.~pacmJ. r~UJO priJH'lp;d Jll"llpO!->~
lo Sl~ja il pn•:.;ta('ÚO lh.• st:rvir;o;> <!e ratllodl'tt:nlllH,,~·iuJ, ~ocuno l'
,•;er.urn11~~~. Nn t:ntn.nto, ns l"nelllclatiL'-'' du !.,~gnn•Jltu c·.·;p;~r·!:d. r·rlacln;; para fnri1Pr'l•r
·
; dl• cornuntrar:üP:; Jlt.Ll"l!.llll!~.\
t

podem ser usadas nas tclccomuniea~~Õ('S para .:;ocorro, sel{urançn
e radlodetcrmlnação, .sem C'ssa autorlzaç:lo.
ldl Decidir .sobre outras recomendações do Con~elhu. l' exprcslinr opiniões sobre relatórios do Conselho.
lel Eleger quatro rr 1prcscntantcli no Conselho, de nc01·cto com
o Artigo 13 III lbl.
1fJ Decidir sobre questões concernentes a relaçõ1~s rormais
entre a Organizaçã~> c os Estados sejam ParLes ou não, c urga ..
niznções lnternnr.!:mals.
1g 1 Decidir sobre qualquer emenda a esLa ConvPnçúo. sct.:undo o Artigo 34 ou o -~COrda Opcrncion[\1 SC(!Unclo o Arl\eo xvm
do mesmo.
fhl Considerar c dccfdfr se a partlclpnçãn como nH"mbro
deve encerrar-se de acordo com o Artigo 30.
li I Exercer qualquer outra função que lhe ~(.:Ja cantr1idn.
cm qualquer outro Artigo desta. convenção ou do Acordo Opero.·
clonai.

121 Ao realizar estas funções, n. Assemt1léia dever:\
dcrar qualquer recomendação pertinente do Conselho.

con::~l

Artigo 13
Conselho - Composiçã.o
111 O Const•lho consistirá. de vinte e dois representantes dos
Sl~mlárlos. c:umo se segue:
1a 1
DczoiU.l rcpn•s1mtantes ctesscs Slgnn.t:irios, ou grupos de
Si~nu.tário.s nii.tJ rcprcsent:.tdos sob outra rorma, que concordaram
cm se fazl'r rL·presentar corno ~rupo, c que possuam as maiores
cotas dP lnvest.lnwnto da Or~anlzução. caso um grupo de Slgnn.t:í.·
rios t' um úmc.-J Slgnat:i.rlo possuam o mesmo número de cotas de
ínv(·l'lt.lnwnto. •·.stt• Ultimo lerá dlrcltc de prioridade. Se o número
de n•prt>st>ntantc.s do Conselho ultrapassar vinte c dois, devido
a doi.~ nu motls Slgnat:'lrios terem cotas de investimento Iguais,
todos. t•xcepcionalmcntc, serão representados.
tbl Quatro representantes dos Signatários não rer.resentados dl' outra rormn no Conselho, eleitos pela Assembleia., independente de suas cotas dr Investimento, para assegurar que o
princípio de representação g:eogró.f1ca é considerado, com n de·
vida nt.cnção no:-~ Interesses dos pafses cn1 vias de desenvolvimento.
Qualquer Slgnatttrlo eleito para representar uma. região geográ!lca representará cada Signatário dessa. região gcográ!lcn que
concordou cm ser 'assim representado, e que não se acha de outra
forma representado no Conselho. uma eleição terá efeito a partir
da prlmclrn reunião do Conselho após essa cJelção, e permnneceró.
e!etlvn até a próxima reunião ordinária da Assembléia.
121 Um número ln:m!lciente de representantes do Conselho,
dcpend!lndo do preenchimento de uma vaga, não lncalldará n.
composição do Conselho.
Artigo 14
Conselho -

l~cedimentos

111 O Conselho se reuni rã tantas vezes quantas !orem neces~
sUriali para o cumprimento etlclcntc de suns !unções, porém nunca
menos etc três vezes ao ano.
121 O Conselho procurará tomar decisões unânimes. Caso um
ncordu unànlmc não seja obtido, ns decisões serão ru;slm tomadas:
Dcci.sõcs sobre assuntos de substáncla. serão tomo.das pelo. maioria
dos representantes do Conselho, representando pelo menos dols
terços do totnl de votos de todos os SlbrnD.tárlos c grupos de Slgnntárlos representantes no Conselho. As decisões sobre as.sunt.os
dl• procedtmcn to serão tomadas por maioria simples dos representantes presentes c exercendo seu voto, cada um com direito_ n
um vot.o. As controvérsias de procedimento !~obre _a detlnlço.o
quanto à nnturczn substancial ou de uma questu.o, serao decldldn.s
pelo Presidente do Conselho. A dccisfw do Presidente poderá ser
rejeitada por matorin de dois terços dos representantes presentes
e e:<erct•ndo :-;cu voto, cndn um com dlrelto a um voto. O Conselho
poderã ndotnr um procedimento de votação dtrerentc pn.ru. n elef ..
ção d•• sl'us runclom\rtos.
r;J) !ai Cadn. representante tcrú um voto de pnrtlclpação
equivalente it cota ou cotas de Investimento que ele representa..
EntreLanto, nenhum representante pode dispor, em nome de um
Sh~mlti\rlo, mnls do QUt' 25 por cento do totnl de votos de todos O..'\
slr.;natúrios, I'XCl'tn no disposto no subpnrúr.;rnro !b) llvl.
tl>t Nün obstnntt~ o Art!Ro V 191, tlOI c 1121 do Acordo Opr·
rnclonal:
1i 1 Rr· um Sh~nat!"trio repre:;enlado no Couscliln dlspw>t:r.
baM·:uln na sua cut!l d1• lnvt·sUrncnlo, dL• um voto de p!uttcljmÇlh1
t-iUJH•rlor a :!f1 por ct>nto do total de votm> de tocJm; o:; SIJ~tmtárto-",

clt~

)ltll\c otc:I'Cr.cr a outros Sh;nati\rh.J4 partt: cut t041\ a ::itm cotn

10
Dlretor!a
111 O Dlretor-Ocrnl •crlt tn<llr.udo, entre cunaldolos oprcsent•:~tuo p~l·put'Hdu:~ parn :u:c~1~1tr pnrtu uu totlo c:n.c ·exce~u de coto.
de lllVt!!illrnt~)HO. :311 o tn~u.l t.lc Vt\IO~c~ uotlflclldo:; n Orgtutlzaçiio ta<lm; p<lu' Pnrle• nu Slgnnl~rln• ntruvéa do• Parteo, pelo Con>elho, dependendo de conrtrmnçiio dn• Parte•. O Dcposltllr!o noO(iO I!XCOdtr O Vi>IOr dlsponlvr.l, o;li úllhno •r.ró dJ•t.rl\>ulún pelo
Con!'it:lho ho:, Gtr.nnt~rlo!l notlfh:nntc.:~ de' ncOI'do tlnm ·o:i v~tlcm•:1 t.ltlcan\ l<nedtntnmcnte 11-1 P~rteo •o~rc n lndlcuçllo. A lndlcoçfio
~l'rf1 conflrm,u:tn, · !t nu:nor. qur. dentro· de Hetsllentll dla.a a. pnrtir
twt.l.rh~litiCJ!'I A~~ n tot:'ll de vulcirr:~ notJth:ndoH exr.t~~cr u ·vhJor él\~ ..
pomvcl pura tllHLri)Jut~~~~'l. c!1te últhno :'lf~ra. tiltitt·thultln J'lt!\a Gon~ ci:L noUflcnçúo, 'nlnts dtl um· t.rt·c;o dnrt Pnrtes 1ntorm11rcm o De·
5cllw éunfMmc• a~lli'Ci(l t•utl'f~ u:: ~iv.nutfl.rlo:~ llotlflcnntt::'i, •itl. na po,ttárlo, por •••rito. <!e "'" obl•lf•o à lnrtlcaçiío, O Dlretor-Gern1
poLhmi :t:::n~mlr ~ÚU:i funçõc:~ npó~ a. lnd!Cilçüo e pt!ndentc de
talha, n;1 pl'OfHH'Ç~la f\CJ:.i v:tl!Hcll qr!Ptlc~l!cltl:t.
· ·
Artl~o

?.5 por cento.
. I !11 Outrr1H !"1\gnntl'lr\us podem noÚtlcnr a On;unh:nçi1o que

~~e l~\'!·3~.\mc:!~tn q~c cxc~dc o:~'

tlll! 'l'aJ dl:ttl'lbtll!;au ::L'.l'Ú !t!\La JH'lu C:mt~t:lhu ttu t!)}tlf~a 1l:t
tll'lt~rnllna~·~l\J fi:t:J

cotu.•; dt~ tnve:!llmt.·nt.t) confm•rnr u Artll•n v t\t)
:\conlu t"lJWI'tlt:!nn:tl. qnalqlltl' dl~t'iblllf!lÍll m\o pl'OfHJI't~lt>U;trot :til~
nu~nlo da ec1t:t tW !::W:~tiMC:t:Lo de qualqut:r Slr;Jt::.ti:l'hl para alf:m
dr~ ~:,

do llrnJle
ltVI

;:;t!MIO,

i:

:;:t

t'lf!
cjl::t;·~ll~dt\a

J':.q~rntu,

por

1:t~n\'L

!!lul~da t:Ul

·
t~ULi\

Jt: lilVt•:iUIUt!!lttJ, t:JI: Ulll !;if;rxet::'i:W rir: ::5 p11r ct•nttJ ti1Jt:rt!1 p;HU (Jt~lr!btur:Jn nfin
qw

it

r·nnf(JJ'Ct.t: u;. prüCt:dln!t:l'ltiJ~ blabr.JPdtlO."'. llt~:i!t: i\ll·
t1 \'wtu de p:nt!e:pu~{trJ do l'f~prc~wntantt~ t1t1 :;IJ.:!lnlarln

por\!' ••xt:r:tlt:t' :~ ·.~r, por (;{'!llt)
tt:l Na :ut:tJIU:l cm qtH: um tllf!,ll:tf.:LI·ltl Uet:IU:t nau tll•:1'1:cPr :,t'tt
cJtce:..~n dt• cota 'de llwt~tlmt~ntó :t nutre:; Sign~tút'lu!:!. tl cMrt::)~
nondcnlc voto uc JHUtlclp:lçüo duquclr. :.1~nn.tíirlo cm t:Xct:~;::u tic
25 por ccnttJ, :a~r~ tll~tl'ibuido 11-:llftlrut:olt! u t.nt1o:: o~ outru:: ··~~~
prL'!CUla~t~!: r.a

Con:-telho.
1·1) O qu<Jrum dt.: qualquer n~ul:líw do Çon:>t:lhu ccw:>btlr.J. na
ruatmln dM ·reprt~~entn~tcf! 'do Cousclho. rcprCsf:nlar.do fJelt; me.
nms dClls terços do tOUll de vot:.o.'i df! todo:i O:i l31~mltúrlo:l r:: grupo:;
~t

.:Jif;uat:i.rlo:i

rt~p~t:llerHlltlos

nu

C~n~cl~1o.

ArU~o;u

Cun!!c-lho . O Com.dllo tct:n

lntlvn.,

qvo/'i da

no

c.::d dn t)rt.:tw!~IH;ito, l~ ::t:d rt~:rpowu~vt:l pr:rfl.nt~

f..'

,.,ob :t dirt:çúo do

1';0\J~t~l!hJ

de O.timt.ss:~o

f'll ;\ m:Lrut.ura, 1.1;; tliVd.':i tle pc:~:;or~! rn1 Lcrma::J
; mlti(ln:Íl'Hlll, {j(~ CQtlllllltCJrt!~l c: outrM l~l.!if'!::J:iCrf::f dn
riiiJ '.l.)'lrOII\I{}w: pt:!o:-1 CUnwlhu,

Dtretorta.

dt:
:te·

1:;1 •-> iJu·cLat-Gc:-:d lntllcara l.l!l mcmbms c1u.. Dlret.ortu.. A );Jtllc:tçüo dtm runC:IOOá:'\CJ:l f{fltdllllÚO!i ttf\bll.Jhnndo :!Ob Odent.n~ÚO
dtrcta. dtl Dirt:t<J~·ncr!tl ~t:rtl nptovada pe-ln Con:u~U,o.
·
161 A !lrlnclput coJl!:lelcmçi~o. nn lnc.Hcaçi\O do Dirctar-Gcral
t' CllllrCl:. lll~tnhru~lttn nlrt~tt,rtn, .!lt:rt\ i\ '1\t!Cfm~ldndc dt :\..'iSC!{Urn.r
'!la!~ t-1f:vuc.1o:s pndriít:i dr! tntegrldntlf:, eompet~ncla e eticlênein.
Mtl~o 17
ltcpre:lt:~~~çáo c~ Reu~H~es

Todn.s :ui Purt.e!i c

Func;úe:s

rl::-.ap.onsubiUcJndc, conshJcrnndo ns upl·
da Asliembléltl, de t.:.'lLn.bclecCr mec.lld:s.s re~

'"Sn>ento e•pncla! noceRsirtns pnf:l cumprir o• ollje-

0t'Html2:n~fto

·

1:! 1 O n1:U1dlll.u do Oln:t.ur-Gcml ~crú. de .seis nnos. Entrctan·
to, IJ ~~íJ11.'i~'lho puclt:rli atMtnr o Dlrdor·Oeral nntes dcslie prn.2o,
~nq~r~~h"'lllH!o :'lUa :'lróprln. uu!.ortdudt:·. O ConHelho relatnrd. Oll mo~
tl•!1)!1 t1t" utLl!>tnmont.u ü. A!!il'jt!mbféhL.
131 o ntn:t.tH'-(;l:rn1 :11:ra o Cllt:Cc mwcnuvo c rt:prc~u:nanr.c! h~~

;5

tL

ntoc~ t: rtCtltnendrt~utB

t·t,nf!t•maçt'l.o,

de mnnctrn m·nts ecunõmlc~. dlclente c t'lfl~

cnz compnllve! com "'tn Convei"lío e o Acordo Operuclonnl. Pnrn
cumprir ln! re•ponsnbllldude, o' ConRelho ter~ o po4er'de reall•nr"lodn" "' lunçóeo ·npro~riiLdn• Inclusive. · · ·
·
·
'"' A dctcrmlnaç~o 'uu.. ~ •• ~.,j~~·dC!i ac tclecomuntcaçõcs
mnrltlmn• por sutéllte e a 'ndoçlió de' norm'"'; plono•. progrnmns,
procet'llm~nto~ e mt:-dldo.::t rcln.tlvo.:i · tto projeto, tlc:~envulvlmt!nt.o,
c:o~~tt·uçluJ, est.ubclechnento, aquJ!Il~úo ut.rnvé!l de comprn ou· alU ..
!(III! I, operação, ·manutcnci'i'o <nt!ll>nçiio do ncsmcnlo enpaclol do
INMATtSA'J', Inclusive n obto;:ç•lo de qualquer ••rvlo;o de lnr~çornl'rt~ll nc~:c::.:ah•io. Jllll'u. ~nU~Itt:t:e~· tnl~: ncce.!l~tq~de.:J.
·
HJl A ~doçi.w t tmplcmcntnçU.o cte métoJu:i tulmlm~Lr:ltlv(::~
que t!XIjhm a udo~;Uo de tutu;õr.:!' têc:ntcus c opet·nctonll.fs ·?O r pn.rte
do r>lrt•tor-Ocrnl, scn1prc que Isto tor mal• vnr~tnjo•o p:ll"n a nrg,~l•nç{i·o:
· · ·
· ·
1c) A adaçüo t~c crttériQ:; c normu.s pu.: a aprovaç&o d"~' c:::~ L•~·

çõc:> terrenn.s cm lerrtL, n'uvlo3 e e.:~trutura:s uo mnr, p:.ttll nCf!!i!IO
:w !icgmcnto e:tpncln.l dn TNMARSAT.· e pnru vtH'Itlcaeüo e mo·
nlt.oru~·~o·ue de:~empenho dn:-1 ersLnçõ~:-~ tcrrenn:~ que tem UCt::i.'IU e

ullll•<un o ocgmento .,,pnehtl do !NMARSAT. Pnra "" e•tnçuc•
tw·enn• em 'ntivlo~. os crltérloo devem··oer bastante <Mnlhndn•
pnrn utlll7.nçiw dns autoridade• nne!onnl• de Ucenclamento, o· •en
critério, vl3<múo b. oprovnçno· do tipo, · · · ·
·
lQl 1\prcticnLnt;i10 de rc~omcndnçLIL':i à. A:iscmblétn, de ucurdu
i:OU: <i Al'tlgo 12 til tCI.
.
.
.
(cl Apl'c:wntnc;{la U AsscmbdC:1u. de rdntórtatl

pcr1út!1co::~ !iO·

brc us ullvldodes dn Orgnn!,nçilo, l~c!uolve n.su~to• t!nnneet;o•.
I t 1 lidoçiio de normns de nqulslçilo, rcgulumentos e termo o de

eontrhto c nprovnção 'de controlos· de nutorl•nçilo· computlvels
corn ·c,tn Convenção c o Acordo Opcrnctonn!.
··
·
lgl Adoçuo de poi!Ucns tlnoncctruo, nprovnçiio de normns
tlnnncclrn.•. orçomenlo ununl c extroto• llnnnce!roo, n dc(tirml'
rinçilo pcr!ódlcn de tnxuH rclnUvna 110 ·uso "do oe~mcnto CBpacln!
da ll'lMARSAT, e' deci•Oes rclnt!VII.'I n tod"-' no dllmnb quc~tllco
tlnanculru~. Inclusivo cutns de Investimento e teto· milxtmo de
Cllpl(nl compnllv•!• confcstn"Convençi\o' c o 1\~o~d~ Opcrnclonul.
!hl DctCrmlnuçi\o ·tio pract..'<J1mcnt<J:J pa.n1. con:mltu~ c:ontfnuns

Sl~tatf.lrlos

que, Keg-undo

cs~a

Convenção

"" o Acor~o Opcrnc!oual, torem ·lt\d!cndns parti =l•tlr e/ou partlclnar de r<mnlócs d• Orgnnlz~tçfw. ter~o permlonilo para nss!Htlr
c/ou parllclpur
rnunlól'll, bem como 'de qunlqucr reunião
rcollzada oob os nuoplclo.' · d• Org•nlzaçlio, ••lo qunl for o loenl
ú• rcunlúo. O• nJuo~•• rellos' com qualquer pois •ede da unlilo ••. .
r!o compallvels com eslti• obrigações. . . .

a.,....,

IU'tl~o

IS

Cu~to11 ~e ltcun~~

de

n l C:u.in ?1\rte c Slgna.tó.rla nrcu.rú. com tw, p~ópriow dcspc~íl:i
nns reuntõe:i. d~ O~g~n1::a~;ão.
f21 A:: dc:~pc::to.:~ rcla~tvas- U.:> ruunlàt:n dn. On;anl:.o:nçüo :um~o

~t:prc.sentut;Uo

connl<lerndn.,. cnmo custo• admlnlstrntlvo• da Cli'S'Ilnlznçuo. No

eutnnU), nf:rdunnn rt:unliln ·:~ertt rt:nll:ndn. !nr:t de t~un. ~edt~. 1.1
nwno::s que . ., rtt~p~ct!Vo ·flt\IN flf.odr. r.flnéordco cm pu~nr au UCS'pf!lillH

o.dlcton:il• i!OVOIVIdnH.

.

MU~o

111

l~:~~abc~cclnu:~l~O

tJa:i Taxu:. ~lc Utili:l::.c;ãu
tl O t:Oil:it.•ihu ~~~pc:t:ltlcut"ú a:: uniC1:U1t!S dt! nh~dlctll para o::
dlvt!r:to!i ttno~ de utlllztaçfio tlá :~ch'1Tll!nt.o t'~pnclni da TNMARSAT.
e r.:~lnbelt!'t!crl\ Ln~m~ Jlara c:i':ut ut.Hiznçll.o. Ah l1um~ t~:rdo a obJt:·
tlvo de ubtt!r rend!mr.ntcw ::mflclcnle~ pu.rn ;~ Organlznt;t\o, anm
de cobrir ~eus custil.' dé ~pt:r~çno, mnnutençito u ndmlntotr:tçnn.
(J !CJrn~clmento 'dt! lundos de opt-ruçUo que o Con:ielho dct.crmlnur nccc.~Mót1oa, :1 nmorll•nç~o do ·lnvéJillmcnto leito pelo• 81gnnlnrla~. t: u compcnsução rwlo uso do cnpltnl, ~Hl&'Uhdo o Acordo
1

Opcrnc!onn!.

·

121 O valor <!M tnx11-' de ut!Uznçfio pnru cnda tipo de utlllznçúo aeri\ mesmo pnrn to<lo• .,.. Slgnnti\rloa, pnro c':l.!e tipo de
ullllznçt\o. ·
· ·
· ·· · · ·
·
···
131 Pnm cnUdndcs, outr11• que n~o os SlgnotilriQ.I, que •óo
uutor!zodno sc!!Undo o Arll}lO 1 pnrn ut!llzor o ••S'nl•nto espnclol
dn INMARSAT, o Conselho podorll esto~elcccr um· valor pnrn n•
toxns de ut!llzaçno dl!ercnte:l do crlndo pnrn o• Slgnntllrloa. Ao
tnxno paro codn tipo do utlllzn~lio serão na meam"" ·porn todns
eot11.:1 onlldodes, porn CB5e tipo de utlllznçdo.
Art.!go 20
AqUI:iliÜ.O

or~~·o~ rcconhectuos pelo Ccm.;ell>o coma· ~ept·coentnntes de
>roprlet~rlos de ·nnvlos, P'"'o"l mnrlllmo r. outro• usuários dns

(ll A polltlca ac uqul•tçúo do Con•clho scrà de to! modo, que
hlccnllve, no lntcroll-'c da Orgunlznçúo, 11 compellçóo mundlo! no
lornc>clmento de bons o ocrvlçoa, Pnrn luto:
·

111 Dt:lilp;mu;ilo llc um lLtbltru, quanUD ~~ orgtmlzu.!:ilo ror
parte de umt~ n~bl~rnt;cm.
·
q I O I.'X'm'Cil!lo th~ qualquer uutl'a !unçu.o flllt: H:e !o r contt:ri-

IUJ A .1H!Ul:~1c;úa tiu bens c :wnrlçoa c)l.lglc1n pelo. Orgu.n1znçi1o,
.'.aCjn ntrllVtlH de C<lnlJH"Il. tJU 1\hl{,\H!}, ~erú. cf~tUO.dtl n.trt\VÓH de COnw
tl'ntmt, btUiendo:~ cm l't:.'i))U:Jtn:J n coletu...'l de preço lnte1·na.ctormhi.
ibl Oa contru.w." :~crf~o tcl~1 com 011 proponcnl.cn QUL' ntcreeerr:m a nwlhur comblnuçúo ele qualld:t<lc, preçot1 «-: \1l'a'Ul de t'n·
Li'ega llll\lli rtnortl.vd

com

l·"lecol)lunle?çOcs

dll t:m

mnrltl~>M.

qtlldqtJCr outro Artl/tO dt:dll

t·uclonal, ·ou qtm!Qtlf:r l.IUlt 1

tUIH~illl

·

Cml~·t:nçfiO

tHleqn/\dtL

..~\eordu Opt!'·
(:IHTll11'1lucnt\l dtm

ou cto
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Scxfll·fciru 20

lliAIUO llO CONGitESSO !\',\CIOI\l,\L(Scçiw li l

fel Caso haja propostas que ofereçam combinações campa·
rãvcls de qualidade, preços c prnzo de cntrcr.n mais fnvornvcl, o
Conselho fa.rú. o contrato de modo a por em prlitlca n política de
aqulslçl~o estabelecida nctm a.
f2l Nos casos seguintes, {.L cxigéncln. de coletas de preços ln ..
tcrnnclonal poderá ser dispensada segundo n.s normas ndotadas
pelo conselho, desde que, com Isso, o Conselho Incentive, no intc.rcsse da Orgnnlzaçüo, a competição mundial no !omcclmcnto de
de bens e serviços:
fn.l O valor estimado dO contrato não deve ultrapas!inr a
uss 50,000 c a ndJudlcnção do contrato não deve, devido à apll·
taçlu Uü. Uc:~ubriKU'iÚU, culücãi: u cutitrü.til.úii. t:üi pu:;lçáu lfuc prt:·

judlquc posteriormente, o exercício cfetlvo do Conselho da poJi ..
uca de aquisição estabelecida aclmn. Desde que se justl!lquc pe·
las alterações nos preços mundlnfs refletldns por indtces de preços
pertinentes, o Conselho poder:i rever o seu Umtte financeiro.
(bl A aquisição é urgentemente necessária para satisfazer
uma situação de emergência.
rc 1 ExL::ite apenas uma fonte de suprimento para especi!lcação necessãrla para satisfazer n.s exigências do. Organização ou as
fontes de suprimento são tão restritas em número que não seria
praticável nem visaria aos melhores Interesses da Organização
assumir as despesas c o tempo que acarreta uma coleta de Preços
internacional, desde que, quando exista. mais de uma fonte. podem
ter a oportunidade de apresentar proposta.s cm bases iguais.
!dl A exigência ê de natureza para a qual não seria praticá.·
vel nem viável fazer coleta de preços lntemnclonn.l.
fel A aquisição é para serviços pessoais.

i
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f71 Com relação aos Inventos e informações técnlco..s em que
os direitos são adquiridos pela Organização por outros mt:los além
dos descritos no pnr:í.grafo (2 1, a Orgnniznçào, desde que tenha
direito de fazê-lo, deverá. mediante solicitnçiío:
10.1 Divulcnr ou fazer com que se divulguem Inventos c: Informações técnicas o. qualquer Pnrtc ou Slgnatúrlo, sujeito a. reembolso de qualquer pagamento efctuado pela Orgo.nlznçiío ou exlg1do dn. mesma com respeito no exercício deste direito d(' dlvuJ ..
gação.
Cbt Colocar à. disposição de qualquer Parte ou Signatário o
direito de divulgar ou fazer com que .::;e divulguem a outros dentro da jurisdição de qualquer Parte, c utilizar, autorizar e fazer
com que se autorizem estes outros n. utlllznrem esses Inventos e
Jnfonnn.çõcs t.écntcns:
t1 l Sem pagamento, com relnçfto no segmento espnctn.l da
IN1-tARSAT ou qualquer estação terrena em terra ou navio, opcrn.ndo cm conjunto com o mesma.
lU 1 Parn. qualquer outro flm, cm termo e condlçôcs Justas c
razo:i.vcls, a: serem estabelecidas entre os Signatários ou outros
sob a jurisdição de qualquer Parte c a. Organização, ou o pro~
prletil.rlo dos Inventos e lntonnações técnicas ou qualquer outro
órgão autorizado ou pe~ons com interesse de propriedade no mcs~
mo, e sujeito a rP.cmbolso de qualquer pagamento e!etua.do peJa
Organização ou exigido da mesma com relação no exurcicio des5cs direitos.
(81 A divulgação e ut111zaçüo c os termos e condições da cUvulgnção c do uso, de rodos os inventos e Informações técnlcns
das quais n Organização adquiriu qualquer dlrclto, ocorrerá de
maneira nf\o discrlmlno.tórla, com relação a. todos os Signatários
e outros sob a jurisdição das Partes.
t91 Nada neste Artigo devera Impedir que a Organização,
caso seja adequada, participe de contratos com pessoas sujeitas
a leis domésticas e regulamentos relativos à divulgação de 1ntor·
mações têcnlca.s.
ARTIGO 22
Responsabilldade
As Partes não são, cm sua capacidade como tal, responsáveis pelos atas c obrigações da Organização, excet.o com relação a
não Partes ou pessoas tisicas ou j uridlcas que possam representar, desde que essa responsabll1dade se origine de tratados vigentes entre a Parte c n não-Parte em questão. No entanto, isto não
impede que uma Parte, que tenha sido soUcitada. a. pacrnr uma
compensação segundo esse tratado a uma não Parte ou a uma
pessoa fislca ou jurídica que represente, de invocar qualquer direito que tenha segundo esse tratado, contra qualquer outra Parte.
ARTIGO 23
Custos Excluídos
Os impostos sobre a renda obtida com a Organl::t.Çà.o por
qualquer dos Signatárias não Carão .Partes dos custos da Organ1-

ArUgo 21
Inventos e Informações Técnica.-.
f 1 t A Organização, com relação a qualquer trab:~.lho por ele
realizado, ou em seu bene!icio e às suas expensas, adqulriró. com
inventos e informações técnicas, os direitos, e somente os direitos
que sejam necessã.rlos ao interesse comum da Organização c dos
Signat:i.rtos cm sua capacidade como tal. No caso de trabalho
prestado sob contrato, qualquer direito adquirido será em carãter
não exclusivo.
12J No cumprimento do parágrafo 111 a Organlznção. considerando seus princípios e objetlvos. e normas industrials gc ..
ra.lmente aceitas, gnrnntiró. para si, no que se refere a trnbo.lho
que envolva um elemento de estudo stgnJticatlvo. pesquisa ou de·
senvol-vtmento, o seguinte:
CaJ O direito de ter conhecimento, sem pagamento, de todos
os inventos e Informações técnicas provenientes dcsst• trabalha.
cbl O direito de comunicar c fazer com que seJa comunicado
as Partes c Slsnati\rlos c outros sob a jurisdição de qualquer Parte, tais inventos e tnrormnções técnicas, e d(' utilizar, autorizar ou
fazer com que se autorizem às Pnrtes e Signatários e outros, a
utilização d('sses inventos e Informações técnlcns sem pagamento, relntlvos ao segmento espacial da INMARSAT c qualquer estação terr('na em terra ou em navio. operando juntamente com za.;liCJ.
ele.
ARTIGO 24
131 Em caso de trabalho prestado sob contrato, a propriedade
Auditoria
dos direitos cm Inventos e informações técnicas obtldo.s atrnves
As contas da Organização serão veri!icndas anualmente por
do contrato serão retidos pelo contratante.
um Auditor Independente lndlcndo pelo Conselho. Qualquer Parte
C4i A Organização também garantira para sl o direito, cm ou Slgnatãrlo terá ·dlrelto de lnspcclonnr as contas da Orgnnlzn·
termos e condições justas e ra.zoâvels, de usar c fazer com que se çfia.
usem os Inventos e lntormnções técnicas dlrctnmente uUUzadas
ARTIGO 25
na execução de trabalho prestado cm seu bene!icto. porém nõ.o
lncluldo no paró.grnfo 121, desde que esse uso seja necessó.rlo
Personalidade
Juridlca
para n reconstrução ou modttcnçüo de qualquer produto entregue
segundo um contrato financiado pela Organização, e desde que
A Organização terá personalidade jurldlca responsável por
a pessoa que realizou o trabalho seja qualitlcndo pnra conceder seus atas e obrigações. Com vistas no seu funcionamento adcqundo,
es.s:e dlrelto.
terá, em particular, n capacidade de contratar, ndqutrlr, nlugur,
(51 O Conselho poderá, em casos lndlvldunJs, aprovar um manter e destnzer-sc de bens móveis e imóveis, tomar parte em
desvio das normas cstabclccldns nos parágrafos 12) tbJ e t4J, nçõcs legais e concluir acordo com Estados ou organizações lnterquando, no curso das necoclnçõcs, for demonstrado no Conselho naclonats.
que, não h+vcndo esse desvlo, as Interesses da Qrgo.nlznçõ.o seARTIGO 26
riam prcj udlcu.do.'i.
PrlvHérrios
e Imunidades
161 O Conselho também pode, cm cn.sos lndlvldunis onde clrcunstfLnclas cxr.cpclonnis o permitam, npro\'nr um desvio das nor~lJ Dentro do fl:Oblta de atlvidades autorizadas por esta Conmns cstnbelccldns no purãgrnto 131, qunndo todns as seguintes vençuo, n Orgn.nt:mçno e :ma pi'Oprtedudc cstnrõ.o Jscntas em todos
condlçõt!.S forem sutlsfcltn.'i:
os Estn.dos, Partes dest.a Convençfw, de todos os lmpostbs sobre n
renda c proprledn.de nacional dJrctu c de taxas nl!nndcgárlns soUt 1 Demonstrn~sc no Conselho que nõ.o havendo o clesvio, os
hr~ satéUtc11 de comunicações e componentes e peçns para tais salntcressf~!) da Orgnnlznçflo :icrlnm prejudicados.
téllt.e.s, n .st•n:m lançudo:J com vlst!ts no segmento espacial da
lbJ O Conselho _determino. que n Orr::LniZtl.ÇflO deve !iCr capuz lNMARS/\1' Cndn Pnrte se compromete n empre~nr todos os
de nrscf{urnr protcçao de p!Ltcntcs crn qtmlqu~r puis.
~('U/1 I'Nforços no sentido de obter, .segundo ns normas doméstkas npllcó. vcl.s, ls,mç_ôcs de Impostos sobre n rendn c proprleICJ Quando, e dc:;dc que o contratante n:"Lo :;cjn ct~pnz ou
1ün deseje ~~nr:tntlr e~:m protcçüo di! putcn!.c!i <kntro do prazo dudt• dlret.a e tnxns nltunder.:-úr1ns conrorme for adequado, con.sld~rnndo n. ntlLure~~a t•speclnl dt~ Orgnniznçúo.
nece.s.st\rlo.

DIA RIO 1>0 CONGitESSO ~ACIOf\;,\1., (SI'c;llnll 1

1\hrll de 1\179

12! Todo:-; os_ Slgnatil.rlos, agindo cm sua capacldncl(• como tnl,
exccto o Slgnatarto designado Pl.'líl. Parte em cujo tcrrlt.r'Jrlo sr.
Jocnllzn n srdc, cstarfw isentos de Impostos nn.r:ton::~.ls :-;nbrc a
renda adquirida com a Organização no território dessa Parte.
\31 a) Tão logo sej:1 passivei, após a entrada cm ViGor desta.
convcnçüo, a Orgnnlznçíio concluirá, com qualquer Parte cm cujo
território nw Organização estabelecer sua sede, outros cscrHórlos
ou lnstalnçocs, um acordo n ser negociado pelo conselho e n.pro~
vado pCio. Assembléia, relntlvo aos prlvllégtos e imunldudcs da
Qrgnnizaçüo, seu Dlretor~Gernl, seu pessoal, composto de especla~
Ustns que realizam missões para n. Organização e representantes
d~ Partes c Signatários enquanto permanecem no território do
Governo sede, com o obJeUvo de exercer suas !unções.
b) O acordo será independente desta Convenção e terminará
através de acordo entre o Govemo sede e n. Organização, ou caso
a sede da. Organização se desloque do território do Governo sed~.
t4 l Todas a.s Partes além da Parte que tenha feito um acordo
citado no pnr:í.grn!o 3, deverão, tãb loco seja passivei após a entrada cm vigor desta Convenção. firmar um Protocolo sobre os
privilégios c Imunidades da Organização, seu Diretor-Geral, seu
pessoal, composto de especialistas realizando missões para a Organização c de representantes de Partes c Slgnató.rios enquanto
permanecem no território das Partes com o objctlvo de exercer
suas !unções. O Protocolo será. independente desta Convenção c
det~rminaró. ns condições para o ~eu cncerrnmento.
ARTIGO 27

Relações com outras Organizações Internacionais
A Orcanl~açito cooperará. com as Nações Unidas e seus órgãos
relacionados com a UUUzação Pacifica do Espaço e dos Oceanos,
suas Agénclas Especlallzndas, bem como outras organizações Internacionais, sobre .questões de interesse comum. Em particular, a
Organização consldern.ril. as Resoluções e Recomendações da Organização Marítima Consultiva Intcr.governamcntal pertinentes.
A Organização observará. o.s disposições pertinentes da Conven~
çãa Internacional de Telecomunicações, e os Regulamcnt<ls sob n
mesma, e considerará, no proJeto, desenvolvimento, construção
e Implantação do segmento espacial da INMARSAT c nas nonn~
estabelccldn.s para reger a operação do segmento espacial da
INMARSAT e das estações terrenn.c;, as Resoluções, Recomenda~
ções c normas pertinentes dos órgãos da União Intema.cionnl de
Telecomunicações.
ArUgo 28
Notifleaçiio à União lnterna.cional de
A

Telecomunica~õts

pedido da Organização, a Parte em cujo .território se locoll-

zn.r a sede da Organização deverá coordenar as freqüCnclas que
serão uUUzada.s para o segmento espacial e, em nome de cD.dn
Parte que o consentir, noU!icar a União In ternactonal de Telcco~
municaçõcs sobre as !rcqüCncins a serem usadas e outras informa ..
ções, segundo determina. o Regulamento de Radlocomunico.ções à
convenção Internacional de Telecomunlcnçõcs.

Artigo 29
Retirada
lll Qualquer Parte ou Signatário poderá medlanw notificação escrita no Depositário, retirar-se voluntariamente da Organlza.çõ.o, em qualquer dato.. Uma vez tomada a decisão segundo a lel

doméstica apllcável, de que o Signatário pode retirar-se será dado
o o.vlso escrito "" Depositário, pela Parte que designou o Signatário, e a notl!lcaçüo slgnJ!lcará a aceitação da retirada pela Parw.

A. retirado. de uma Parte, em suo. co.pacidade como tal, o.carrctará

o. retirada simultânea de qualquer Signatário designado pela Parte,
ou da Parte cm sua capacidade como Signatário, contorme o caso.

121 Mediante recebimento pelo Depositário do aviso de retira-

da, a. Parte que emitir o aviso c qualquer Signató.rlo que esta te~

nha designado, ou o Signatário sobre o qual tenha sido dado o

nviso, conforme o caso, delxn.ró. de ter qualquer dir~lto de .. repre-sentação e de voto em qualquer órgfto da Orgn.nlzo.çao, e nu.o terá.
obrigação após n data do r~ceblmento. Entretanto, o Signatário
que se retiro. permo.ncc:eró. responsável, n. menos que o Conselho de~
clda contrário segundo o Artigo XIII do Acordo Operl\clonn.I, pela
contrlbuicúo de sua cota de contribuições de caplto.l necessnrlo.
para cumprir os compromissos contrntuals espcclflcnmente autor!~
zadas pcln Qrgant:taçüo Mtes do recebimento do nvlso, c respon.snbllldu.dcs por ntos ou omissões 1U1tes do o.vlso. E~ccto cotn relo.~
çf1o il3 cantrlbulções de capitnl, e exccto com rch~çu.o ao Artigo 31
desta Conven<:ão e ArUp;o XVI do Acordo Oper1tclorml, n retirada.
sern. erctlvn (' esta. Convençüo e/ou o Acordo Qpcrachmn.l dchuml
de vl!:ornr para n Parte e/ou SIRntlLárlo três meses 1l. dntn dr
rrcdJtrncnto dn notl!lcnçüo c.scritn cltndlt no pn.ró.srnro 1, por par~
tr. do Dt•po~lt.ú.rlo.

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

13! Qun.ndo um Slgnnt:írJo se rcUra, n. Parte que dcs!gnou deverá, ru1tes da data c!ettva da retirada e a partir des.'>n. do.tn, dc.'llg-

nar um novo Slgnatrirlo. a.s.<>unllr a capn.cldo.de de um SirrnrLtário
se~undo o paràgrnro f4J, ou retirar-se. Caso a. Parte não tome
qualquer a.tttude até n data c!ettvo., será considerada arn.stado. o.
partir des.<;o. data. ~unlquer nova Signatário serii responsável por
todns a:J contrlbulçoes de co.pltal pendentes do St~;natário anterior
c pela cotn. proporcional de qualquer contribuição neccssárla po.rn
cun_:prlr os comprom1ssos contratunls espec1!lcamente pela Oryn.nizuçao, e rcsponsn.billdndt's provcnten tcs de atas ou omissões, apó.o;
a dn.tn de rcccblmcnto da notificação.
í-i-1 s~. !JUr tt.i~um motivo, umu. !"arte deseJar ser .::;ub.stituiaa
por !:eu Signatário designado, ou designar um novo Stgnat:irlo.
deverá notificar por escrito o Depositário. Com a a.ceitn.çtio. pelo
novo Signatário, de toda.s as obrigo.ções pendentes, como especi~
!1ca a última frLLSe do pn.riigrafo 3, do Signatário anteriormente
designado c com a assinatura do Acordo Operacional, esse Acordo
entrara em vigor para o novo Signatário e deixará de vigora.r para
o Signatário anterior.

Artigo 30
Suspen:-.:ã.u e encerramento
t 1l No máximo um m, 1 :J.pós a Dlretoria receber o aviso por

escrito de que umn. Pn.rtr~ dcmon.strou ter dcixndo de cumprir
qualquer obrignçilo scr;undo esta convenção, n Assembléiu.. a,pó.)
considerar a:J alegações !citas pelo. Parte. poderá decidir, caso julgue que n. falha no cumprimento ocorreu de rato, c que isto impede
o bom funcionnmento dn. Orgnnlza.çii.o, que se encerre a. sua pnru~
clpn.çiio coma membro. Esta Convenção deixará. de vigorar pa.ra
essa Parte nll data da. decisão, ou cm qualquer data posterior que
determinar a Assembléia. Uma sessão extraord1nitrla da Assembléia
poder<.'~. ser convocada po.ra este fim. O encerramento acarreta.râ. a
retirada. simultânea de qualquer Stgnatá.rlo designado pela. Parte
ou da.. Parte em sua capacidade como Signatário, conforme o caso.
O Acordo Operacional deixará de vle-orar para o Signatário no.
data em que esta Convenção deixar de vigorar para. n. Parte em
questão, cxcl!to com relação il.s contribuições de capital necessâ.rins
pa.ra cumprir os compromissos contratun.is especHlcamentc autorizados pela Organlza('áo antes do encerramento, c as responsabU1~
dadcs provenientes de atas ou omissões do encerramento, e exceto
com relação a.o Artigo 31 desta Convenção e Artigo XVI do Acordo
Operaciono.t.
(2l Se um Signatário, em sua capacidade como tal, delxnr de
cumprir qualquer obrigação segundo esta Convenção, ou o Acordo
Operacional :Uém das obrigações do Artigo III 11 l do Acordo Opern.cional e essa !n.lha não tiver sido sanada três meses após o Slg~
no.tá.rlo ter sido not1ticD.d.o por escrtt.o sobre uma. resolução do Conselho anotando n. !alho. no cumprimento, o Conselho, após considerar n..c; alego.ções telt::l.s pelo Slgnn.tã.rlo e, se !ar o caso, a pa.rte em
questão poderá suspender os direitos do Slgnatã.rlo.
Se após um período adicional de três meses e após considerar
~ alegações apresentadas pelo Slgnat:irlo, e, se for o caso, pela
P!ll'te, o Conselho julgar que a !alh:L no cumprimento não foi sn.nn.da, n. ~embléln. poderiL decidir, segundo recomendação do Con~
sclho, que a participação da Signatário como membro está encerrada. Na~ dn.tu desta decisão, o encerramento se tornará e!eUvo c o
Acordo Operacional deixará de vigoro.r para. esse Signatário.
131 Se um Signatário deixar de pagar qualquer quantia devi~
da, segundo o Artigo III 111 do Acordo Opern.ctannl quatro ml!sc:s
após o vencimento do pro.zo de pagamento, os direitos do Slgtlató.rio segundo estn. Convenção c o Acordo Operacional serão a.utomaUCDJllcnte s\Uipen:sos. Se três meses após n. suspensão, o Slgnnt::í.rlo não tiver pago todas as qun.ntlns devidas. ou n. Pn.rte que o
tiver designado não efetuar uma substituição segundo o Artigo
2!1 f 4l, o Conselho após considerar ns nleRnçõcs npre.scn tadllS pelo
Signató.rio, ou pela Parte que o designou, poderã. decldlr pelo encerramento da participação como membro do Signató.rlo. A partir
dn dn.ta desta decisão, o Acordo Operacional dcixa.ró. de vtgoru.r
pn.ra o Signatário.
14) Durante o pcriodo de suspensão dos direitos de um Slgnatlirlo segundo as parágrafos 121 ou 131, o Signatário continuara n
ter todas n.s abrlg:n.çõcs de um Slgna tt'l.rlo segundo cstn Convenção
e o Acordo Opcruclanal.
15) Um Sl~nntúrto nüo tcró. ourlgnções após o encerro.menta
exceto que será. responsnvel pelo pagamento de sun cotn. de con~
tribul~·ões de cn.pttnl neccssárlns prt.rn cumprir os compromissos
eontrntunls cspcclflcumentc autorizados antes do encerramento, c
responsabilidades provenientes de nçCws ou omissões antes do cncC'rrn.mcnto, c cxceto com rclaçiio no Artigo 31 destn Convenção f'
Artigo XVI do Acordo Opr.rnclonnl.
101 Quando tcrmlnnr n pnrtlcipn.~iio de um Slgnntl'l.rlo. n Pn.rt.c que o designou, três meses ll. partir da d~tu. da encerro.mPnt.o
c com vlglmciiL n pnrtlr dessa datn. desl~narU um novo Slb'llat.árlo,
us.sumlriL O. c!Lpatcldnde de um Sl(n1n.tó.rlo de ncordo com o Artigo
20 f•ll, ou se retlrn.rà. ca.so tL Partl• nüo tcnhn. tomado provid&nctns ntt'~ {'I final deste periodo, será consldcrndn nfMtad!~ ll pnrtlr
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d l Pro v:~ de compromt."sn ou acordo do:. IIUgnntcs quando
l:.to se conlitltuir mn condição panl a arbitragem.
'
c) O nome da ncs;.;on. desi~nad;t pelo pctlclanârto paro. servir
como mPmbro do tribunal.

A Dlrctorln. dLstrlbuirá Imediatamente umn cópia do documento a cada Parte ou Slgnat<lrlo.
Artigo 3
tll Sessenta dlns após n data cm que as cópias da documento descri to no Artl~o 2 rort•m rt·c~bld~'> por tlldos os n:pUcadores
l•stcs dcslgnarfw cm conjun.to uma pessoa que at.uará como membro do tribunal. Ncssro prr1nrln. n~ r~pllf'ndore~ poderão, !!:o!::.ct::.
mente ou cm conjunto, rorncccr a cada litigante c a Dlrctorla um
documento CIC'Claranda us .suas rt'spostas individuais ou colctlvas
a~ documento citado no Artl~-:o 2, e Incluindo qualquer cont.cstnçao proveniente da matórlh du. controvérsia.
'
121 No prazo dt• trinta dias após a dl•sh.mnção dos dois membros do trlbunnl, e-stes aceitarão um terceiro úrbltro. Este não
terá a m~sm~ naclonnlldadc de quolqucr litigante, nem residirá
l'm .seu tcrrltorlo, nem estará a. !il.'U serviço.

131 Se um dos lados deixar de Indicar um árbitro dentro do
pcriodo especificado, ou se o terceiro árbitro não ror lndlcn.do
dentro do período cspcciClcado, o Presidente da Corte de Justiça
Internnciono.l, ou, caso este seja Impedido de agir ou tiver a mes·
ma nacionalidade de um litigante, o Vlcc-Presldente ou então,
caso este seja impedido de agir ou tlver a mesma naclonalldade
de um lltlgante, o juiz decano que não tenha a mesma no.clona.
Udade de qualquer Utlgantc. podcró., mediante solicitação de qua.lquer um dos lltlgante.s, Indicar um árbitro ou árbitros, con!orme
o caso de exigir.
f4l O terceiro árbitro ntuarã como presidente do Tribunal.
151 O tribunal rtcn constltuldo assim que o presidente ror
escolhido,
Artigo 4
11 I Caso ocorra. uma vacância no tribuno.l por qualquer mo-

tivo que o presidente ou demais membros do tribunal julgarem
estar rara do controle dos litigantes, ou !ar compatível com a
conduta adequada dos procedimentos de arbitragem, a vacância
será pfecnchida de acordo com as seguinte~ medidas:
a) Caso a V'-l.câ.ncla ocorra corno resultado de afastamento
de um membro Indicado por uma parte da controvérsia, esta par·
te escolherá um substituto dez dias após n ocorrência da vn.cii.ncla.
b) Caso a vacância ocorra corno resultado do a!nstanwnto do
presidente ou um membro Indicado segundo Artigo 13), seró. es~
colhido um substltu to pela !arma descrita no parâgra!o (2) ou
131, respectivamente, do Artigo (3),
(21 Caso a vnc:ãncla ocorra por qualquer outro motivo, ou
se ocorrer uma vacância. segundo o pa-ró.gra!o (1) e não for preenchido., os demais membros do tribunal terão o poder, não obstan~e o Artigo 1, mediante solicitação de uma parte, de continuar
o processo c npresentar a decisão !lno.l do tribunal.
Artigo 5
O trlbuna1 decidirá a data c o local de suas reuniões.
121 O processo seril. privn.do e toda peça apresentada ao tribunal será confldenclnl. Entretanto, a Orgnniznçõ.o e qualquer
Parte que designar um Signatário que seja lltigante no processo
terá o direito de estnr presente, e tcró. nccsso às peças apresentadas. Quando a Organização ror um Utlgantc no processo, todas as
Paz:.tcs c todos os Slgnntti.rlos terão direito de estar presentes, e
tcrao acesso às peças apresentadas,
131 Em caso de controvérsias sobre a competência do tribunal. o tribunal tratn..ró. desta matéria cm primeiro lugar.
14 l O processo será conduzido por escrito, e cada parte tcrú.
o. direito de apresentar provas escrtto.s pnra a_mpnrar suas alcgaçocs de !ato c de dlrelt<J. No .cntnnto, podcruo ser npresentndos
de!csns c testemunhos ornls, caso o tribunal nchc conveniente.
151 O processo terá Inicio com a apresentação de nl.cgnçüo
do pettclom\rlo contendo sua defesa, ro.tas relnclonndos comproV!_ldo.s por provas c princípios legais cm que se bnsclam. A nlegn.çuo do petlclonó.rlo seró. seguida )1cln contestnçtlO do rcpllcndor,
r. o_ replicador poderõ. apresentar uma répllr.n. Outras alegações
:wruo apresentadas somente se o tribunal determinar que são
neccssú.rius.
lôl O tribunal ouvlrú e dctcrmlnnn\ ns contestações orlct··
O,!ldt\:1 dlrf'tnmente dn matéria dn. controv~r.sln, caso as contcstnçocs estiverem dentro de sua competCncla, conlorme detinldo no
Artigo 31 da Convcnçiw c Artl~o XVI do Acordo Operacional.
17f Se os I!Ú~tnnt.e.s che~mrcm n um acareio durnntc o procc:uw. e:-;te ncordo :-;crú rer.islrndo sob !l forma da clccls:io do trlbunal concedida com a anuência elo:-; lltl!~lUlLc:.;.
11 l
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1J77

(81 Em qualquer momento do processo, o tribunal poderá
cncerril.-lo ca.o;;o df:tcrmlnc que a controvérsia está !ora de sua
competência, conrarmc derlnldo no Artigo 31 da Convenção, ou
Artigo XVI do Acordo Opero.clonal.
191
As deUberações do tribunal serão secretas.
!lO 1 As decisões do tribunal serão o. presentadas por escrito
t: serão conrtrmadra.s por voto escrito. Suas determinações e decisões devem ser apoiadas por, pelo menos, dois membros. Um membro que discordar da decisão poderá apresentar um voto escrito
separado,
ru 1 O trlbunnl apresentará sua decisão à Dlretorln, que a
distribuirá a todas ns Partes c Slgnntfl.rlos.
ll'G 1 O tribunal poderá adotar outro.s !ormn.s de processos,
compatíveis com as estabelecidas por este Anexa, que sejam adequadas nos processos.
Artigo 6
Caso uma. parte deixe de apresentar suas alegações, a. outra
parte poderá solicitar que o tribunal decida com base em sua
alegação. Antes de divulgar sua decisão, o tribunal se certlrlcará
de que tí"m competência e de que o caso se acha 'undnmentado
por latos e por dlrolto.
Artigo 7
Cll Qunlqucr Parte cujo Signatário seja llt.J~anU> tern. direito
de Intervir t: tornn.r-se t1m outro lltlgo.nte. A Jntr.rvenc;ão sr:rá reite. por escrito em notlflcn.ção no tribunal e nos demais Utl~otantcs.
121 Qualquer outra parte, qualquer Slgnat:lrio ou ~ Organização poderão dlrigtr~sc no tribunal solicitando permlr.sao. pn.ra
intervir e tornar~se um outro lttlgnnte. O tribunal concedera permi.ssão co.so determlnf:' que o petlclonârlo wm lntere:>ses snbstanclals no caso.
Artigo B
O tribuno.! poderá indicar especlallstns para assessorá-lo,
mediante solicitação de um litigante ou por lnlclaUva próprl:~..
Artigo 9
Cada Parte, cada Signntárlo e a Organização fornecerão to·
das as Informações que o tribunal, a pedtdo de urn contendor ou
por intclatlvo. própria, determinar necessárln.'i para o encaminhamento c a determinação da controvérsia.
Artigo 10
Antes da decisão tlnal, o trlbuno.l poderá Indicar qualquer
medida provisória que considerar necessária para preservar os
respectivos direitos dos lltlgnntcs,
Artigo 11
111 A decisão do tribunal estnrâ de acordo com o direito lntcmaclonal, e ba.scn.cta no seguinte:
al A Convenção e o Acordo Operacional.
b) Princípios legnls ~oteralrnente n.celtos.
12) A decisão do tribunal. lnclustv~ qun.lqucr decisão obtida
através de o.cordo do lltignnte segundo o Artigo 5171, ubrle,arâ
todos os Utl~antcs, e será cumprida. por eles em boa fé. Se a Organização for um dos litigantes. e o tribunal decidir qu<' a dt•clsão
de qualquer órgão da org-anização C nula e sem efeito por não ser
autorizada ou não estar de acordo com a Convenção e o Acordo
Opemclonal, a decisão do tribunal obrigara todas as Partes e
Stgnotnrlos.
131 caso surja. uma controvCorstn sobre a lnt.erpretação ou
alcance de sua decisão, o tribunal o 1nterprctnró. a pedido de qualquer contendor.
Art-Igo 12

A menos que o tribunal determine ~m contró..rlo devido b.s
clrcunstl\nclns cspecUicns da ma.térin, ns despesns reln.tivas no
tribunal, tncluslve n remuneração dos membros do trlbunnl, serão
pag..,, cm parte~ tgul'is, por cnda parte. Qunndo um~ parto ror
rormnda por mais de um. lltlgnntc, o tribunal dlvldlrt\ a cota dessa pn.rte entre os llttgn.ntes dessa parte. Quando a Organlzaçãn
for um Utlgn.ntc, RUO.S dcspesns relattvns à arbitragem serão con.stderndns como custos n.dmlnlstrutlvos dn. Orga.nização.
ACORDO OPERACIONAL SOBRE A ORGAN1ZAÇAO
INTERNACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES MARmMAS
POR SAT!i:L!TE I!NMARSATI
I'REAMBULO

O:i Slr,nnlt'l.rlos deste Acordo Opcrnclonn.l:
CONSIDEH.ANDO que os Estudos Partes dn Convenção 11obre n
Or~nnlzaçilo Internncional de Telccomunicnções Mnrittrnr\5 por Sn-

lliARIO ()O COl'iC.RESSO

téllte (INMARSAT.l incumbiram-se de assinar, ou deslgnnr uma
entldnde competente parn assinar este Acordo Opcrnclonnl,
ACORDAM O SEGUINTE::
Artigo I
Definições
111 Para as !lnnl!dades deste ACORDO:
(D.l "Convenção" designa a Convenção sobre n Organização
Tnt.Prnnclonal de Telecomunicações Marítimas por Satélite
IINMARSATJ Inclusive seu Anexo.
(bl "Organização" designa n Organização Internacional de
Telecomunicações Maritimn.s por Sntéllte !INMARSATI estnbclecldn pela Convenção.
(cl "Amortização" compreende a depreciação; nflo abrnn~c
compensação pela utlllzação de capital.
121 As de!inlções contidas no Artigo I da Convenção se npl!cnrii.o n este ACORDO.

Art!RO li
Direitos e Obri!;':lÇÕes dos SiJ:"natirius
11 1 Cada Stcnatirlo adquire os direitos estabelecidos para os
Slgnntãrlos da Convenção c deste Acordo. c compromete-se n cumprir as obrtgnções que lhe são deslgnndns por estes dois instrumentos.
121 Cada Signatário nclró. de acordo com todas as disposições
da Convenção c deste Acordo.
Artigo Ill
Contribuições de Capital
111 Na proporção de sua cota de Investimento. cada Slgna.tâ.rlo fará. contribuições para as exigências de capital da Organização,
e receberá a restituição de capital e a compensação pelo uso do
capital, segundo determinação do Conselho, de acordo com a Con·
Venção e este Acordo.
121 As exigências de capital compreenderão:
la I Todos os custos dlretos e lndlretos do projeto, desenvolvimento, nqutslt:ão, construção e Implantação do sel,!mento espacial
da INMARSAT, da aquisição dos direitos contratuais por mela de
alu~uel, e de outra propriedade dn Organização
fbl Os fundos nccessó.rlos nas custos de operação, manutenção
e administração dn Organização segundo a dlsponibll1dadf' de
rendas, para fazer frente nestes custos, e segundo o Artig-o VIII 131
IC 1 Pagamentos !citas pelos Sl~,!nat.ó.rlos segundo o Artigo XI.
131 Serão acrescentados Juros, a uma t.axa o. ser determinada
pelo Conselho, a qualquer quantia não paga após n data programada para o pagamento determinado pelo Conselho.
141 Se, durante o período atê a primeira determinação de cota.s de Investimento com base na utl!Ização seJ;Cundo o Artigo V, a
quantia total de contribuições de capital que os Sl~nntâr.tos devem
pagnr em qualquer ano financeiro for superior a ctuqúenta por
cento do co.pltnl máxlmo estabelecido, ou segundo o nrti~o IV, o
Conselho constdernró. a ndoção de outros ncordos. Inclusive o flnnnclamento tcmporârlo de débito, para permitir que os Slgnntárlos
que assim desejarem p~guem as contribuições nd_icionnls nos _anos
seguintes, cm prestações. o Conselho determinara a tn:<a de Juros
a ser aplicada nestes casos, retletindo os custos adicionais da Organização.
Artigo IV
Teto de Capital
A soma das contribuições de capital liquido dos Slgn~til.rtos,
e dos compromissos contratuais de capitnl da Orgnnlr.ayao que
estiverem pendentes dcveró. llmltnr-sc n um teta mnximo. FJitn
soma consistirá nas contribuições de canitnl cunwlntlvo fe1tns
pelas Sl~nató.rtas segundo o Artigo III, menos o cnplt.nl cmnulatlvo
a eles rcstltuido segundo est~ Acordo, mais n qunntln pcndentf' dor.
compromissos contratuais de cnplta.l da On~nnlznçilo, O canlt.:\1
mâx!mo Inlclnl será. de 200 mllhões de dólares nortr~amertcnnos
O Conselho terá. autoridade pnra ajustar o cnpltnl OH\XImo.
Artigo V
Cotas de JnvesUmento
11 1 A.o; cotas dt~ lnvestlmrnto dos Si!wat!i.rlos sprti.o detcrml11tld:w com base nn utilização do se~mento espacial d:~ lNMARS1\·r.
Cada Slgnntàrlo ter:i umr~ cot:1. dl! Investimento IJ.:nal n. sua porcc~
t.ngcm do total de ut.lliznçi"w lia ~~·~menta espaclnl da INMARSA r
por todos mi Sl~natúrlos. ,1\ utlllz:u.~ào do ~WI~nwnt.o e:·qmdal da
INMARSJ\T scru 1nedldu em termos da~• taxa!; cobratl:1s prla On~:<.11\t'lllo t'Knaelal da INMARSAT. ~l'hllllt!o u
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121 Com o objetlvo de determinar ns cotas de Investimento. a
ut\llznçüo cm ambas as dlrcçõcs seró. dividida cm duns partes Icuah;,
umu parte do nnvlo c outra pnrte terrestre. A pnrt.c l'elnclonnda
ao navio onde se origina :JU termina. o tró.rego scró. ntrlbuldn no
Slg:nn.tário dn Parte sob cujo. autoridade o navio está operando. A
parte nssoclndn no território onde se origina ou termina o trflrcgo
será ntrlbuida. no Slgnatil.rio dn Parte cm cujo território o trafego
se origina ou termina. Entretanto, quando, com relnçfto n qual&
quer Slgnató.rlo, o coeficiente er,tre a parte do navio c a parte
terrestre for superior a 20:1, esse Signatário, por melo de solicitação ao Conselho, receberá. n ntrlbulçf10 de uma utiUzação equivalente no dobro da parte terrestre, ou uma cota de investimento de
0,1'"'/.·, o que por mnls alto. As estruturas que operam no mn.r, para
as quais o ConseU1o permitiu o acesso ao segmento espacial da
INl\ttARSAT, serão consideradas como navios, segundo os ob.\etivos
deste pnrás:rafo.
131 Antes dn determlnnc:ão das cotn.'i de investimento com
base na utilização, segundo _os parágrafos 111, t2 1 e 14 1, n. cota de
Investimento de cada Signatário será estabelecida scr,undo o Anexo
deste Acordo.
141 A primeira determinação dns eotrts de Investimento com
basP na utlllznc,::i.o, seÇ!undo os parágrafos til e t21. será teltJ tltl
mínimo dois c no m:i.xlmo tr!!s nnos após o Inicio da utlllz;1çflo
.~Jpernclonal do :-orgmento cspnclai d;~ INMARSAT nas regiões do
Oceano Atlàntlco, Pacifico c Indico, sendo a data precisa cln. deter~
mlnnção decidida pelo Cunst>lho. Com vista~ a. esta prlmclrn determlnaç[lO, a utilizaçfto seró. medida durante o p(~riodo de nm ano
anterior a esta det('rmlna.ç:'lo.
t51 Após a primeira det.crmlnação com base na utilização, a:c;
c:otas de investimento ~crão novamente detcrmlnactns, passando
a vigorar:
ta! Anós os Intervalos dt~ um ano sc~ulntes iL primeira determinação das cotas d~ tnvt~stimcnto com base na utilização, d~
acordo com n ut!Uzaç:io de todos os St~nntó.rios durante o nno
nnt('rior

lbf Após a data dC" entrada cm vigor deste Acordo para um
novo Signatário.
1c1 Após a data vlg('llt(' d(' retirada ou termino d(' participação
de um Stgnnt::i.rlo.
t 61 A cota dc> mvcstlmcnto de um Slgnntó.rlo que se torna
Slgnntit.rlo após a pr!mctra dl'tcrminacilo dns cotas de investimento
wm bnsc na utilização serit. ciC'terrnlnadn pelo Conselho.
t7t Na mrdidn cm qui' umn cota de Investimento e d('termlou pnr:\grnfo tHt, as
nndn segundo o paragrafo t5t tbl ou te\
cotas de Investimento de torlos os clt•mnls Stgnató.rlos scrrlO ujusLadn.s na proporção em que as suas respectivas cotas dt• investi~
mC'nto mantém entre si, JlOSI'luídns antes desse ajuste. Com a
retlradn ou término de participação de um Slgn:üárto. ns cot.n.s de
Investimento de o.os•·; dett'fmlnndas segundo o parâgrnfo t81 não
.~erâo aumentadas.
ta 1 Núo obstnnt(' qualqul'r dctermlnnçflo dcstl" Artigo. nenhum
Signatli.rlo tcrtt uma cota dt• Investimento Inferior n 0,05':; das colas
totais de investimento
t n1 Em qualquer nova dt~termlnaçào dns cotas dC' lnvestlmel1to, a cota de qualquer Slgnntárlo não sern aumentada de uma
vez cm mnls de 50':; de sua cota Inicial, n~m sNil. dimlnui'da em
mais df' 50'.;. dr sua r.otn ntual.
t 101
Qunlsqucor r.ntns dt' lnvt'stlmcnt.o nf10 alocada~. npús n
apllcaçfi.o dos pnrl\grnfos 121 _c t!H seráo oferf'cidns c rat.cadas
pelo Conselho entre os Sl~nntarios que dt.!sejnrem aumentar suas
cotas de Investimento. Essa ctlstrlbulçüo ndlclonnl nüo aum(•ntara
qunlquer cota rm mnls dt~ so•:; da cota de lnvest.lmt.'nto ntunl d1·
um Sl~natil.rio.
t 111 Qunisqm~r cotns residuais di' Investimento l!Ue ni"l.o forem
alocadas nptis n ap\lcnf;üo do parli.grnfu 1101. scr:lo rntendas entre
os Signatários em proporçao às_cntns de hwelitlnH.'nto que, c~n casú
contr!irlo, scrlnm n.pllrndas apm; qunlqut~r novn df'l1~nnlmu:ao. sujeito ntlS pnn'tg:rnfos t H1 e t !1 1
1121 Mediante sullcltnçüo ele um Si~nati'Lrlo, o Colliií:lho podcrú alocar para o mesmo, uma cot.n de Investimento Inferior h.
sutL cota determinada st!~Undo os pnragrnfos t1 1 a t 71 e t \1 1 a 1 ~ 1 I.
caso n redu~üo st~jn totalmente absorvida JWla aceltnc:üo vohmtarla
de outros Sl~;nnti\rlos pelo nunvmto de :·mn.::i cotn:-o de illVl'St.imento.
o Cons(•\ho adotarâ mt!dldas rrlatlvlls ú lll:;trlb!llç:io t~qultntlva dn
r.otn ou cotcu; llberaclnli cntrp t)S Slp;nat.ál'lns QIIL' dPSl'Wm nmm•ntar
suns cot.us
Art.II!:O VI
1\justt~s

Flnant·t•irm, t•ntrt• os

Si~nat.úrlns

11 Em c:ul;4 dPI.e!'llllluu;ao de cotas ele JnvP~tlmt~nt.o, a pu~ a
(lt'tPrmtn:u:fuJ lnlclal :-it'f~nlndo-:w i1 t'llti'IH\a em vigor de:;te Acordo,
t

o~
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do. Organização com base cm uma n.vnllnçü.o crctuadn segundo o
parágrafo C2J. ~ valores desses ajustes financeiros serão dctermt ..
nados com relaçao a cada Slgnató.rlo aplicando-se à avaliação a
dlteren.ça, se houver, entre a novo. cota de Investimento de cada
Slgnatn.rlo, e a sua cota de investimento antes da determinação.
<21 A nvn.Uaçã.o será efetuada da seguinte maneira:
<ai Dedução, no custo de aquisição original de toda propriedade segundo registro nns contas da. Organização, na data do ajuste, Inclusive todo o lucro captto.Uzndo e despesas capltallzadas da
soma de:
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<U amortização acumulada segundo registro nas contas da
Organização, na data do ajuste.
(11) Empréstimos c outras contas pagáveis pela Org&nlznção
na dato. do ajuste.
<bJ Ajuste dos resultados obtidos segundo o subparó.grafo laJ
através do acréscimo ou dedução de uma outra quantia represen:
tn.ndo qualquer insuticiCncia ou excesso, respectivamente, no paga~
menta, por parte da organização, de compensação pelo uso de
capital n partir da entrada cm vip;or deste Acordo, até a data
vigente da nvallação relativa a quanUa acumulada dev\dn segundo
este Acordo, il taxa ou taxas de compensaç5.o pelo uso de capital
em vigor durante as períodos em Cjue M taxo.s pertinentes foram
apllcávets, como estabelece o Consdha segundo o Arttgo VIII. Com
a propósito de avaliar a quantia QUe rcpt·esenta qun.lquer insufi·
ciência ou excesso de pagamento. a compensação devida seró. cal·
culada em bnses mensais, relativa il quantia líquida dos elementos
descritos no.subparó.graío 1a1.
13 Os pagamentos dcvidol:i pelos e aos Signató.rlos segunJo
este Artigo serão efetuados em data decidida pelo Conselho. Os
juros. a uma tnxn. determinado. pelo Conselho, serão acrescentados
a qualquer quantia não paga após essa data.
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C3 1 VIsto que ns rendas obtidas pelo. Organização são lnsufl·
cientes para fazer frente nos custos de operação manutenção e
administração da Organização, o' Conselho poderá' decidir superar
essa lnsullclêncla utilizando os lundos de operação da Organização, através de acordos de saque a descoberto, fazendo um emprés·
timo, solicitando que os Signatários laçam contribuições de capital
proporcionais às suas cotas de lnvcsttmento atuais ou através de
qualquer combinação destas medidas.
'

Artigo IX
Ace.-tu de Co11.~
11) O acerto de contas entre os Stgnatil.rios e o. Organização,
com relação às transnçõcs tlnancelras segundo os Artigos IU
VI, vn e VIII, seró. eletuodo de to! modo, que os rundos transre:
ridos enEre as Signatáriop e n Orgo.nlzação, bem como os fundos· à.
dlsposlçao dn Orga~lzaçao como excesso dos fundos operaclonal.s
considerados neces~nrios pelo Conselho, serão mantidos no nivei
mnls reduzido possJvel.
•
(2) Todos os pagamentos_ entre os Slgnatárlo.s f!. a Or~tanlz:t~
çno, segundo t!Stí' Acordo. scrao e!etuados cm moeda facilmcntt•
conversivcl c aceita pelo credor.
Ar'~<igo

X

Financiamento de Débitos
111 A Or~anlzaçüo, segundo decisão do ConselhO, podcni t'S·
tabelecer acordos com saqu~ a descoberto, com o objctlvo de satisfazer a:; deficiências rtnancctras. ate o rcccbinlento de r~ndn::
npr~priadn.s ou contribuições de capital.
12! Em circunstãnclas excepcionais, a Or~nnização poderá
fazer empréstimos segundo decisão do conselho. com o objt•tlvo
de financiar qualquer atiVidade udotada pela Organização. de
acordo com o Artigo 3 da Convenção, ou paríl saldar qualquer
compromisso financeiro por ela assumido. A:3 quantias penden·
Artigo VIl
tcs desses empréstimos serão consideradas como compromissos
Pa1:11mento das Taxas de Utiliza~·ão
contratuttls de capital segundo o Artl~o IV.
Artigo XI
111 As taxas de utilização estabelecidas segundo o Artigo 1fl
da Convenção serão pagáveis pelos Signatil.rio:> ou entidades auto·
Responsabilidade
rlzndas de telecomunicações, de acordo com a.<i medidas adotadru>
(1 l Se n Organização ror sollcltada a pagar, através de uma
pe_lo Conselho. Essas medidas obedecerão. tanto quanto passivei, aos
metades Jntemnclonais reconhecidos de contabilização cm teleco· decisão obrigatória tomada por um tribunal competente, ou como
resultndo de um acordo feito pelo Conselho, qualquer quantla, in·
munlcações.
clusive custos e despesas a ela relacionadas, provenientes de qual. 121 A menos que o Conselho decida em contró.rio, os Slgnaquer a~ão ou obrigação da Organização erctuada ou assumida
t~rlos e entidades autorizadas dt• tclecomunlcaçõrs serão rcspon·
segundo a Convenção ou este Acordo, os SlgnatiLrias, desde que
snveis pela prestação de informações à Organização, para. que esta a divida não seja saldada através de indenlzação, segura ou outra
determine toda. a utlllznção do segmento espacial da INMARSAT. fórmula tlnancelra, deverão pagnr à. Organização ~ quantia não
e determine as cotas de investimento. o Conselho adotnr:i. normas saldada, em proporção às suas respectivas cotas de tnvestimcn·
para apresentação das informações à Organização.
to, nn data cm qut· teve Inicia o compromisso nnancc1ro, não abs·
13J O Conselho instituirá qualquer sanção adequada em casos tante qualquer teta estabelecido pelo Artigo IV, ou segundo suas
onde os pagamentos de taxas de ut1llzaç:io estiverem em atrnso determlnaçõeti.
durante quatro meses ou ma.Js, após a data devida.
121 Se um S!gnatilrlo, nessa qualldade. ror soUcltado a pagar.
atrnvés dr uma decisão obrigatória tomadn por um tribunal com141 Será. deterrninadr~ pelo Conselho uma taxa de juros que
petente.-, ou como resultado de um acordo fe\to pelo Conselho.
incidirá. sobre qunlquer quantia não paga após a data de pagaqualquer quantia, Inclusive custos e despesas a ele rclnclonndas.
m~nto determinada pelo Conselho.
provenientes de qualquer ação ou obrigação da Organização, t•!rtuada ou assumida segundo a Convenção ou este Acordo, a OrArtigo Vlll
ganização reembolsará o Signatário na medida em que o Slg·
nató.rlo tiver saldado a divida.
Rendas
<31 Se esta divida lar imputada a um Slgnatilrlo, esse SIR·
1 I J .'\s renda:; obtldns pela Organização serão em geral apUcadas, na medida em que essas rendas permlt.trem, segundo a se- nató.rio, como condição de pagamento por part(• da Organlzo.ção.
guinte ordem de prioridade, a menos que o Conselho decida em deveró. notificar Imediatamente a Organização sobre a dividll. t'
dcveró. dnr-thc a oportunidade de aS.Sl'ssorar ou conduzir a dl'·
contrário:
resa ou outra disposição da reclamação c, até onde permite a lei
lal Para pagar os custos relativos à operação. manuttnçã.o c de jurisdição cm que a relvlndlcnçfi.o é feita, tornnr·Sf' uma parte
administração.
do processo. com o Signatário ou em substituição a ele.
1 b) Pnrn proporcl(lnar recursos de operação que a Conselho
f4) Se a. Organização for sollcitada a reembolsar um Slgna·
tárlo segundo este Artigo, os Signatários, desde que o reembolso
venha a considerar neccssó.rlos.
te• Pnrn pagar os Signntó.rlos. em proporção às suo.s respec- não seja pagó.vcl ntrnvés de tndenlznção, seguro ou outra fônnutivas cotns de lnvesttmenta, valores que representem uma rcstl- ln. finnncclra, deverão pagar à Organização a quo.ntln não saltuiçã? de capital em quantia equivalente às determinações de amor- dada do reembolso relvlndlco.do, em proporção n.s suas respectlznçao estabclecidns pelo Conselho, c registradas nas contas da tivas cotas de Investimento, na data cm que o compromisso finan·
celro lo! assumido, não obstante qualquer teto estabelecido pelo
Orga.nlzação,
Artlv;o IV ou segundo sua. determinação.
Idi Para. pagar um SJgnntó.rlo que se tenha retirado da Orca·
Artigo XII
ntzação ou cuja participação como membro tenha se encerrado, as
Libera~ilO de Jtesponsabllldude resultante da
somns que lhe sf\o ocvtdas secundo o Artigo XIII.
Prestnc:iio de Serviços de Telecomunicaf;ões
te\ Para. pagar os Signatárlo.i, dt• forma cumulativo. em pro·
Nem a Orgnnlznção. nem qualquer Slgnató.rlo nessa quallrln~
porção às suas respectivas cotas de lnvcsthncnto, o saldo dispo·
de, nem qualqul•r runclonõrio ou emprccado de qualquer um dcll•S.
nivel paru a compcnsnçúo, devido 110 uso de capltnl.
nem qualquer membro da dirctOl'ln c.l~ qualquer SJgna.tó.rlo, nem
121 Ao detcrmlnnr n taxa de compensação pelo uso de capital
JIUnlqucr represcnu:mtc de qunlqucr órgão da Organlzaçüo nu
nos SlgnatUrlos, o Conselho Incluirá uma dotação parn os riscos cumprimcntn
d•~ suns runt:ól•:-., SL'I u r~~;poru;!lvl'l perante qualquer
prov(mlentcs do invcntlmento feito na INMARSAT e, considerando
e&Sn dotnçü.o, l'lxnrú. n tn.xn. llLO 1róxlma quun to passivei do custo Slgnatúrlo .ou.. n orr.nniznçfw. pnr JWrdHS {' dnnos ~otrldos por
' do'
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telecomunlco.çõcs prestados ou a serem prestados segundo u CoH~
vcnção ou este Acordo.
Artigo Xl!I
Llquldação após Retirada ou t:ncerramento
11 I Três meses após a data cr~tlva da retlrndn ou encerramento de pnrtlclpnção como membro, de um Slgnató.rlo, segundo
os Artigos :w ou 30 dn Convenção o Conselho notltlcnrã o Slgnntárlo sobre a avaliação feita, pelo Conselho, de sun condição tlnanceJ::. qu:tnto à. Ore!\nl7.nt;ãn, nn data etetlva de sua retirada ou cn·
cerramento, e dos termos propostos para n llquldnção, segundo o
parágrafo t3). A natlflcação comprecnderã um cxtrnto com:
1ai A quanua pagâvel ao Slgnatârlo pela Organização, mlculadn multiplicando-se a sua cota de lnvcstlmento, na data. "•fc ..
tlva da retirada a·u encerramento. pela quantia estabelecido. em
uma avallnção efetuada nessa data segundo o Artigo VI.
(bl Qualquer quantia a ser paga à Organização pelo Slgna·
tárlo. representando sua cota de contribuições de capital em compromissos contratuals especltlcamentt.- autorizàdos antes do rc ..
cebimento do aviso da decisão de s~ retirar ou, ronrorme o ca:;o,
antes de data erettva do encerramento, juntamente com o plano
de pagamento proposto.
lei Qualquer outra quanUa devida à Orl(anlzação pelo Signatário, na data etctlva da retirada ou rncrrramrnto.
t21 Nn sua nvnllação segundo o paráRrn!o '11, o Conselho
poderá decidir eximir a Slgnatãrlo. em pnrte ou no total de sua
responsabilidade de contribuição de sua cota de contribuições dr
capital em compromissos contratuais espPcinc::tmenLl' autorl~u ..
das. e compromissos financeiros provrnlentt•s !-il' atos ou orntssoN;
anteriores ao receblment.o do aviso da dcclsao de n•tlrar.. sr ou,
conforme o caso. da dnta etetlvn do encerramento.
131 Dependendo do pagamento !elto pelo S!gnatârlo do qunlquer quantia por ele devida se~undo os subparágratos 111 tbl l' 1c1.
a Organização, considerando o Artigo VIl!, restituirá ao Slgnntá·
rio a.s quantias citadas nos subparágrafos 111 lal e 1b1 durnnW
um periodo proporcional ao período durante -o qual os demais
Signatários receberão a restituição df' suas contribu\çõe~. ou antes,
se o Conselho assim decidir. O Conselho determinara a taxa do
juros a ser paga pelo ou ao Signatário, com relação a qualquer
quantia que, periodicamente, !!que pendente de liquidação.
141 A menos que o Conselho decida em contrário, uma u..
quldação segundo este Artigo não exlmlrã o Signatário de sua
obrigação de contribuir com sua cota nos compromissos não con ..
tratuals provenientes de custos ou omlssões da Organlznção, an ..
tes da data de recebimento do aviso da decisão de retlrar-se ou,
conforme o caoo, antes da data e!etfvn do encerramento,
151 O Signatário não perderà qualquer direito adquirido. na
sua qualidade como tal, que de outra !arma prosseguiria após n
data e!ctlva da retirada ou encerramento, e pelo qual não !ol
compensaolo na liquidação, segundo este artlgu.
Artigo XIV
Aprovação da Estação Terrena
111 A !lm de utilizar o segmento espacial da !NMARSAT,
todas as estações terrenn.s precisarão da aprovação da Organização, de acordo com os critérios e normas estabelecidos pelo Conselho, segundo o Artigo 15 ICI da Convenção.
121 Qualquer solicitação de aprovação será apresentada· à
Organização pelo S!gnatàrlo da Parte em cujo território a estação
terrena em terra se loeallza, ou estará locallzada, ou pela Parte
ou Slgnatàr!o da Parte sob cuja autoridade a estação terrena de
um navio ou cm uma estrutura funcionando no mar tem permbsão ou. com reln.ção às estações terrenas localizadas em um tetritór1o ou nn.vlo ou estrutura funcionando no mar que não se
encontram sob a jurisdição de uma P.arte, por uma entidade autorizada de telecomunicações.
t3o Cada solicitante citado no parúgraro 121, com relação às
estações terrenas para as quais apresentou uma solicltaçüo, será
responsável perante a Organização pelri. adequação dessas estações às normas e padrões especltlc:ndns pela Organlznçiio, a menos que, no caso de um Signatário que tenha apresentado uma
sollcltnçiio, a Parte que o designou n.~sumn esta responsabtltdadc.
Artigo XV
lltlllzaçiio do SeJ1111onto Espacial da INMARSAT
111 Qualquer soltcitnçiio de utilização do segmento cHpnclal dn
!NMARSAT scrà llpresentnda n Orgnnlznçfio por um Signatário ou,
cm cnso de território que niio esteja sob a jurlsdlçüo de umn
Parte, por umn entidade nutorlzndn de trlccomunlcaçõcii.

os

131 Cada Slgnntárto, ou entidade autorizada de tcle'comunl~
caçõcs para o qual tal autorizada a utlllzaçüo da segmenta espacial da INMARSAT, será responsável pelo cumprimento de
todas as condições cstnbclccldas pelo Orcnntzação com respeito
n. essa utlllzaçiio, a menos que, no caso de um Signatária que tenha apresentado uma solicitação, a Parte que o designou assuma
a responsabfUdade pelas autorizações concedida.." com respeito n
todas ou alguma das estações terrenas que não são de propriedade nem são operadas por esse Slgnntó.rto.
Artigo XV!
Solução de Controvérsias
III As controvérsias surgidas entre os Slgnatàrlos, ou entre
os Signatários e a Organização, relativas a direitos e obrigações
segundo a Convenção ou este Acordo, devem ser solucionadas
através de negociações entre bS partes. Se dentro de um ano
após qualquer parte em controvérsia ter solicitado sua. saiu-'
ção, esta não for alcançada, e se uma determinada norma de solução de controvérsias não ter acordada entre as partes da controvérsia. esta será submetida. à arbitragem, de acordo com o
Anexo da Convenção, a pedido de qun.lquer parte cm controvérsia.
121 A menos que seja mutuamente acordado em contrlirio. as
divergências surgidas entre a Organização e um ou mals Slgna ..
tários segundo acordos celebrados entre eles serão submetldas à
arbtt.ragem, de acordo· com o Anexo da Convenção, a pedido de
uma. das .partes da controvérsia, dentro de um periodo de um ano
a partir do momento em que a solução rol solicitada por quo.lqucr
parte da controvérsia,
131 Um Slgnntàrlo que deixar de ser Signatário pennanecerá
comprometldo, através deste Artigo, com relação a controvérsias
relativas a direitos c obrigações provenientes do !nto de ter sldo
um Signatário deste Acordo.
Artigo XVII
Entrada em VICGr
111 Este Acordo entrarà em vigor para um Signatário na data
em que a Convenção entrar em vigor para a respectiva Parte, de
acordo com o Artigo 33 da Convenção.
121 Este Acordo continuará em vigor pelo tempo em que a
Convenção permanecer em vigor.
Artigo XVI!!
Emendai
i li As emendas a e.ste Acordo poderão aer prop""tas por qualquer Parte ou Signatário. As emendaa propostas aerão submetidas
à Dlretorla, que ln!ormaró. àa demais Partes e Signatários. li: necessário um aviso de três meses de antecedência. antes da consideração de uma emenda por parte do Conselho. Durante este periodo, a Dtretorin. sollcltara e tarã. circular o parecer de todos os
Slgnatàrlos. O Conselho conslderarà as emendas no prazo de sela
meses a. partir de sua circulação. A Assembléia. considerará a
emenda. no máximo sels meses após a aprovação do Conselho. Este período pode ser reduzido, em qualquer caso particular, pela
Assembléia. através de uma decisão de substância.
121 Caso contlrrna.da pelo. Assembléia., após a aprovação do
Conselho, ,a emenda cntrartl. em vigor cento e vinte dias após o
Deposltá11o ter recebido o comunicado de sua aprovação de doia
terços dos S!gnatârlos, que, por ocasião da con!lnnação da Assembléia, eram Slgnatàrlos e possulam pelo menos. dois terços do tota.l
das cot!L') de Investimento. A noUttcação da aprovação da. emenda
será. transmitida ao Depositário somente pela Parte concernente,
e a transmissão expressaró. n. o.celtu.ção da. emenda. pelo. Pa.rte. Com
sua entrada cm vigor. a emenda passarà a ser obrigatória a todos
os Signatários, Inclusive aqueles que nã.o a acelto.ro.m.

Artigo XIX
Depositaria
111 O Depoollllrlo deste Acordo será o Secretârlo-Oero.l dn OrganizD.çào Mnrltlma. Consultiva Intergovernamcntal.
121 O Dcposltàrlo ln!ormarà Imediatamente a todos os Palses
Slgnntàrlos c Poises purtlclpantes c a todos os Signatários o seguinte:
Cal Qualquer n.sslnatura deste Acordo.
lbl Entra.dn. cm v1p:or deste Acordo.
(C I Adnçõ.o de qunlqur.r eme1;1do. o. l'Stfo: Acordo r suo. entrndo
em vigor.
ld I Qualquer notl!lcação de rctlrnda.
lei Qualquer SU.'Ipcnsõ.o ou encerrtLmcnto.
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C- Encargos:
1 -juros de 3% a.a. (2% a.a. para o BNH c 1% a.a.
para o agente financeiro);
2 - correção monetária com base na variação das
ORTN;
3- taxa de administração correspondente a 1%;
4- taxa de serviços técnicos equivalente a 1%;
D- Garantias: vinculação de cotas do Imposto sobre
~ Circul~çllc de !'.1ercudorias (I CM):
E - Destlnaçilo dos recursos: 2• etapa do Plano de
Complementação Urbana do Município."

PARECER N• 66, DE 1979
Da Comissão de Constituição e Ju>tlça, sobre o Projeto
de Resolução n• 14, de 1979, da Comissão de Economia, que
"autoriza a Prefeitura Muncipal de Camaçari (BA) a elevar
cm Cr$ 63.800.000,00 (sessenta c três milhões e oitocentos
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

Relator: Senador Aderbal Jurema.
Com c p:-::;:nte Projeto de Res0!uçào da Comiss~o de
Economia, fica a Prefeitura Municipal de Camaçari. Estado da
Bahia, autorizada, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, d<: li
de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em
3. A matéria está acompanhada da Exposição de Motivos do
Cr$ 63.800.000,00 (sessenta e trés milhões e oitocentos mil cruSenhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável ao pleito da
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa
Prefeitura Municipal de Camaçari-BA.
contratar uma operação de empréstimo junto ao Banco de
4. Trata-se de operação a que, por força das disposições
Desenvolvimento do Estado da Bahia S.A .. este na qualidade de
contidas no art, 2• da Resolução n• 93, de 11-10-76, do Senado Feagente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH,
deral, não se aplicam os limites fixados no art. 2• da Resolução
destinado ao financiamento da 2• etapa do Plano de Complementan• 62, de 28-10-75, uma vez que os recursos a serem repassados
ção Urbana daquele Município, obedecidas as condições admitidas
serão provenientes do Banco Nacional da Habitação.
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
5. De acordo com os registras do Departamento da Dívida Pú2. Com a edição da Resolução n• 93, de li de outubro de
blica do Banco Central do Brasil, a situação da dívida consolidada
1976- art. 2•- que alterou a Resolução n• 62, de 1975, ficaram
interna do Município apresenta-se conforme o quadro a seguir:
excluídos dos limites estabelecidos pelo art. 2• da Resolução n• 62,
Cri mil de 1975, as operações de crédito contratadas pelos Estados c Municípios com recursos provenínetes do Fundo Nacional de Apoio ao
Dí~lda
Situaçilo Pustcrlor
Poslçiioem
Opendo
Desenvolvimento Urbano - FNDU, do Banco Nacional da
Consulldad11
a Contratllçiio
30-tl-78
sob
Habitação - BNH e do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Interna
Examt!{8)
Prttcndlda (C)""' A 1> O
(A)
Social- FAS, e, dessa forma, consideradas extralimites.
1-lntralimitc: .........
25.884,0
2S.~H4,0
3. A matéria é acompanhada da Exposição de Motivos do
- Por contratos ...
25.884,0
25.1i84,0
Senhor Ministro de Estado da Fazenda (EM n• 63/79), favorável ao
11- Extralimitc .......
275.700,0
63.800,0
339.500,0
pleito da Prefeitura Municipal de Camaçari - BA, tendo o Conse-BNH
275.700,0
339.500,0
63.800,0
lho Monetário Nacional aprovado a presente operação,
III- Total Gemi (I+ 11)
301.584,0
63.800,0
365.384,0
4. No âmbito da competência desta Comissão, há a ressaltar
que o projeto obedeceu ao disposto no art. 42, item VI, da Constitui6. Na forma do parâgrafo único do art. 2• da Resolução
ção, e nas normas legais (Resoluções n•s 62, de 1975, e 93, de 1976)
n• 93, de 1976, o pedido de autorização para a operação de crédito, e, ainda, ao estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item 11,
submetido pelo Senhor Presidente da República à deliberação do Se- art. 415eart. 416).
nado Federal, estâ devidamente instruído com o parecer do Conse5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação
lho Monetário Nacional, favorãvel ao pleito.
da matéria, uma vez que constitucional e jurldica.
7. Cumpridas as exigências estabelecidas nas normas vigentes
Sala das Comissões, I 8 de abril de 1979. - Henrique de La
e no Regimento Interno, esta Comissão conclui por aceitar a solicita- Rocque, Presidente- Aderbal Jurema, Relator- Nelson Carneiro,
ção contida na Mensagem n• 27, de 1979, do Senhor Presidente da vencido - Franco Montoro, com restrições - Almir Pinto República, na forma do seguinte:
Moacyr Dalla - Raimundo Parente - Bernardino Viana - Murilo
Badaró - Tancredo Neves.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 14, DE 1979
PARECER N• 67, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Camaçari ( BA) a
elevar em CrS 63.800.000,00 (sessenta c três milhões c oitoDa Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto
centos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
de Lei da Câmara n' 72, de 1978 (n• 2.234-C, de 1976, nu
Casa de origem), que "acrescenta§ 2• ao artigo 368, do CóO Senado Federal resolve:
digo Civil (Lei n• 3.071, de 1• de janeiro de 1916)",
Art. I•
a Prefeitura Municipal de Camaçari, Estado da
Relator: Senador Helvídio Nunes
Bahia, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro
O Projeto em exame, de autoria do ex-Deputado Francisco
de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em
CrS 63.800.000,00 (sessenta e três milhões e oitocentos mil Amaral, pretende acrescentar parágrafo ao artigo 368 do Código
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa Civil - que só permite a udoçi\o de filhos por pessoa casada após
contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco de Desen· cinco anos de casamento puru dispensar a observfmciu desse prazo
volvimento do Estado da Bahia S.A., este nu qualidade de agente quando um dos cônjuges comprovar clinicamente sua esterilidade.
2. Em que pese a nobre intenção do autor, nuo deveu proposifinanceiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado ao
financiamento da 2• etapa do Plano de Complementação Urbana ção merecer acolhida, pois é sábia e justa a norma cm vigor.
3. De fato, "esse período de carência é estubclecido para
daquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
evitar que a supt:rveniénciu de rilho de sangue ateste u prccipituçtw
Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua dos adotantes c os leve uo arrependimento, cm prejuizo do filho
adotivo", conforme reconhece o autor, nu justilicutivn ~•presentada.
publicação.
4. A exceção proposta - caso de esterilidude comprovada de
Sala das Comi.,õcs, 4 de abril de 1979. - \Itamar Franco,
• !
.llernardlno um dos cônjuges- é perfeitamente válida do ponto de vista estrita-

..........
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cínco anos se um deles é cstéril c ess~1 esterilidade é cornprov<:tda
clinicamente.
5, Cabe perguntur, entretanto, se essa comprovuçào clinicu,
mesmo quando efctuada por médicos especializados, niio cstur<i
sujeita a enganos. Será o laudo médico, nesse terreno, rigorosamente
infalívo\?
Acredita-se qut: a resposta seja negativa, pois inúmeros são os
casais que, embora desiludidos por vários médicos, conseguem, após
tratamento adequado, ter finalmente o filho desejado. Lembre-se
que a tecnologia c o progresso da ciência tornam possível o que
antes não era.
6. Assim, o prazo estabelecido no atual parágrafo único do
art. 368 do Código Civil, visa justamente a permitir que sejam tentados os trutamentos adequados à procriação, quando então, verilica·
da realmente a impossibilidade da concepçiio, se admite adoçiio.
7. Por estes motivos, embora constitucional c jurídica, o pare·
cc:r é pela inconveniência c inoportunidade dn proposição.
8. Ante o exposto, opina-se pela rejeição do projeto.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1979.- Henrique de La
Rocque, Presidente- Helvídio Nunes, Relator - Franco Montoro,
vencido- Almir Pinto- Helvídio Nunes- Moacyr Dalla- Adcrbnl Jurema- Murilo Badnró- Bernardino Viana.
PARECER No 68, DE 1979
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A douta Procuradoria-Geral da República opinou pelo eonhc·
cimento c provimento do recurso, como habitualmente faz na cspé·
cie dos autos.
O eminente Ministro Xavier de Albuquerque, Relator do Apelo
Extremo, conhecendo do recurso e lhe dando provimento, salientou
que a jurisprudéncia da Suprema Corte a respeito do tema favorece
;ws recorrentes c já foi compcndiuda na Súmula 595.
Em síntese, o julgado consagra o entendimento de que t; ilegal a
cobrança da ta."a de conservação de estradas, quamlo o seu {ato f!t'~
rador é o mesmo que serviu para a incidência do imPosto sobre.prop;ie~
dade territorial rural (Constituição arts. 18 § 2° c 21. III).
O acórdiio, proferido cm 23 de agosto de 1978, ú unanimidade
de votos, está encimado pela seguinte ementa:
i":. inconstitucional a taxa municipal de conservação de:
estradas de rodagem cuja base de dlculo seja idi:ntica ü do
imposto territorial rural (Súmula 595). lnconstitucionali·
dadc do art. 166 da Lei n' 1.066(75, de 30-12'-75, do mu·
nicípio paulista de Chavnntcs, Recurso Extraordinário
conhecido c provido.
Pelo exposto, constatada a obediência ú formalidade. do
art. 116 da Constituição, e tendo cm vista o que prescreve o art. 42.
VIl, da Carta Magna, combinado com o art. 100, 11, do Regimento
Interno do Senado, formulamos o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO 15, DE 1979
Da Comissão de Constituiçl1o e Justiça, sobre o Ofício
"S" no 24, de 19'78 (Oficio n' 55-P/MC, de 16-11-78, nu
Suspende a exccuçiio do art. 166 da Lei n' 1.066(75,
origem), do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal,
de 30 de dezembro de 1975, do município paulista de Cha·
encaminhando 110 Senado Federul, crjpias das notus taquiJ::râvantcs.
ficas e do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal
O Senado Federal resolve:
nos ouros do Recurso Extraordinário n' 89.520-5, do Estado
Artigo único. É suspenso, por inconstitucionalidade, nos terde São Paulo, o qual declarou 11 inconstitucionulidadc do nrt.
166 da Lei n' 1.066/75, de 30 de dezembro de 1975, do Muni· mos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida
em 23 de agosto de 1978, nos autos do Resurso Extraordinãrio
cípio paulista de Chnvanres.
n' 89.500-5, do Estado do São Paulo, a execução do art. 166 da Lei
Relator: Senador Adcrbal Jurema
"' 1.066(75, de 30 de dezembro de 1975, do município de ChavanO Senhor Presidente do Supremo Tribunal Fcdoral encaminhou tes, Estado de São Paulo.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1979. - Henrique de La
ao Senado Federal cópias das notas taquigráficas e do acórdão
proferido por aquela Suprema Corte nos autos do Recurso Extraor- P.ocquc, Presidente- Aderbol Juremo, Relator- Nelson Carneiro
dinário n' 89.520-5, do Estado de São Paulo, o qual declarou a - Franco Montoro - Almir Pinto - Moacyr Dalla - Raimundo
inconstitucionalidade do art. 166 da Lei no 1.066, de 30 de dezembro Parente- Bernardino Viana - Murilo Dada ró- Tancredo Neves Helvidio Nunes.
de 1975, do Município paulista de Chavantes.
Trntn-se de matéria numcrosns vezes apreciada nesta Comissão,
O SR, PRESIDENTE (Luiz Viana)- O Expediente lido vai ü
qual seja a ilegitimidade da cobr:tnça de taxa municipal de consorva- publicaçiio.
çào de estradas de rodagem que tom por base a distribuição do custo
A Presidência convoca sc:ssào extraordinúri:l a rcaliZ<Ir·St: hoje,
cm proporção ao nUmero de hectares das propriedades ruruis bem:·
i1s dezoito horus c trinta minutos, destinada à aprc:ciaçr1o do Parecer
ficiadas.
11'-' 57, de 1'}79, du Comissão de: ConstituiçrlD e Justiçu, referente t1 li·
Narram os autos, que os recorrentes impctraram mandado de
~..·cnça solicitada pc:lo Supremo Tribun:tl Federal, nos termos do
scgurunça contra a Prefeitura Municipal de Chavantos, São Paulo,
art. 12, 9 Ji.', da Constituiçrw, pura prosseguimento du :1çf10 penal prisustentando a ilegalidade da taxa de con.<erl'açào de eSiradao~ de ro·
vaua proposta por Aluízio Alves contra o Senudor Dinarte Mariz.
dagem instituída pela Lei nY 1.066, de 30 de dezembro de 1975,
daquele Município.
O SR .. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Sobre a mesa, projetas
Invocaram a prestaçiiojurisdicional, porque o art. 166 da men· que serão lidos pelo Sr. IY-Secrct:írio.
cionada lei municipal, estabelecendo o cillculo da referida taxa, to·
Seio lidos O.\' .vt•guimes
mando por base o número de hectares das glebus rurais,- vlol~u o
art. 77 parágrafo único do Código Tributúrio Nacional c os arugos
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 16, DE 1979
18! 2<' e 21, III, da Constituiçilo Federal.
Com efeito, os disposirh•os constiwcionais eirados vedam a coReconhece como serviço de coopcraçiio lntcrpurlnmcntar
hrafiÇ(J de taxa, na qual se toma como base cü• cálculo a qm• unha .I'Nl'i·
o Grupo Pnrlumcntur de LinJ::UU Frnnccsn.
do para a incidéncia de imposto.
O Senudo Fcderul n:solw:
Apesar disso, o impetmntc teve denegado o seu intento no Juízo
de primeiro grnu e no Tribunul de Justiça.
.
:\rt. I" E reconhecido como serviço de coopcnu;rw :nterpurl:~
lrresignudos, os recorrentes interpuseram recurso extraonh- mcntar o (icupo Parlamentar de Lingua Francesa, liliudu t1 t\sso·
núrio, arrimudos nus Jetrns "u''. "c" c "d" da Cmta Magna, daç~lo lntcrnadonal de Parlamentares de Linguu Francesa.
ucoimando a lei impugnada de transgredir, pela int.crprctaçào Uo ~rl'i
Art. 2~" O Grupo Parlamentar rt:gcr·st:·Ú pelo seu Regimento
bunal t: quo, nUa apenas O!'! dispositivos já alud1dos, mas cop1osa Llterno. aprlwadll pelos seus membros, cuja:-. disposições dcvcrf10
. .
.
F
.,
.. o
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respeitar lcgislaçrto internu cm vigor, e atuará sem ânus para o Senado Federal.
Art. 3• Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publi·
cação.

Assim, a atualização do artigo IH4 do Estatuto, nos termos do
projeto que ora apresentamos, vale como verdadcil·o imperntivo de
ordem constitucional.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1979.- Nelson Carneiro.
LEGISLA ç,i O CITA DA

Art. 4• Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

LEI N• 1.711, DE 28 DE OUTUBRO DE 1952

Desde 1976, funciona na Câmara dos Deputados. por força da
ai1lS, de 1976, o Grupc Parbment!!r d~ Língua FrHnr.r.~;ll
filiada à Associação Internacional de Parlamentar da Língua France·
sa, sem qualquer ónus para aquela Casa do Congresso. O Projeto de
Resolução, agora oferecido, reproduz o texto aprovado na outra
Casa do Congresso. e serve ao fortalecimento dos laços de cultura e
de amizade que ligam França e Brasil.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1979.- Nelson Carneiro.

Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionairios Públicos Ci"is

Rt:~oiu~tàu

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Direrora.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N•70, DE !979
Altera a redaçiio do artigo 184 da Lei n•l.711, de 28 de
outubro de 1952 (Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União).
Art. I• O artigo 184 da Lei n• 1.711, de 28 de outubro de 1952.
passa a vigorar com a seguinte redaçào:
"Art. 184. O funcionário que contar 35 (trinta e cin·
co) anos de serviço, se do sexo masculino, ou 30 (trinta)
anos de serviço, se do feminino, será aposentado."
Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revo·
gadas as disposições em contrário.
Justificação
O presente projeto tem por objetivo enquadrar o Estatuto dos
Servidores Públicos Civis aos preceitos da Constituição.
Realmente, a Carta Magna, em seu artigo 101, item III, parágra·
fo único, dispõe:
"Art. 101. O funcionário será aposentado:
1- ......................................... .
11- ........................................ .
III- voluntariamente, após trinta e cinco anos de ser·
viço.
Parágrafo único. No caso do item 11, o prazo ó de
trinta anos para as mulheres."
Quis o Constituinte, ao alterar, para a forma atual, o artigo cita·
do, favorecer a mulher funcionária, igualando a sua situação, quan·
do com trinta anos de serviço, à dos homens, com trinta e cinco anos
de serviço, para todos os efeitos legais.
A prescrição constitucional i: clara c positiva, independe de re·
gulamentaçào e de interpretação, pois ensina velho brocardo: onde a
lei I! clara, cessa n interpretação.
·
Nrto obstante isso, houve quem, em vigor o novo preceito cons·
titucional, procurasse oferecer obsHtculos a pretensões de funcio·
n~rias, quando, ao se aposentarem, com trinta anos de serviço, csws
rdvindicaram vantagens concedidas aos apos~:ntados da sexo museu·
lino, <.:om trinta e cinco unos de serviço.
Trata-se, evidentemente, de pontos de vista de quem deseja ser
mais n•alista do qtw o rei,
Seja corno for, houve quem il!i:~im agisse, inclusive ~.:m sc:lorcs du
alta administnH;iio, com ofensa tt Constituiç~o e a legítimo:-; direitos
da funcionúria púb\icu.
Hoje, felizmente, \':li ~c tornando m:mst~ c po1cil'ico o cnh:ndi·
mcnlo lh: 4Ul: nenhuma distinç:lo c:abe fmcr cntn.: o apmr.;ntmJo Lio
anu~

... ······ ······ .................... ' ..................... .
Art. 184. O funcionário que contar 35 anos de serviço será
aposentado:
I -Com provento correspondente ao vencimento ou remuneração da classe imediatamente superior;
II -Com provento aumentado de 20%, quando ocupante da úl·
tima classe da respectiva carreira;
III- Com vantagem do item 11, quando ocupante de cargo iso·
lado, se tiver permanecido no mesmo durante 3 anos.

(;1s CamiS.\'Ões de Constituição e Justiça, "'' St.•n·iço
Plihlico Civil e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:

t;cxo mw.r:ulino com trinta c dncl)
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 71, DE 1979
Rcstabtlece a autonomia dos sindicatos de estivadores
nu distribuição dos encarregados de direção e chefia nos ser·
viços de carga c descarga, rel'ogando o art. 18 do DL'creto-lei
n• 5, de 4 de abril de 1966.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Ê revogado o art. 18 do Decreto-lei n• 5, de 4 de abril
de 1966, com a redução que lhe foi dada pelo art. 2• ~a Lei no 5.480
de lU do agosto de 1968.
Art. 2• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
J ustificaçiio
O presente projoto tem por objetivo restabelecer a autonomia
dos sindicatos de estivadores na distribuição dos encarregados de di·
reção e cheõa nos serviços de carga e descarga.
A Consolidação das Leis do Trabalho cm seu art. 266, § 2•, es·
tabclccia que: "Os contramestres gerais c contramestres de porões
serão distribuídos pelo rodízio do sindicato". Essa disposição foi en·
tretanto estranhamente modificada pelo art. 18 do Decreto-lei n• 5,
de 4 de abril de 1966, que atribuiu a indicação dos contramestres à
entidade estivadora c não ao sindicato. Sua redução i: a seguinte:
"Art. 18. Os trabalhadores que exerçam funções de
direção ou chefia serão de livre escolha da entidad·e estiva·
dora.
Parágrafo único. A entidade estivadora registrará na
Delegacia do Trabalho Marítimo relaçào dos trabalhadores
a que se refere o parágrafo anterior, obrigando-se a csca\úlos cm regime de revez;1mc:nto."
Essa norma foi parcialmente atcnuuda uo receber u redaçào que
lhe deu a Lei n• 5.4HO, de lU de agosto de 1968, a saber:

"Art. 18. Os trahalhadores que exerçam funções de
dircçr10 ou chefia no~ serviços de carga c dt:scarga serão iudicados pela entidade c~livudora, de preferência entre sindi·
1.:alizado~;.

Parilgrafo (mico. A indknçrw p;1ra as funções de ~hc·
dircçüo, c seu ~~x~rcfciul!tn sistcliHI dt: rodízio, obclh.:·
ccri1o üs normas inslituíJa~ pelo Poder Exr:canivo, alru.vr:: . .
do M inbtério dos Transportes, com a culaboraçi'to Gn~ ór·
de
da.; t.:luss~.:s intcr~.::;sadas."
fia

Olt
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dos serviços portuários, gera connitos c desentendimentos que só po·
dcm innuir negativamente na execução dos tn.tbalhos de estiva.
De fato, como se sabe, tais tarefas sUo executadas através do
Sindicato da respectiva categoria prolissional c, por isso mesmo, u
este c não à entidade estivadora deve caber a escolha dos que executam os serviços que lhe estão afctos.
Estas mzões c o apelo de 990 estivadores sindicalizados no porto
de Santos, São Vicente, Guarujá c Cubatào, nos levam a propor, por
cst!: pro}:to, a sumárb revog~v;~o do an. !8 do Decretc·!d no 5, d::
4 de abril de 1966.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1979.- Franco Montoro.
(Às Comissões de Constiwiçào e Jus1ira e dt! Legislação
Soci(l/,)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 72, DE 1979
Isenta do Imposto de Renda o 13• Salário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Fica isenta da incidência do Imposto de Renda a Grati·
ficação de Natal instituída pela Lei n• 4.090, de 13 de julho de 1962.
Art. 2• Esta lei entrará em vigor no exercício seguinte ao de
sua aprovação.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A Lei n• 4.090, de 13 de julho de 1962, instituiu, como se sabe, a
gratificação de Natal ou o 13• salário para os trabalhadores de todo
o Pais.
Sobre tal complemento remuneratório, entretanto, vem
recaindo o desconto do imposto de renda, do modo mais descabido
e injusto possível, fazendo diminuir o quamum e até o sentido com
que houve a instituição do 13• salário.
Se a incidência de quaisquer descontos, máxime relativos a im·
posto de renda, sobre o salário constitui matéria altamente
discutível, mesmo do ponto de vista do interesse cconômico-social,
sobre a gratificação natalina tais descontos mostram-se completa·
mente inaceitáveis.
Ademais de tudo, a medida contida no presente projeto de lei
constitui reivindicação antiga de toda a classe trabalhadora nacional.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1979.- Orestes Quércla.
LEGISLAÇÃO CITA DA

LEI N•4. 090- DE 13 DE JULHO DE !962
Institui a gratincação de Natal para os trabalhadores,
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. I• No mês de dezembro de cada ano, a todo empregado
será paga, pelo empregador, uma gratificação salarial, independente·
mc~te da remuneração a que fizer jus.
§ I• A gratificação corresponderá a 1/12 avos da remuneração
devida em dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente.
§ 2• A fraçiio igual ou superior n I5 (quinze) dias de trabalho
será havida como mês integral para os efeitos do parágrafo anterior.
Art. 2• As faltas legais c justificadas ao serviço não serão
deduzidas pura os fins previstos no parágrafo I• do Art. I' desta lei.
Art. 3o Ocorrendo rescisõo, sem justa causa, do contrut<l de
trabalho, o empregado rcceber4 a gratificação devida nos têrmos
dos parágrafos I• e 2•, do art. I• desta lei, calculada sôbre n rc·
munernçiio do mês da rescisão.
Art. 4• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicuç:io,
revogadas ns disposições em contrlirio.
Braslliu, 13 de julho de 1962; 141 • da Independência e74° du Rc·
pública.- João Goulart- Francisco Brocho do dn Rocha·- Hermes
Limn.
(1ls ComisMlrs de Constituição~~ Justiça, dt• Ecot~omia t'
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O SR, PRESIDENTE (Luiz Viana) - Os projetas lidos seriío
publicados e remetidos às comissões competentes.
Há orudorcs inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Orestes Quércia.
O SR, ORESTES QUtRCIA (MDB- SP. Pronuncia o se·
guintc discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena·
dores:

'

Estaremos encaminhando à Mesa, no dia de boje, Proposta de
Emenda ta Constituição acrescentando ao art. 44 o seguinte item:
Item X- "Conceder autorização para funcionamento
de rádio c tctcvisão, pelo praza de dez anos, bem como sua
revisão ou cancelamento, iniciado e instruído o respectivo
processo no Conselho Nacional de Telecomunicações CONTEL, nos termos da Lei."
·

O art. 44 da Constituição dispõe sobre as matérias de competên·
cia exclusiva do Congresso Nacional, figurando, nos nove itens exis·
tentes, matérias de bem menor relevância, como,por exemplo, aUtorizar o Vice-Presidente da República a se ausentar do País.
Sabe-se que o problema das telecomunicações tem dois sistemas
de equacionamento, na legislação dos países civilizados: ou se trata
de monopólio exclusivo do Estado, ou de uso em regime de concessão, como 6 o caso brasileiro.
O Decreto n• 52.795, de 1963, regulando a matéria, define ara·
diodifusão como serviço de telecomunicações que produz a transmissão de sons ou imagens - rádio ou televisão - para recepção pdo
público.
Ao Conselho Nacional de Telecomunicações- CONTEL, in·
cumbc o exame das questões relativas à radiodifusão e â iniciativa
quanto a medidas que assegurem a consecuçiío dos seus fins.
No mundo contemporâneo, trata-se de um dos instrumentos
mais rc:Jevantes a serviço da comunicação, da cultura, e, ao mesmo
tempo, de alienação nacional, quando mal utilizado.
Dai a inegável relevância do problema da autorização de funcionamento para emissoras de rádio e televisão, que não pode ser con·
fiad:~ apenas ao escalão burocrático do Executivo.
A nossa proposta de emenda à Constituição resulta na obten·
çào de um sistema, misto pois, embora finalmente deferida ou
cassada pelo Poder Legislativo, o processo será iniciado e instruido
no CONTEL, que dispõe dos meios necessários para informar a
decisão do Congresso Nacional, que melhor examinará os aspectos
sociais, políticos, de conveniência e oportunidade, deferindo ou niio
as concessões.
Nr10 se pense que, no caso, o Congresso Nacional ficaria como
um api:ndice do CONTEL: muito ao contrário, este i: que prestaria,
prevh1mente, contas da sua atuaçào no setor, que é da maior reh:vúncia nacional.
T;,wto isso~ verdade que nos Estados Unidos, puis onde a Televisão ussumiu o maior dc:scnvo\vimento, rutor de uniUo nacional c
in:>trumcnto cspctacular de educação civicn do povo- pois lá nrlo
há eleições sem uma utiva participuçào de• rádio c da teh:visiio -wnto a licença, como a renovação e o cancelamento pura us emissoras
de radiodifusão constituem compet~nciu privativa do Congresso daquele pais.
Ao Executivo se deve confiar aquele poder de polícia que exige
nwnifestações urgentes: u liscalizuçào de instrumentos que intcressum imediatamente à segurança. Decerto umu emissora de TV pode
amcacar a ordt:m pública c comprometer a segurança interna. Nc:stc
caso, c;,liba a liscalizuçilu ao Executivo.
Mus u concessão de,licem;u, ou u suu urenovaçiio, ou a sua supressão, não sUo assuntos de tal modll urgentes, mas untes precisam
de análise acurada c dcbute amplo c claro. Porque, no fundo, se en·
volve um poder de censuru, dos mais violentos, além do que essas Uc.
· P'
implicar em largmi P"! · '
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Se uma emissora faz oposição ao Governo, pode ter sua licença
cancelada pelo CONTE L, caprichosamente; ou sujeitar-se aos inte·
rcsscs do poder dominante, temerosa de prejuízos materiais, dccor·
rentes de suspensões ou perdu de concessão.
Aqui, Sr. Presidente, gostaríamos de lembrar um fato para dar
um sentido prático ao nosso argumento: o fechamento da Rádio 9 de
Julho, em São Paulo, foi um abuso, foi uma violência, praticada pelo
Governo contra uma emissora de rádio pertencente à Arquidiocese
rlt• S:in Paulo. Este dado demonstra quão neccssúria é a t:mcnda que
estamos encaminhando, no dia de hoje, à Mesa do Congresso Nucio·
na I.

Sr. Presidente c Srs. Senudores, a concessão de rádio c dc tclcvi·
são nno pode ficar ao arbítrio exclusivo do Executivo.
O jornal Folha de S. Paulo. de 21 de junho último, publica uma
entrevista do Cardeal-Arcebispo de São Paulo a respeito do fecha·
men to da Rádio 9 de Julho.
Diz a notícia:

Dom Paulo Evaristo Arns afirmou ontem, cm nota
distribuída à imprensa, que a Igreja "espera agora, que os
·mesmos poderes que declararam a Rádio 9 de Julho pe·
rempta (o que significa a suspensiio da licença) -sem jamais justificar o ato -lhe devolvam esse poderoso meio de
comunicaçào, que só tem feito bem ao povo, c que se desti·
nará, também, para o futuro, à missão de trazer paz c con·
farto para a familia paulistana e brasileira".
Mais adiante, depois de um subtítulo "Sem Explicações", conti·
nua a noticia da Folha de' S. Paulo:
O Cardeal lembrou que a Rádio 9 de Julho foi doada à
Igreja em 1942, pelo Governo Federal, e por ordem federal
foi declarada "perempta". A cassação ocorreu cm 1973, durante a comemoração da Semana de Direitos Humanos. Na
i:poca, Dom Arns procurou duas vezes a Presidi':ncia da Rc·
pública, sem conseguir qualquer explicação do Governo
sobre o assunto.
"O próprio General Golberi me disse, antes da posse
do Pr~sidente Gcisel, que achava muito normal que o Bispo
da maior arquidiocese do Brasil- aliás, ugora t! :t maior do
mundo - dispusesse de um instrumento de comunicação
com o povo", afirmou Dom Paulo.
PEDIDOS
Ele acrescentou que em seus próximos números, o jor·
nal O São Paulo, publicará as manifestações de pessoas
"dos lugares mais distantes do Brasil", entre as quais,
muitas dizem esperar que a Rádio 9 de Julho volte a funcionar, pois é através dela que tomam conhecimento do que
acontece na Igreja. Ela faz uma falta enorme para comunicar, à qualquer hora, acontecimentos novos que exigem
uma interpretação da Igreja". Para Dom Paulo, "seria
normal um re~.:xumc da cassação da licença, uma vez que
"não houve motivo jurídico, económico nem qualquer pronunciamento do governo, por muis que se insistisse".

Outro exemplo, Sr. Presidente, de violência praticada pelo Governo contra uma emissora de rádio, foi o fechamento da Rádio
Marconi de São Paulo, porque pertencia u um politico du Oposição.
Aliás, M: pudéssemos assinalar os fatos que ocorrem neste País, ii
guisu de concessões de rádio e tclevisflo, não licaríamos tão-somente
a lamentar as violéncias praticadas pelo Governo principalmente
contra em issorus de rúdio,
O Sr. Mauro Boncvidc., (MDB- CE)- Permite V. Ex• um
apartl~'?

O SR. ORESTES QUf:HCIA (MDB- SI')- Daqui a pouco,
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Quero assinalar esse fato inconteste e incontestúvel de que nos
últimos anos quem consegue concessão de rádio e televisão sào
políticos ligados ao partido situacionista, ligados ao Governo. Presidentes de ARENA de municípios é que conseguem emissoras de
rádio e assim por diante.
E: uma violência nagrantc, um protecionismo nagrantc o que
ocorre nu concessão de autorização para funcionamento de cmis~
saras de rádio e televisão, porque o Executivo concentra tudo em
suas mãos, proporciona emissoras de rádio e televisão para quem
entende, sem analisar profundamente o aspecto social da questão;
além dos fatos assinalados de violéncia constantes contra emissoras
de rádio e televisão pertencentes a grupos oposicionistas.
Com muito prazer, nobre Senador Mauro Benevidcs.

O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Nobre Senador Orestes Quércia, no momento em que V. Ex• se reporta a essas violências
perpetradas contra emissoras de rádio no interior do País, cu dese·
java relembrar para V. Ex• e para a Casa um fato ocorrido no meu
Estado, que atingiu a Rádio Iracema, no Município de lguatu, na
zona centro do Estado. Aquela emissora foi notificada pela então
DENTEL a pagar uma multa de 20 mil cruzeiros, exatamente
porque transmitira, num encontro regional do Movimento Democrático Brasileiro, um pronunciamento do Presidente Ulysses
Guimarães, um homem da maior respeitabilidade na vida pública do
País, e apenas porque, chegando àquela cidade lhe fora dada a
oportunidade de falar ao povo cearense, atravês da Rádio Iracema
de lguatu. Por isso a emissora sofreu aquela sanção inexplicável que
estarreceu e indignou a opinião pública do Ceará.
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Agradeço ao Se·
nador Mauro Benevides, através da notícia que apresenta à esta
Casa, aliás do conhecimento da Nação, a contribuição que traz para
demonstrar que realmente, dentre todos os problemas que temos neste País, com relação a este problema de rádio e televisão e o aspecto
de autoritarismo exagerado neste campo, precisamos tornar uma
decisão a respeito.
Acho, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que esta emenda que
encaminharei à Mesa nos próximos instantes possibilitará, e tenho
convicção de que o partido situacionista desta Casa colaborará com
a aprovação desta emenda, melhores condições para o funcionamento de rádio e televisão, principalmente no que diz respeito à independência no informar à população.
Todos sabemos que rádio e televisão, no mundo moderno, siio
veículos de comunicação de massa. os mais importantes, os mais fundamentais. E um pais que quer o desenvolvimento econômico, o
desenvolvimento social e o desenvolvimento político, como o Brasil,
não pode prescindir de dar liberdade de açioo às emissoras de rádio e
televisão. E esta liberdade poderá ser conseguida se passar para o
Congresso Nacional a competência para conceder canais de rádio o
televisão, a competência para fiscalizar, a competência para cassar
como ocorre, no exemplo citado há poucos instantes, nos Estados
Unidos da América.
O Sr. Henrique Santillo (MDB- GO)- Permite V. Ex• um
aparte'!
O SR. ORESTES QUE:RCIA (M DB- Si')- Pois nioo.
O Sr. Henrique Santiiio (MDB- GO)- Quero solidarizar-me
com V. Ex•, pelo pronunciamento que faz, porque sem dúviúa
nenhuma, no País, nestes últimos IS unos, no que diz respeito a
concessões de rádio c televisão, u.contcccrum absurdos, ~..~cu gostaria
de acrcscentur ao discurso de: V. Ex•, fatos ocorridos nn meu Es·
tado, cm que emissoras de r:ldio também for:.1m dccluractas
percmptas, por motivo poHtico npenus. Eu gostaria de citar duas
~.~missaras de rf1dio: a Santana, d:.: Anúpolis, c Goiás, da Cid:~dc de
Goiús, ambas om:ntadas, tumbém, pela Igreja Católh:a. E fatos
conw este se multiplicaram cm todo o País. O que cstú nos prcn,
• il1u:tro•..
'
é que,
nu
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verdade, de um lado se suspende a censura prévia a periódicos c livros, por outro ludo já se anunciam medidas coercitivas ainda
maiores à chamada imprensa alternativa, no País, deixando-nos
convencidos de que, incontestavelmente, o que se quer nf10 é a construção de uma sociedade democrática, livre, c, portanto, pluralistu,
de tal modo que todos os segmentos do pensamento politico, no
País, se pudessem representar c se fazer ouvir. t. o motivo de nossa preocupação neste momento, daí fazermos um alerta, no Congrcs-

reçito da Rcidio ;Vo\'t' de Julho, cm Silo Paulo, tem imistido L:om o Go·
vcrnn para saber por que.: razf1o foi fcr.:h~u.la. c o Gov~.:rnu nf1o anundnu nada, nada comunicou.
,\qui estão palavras do Cardeal-Arcebispo de SJu Paulo. que.:
diz:

~u No.n.:iuual,

Cu1n rt:hu.;àu i.tu Cc<.11 :1, l1uuYc )JUniçdü d,; üiii<.i cmi:;.,uiü de i~dic
porque transmitiu uma entrevista de Ulysscs Guimarães. Mas !'iÜO
dois p~.:sos c duas medidas. Ai é a violência do arbítrio. Pura os amigos tudo; para os inimigos a lei, que já t: uma lei de arbítrio.
São atitudes mentais próprias de regimes totalitários. Se fosse
algum politico du situaçilo, como sempre ocorre c V. Ex• deve ser
testemunha disso, Já no seu Estado, as emissoras de ráóio abrem os
seus microfones, e o Governo não toma nenhuma atitude contra.

pa1a

4uc tai~ mcJiJa~ uUu ~c pu!<~!u.tlil dclÍY.tf. Ab~.";f~üf<i.

não pode conviver com medidas coercitivas, mesmo se esta coerção
vise a segmentos minoritários da sociedade, mesmo que esses mesmos segmentos propugnem pelo estabelecimento de um regime
democrático objctivo c substantivo. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. ORESTES QUtRCIA (M DB- SP)- Eu í: que agradeço a V. Ex• ter trazido mais informações, agora, a respeito do Es·
ta do de Goiás, sobre violências praticadas pelo Governo, no que diz
respeito à conccssilo de canal de emissoras de rádio. Há poucos
instantes, indicava os mesmos aspectos de violência, no Ceará, o Senador Mauro Bencvides, c acredito que isto tenha ocorrido cm todo
o Pais e possa estar ocorrendo em todo o País. Nós, que somos poli·
ticos da Oposição, estamos acostumados a perceber o temor de
dirigentes de rádio, principalmente no interior de cada Estado, quando são tangidos, por uma questão até de exigência social local, a
entrevistar um politico da Oposição.
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO)- Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. ORESTES QUtRCIA (M DB- SP)- Os proprietários
concessionários de canal de rádio e televisão, principalmente os de
rádio do interior como estava assinalando, ficam atemorizados
quando surge na cidade um político da Oposição.
Com todo o prazer, concedo a aparte solicitado pelo nobre Senador Benedito Ferreira.
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - Nobre Senador
Orestes Quércia, o que me preocupa é que V. Ex•s da Oposição, os
<trautos do estado de;: direito, os que mais clamam c bradam céus c
terras por um estado de direito, rdtcradamcnte negam o estado de
direito c negam, sobretudo, a ação da Justiça. Sabe V. Ex• que hú
um Código Br:..~sih:iro de Tclecomunicaçõt:s c, se o infringem - a
r.:oncessf10 é feita cm qualquer País do Mundo, cm alguns, até, ela
nf1o existe, porque a comunicuçr1o é estatal, cspccii.llmente no que diz
respeito ü tclcvisUo -essas multas, essas sanções sfw aplicadas, cm
runçfw do que cstú legislado. Comportaria, se i: assim que V. Ex•s
~.:ntcndcm, rever <~ IL!gislaçfiO, mas insurgir-se contra ela, ucho que.:
nrto faz bem ü imagem lia Oposição. No caso do Senador Mauro Be·
ncvidcs, V. Ex• invocava a punição aplicada a umu emissora do Ceaa
rú, que infringira dispositivo legal, porque hú uma lei que proibc esse
tipo de trnnsmissào politic~1. Hnvi\1, naquela época, vigcndo essu lt.:gislaçfw, c nf1o tinha a Justiç:.1 Eleitoral como agir de outra forma quc
nüo a de aplicar a sançfw legal. Esta, pois, nobre Senador Orestes
Quércia, a minha grande preocupaçf1o. Se queremos um estado de direito, se queremos eh.: precedido de um estado de justiça, nfw vejo !.:O·
mo, ar.:usando o Exc..:utivo, acusando dt: arbitrúrio aquek qUL' meramenti! !.:umprc llS manll:uncntos da lcgislaçflo.
O SR, ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Quando convl:m.
O Sr.llenedilu Ferreira (ARENA- GO)- Nrw é rcsponsabililando o E.\C!.:Ulivo, quando cabe <I nllS, do Legislativo, a lll~IÍor rcsa
pnnsahilid:u.h.: cm legislar. t[UC.: poderemos chegar H esse.: l~·w sonh;.uJo
~.:~tado d~.: direitu.
O Sll. O I! ESTES QlllmCJA iMDil --Si')- ~nhrc Scn:ulnr
lh:ncditn 1-'r.:rn:ira, a~rad~Çll o arar1t.: d~.: v. l::x•, que !~:'tu l:ll!l\Jt.:!l!.:cu
ningn~m.

qucn1 ~rcr. J1lll' d11is :t'>pl:dn:<. l'rilllcirn, V. Lx 11 di1 qu~· ;1·;

"Nf1u houve motivo jurídico, econômico nem qualquer
pronunciamento do governo, por mais que s~.: insistisse."

O Sr. Henrique Sanlillo (MDB- GO)- Permito V. Ex• um
up;.~rte'?

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Mas quando as
emi'isorus de rúdio anunciam e noticiam algo n:fercnte a pronunciumentos da Oposição, ai vem a lei. Esta é que é a característica principal da violência que ocorre neste Pais, c V, Ex• não tem condiçõcs de
argumentar favoravelmente, porque não há possibilidade de se dc·
fender uma situação como essa. Não há possibilidade:, porque o que
ocorre, na realidade, demonstra que existem dois pcsos.c duus medidus nas decisões do Governo a respeito de punições de cmissoms de
rúdio.
O SR, ORESTES QUtRCIA (M DB- SP)- Com todo o prazer ouço o nobre Senador Henrique Santillo.
O Sr, Henrique Santil\o (M DB- GO)- Agradeço a paciência
de V. Ex• cm me ouvir. V. Ex• tem toda razão. Com a legislação
atual, quanto ao problema de concessfLo dt: cunais de emissoras de
rádio, a esmagadora maioria dessas emissorus se t:ncontra cm situaçrlo irregular, porque a lei é altamt:nte coercitiva, a lei se fez
sobretudo para coagir us emissoras de rádio. E a esmagadora maiorÜI dd:~s, repito, cn..:onlra-sc rcalm~nte t:m situação irregular. No ent:tnto as mcditlas tomadtts pdo Executivo- c aí. sim, pelo Executivo
- nf1o visam a todas as emissoras de rádio cm situação irregular,
mas apenas a algumas que sempre, coincidt:ntemente- pcrmite-mc
o nobre Senador - fazem oposiçiio ao Governo.
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP) Agradeço a V. E.x•
Sr. Presidente, encerrando estas minhas considerações, convido
o Senador Benedito ferrcira a examinar a emenda constitucional que
estumos uprcscntando, porque S. Ex• mesmo disse que, se há algum.u
preocup'!çr1o sobre a lcgis\açr10 vigent~. vamos tentar modificú-la. E
o que estamos realmente propondo. E us alcgaçõt:s, os argumentos,
evidentemente vi:m nu esteira desta intenção de mudar a legislação,
passando pura o Congrcs~o Nacional o poder, a condiçno de autoritur :.1 conccssf10 dc canais de emissoras de rádio c telcvisf10 neste Pais.
t\Í sim, ~1crcdito lmvcria maiores possibilidades de independência, de
l[Lil: ccsst.~sscm aquch1s possibilidades de conchavas que ocorrem nos
corredores c nos escritórios do Ministério das Comunic~u;ücs, qu~.:
proporcionam v~mt~1gcns cm termos de emissoras de rf1dio c tdcvisr1o
ÜljUclcs favorúvcis ~l politica do Govcrno.
O Sr. Benedito Ferreiro (ARENA- GO)- Não lica bem para
V. Ex•. para a sua estatura de Senudor, comch:r uma injúria desse
tipo. V. Ex• fula cm conchavas. V. Ex• joga luma no vcntiludor, que
atinge todos indistintamente. Cite os c~Jsos.
O SR. ORESTES QUJ::RCIA (MDB - SP)- V. Ex• intcrprt:ta da forma que quiser.
O Sr, llcnedlto Ferrclrn (ARENA- GO)- Nuo. V. b• i: que
E:<•
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nomes aos bois. V. Ex• injuria o Ministério das Comunicações assim sem mais nem menos. Dê
Ex• os nomes aos bois. Aponte os
casos.

v:

Concedo :1

p:~l:~vra :10

nobre

Scn:~dor Bcrn:~rdino

ViHJHl. (Pau-

sa.)

O SR. DERNARJ)INO VIANA (ARENA- PI. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
O Brasil, este grande País, surpreende-nos, a cada momento,
com as suas ahundantcs c dcsconhecidus riquezas n:.1turab.
Decorridos apenas alguns anos, quuntas surpresas, quantas nova.,; ri,pw'la" 'urgiram através de pesquisas minerais. hidrolól!icas,
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- Não, não fica bem llorcstais! ...
O fosfato de Putas de Minas, o sal-gema de Alagoas, o ouro do
para V. Ex•, Senador Orestes Quércia, essa sua atitude.
Pará, as fabulosas reservas de níquel de Goiás c do Pia ui, o potássio
O SR. ORESTES QUE:RCIA (MDB- SP)- Ni10 lica bem é c a bauxitu da Amazônia, o ferro de Curajás e de Corumbá, o man·
para V. Ex• tentar defender o indefensável.
ganés do Amapá, a barrilha do Rio Grande do Norte, o urânio do
Ceará, o cobre do Rio Grande do Norte c da Bahia c tantas outras
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO)- A atitude de V.
grandes reservas minerais adormecidas peJa vastidão territorial
Ex• não corresponde à sua imagem de homem público.
brasileira deixam atônitos os Poderes Públicos c as classes emprct;aO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana. Fazendo soar a campa· riais deste imenso País! ...
inha.)- Lembro ao nobre Orador que seu tempo está esgotado.
Rt.:almcntt.:, nfto sabemos por onde começar c, vi~t de.: n:gra.
falt~tm-nos conhecimentos e recursos mnteriah. par~t dar inkio t1 su~t
O Sr. Benedito Ferreira (MDB- GO)- Se a Mesa me permite
exploruçào.
concluir o aparte, ficarei agradecido. Nobre Senador Orestes Quér·
Agora mesmo, estudos n:centes feitos pelo Consón:io Nadonal
cia, peço-lhe, em nome do bom senso, da postura c do equilíbrio que
de
Engenheiros Consultores (CNEC), por inspiração da
V. Ex• tem mantido nesta Casa ...
ELETRONORTE - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A ..
O SR. ORESTES QUE:RCIA (MDB- SP)- Tudo que estou subsidiária da ELETROBRÃS, concluíram por potencial energético
falando aqui é cm nome do bom senso c da postura que tenho na bacia do Xingu equivalente a 20 mil mcgawatts, que representam.
mantido.
hoje, cerca de 80% da capacidade instalada do Brasil.
i: o que nos conta Laércio Silva, em reportagem encimada com
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - Nobre Senador
Orestes Qui:rcia, então V. E"' vai-me permitir que divirja, porque o titulo .. Usinas do Xingu Terium um Potcncial Maior que ltaipu",
tenho para mim, estou convencido de que V. Ex• não está satisfeito publicada no Jornal tio Brasil de 8 do corrente.
O relatório, do qual o Governo Federal ainda nt10 tomou conhecom o seu pronunciamento.
cimento, prevê a implantação de duas usinas. A de Babaquara, que
O SR. ORESTES QUE:RCIA (MDB - SP) - Estou muito estaria concluída em 1992: c a de Kararaô, cm 1995, quando entt10 u
satisfeito. Se V. Ex• insistir, trarei os nomes, darei nome aos bois. Complexo de Altamira, como é denomin.tdo, passaria a contar com
Por exemplo, vou dar um nome agora ...
a potência total de 14.094 megawutts.
Com a incorporação do rio Bacujú, nllucme do Xing.u, ao siste·
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - Então, V. Ex•
traga, insisto. V. Ex• vai fazer um compromisso conosco, neste ma, o potencial energético subiria pura 14.494 megawatts.
A úrca a ser inundada seria de 6.000 km~. superior fi do maior
momeqto, de nos trazer os fatos objctivos, os fatos concretos, para
lago
artilici:il do Mundo. o de Sobradinho, que é de 5.1ll0 k111'.
que o nobre colega tenha não só o nosso apoio, mas também os nos·
Para contenção das águas reprcsadus pela primeira delas, seriam
sos aplausos.
construídos diques na extcnsflo de 25 km, abaixo du construçrw pn:O SR. ORESTES QUE:RCIA (MDB- SP)- Pois não, agra· vistu para a Usina li idrclétrica de Samuel, no rio Jamari, cm Rondôdeço-lhe.
nia, cm 2l} km, já que a cxtcnsrw dos diques de protcçUo, pam evitar
Trazer os fatos concretos i:. muito fácil. Basta verificar as a fuga da ftgua represada nesta última, vai a 54 km para uma potênconcessões de rádio e televisão nos últimos anos e os nomes de quem du instalada de 250 megawatts.
são os concessionários. Isso i: muito simples.
O Sistema, na volta do rio Xingu, onde o rio faz um contorno de
Conheço todas as emissoras de rádio e televisão concedidas no 2U km c apresenta um desnível de 90 m, enseja a possibilidudc de
Estado de São Paulo. Pelo menos as que conheço, todas foram aproveit~tmcnto de grande potencial energético cm trecho tão curto.
dadas a políticos atuantes da ARENA. Se V. Ex•, nobre Senador
Ao lado das duas usinas, surge a opção para a construção de
Benedito Ferreira, quiser, poderei trazer o nome desses políticos, e o duas ou mais barragens para a elevação do nível do rio que nr10 confarei com todo prazer.
tariam com a instalação de turbinas.
Era, Sr. Presidente, o que queríamos argumentar cm favor da
Outru alternativa seria a construção de umu burrag~.:m auxiliar
Emenda Constitucional que transfere para o Poder Legislativo a pos· de rcprcsamento, a de Juruil. Com isso, n volta ,grunde do Xin,gu seria
sibilidade de concessão de rádio e televisão cm nosso Pais. (Muito interrompida mais ou menos na metade e a úgua, com seu nível eli:·
bem! Palmas.)
·
vudo, passaria a correr entre os morros em terreno cuja conliguruO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao çào permitiria escoamento através de canal natural até a barragem
nobre Senador Milton Cabral. (Pausa.)
de Karuraô.
S. Ex• não está presente.
No estudo, precauções estão sendo tomadus, visando, principalConc~:do a p<~lavra ao nobre Scnndor Lourivul Baptista. (Paumente, a poupar a suhmcrsi'\o da cidade de Altamira, de trechos da
Stl.)
Transamuzônica, de algumas agrovilas c de loteamentos do INCRA.
S. Ex• nf10 cstú presente.
A quota, cm principio dclinida pura a barragem de Kararaô, se·
Concedo u palavra ao nobre Senador Lornanto Júnior. (Pausa.) rá de 95 m no coroamento. A de Babuquara Ocarú entre 147 c 165m.
S. Ex• nf10 cst{t presente.
Ainda que se udotc quota mais baixa, o potencial a menor nflo
Concedo a palavru ao nobre Senador Gastão MUller. (Pausa.) sig.nilicarú desperdicio, porque licarf10 abertas novas possibilidades
S. Ex• niio estú presente.
de construçf1o de novas usinas, a montante, cm forma de cascatas.
· FrHnl'n ~~
isolada do Com 1lcxo . sem rc ~u\arizu~;rw do rio
O SR. ORESTES QUE:RCIA (MDB - SP) - Todos os
argumentos que apresentamos aqui levam-nos a conchavo, evidente·
mente existem concha vos no Ministério das Comunicações, no sentido de proporcionar emissoras de rádio e televisão àqueles que
protegem, ~tr~vés dos noticif!rios. n polítir.a rlo Cinvcrnn.

...
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580 dólares por quilowatt instalado, dependendo da alternativa escolhida, estando, portanto, abaixo de llaipu, que está hoje cm 698 dólares por quilowatt, excluída a linha de transmissão.
Hú duas allcrnativas para a cxtcnslto das linhas de transmisslto
do Cornph:xo a rcgiõc:s de consumo: uma delas sob <I forma de linhlio
di relo, cm corrente contínua, de Altamira a Emborcaçrto (~.000 km):
a outra. via-Nordeste, passando por Tucuruí (300 km).
O custo do Complc:xo Babaquam-Kararaô-Juruú, a preços de
hnjt•, >;t•ria dt• 7 hilhiu•.;. lnf'lnindn m ru,to" d:t linha cic transmiss:Io,
snhc a li hilhln:s c XUU milhões de dólurcs, contna os de ltaipu, prc·
vistos cm 11 hilhi"1es c 700 milhões de dól:m.:s, com o potencial cncrg~tico de 11.6WJ mcgawatts, inclusive linhas dc transmissUo tamhém
<I preços de hoje.
O Sr. Evandro Carreira (MDB-.AM)- Permite um aparte.
nohrc Senador Bernardino Viam1'?
O SR. BERNARI>INO VIANA (ARENA- PI)- Pois nf10,
nohrc Senador Evandro Carrciru.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador Bcr·
nanlino Viana, V. Ex.• estú fazendo um discurso da maior importância: os dados, o cotejo de todos os elementos é de uma precisão, de
uma argúcia d:.1 maior seriedade, c que mereceriam não só da parte
do Plcnúrio do Senado maior atenção como. também. da politica
energética brasileira. V. Ex• alirma, por exemplo, que o complexo
Tocantins pode produzir ...
O SR. BERNARI>INO VIANA (ARENA- PI)- Tocantins
nrto, Altamira.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- AIlumino. sim. mas
incluindo o ~lproveitamcnto de todo o rio, do Xingu nr10 é'~
O SR. BERNARI>INO VIANA (ARENA- PI)- Só a volta
grande du Xingu, a usina é de Altumira.
O Sr, E•andro Carreira (M DB- AM)- Só nessa úrca um
aproveitaml.!nto no montante de 14.4UO.OU kw. isto é, 14.4UlJ mw, o
que lJUCr dizer muito nulis do que todo o complexo nuclem brasileiro. por um preço três ou quatro vezes inferior. Dai a importúncia do
seu discurso c a prccisf10 dos dados que V. Ex~ traz a lume. Meus parabéns, nobre Senador.
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GQ)- Permite V. Ex• um
apurtc'!
O SR. BERNARI>INO \'I ANA (ARENA- PI)- Pois nfw.
O Sr. Benedito t'crreira (ARENA -GO)-Quero. neste meu
<!parte a V, Ex~. congratular-me com o Senado: congratul<.~r·mc nfto
só pela signilie<tt;rw do seu pronunciamento, mas vcrilico -c esta é :.1
razão da congratulação maior- que o tempo, realmente, é a grande
tcrapêutk:l paru dctcnninadas pessoas. Nr10 fuz um mês debatia cu.
aqui. com S. J:x~ o Scnudor Ev;tndro Carreira. lJU;mdo S. Ex~ vcrbcrava. vccmcntcmcntc, o aproveitamento hidrc\étrico dalJUc\a rc:giriLl,
cm virtude dos lagos que seriam provocat.los pe\:ts harragcns que
l'ort;LlSamcnte se tcllllJUc Ützcr tLH.ÜI vct que se quer l~tzer uma hiúrclétrh.:a. ~·las. eis que o tcll1pll trahalhou cm ruvur d:l t\mazônia c da
hiLlrclétrica. Foi sí1 surgir o fenômeno, a :.tmca1.·a cCLllógica lias u~irws
termnnuc\cares, ds lJUC S. Ex•. hoje, para :dcgri<~ nossa. principal·
mente nús ns homens LJliC nwurcj:lnHlS tHilJUc\a úrr.:a. veriric:uno~ que
S. \:.\~ re\'ill n seu pnntn de \'ist:l c jú é f:1vnrúvcl i1 Clli1Strw.:flll c :lll
aproveitamcnln das hiUrclêtricas.
O Sll. BEil~Aili>INO \'IA~ A (..\RENA- l'll- 1>1uitn nhn·
!!:1 a V. h.~
Sr. Presidente, Srs. S~.:nadL'TC~. an f:11cr c~tc rc!!i~tl'll. qucw louvar a iniciativa da ilustre \)irt:lMia das L'cntr:1i~ l:ktrica~ do :\'ortt..'
du Bra~il Sj..\- i':I.ETRONORTF. J11ll' mab cs~a~ rc,cr\'a~ de Jlll·
tcn-.:1al cncq!l·tkll que identil'il'a para !!i.llld.in da Naçiú1 hra . . ik·il ;1. Se·
. . cr
p:1ra 11
'11m ;1 "L'\! I
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que se renovam as nossas esperanças no campo da cncrgi:t hidrdétriCiJ,
Finalizando, formulo apt:lo aos Srs. Ministros do Interior c Das
Mi nas c Energia, no st:ntido de emprestar o seu apoio técnico c limlncciro ii ELETRONORTE na execução do estudo de viabilidade prngnlmado.

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Permite V. E.'' um
aparte'!
O SR. BERNARI>INO VIANA (ARENA- PI)- Pois nüo.
O Sr. Gabriel Hermes (A RENA - PA)- Quero congratular·
me com V. Ex• c ligar o apelo de V. Ex• para que o nosso Ministro
d<ls Min:~s c Energia, o nosso Governo, nUa falhasse com vcrh;,ts pum
n :md:tmcnto dessa Hidrclétrica de Tucuruí, que scr;J a maior interna
dentro do Brasil, da t\mérica do Sul, c lic:.ará entre a quarta ou quint:t
do Br:tsil. O problema é realmente nUa falharem as verbas, porque é
unHI obra da maior significação, c se ela for complementada como
foi plancjada, dentro de um sistema integrado de hidrelétrica. hidrovia, teremos, então, totalmente servida toda a região do centro do
País. Goiás, Mato Grosso, parte do Mar:mhão, Pará, c de encL·g:iu
elétrica grande parte do Nordeste. Congratulo-me com V, Ex•- repito- c apenas fiz esta interrupção para dizer a V. Ex• que este :.tpc.:·
lo deve ser estendido ao Sr. Ministro para que olhe com o maior Ci.lrinho a Hidrclétrica de Tucuruí.
O Sr. Almir Pinto (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador Bernardino Viana'~
O SR. BERNARI>INO VIANA (ARENA- PI)- Com prazer, concedo o aparte a V. Ex•
O Sr. Almir Pinto (ARENA- CE)- Acredito, nobre Senador, que a Diretoria de Coordenação da ELETROBR;\S serviu de
c>.cclcntc noviciato ao atual Ministro Ccsar Cais, porque acompanhei de perto c sei perfeitamente do muito que ele: fez, durante aqueles trós anos, procurando conhecer, na verdade, todo o potencial
encrg~tico que poderia prestar grande utilidade ao Brasil: sobrevoou
quase tod;t a Bucia A rnazônica procurando ver, j ustumcntc. onde po·
dcri:tm ser localizudas :1s barragens, us hidrelétricas. E que a ajud;.J, a
colabor:u;:1o que V. E• dú, ug.ora. ao Sr. Ministro dus Minas c Energia, s~:j:1 das mais proveitosas à administração de S. Ex• Mui to
nhrig.:tdo.
O SR. BERNARI>INO VIANA (AR ENA- PI)- Mui to ohrig.:lllu.
O Sr. Evandrn Carreira (M DB- AM)- Permite V. Ex• mais
um upartc'!

O SR. BERNARI>INO VIANA (ARENA- PI)- Pois nftu.
O Sr. Enmdro Cnrreírn (M DB- AM)- É yuc cu yuero.
nobre Senador, pôr u limpo <.IS alirmativas do ilustre Senador Benedito Fcrrcir:l, c <.1 lim Llc que nrw pi.!SSI! cm julgado, qu:.mdo cu jamais
alirmara urna pllsiçr•o anti-hidrdétrica: pelo contrúrio, estou nesta
Casa hú lJUatro anos defendendo <.1 voc:.1çrto hidrogrúfica da Amazô·
nia, c todl'S os seus corolúrios, tudo aquilo qu~ dc~:orrt: dess:1 vol.:':u;:w hidrng.rúlic:.1. N:llur:.llrncnte que, diante de uma opç~w hidrclélrka par;1 inundar grande ê~rca llorcstal. cu achava a necessidade uc
lllll estudo mcticulnso, um estudo cuidadoso para lJUC nús nrto s:.lcrifid~scnws ccrt11S C<.:l)Ssisll.:mas, ondc lü1 espécies cndêmicHs, c~pécic~
que ll~llll.!.\istcm cm nutro lugar. Havcriu neccssidad~ de rrcscrv:trcs~~~~ rcsr.:rv;.1s. esses recursos, ess:1s essências, nf1o sú fitolúgica~ llll:lnto
/ll{llúgicas. Nn c.:ntanto, diante da opç;ILl nuclear ou hidrclêtrica,
·'cn1prc me C{lllll]Ut.:i :1olado da hidrclêtrica c sempre fui l'av1Húvr.:l :lll
a[ll'll\'cilamr.:n\ll dt: Tucurui, :111 aproveitamento dc~s<.1s harragcn ....
l.:'illll llll\:1 l:Uildi\~lil; J'urni-Jas de CdliSaS para l[UC lll'iD J'n~~l.! l!a\C~;I.
v~:!. c pcrmitbsc a cnnc,;h, de bacias, c, ainda. p~.:rmiti~~c o c~cn:t·
·. dn
···de ( ·
·~ pnr via llu\'ial, 11 l[IIL' ~
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rato do qur.: por via fcrroviúria. Repito, num::~ fui contra hidn.:l~tricu
na Amazônia, cm absoluto, achei sempre que sr.: deveria fazer um estudo cuidadoso, meticuloso, paru nUa sacrilicur certos ecossistemas
norestais. Muito obrigado.

O SR, BERNARDINO VIANA (ARENA- PI)Finalizando, quero agradecer os apartes dos nobres Srs. Senadores
Benedito Ferreira, Gabriel Hermes, Almir Pinto c Evandro Carrcim,
c prometendo voltar novamente ao assunto, fazendo um paralelo cn·
tre as usinas hidrciétricas que estüo sendo impiantadas no Brasii c o
programa atômico brasileiro de cm:rgia nuclear. como também demonstrar que o programa de energia nuclear nf10 visa tão-somente a
gcraçiio de energia, mas, antes de tudo, visa que nós adquiramos uma
tecnologia nuclear indispensável à segurança nacional. (Muito b!.!m!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao
Sr. Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE. Pronuncia o se·
guinle discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Ceará perdeu, no último dia 6, um de seus filhos mais ilustres,
com brilhante atuação nos círculos políticos, sociais e esportivos do
Estado.
Refiro-me, Sr. Presidente, ao Deputado estadual José Paulino
Aguiar Rocha, pertencente ao Movimento Democrático Brasileiro,
a cujos quadros se filiara, desde 1970.
Como homem de imprensa, o extinto militava na TV e Rádio
Verdes Mares, bem assim na "Tribuna do Ceará", mantendo
programações e colunas diárias, que alcançavam larga repercussão.
Os seus comentários sobre esportes, enfocando aspectos locais c
nacionais, eram apreciados indiscrepantemente, pela isenção que os
caracterizavam.
Na condição de politico, com inegável prestigio na Capital,
Paulino Rocha disputou, em 74, uma cadeira à Assembléia Legisla ti·
va, elegendo-se com a maior votaçiio do nosso Partido.
No último pleito, apesar de instado a postular a deputação
federal, preferiu continuar aluando na esfera estadual, sendo
reconduzido ao mandato com expressiva margem de votos.
O Sr. Almir Pinto (ARENA - CE) aparte?

Permite V. Ex• um
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Mesmo quando a insidiosu moléstia de que foi acometido
debilitava as suas forças, era edificante a esperança que alimentava
na recuperação, pura que pudesse continuar lutando cm favor das
legítimas aspirações do povo cearcllsc.
Os atos fúnebres, promovidos por sua ilustrada família, pela
Assembli:ia e pelo Diretório Regional do MDB contaram com a
participação de milhares de fortalezenses, que foram prestar a
Paulino Rocha a sua derradeira homenagem.
Ao registrar. na tribuna do Senado, o prematuro desaparecimento daquele leal c dedicado companheiro, pretendo render-lhe o
tributo da nossa sincera admiração e profunda saudade. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Henrique de La Roque, que falará pela Liderança.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE ii REVISÃO DO ORA·
DOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palavra o nobre
Senador Leite Chaves, na condição de Líder do Partido da Oposição, por delegação.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Como Líder, pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Acabo de chegar do meu Estado- o Paraná- c recebi do meu
Partido a honrosa incumbência de prestar esta homenagem a
Getúlio Vargas.
Anos seguidos, nesta Casa, o orador que se fazia ouvir neste dia
era Ruy Carneiro, seu amigo pessoal. Estivesse onde se encontrasse c
ele estaria aqui, neste dia, para prestar as suas homenagens ao exPresidente Getúlio Vargas.
Hoje, a mim, foi deferida a dignificante missão. E, nos limites
do tempo, gostaria que a inspiração me desse condições de fazer um
sinti:tico bosquejo sobre a figura do homem que, a despeito de :mos
de ausência deste País, continua tão presente como se jamais tivesse
saído do ccnúrio nacional.
O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. LEITECHAVES(MDB- PR)- Pois não.

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Ouço V. Ex•,
nobre Senador Almir Pinto.

O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- No momento cm que
V, Ex•. ao iniciar o seu discurso, se refere à figura de Ruy Carneiro,
O Sr. Almir Pinto (ARENA - CE) - Agradeço a atenção, desejo dize>·lhe e à Casa que, ao concluir, cm 1975, o seu pronuncianobre Senador, e quero participar a V. Ex• que estive presente ao mento em homenagem ao ex-Presidente Getúlio Vargas, o inessepultamento daquele meu ex-colega. Paulino Rocha foi meu quecível paraibano recebendo os cumprimentos de nosssa Bancada
companheiro de Assembli:ia Legislativa do Estado do Ceará na - e creio que ele falou desse próprio microfone- nos fez, a nós,
legislatura passada. Moço, inteligente, de uma cultura admirúvel, foi que o cumprimcntâvamos, naquele instante, a seguinte alirmaçiio:
surpreendido e acredito que tenha falecido sem saber, na verdade, o enquanto estivesse no Parlamento brasileiro, naquele dia ele
verdadeiro mal que o vitimou. Porém, sempre, com aquela ocuparia a tribuna para render o preito do seu apreço c da sua pro·
coragem, com sobranceria soube ele, justamente, dar o exemplo de funda saudade ao inolvidável filho dos Pampus. Realmente, ele
amor à sua família. Isto nos comoveu ba~tante. A nossa Assembléia repetiu em 1976 aquele gesto de 1975, com a nossa presença na Casu.
perdeu muito, porque reeleito ele já havia sido e, inclusive eleito, Mas, em 1977, não pôde mais cumprir aquele seu propósito, porque
Vice-Presidente da Mesa Diretora da nossa Assembléia pelo Partido já estava doente nuquele momento; e logo a seguir perdemos o conde V. Ex• Representante do MDB junto à Mesa Direlora, Paulino curso daquele grande companheiro que roi colaborador c amigo
Rocha foi uma das figuras mais expressivas do Poder Legislativo incondicional de Getúlio Vurgas, servindo ao ex-Presidente cm vú~
Ccarensc. Quero justamente que este meu aparte seja inserido no dis- rias oportunidades c tendo por ele grande respeito c imensa admira~
curso de V. Ex•
ção.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Muito grato a
V. Ex•, nobre Senador Almir Pinto que, convivendo de perto com
Paulino Rocha durante quatro anos na Assembléia Legislativa do
Ccurú, conhecia as notúveis qualidades que cxornavam a personalidade daquele saudoso companheiro.
Continuo, Sr. Presidente, ao iniciar-si! a presente Legislatura,
passou a integrar a Mesa Dirctora daquela Casa, nu condiç:1o t.Jc 21•.

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Além dessa amizade
parece que havia entre Getúlio Vargas c Ruy Carneiro outru coisa
cm comum, da qual fui testemunha nu Paraíbu, quando ali l'oi
sepultado o inolvidável Senudor. Recebi do Senado a missno de
levar o corpo uté u Paraíba, c lú realizou-se um dos maiores enterros
jú vistos. Crt:io que paralelo ao enterro de Ruy Carneiro somente.! ~~~
grandes consugrações humnn;1s que Gt:túlio Vurg<IS reL·ebt: ao longo
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Falar sobre Getúlio Vurgas é comparar entre dois Brasis: o de
antes e o de depois de Getúlio. Esta é uma Casa política c o aspecto
político é o que mais deve ser considerado.
Foi Getúlio quem instituiu o voto secreto. Somente este feito,
somente esta realização na vida de um homem seria por si suficiente
para que ele recebesse durante séculos o reconhecimento do seu povo.
Foi também Getúlio quem introduziu no País a lcgisluçiio
clcitoi:.ll; foi ele quem er.tir:s,uiu a ~lciç~o de bico de p:r:u, em q:.:c ut:
grandes oligarquias rurais se mantinham indefinidamente no poder,
fazendo leis de asseguração de privilégios, avolumando-os na medida em que eleições fraudulentas se realizavam. Mais do que isto, Ele
instituiu a Justiça do Trabalho, a legislação social. A partir de
Getúlio Vargas é 4ue o trabalhador brasileiro adquiriu grandeza,
cxpress;io humana e respeitabilidade. E dentro da legislação social.
não quero destacar apenas o do direito de greve, que já existia na
Inglaterra desde o século XVIII; cu quero me referir. Sr. Presidente.
ti instituição do direito mais expressivo a que o trabalhador bra·
sileiro poderia aspirar, que era a estabilidade aos dez anos, o direito
de não ser despedido por qualquer capricho do patrão, 4ue é o que
se verifica de 1964 para cá, quando essa estabilidade foi revogada.
Assistimos à situação dolorosa de homens aos cinqUenta anos de
porta cm porta, à procura de trabalho, porque já não tem garantia
alguma para se manter no emprego cm que viveu por mais de dc.:t,
vinte ou lrinta anos. Registre-se que a primeira medida da Revolução de 1964, que parece até ser um corolário de tudo que Getúlio
Vargas fez, foi esta: atingir o trabalhador, retirando-lhe a estabilidade, reduzindo-lhe tanto a dimensão económica como a moral,
deixando-o sem proteção e sem amparo ao final da vida, ao entardecer.
Foi Getúlio Vargas, também, quem promoveu as bases da
emancipação económica, no Brasil. Volta Redonda foi o primeiro
marco.
Estadista de grande porte, aproveitou-se de um instante
histórico, em que as potências do mundo se engalfinhavam, para
condicionar o seu apoio à instituição desse marco, sem o qual o
Brasil jamais chegaria a ser o que está sendo até este momento.
A PETROBRÃS foi criação de Getúlio, de sua politica e de sua
luta. O subsolo passou a ser protegido em favor da nacionalidade. E
embora. Sr. Presidente, não tenhamos auto-suficiência ainda nesse
setor, organizamos uma coporação de tal sorte que as
multinacionais, as chamadas Sete Irmãs, que têm dominado diversos
países, não conseguiram domínio no campo do petróleo brasileiro,
porque a PETROBRÃS se afirmou, atraví:s da competência dos seus
técnicos, selccionados através de concursos rigorosos e de sua
organização seriíssima. Hoje a PETROBRÃS está sendo atacada.
Embora não tenham conseguido dissolvê-la, já fazem os primeiros
ataques através dos contratos de risco. E se ela não estivesse tão
solidificada com os seus técnicos tão vigilantes nesse.: setor,
seguramente os seus alicerces já se encontrariam fortemente
abalados.
A ELETROBRÃS foi também criação de Getúlio Vargas, do
seu esforço e da sua politica. E lembrem-se que no instante que ele
nssinou o decreto reprimindo a remessa de lucros para o Exterior as
pressões internacionais foram tumanhus que vieram u ser causa da
destruição da sua vida.
Reorguni1.ou também us nossas Forças Armadas que.:,
praticamente, não ex.istium antes di! Getúlio Vargas, ~.:orno ins·
tituições modernas. Foi ele quem as dimensionou cm Ministérios,
quem lhes deu nova dimensão c reorganização, inclusive.: criando a
FEB - Força Expcdicionúriu Brasileira - que foi a primeira
expressão militar não só do Brasil, mas da América L:1tina na
Europa, durante a Guerra Mundial.
Depois de deposto Getúlio Vnrgas submc.:teu-sc t1 cleh;ào, reh'
voto
:-llllar direto. Ele~cu-sc, Sr. Presilic.:ntc, Dcput:1do Fcder:d
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do Sul, optando pela representação deste último, por ser o Estado d<
sua origem.
Quando se diz que sua imagem hoje não teria maior expressão
em São Paulo, é: preciso que se traga o testemunho desse fato, a fim
de que o Brasil esteja sempre lembrado que, facilmente, não são
esquecidos aqueles que nasceram com vocação de estadista,
sobretudo, com predisposição de redimir o seu povo da miséria, do
unalfabetismo e do domínio interno e externo cm que se encontrava.
Hoje, Sr. Pre'>idr.ntr.. lutt~mr.s nesta C.lsa. com todas as nossa~
forças, para que se traga de volta, ao Brasil, os brasileiros exilados.
Segundo livro recente, existem cinco mil exilados. O livro, de uma
jornalista, recentemente difundido no País, com o nome 0.1
E.tilado.f, atesta esse fato: além de acusar a existência de cinco mil
exilados, narra as circunstâncias em que se encontram, muitos dele.:!:
morrendo na dor do exílio c se matando como aquele padre qu·c
morreu, numa árvore nos arrc.:dores de Lion, Amanheceu morto,
pendurado pelo pescoço, destruindo a sua vida, quando já não via
mais esperança de retornar à Pátria. Narra também o fato de dua!'c.xiladas que se suicidaram: uma jogando-se de um edifício num~·
Capital européia; outra, jogando-se sob as rodas de um trem. E :·
despeito de todas essas lutas c do dest:jo nacional, não se consegue.: :_
anistia.
Entretanto, foi Getúlio Vargas quem deu a anistia mais ampla
mais geral e mais completa ao País ...
O Sr. Henrique Sanlillo (MDB - GO) - V. Ex• me permite
um aparte, nobre Senador?
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Dá-lo-ei a V. Ex•
logo em seguida.
Em 18 de abril de 1945, Getúlio Vargas anistiou todos o:
brasileiros, de todas as penas, das mais próximas às mais remotas
sofridas em razão de cometimentos políticos.
O dia JS de abril está sendo considerado, pelas corporaçàe
defensoras do instituto como o Dia Nacional da Anistia.
Com todo o prazer, concedo o aparte a V. Ex•
O Sr. Henrique Sanlillo (MDB- GO)- Agradeço a V, Ex
Quero também associar-me às palavras de V. Ex• com toda a minh:
solidariedade. Desejava justamente abordar, de início, o Di:
Nacional da Anistia. Sem dúvida alguma o grande estadista Getúlk
Vargas tt:ve méritos incontestes e acredito que em trt:s pontos
sobretudo, ele esteve sempre, intransigentemente, na defesa do:
interesses nacionais. O primeiro foi, concedendo anistia ampla
como pressuposto fundamental de desarmamento dos c:spíritos. e
sobretudo, a reconciliação da Nação com o Estado, para qu•
pudesse tentar se reconstruir. Segungo ponto, sem dúvida alguma
foi a defesa sempre mais intransigc:ntemente, ainda, dos interesse·
dos trabalhadores desta Pátria. E o terceiro, que cu reputo d•
fundamental importância, foi a defesa das riquezas nacionais e d•
todas as potencialidades econômicas deste País. I;. sobretudo, no se•
segundo período de Governo essa defesa se fez marcante
intransigente, E, por causa disso mesmo, as forças cntreguistas
reacionárias, as forças retrógradas deste País, num movimento d;
caudul fortíssimo, ucaburam por levar este grande estadista ~H
suicídio. Mas, o seu suicídio há de ser paru sempre na História d1
Brasil o marco fundamental a firmar a posiçf1o dos brasileiros d:
necessidade, cadu vez m:tis intensa, nu defesa dos interesse.:
nacionais e das riquczus do País. Em todos os setort:s da cconomi
brasileira, sem dúvida alguma, foi Gctlllio Vargas que lançou o
alicerces dessa defesa, alicerces c.:sscs que estão, aos poucos, scnd1
demolidos e demolidos pelo próprio Estado, neste Pais. E, nós aqu
nc.:sta Casu, neste Congrc.:sso Nacional, que prctc.:ndemos ter ~:r
nossas müos, cm nossas mentes, c.:m nossu almas, tmh1
representatividade da Nação c.:Mejamos cnm V. Ex•: consdente
disso c, alertas, sobretudo, na necessidade cada vez mais prc.:mcnt
v. E.l'
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O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Agradeço o aparte
de V. Ex• que, numa boa síntese, traça o perfil de Getúlio Vargas,
no que diz respeito à sua determinação na dercsu dos reais interesses
nacionais.
Sr. Presidente, de 64 para câ, muita coisa acontt:cc mas, sobrctu·
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do, no sentido de se tentar destruir aquilo que foi a obra mais
proeminente de Getúlio Vargas.
Quando o trabalhador foi expoliado nos seus diversos direitos,
inclusive nos direitos fundamentais que era o direito de greve, de
estabilidade, no direito de se associar, livremente, em sindicatos, na
jornada limitada de trabalho, o Governo aluai alardeia ao mundo a
necessidade de se venderem as empresas brasileiras. Sr. Presidente,
isso é um crime. Um país desta dimensão, desta peculiaridade,
jamais pode afirmar-se, economicamente, sem que una suas reservas
no sentido de explorar os seus recursos básicos.
O que está anunciando o Ministro das Minas e Energia? A venda das empresas brasileiras, sobretudo, as mais bem sucedidas. O
que está anunciando o Ministro da Previdência Social ou da Indústria e Comércio? A venda de seguradoras, a venda de empresas brasileiras.
Sr. Presidente, o nosso Partido haverá de tomar posição nesse
setor, ele está aguardando apenas a certeza de que tais atos serão
realizados, para se levantar nesse sentido.
Estão entregando o Brasil. O Brasil, que foi objeto da defesa de
Getúlio a está sendo, neste momento, objeto de avaliação para
venda. Quem não sabe que em 1964, quando se fez o Movimento
Militar, a primeira exigência das firmas estrangeiras que aqui pretendiam ingressar, foi a de que a estabilidade se desfizesse, se extinguisse, porque firmas estrangeiras, sobretudo americanas, não estariam
dispostas a comprar o controle acionário das firmas brasileiras, se o
instituto se mantivesse. E foi assim que o Presidente Castello Branco
não se arreceou em suprimir aquilo que foi a maior realização de
Getúlio; o instituto da estabilidade. Supressa a estabilidade, milhares de firmas brasileiras foram vendidas a multinacionais. Pressões
de bancos c de protestos cambiários levavam empresários a vender
as suas empresas a qualquer custo.
Se alguém procurar fazer um levantamento estatístico do volume das empresas brasileiras vendidas naquela época e, sobretudo, os
preços e as condições pelas quais eram vendidas, haverá de contar
outra história desses tempos.
Então, Sr. Presidente, hoje grupos nacionais, associados a firmas estrangeiras ou destas simulados reprtsentantes, st preparam
para adquirir empresas de economia mista e empresas públicas. E
quem abre as portas à venda é o atual Governo, que já esti anunciando o leilão.
Sr. Presidente, os trabalhadores, nunca estiveram tão marginalizados no País. Chegamos à situação em que 1,8% das péssoas,
no Brasil, detêm 80% das terras brasileiras. O Brasil tem oito milhões e quinhentos mil quilômetros quadrados das terras mais fi:rtcis
do mundo, aliás é o maior país em extensão cm terras agricultáveis.
E 80% destas terras pertencem a 1,8% das pessoas. Organizações que
jamais se ativeram à agricultura são donas de metade de Mato Grosso, de Rondônia e do Amazonas. Esses próprios indios que acabaram de visitar o Senado esta tarde estão sendo acossados por esses
interesses. E como se pensa em reabilitar,. ou dar grandeza económica u um pais em que as terras, que silo o seu maior valor, estão nas
mãos de grupos tão reduzidos?
Sr. Presidente, por outro lado, estamos vivendo outra realidade
dolorosa: 5% das pessoas no Brasil deti:m 40% da renda nacional,
enquanto 50% dcti:m 11% apenas. E quando os trabalhadores gemem e protestam, levantam-se vozes veladas de algui:m para dizer
que u subversão está querendo voltur.
Sr. Presidente, Getúlio Vargas deixou uma curtíl, uma mensagem para o futuro. Nilo sei até que ponto ela estú atualizada cm todos os seus itens, mns é umu expressão de alirmução nacional, é uma
expressão de afirmaçno da maior liderança pessoul que surgiu neste

Lembro-me que na semana passada estava cm minha casa, cm
Londrina, quando chegou Alfredão, Presidente do MDB cm
Venceslau Braz- PR, trazendo de presente, como o mais Vítlioso d~1
sua vida, um retrato de Getúlio Vargas, daqueles ;mtigos, com a
faixa presidencial. Este fato me surpreendeu porque no mesmo dia
encontrei nas latas de lixo da rua, retratos desses que estão se revezando no poder. Hoje, estão mudando retrato de Presidente, c
muiLJs estão incomodados, sem saber como se livrar dos retratos
dos presidentes anteriores. Os retratos de Getúlio são conservados
com amorl eles existem c se vaiorizam na medida que o:-, lc:mpu~ pa:-asam.
Getúlio Vargas, além da carta, deixou um partido. Procurou
naquela situaçilo ainda, de grande atraso nacional deixar cm mãos
do trabalhador um instrumento válido à defesa de seus direitos: o
PTB.
Sr. Presidente, ningui:m nega que ao lado de figuras dignas,
existiam aquelas que, ao invés de valorizarem tal partido, o dcnc:griam e comprometiam? Mas, as teses eram válidas. E, us teses do untigo PTB silo defendidas nesta e na outra Casa do Parlamento c nas
ruas pelo Movimento- Democrático Brasileiro. Há, entre a nosso
Partido e o velho PTB, uma identificação muito grande. Somos,
inclusive, seu legatário e proprietário de suas antigas sedes c todo
seu património moral e histórico.
Não sei se esta Casa tem conhecimento de que cartas pessoais
de Getúlio Vargas, muitos de seus documentos estão nas sedes do
antigo PTB, hoje ocupadas pelo MDB atual. Há uma continuação.
A diferença é: apenas de tom, porque enquanto o PTB defendia
interesse de trabalhadores a partir de uma posição oficial, nós
defendemos essas m<:smas posições a partir de uma situação de
Oposição. E, durante esses anos todos, nós amargamos. Quantos
companheiros estão ausentes, quantos não foram cassados, quantos
não sofreram vexame injustos, quantos não estão marginalizados
pela defesa das teses que constituíram a bandeira límpida e
admirável empunhada por Getúlio Vargas!

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM) -Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. LEITECHAVES(MDB- PR)-Com todo o prazer.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador Leite
Chaves, V, Ex• está fazendo um discurso memorável. V. Ex• está
trazendo à baila todos os relevos, todas as saliências significantes da
vida desse grande Líder. Ao fazer esta exposição, V, Ex• sobressaltou a responsabilidade que o MDB carrega como herdeiro das teses
de Getúlio Vargas.
Este MDB que assumiu a responsabilidade de empunhar os
estandartes e os vexilos dos ideais trabalhistas, enquanto outros, em
64, não souberam honrar esta herança. Esta herança que, como disse
V. Ex• muito bem, é o somatório de todo aquele esforço desde 1930,
todo aquele trabalho e aquela elaboração da lavra de Getúlio Vargas
que se acumulou e preparou o Brasil para as grandes revoluções de
base, principalmente a Revolução Agrária, a distribuição equitativa
da riqueza, a participação dos trabalhadores nos lucros das empresas. Tudo isso foi um trabalho de dezenas de anos elaborado por
Getúlio Vargas, e que seus herdeiros não tiveram a coragem nem a
bravura de honrar quando, em 1964, correram do campo de batalha
diante de dois homens inegavelmente bravos que desceram de Minas
Gerais, c acamparam no Maracnni1.
Tínhamos tudo, naquela ocasião, nobre Senador, tudo yue era
resultado do trabalho incessante c incansável de Getúlio Vargus,
para fazer us reformas de base, mas os seus herdc:iros daquela épm:a
nt10 tinham desprendimc:nto nem grandezul nem tinham estatura cultural, nem estatura de estadistas paru entenderem u gntndc mensagem c a grande herunçn. Resultado: tudo foi de úguas abaixo.
V. Ex• diz muito bem, o autêntico herdeiro de toda cssú elahoraçào
gctulista é o MDB que hú lO unos vc:m levantando, vem exunwndo,
. ' .
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enxurrada da covardia pai:; os herdeiros daquela época nUa tiveram
coragem, aquela coragem que o Sr. Getúlio Vargas teve, com seu sui·
cídio- era hora de irem para a rua. Eu pergunto: onde é que estava
o Grupo dos Onze do "seu" Brizw\a'? Era um grupo para brincar
no carnaval ou era um grupo para ir morrer na rua pelas reformas.
Getúlio linha dado o exemplo, o exemplo do suicidio e do
sacrifício supremo. Os seus herdeiros, àquela época, se nüo tinham
condições de fazerem as reformas que prometeram no comicio de 13
de março "cutucando a onça com vara curta'\ deveriam ter tido a
coragem de ir ao suicídio como foi Getúlio, Meus parabõn, a V. Ex•
pelo seu discurso, enaltecendo o grande líder.

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Nobre Senador, muito obrigado pelo aparle de V. Ex•, que muito enriquece o meu
discurso.
Concordo que existem, como seguidores das mesmas tescs de
Getúlio, homens das mais diversas tendências - uns mais aguerri·
dos e outros menos aguerridos; uns mais ansiosos por reformas
urgentes, outros mais esperançosos. Quero rdcrir-me a um ponto do
discurso de V, Ex•, quando diz que houve alguém, ató, que se exarccbou para a criação de grupos armados, destinados a de1erminados
fins. Alguns podem visualizá-los por esses ângulos, mas há outros
que reconhecem que foram homens que, no passado, lançaram mão
de instrumentos ilegais mas para defender o estado de legalidade,
Lançaram mão de forças ilegais, constituíram~nas ao arrcrio da lei,
mas para defesa desta, da Consliluição c de seus mandamentos. E
uma dessas figuras a quem, talvez, V. Ex• se refira, não pode receber
maior condenação da Pátria, porque foi ele antes, como Governador
do Rio Grande do Sul, quem assegurou o cumprimcnlo da Conslitui·
ção, pcrmilindo que se desse posse ao Presidente que o povo elegeu,
atravi:s do Movimento da Legalidade.
No que diz respeito à Amazônia, Getúlio Vargas a manteve
intacta para os pósleros. Não havendo condições de explorá-la, ele a
manteve intacta, mas, mesmo assim, as forças que a penetravam, o
faziam já sob a segurança e protcção dos interesses do Pais.
Quero referir-me a uma situação singular que está ocorrendo na Amazônia, e para a qual V. Ex•, que é um defensor tão arguto
daquela região, poderia voltar suas vistas: a questão dos minerado·
rcs. Foi Getúlio quem fez com que a legislação distinguisse entre a
posse do solo c a do subsolo, mas assegurou-se a brasileiros nulos o
direito de pesquisa. A Amazônia, sobretudo na sua parte mais
ocidental, passou a ser explorada por garimpeiros brasileiros.
Mas, Senador, de três anos a esta parte, este Governo du
Revolução estabeleceu portarias cm razão das quais todos aqueles
garimpeiros foram presos cm Rondônia e assegurado o direito de
pesquisa e lavra exclusivamente a firmas multinacionais ou a grandes grupos, sob o pretexto de que somcnlc eles poderiam adquirir
maquinaria apropriada.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- V. Ex• tem Ioda a
razr10.
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panhia l-lidrelétric:..~ de Paulo Afonso. Já naquela época, o nosso Pre·
:-.idt:nlt: tinha a visito de que se deveria explorar as potcncialidadt:s
hídricas da nossa rcgifto para que se poupasse o petróleo que, hoje, é
o drama de consciéncia de todas as nações cm desenvolvimento do
nosso mundo. Neste instante cm que V. Ex• rende esta homenagem
t:m nome do Movimento Dcmocrútico Brasildro, quero, tamb~m.
prcswr a minha solidariedade de nordestino, lembrando a figura do
Presidente administrador que foi Gi!túlio Vargas. Muito ohrigado a
V. E:o;a

O SR. LEITE CHAVES (M DB - PR) -.E não lenho dúvida
de que o seu aparte expressa o sentimento dos parai banas quc V. Ex•
rcpn:st:nta nesta Casa.
O Sr. Mauro Bene,idcs (M DB- CE)- Permite V. Ex• uma
hn:vc intt:rvcnçào'!
O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR) - Porque quando Ge·
túlio foi c~mdidato a Presidente da República, já t:m lnovimt:nto de·
mocrútko, foi I!Xatamentc na Paraíba - parec~;~me que em Jofw
Pessoa - ondt: populares chcgavam u. comprar, por vlntl! cruzeiros,
um~t cédula que: contivesse o seu nome para colocá-la na urna. )-louve
falta de cédulas cm dt:tcrminadas cidades, não sei se em João Pessoa
ou Cumpina Grande, c as cédulas passaram a ser adquiridas por popularc:s a 2U cruzciros: houve até datilógrafos que se improvisaram
nas ruas, fazendo us cédulus e vendendo-as a 5 e lU cruzeiros para
que o povo pudcsse votar, homologar, sufragar o seu nome. Muito
obrigado pelo aparte de V. Ex•.
Concedo, ug.ow, com muito prazer o aparte solicitado pelo
nobre: Senador Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Bcncvides (MDB- CE)- Nobre Senador Leile
Chuvcs. nessa nova intervenção ao discurso dc V. Ex~. desejo tam·
bém ressaltar, da mesma forma como fez há poucos instantes o
nobre S~:nador Cunhu Lima, os inestimáveis serviços prestados por
Gelúlio Vargas ao Nordeste brasileiro. Mas gostaria de mencionar
cspccilic:.uncntc:, como uma das mais significativas realizações em favor do Nordeste, à época do Governo de Getúlio Vargas, cm \953, a
criação do Banco do Nordeste do Brasil, quando o Presidente Vargas
c o seu Ministro da Fazenda, Horácio Lafer, entenderam que o
problema do Nordeste leria que ser encarado sob o seu aspecto estrit:.~mentc cconõmico, Daí veio a idéia do Banco do Nordeste do Brasil. que começou a funcionar com aqueles recursos vinculados à receita tributária do Fundo das Secas que, lamentave\menlc, cm nome
de um ordenamento linanceiro que não encontra justilicativus, foi
suprimido pela Carla de 1967.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Muilo obrigado a
V. Ex• pelo aparlc que recolho e quo ficará incorporado ao meu discurso.
O Sr. Dirceu Cardoso (M DB- ES)- Pormile V. Ex• um apar·
te'?

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- De forma que as visO SR. LEITE CliA VES (M DB - PR) - Com prazer.
tas de V. Ex• poderiam se voltar puru esse ponto também. Estamos
O Sr. Dirceu Curdoso (MDB- ES)- Nobre Senador Lei·
procurando demonstrar que o Movimento militar de \964 foi como
que uma antítese de toda a obra, c de toda a atuaçüo de GetUlio. te Chavt:"s, na história do desenvolvimt:nto humano, devemos distingUir dois momentos: o dos homens que escrevem a História c, outro
O Sr. Cunlm Limo (MDB- PB)- Pcrinilc V. Ex• um aparte'! momento, a Historia que se escrc:ve, servindo-se deles. Gctúlio foi
um "criador de esquinu", Até a alturu do scu Governo c da sua adO SR. LEITE niA VES (M DB- PR)- Com prazer, concedo
ministraç~o. o Brasil crruva procurando um destino. Ele dt:u os pólos
o upartc :10 nobre ScnaUor Cunha Lima.
pelos liUais o Brasil man:ou as suas coordcnadas para u futuro. E cs·
O Sr. Cunha Uma ( MDB - PB)- Senador Leile Chaves, que- ses dois pólos foram, entn: tantas coisas que de fez c ddxou na sua
ro rc.:tornar un1 pmu.:o :10 discurso de V, Ex• quando se referia ao na- obra administmtiva, a siderurgia c a PETROBRÁS, que ui estilo
l!iotwlist:l que foi Gctll\io Vargas, qu:mdo V. Ex• ahordou tt:tnas Cl)JllO bastiões dn engrandecimento nacional. Port<mlo, hoje o Sena!.:omo a Pt.:TROilRÂS t: a ELETROBR;\S, Como nonh:~tino, nl1o do assistiu a csla granc.lc horo.1 de rcmcmorou;ào c homcn<tgcm c Jc
puderia deixar passar sem o registro do meu nplausn, ao discurso Lh: gratidfto do povo brasileiro h mcmóri:.1 de.: Getúlio Yargas, através da
V. E.x', lc111hrandll uma das grandes obras que o administrador dt: ralavra de Henril1ue de La Rocque, pela ARENA, c da sua vihranlc
foi
lin ··
·~~., pelo
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O SR. LEITE. CHAVES (MDB- PR)- Muito obrigado,
nobre Senador. pela oportuna intervenção.
Sr. Presidente, a Rcvoluçt10 de 1964 foi sobretudo um movimcn·
to contra Getúlio Vargas, ou pelo menos contru a sua obru. O qw.:
mais sc atacou ncstc País foi o objcto de suas realizações. E quando
não restam pontos invu.lncrâvcis, o que é que se deseja fazer neste
momento, Sr. Presidente? Destruir u sua Consolidação. a CLT. que
foi o instrumento mais v:ilido c honrado para o trabalhador.
O Sr. E~2ndra C':1rre!r2 (MDB- AM)- Muito bt:m!

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- E essa Maioria tem
condições. tem sensibilidade. tem compromisso com o traqalhador
para fazer-lhe uma CLT, quando inclusive contamos com lf3 de representantes eleitos indiretamentc, "biônicos", que jamais tiveram
participação efetiva com os seus problemas do trabalhador'!
Sr. Presidente, o que se deseja com essa atualizaçr1o, essa supos·
ta atualizaçcto da Consolidação, é acabar de destruir a obra de Gc·
túlio Vargas.
O Sr. Evundro Carreira (MDB- AM)- Muito bem!
O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR)- E como isso nu o bas1assc, procuram nos dividir, aqueles qut: foram seguidores das suas
id~ias, e se condena porque liguras passadas se mantt:m ou estflo
atualizadas c levam o temor a determinados sctores. Não Í! porque
eles valham mais, porque estejam mais atualizados, 6 apenas porque
as cu usas que eles defendiam, bem ou mal, com mais ou menos cntu·
siasmo, essas causas continuam presentes. Aí estJ o trabalhudor sem
emprego c desamparado; ui está o bóa-fria; está o marginalizado; está o sindicato invadido c dominado por policias. que entre outras
coisas recebem propinas e assinam ponto nos sindicatos. Sufoca-seu
vol da juventude; vendem-se as empresas nacionais; entrega·se a PETROBRÃS; entrega-se os mini:rios da Amazônia, tenta-se estabelecer divisões nas hostes que defendem os interesses nacionais,
acentuando-se ou reduzindo-se a imagem daqueles que, bem ou mal,
dr.fcndcrum aquelas causas que, nesse últimos anos, somente têm
tido atacadas, solapadas,
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR)- Com prazer, ouço
V. Ex•. Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- A meu ver, nobre Se·
nadar Leite Chaves, o traço marcante da personalidade de Getúlio
Vargus foi a sua cxtraordinúria sensibilidade politica, que o levou,
após 15 unos de regime forte- o Estado Novo que todos condenamos - a compreender os reclamos da nacionalidade, concedendo
aquela anistia ampla a que se referiu V. Ex.• no início do seu discur·
so, pam a conciliação nacional c:, ao mesmo tempo, admitindo a id~·
ia da conv'ocuçUo da Asscmbl~iu Nacional Constituinte que, atinai
deita, deu-nos a Constituição de 1946, uma das mais dcmocr:lticas
que j{l tivemos, c que durante largo espaço de tempo assegurou a to·
dos os brasileiros um período de paz c ~ranqllilidadc.

_o SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Muito obrigado, Senador, pelo oportuno aparte de V, Ex•
Sr. Presidente, concluirei. Apenas, quero lembrar a V. Ex~ quc,
de 1964 para d1, o nome dc Getúlio foi nome banido; se algum Sena·
Uor sc rc!'crissc a esse nome com muis entusiasmo m:sta Casa, podiu
descer da tribuna sem mandato. Fulavu nelc apenas o Senador Ruy
Carneiro, accito cm rad1o da ternura cm que ele colocava a sua imagcm.

Mas, Sr. Prcsidcntc, o nosso pnrtido prcsta essa homcnagcm ao
grandc Prcsidentc, que nos seus derradeiros momentos, pura nrw se
llei.xar golpear por forças terríveis, teve Ue matar-sc, mas deixou uma
carta aos trabalhadores. Em uma de suus frases, que recolhi num dos
seus dis~.:ursos, llizia aos trahalhallores: "Vós sois a mainria: c uma
é

Muito grato, Sr. Prcsidcntc, pela tolcrf!nda de V. Ex~ E lJUe o
cxcmplo dc Getúlio V:.4r~as, o exemplo da sua luta cm ravor dos intt.:·
rcs:-;cs naciorwis, cm favor dos brasileiros, cm favor da cducaçt1o, dos
humildes u quem elc dirigiu a sua última carta; que o exemplo deste
grande brasileiro vivifique no coração de muitos, quando estamos
tanto a carecer de lidcranças legítimas, E que as inspiraçõcs do dia de
seu nascimcmo fort<~lcçam a detern1inaçào dos scguidorcs das su~1s
mesmas causas. Ê hora de se fortalecer a luta, porque defendendo a
c~1L:sa dos humildes, dos marginalizados, dos interesses nacionais, da
empresa nac10nal, do subsolo naciOnal, da I'I:.TRUilK;\S, da I:.LI:TROBR:\S c da Amazônia, defendendo esses interesses, se estarú defendendo, efctivamente, o interesse do Brasil. (Muito bem! Palmas.)
COMI'AIIECEM MtiiS OS SRS. SENADORES:
José Gu iornard- Raimundo Parente- Jos~ Sarncy- Alberto
Silva- Bernardino Viana- Almir Pinto- Agenor Maria- Dinarte Mariz- Cunha Lima- Humberto Lucena- Milton Cabr:tl
- Adcrbal Jurema- Arnon de Mel lo- Teotónio Vilela- Gilvan
Rocha - Lourival B'!Ptista - Jutahy Magalhttes- Lomunto Júnior- Amaral Peixoto- Robcrlo Suturnino- Itamar FrancoTancredo Ncvos- Amaral Furlan- Saldanha Dcrzi- Leite Chaves- Evdúsio Vieira- Lenoir Vargus- Paulo Brossard- Pedro
Simon - Tarso Dutru.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Sobre a mesa, Projeto
Jc lei que será lido pelo Sr. 1•-Sccrctário.
E lido o seguime

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 73, DE 1979-Complementur
Acrescenta parágrafo ao artigo I• da Lei Complementar
n' 5, de 29 de abril de 1970 (Lei das Inelegibilidades). '
O Congresso Nacional decreta:
Art, I• O art. I• da Lei Complementar n• 5, de 29 de abril de
197U (Lei das Inelegibilidades), passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:
"Art. I• .... , ..... , ... , , . , . , .... , . , . , ... , . , .. , ,
Parágrafo único, As inelegibilidades, previstas na ali·
nca "b .. , do item I, deste artigo, exaurem-se com o têrmino
dos prazos ou a cessação dos efeitos das sanções uli mencionadas.··
Art. 21• Esta lei entra em vigor na data de: sua publicação.
Arl. 3• Revogam-se as disposições em contr:irio.
Justificação
O presente projeto de lei Complementar é uma conscqUéncia lógica da allcmçào sofrida pelo art. 185 da Constituição que pllssou a
ter a scguintc reduçi\o:
"Arl. 185, A inelegibilidade para o exercício de qulllquer
funçi1o pública ou sindical, nlém dos casos previstos nesta Consti·
tuiçiiU c em lei complemenllu, vigoru.rá enquan. ')cidadão estiver
com seus direitos políticos suspensos."
Este dispositivo, al~m dc ser de péssima n:daçào, .1<\o resolve lo·
dLlS os nspcctos do problema, pois há muitas inelegibilidades cm vi·
gur, visando pessoas que foram punidas pelo Movimento de Março
de 1964, mus não tiverum os seus direitos políticos suspensos.
Senão vejamos:
A alínea "b", do item I, do art. )Y, da Lei Complementar n'' 5,
de 2'1 de "bril de 1970 que "estabelece c"sos de inelegibilidade, c dú
outras providências'\ tornou inclcgívcis, por prazo indeterminado,
todos os atingidos por qualquer das sanções previstas nos Atos lnsti·
tucionais, isto é, suspcnsi10 de direitos políticos, cassações, conf'iscos,
dcmiss~es, aroscntadorills, Jisponibilid"dcs c reformas,
Assim, l~Sta proposição procura disciplinm dclinitivamcnte a
t]lll'
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visa a libcrm aqueles que tiveram encerrados os prazos ou cessados
os efeitos de punição política, depois de 1964, pura que possam ser
candidatos a cargos eletivos.
Evidentemente, nflo hú como se possa compatibilizar essa normal legal com a Constituição. É que ó profundamente injurídica c in·
justo yuc àqueles cuja pena já foi cumprida, sem mais nada deverem
ao Estado, fiquem privados de exercer a plenitude de sua cidadUnia
brasilciru.
Sala das Sessões, J<J de abril de 1979. - Humberto Lucena.
LEG!SLAÇiiO CITADA

LEI COMPLEMENTAR N•S, DE29 DE ABRIL DE 1970
Estabelece, de acordo com n Emenda Constitucionul n~"
I, de 17 de outubro de 1969, art. 151 c seu parágrafo único,
casos de Inelegibilidades, c dá outras providências.

Art. I• São inelegívcis:
1- para qualquer cargo eletivo:
a) os inalistâveis;
b) os que hajam sido atingidos por qualquer das sanções
previstas no§ I• do art. 7• e no art. lO do Ato Institucional n• I, de 9
de abril de 1964; no parágrafo único do art. 14 e no arl. 15 do Ato
Institucional n• 2, de 27 de outubro de 1965; no art. 4• e nos§§ I• c 2•
do art. 6• do Ato Institucional n• 5, de 13 de dezembro de 1968; nos
arts. 1•, e seus parágrafos, e 3• do Ato Institucional n• 10, de 16 de
maio de 1969; no art. I• do Ato Institucional n• 13, de 5 de setembro
de 1969; assim como no Decreto-lei n• 477, de 26 de fevereiro de
1969; ou destituídos dos mandatos que exerciam, por decisão das
Assembléias Legislativas; estendendo-sr. estas inelegibilidades,
quando casado o punido, ao respectivo cônjuge;
c) os que participem da organização ou do funcionamento de
qualquer agrupamento, associação ou Partido Político, cujo programa ou ação contrarie o regime democrático, baseado na pluralidade de Partidos e na garantia dos direitos fundamentais do
homem;
d) os que, ostensiva ou veladamente, façam parte ou sejam
adeptos de Partido Político cujo registro tenha sido cassado por
decisão judicial, transitada em julgado;
e) os que, de qualquer forma tenham contribuído para tentar
reorganizar ou fazer funcionar associação, de direito ou de fato,
cujas atividades tenham sido suspensas ou hajam sido dissolvidas,
por decisão judicial, _nos termos do Decreto-lei n• 9.085, de 25 de
março de 1946, modificado pelo Decreto-lei n• 3, de 16 de junho de
1966;
c) os que hajam atentado, em detrimento do regime democrático, contra os direitos individuais concernentes à vida, tl liberdade,
à segurança e à propriedade;
g) os Membros do Poder Legislativo que hajam perdido os
mandatos pelos motivos referidos no art. 35 da Conslituiçiio;
h) os que, por ato de subversão ou de improbidade na uctminislrução pública, direta ou indircta, ou na particular, tenham sido condenados à destituiçiio de cargo, função ou emprego, cm viriude de
sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que se lhes haja assegurado ampla defesa;
I) os que forem declarados indignos do oficialato, ou com ele
incompatíveis;
j) os que estejam privados, por sentença judicial, transitada, cm
julgado, cm processo eleitoral, do diroito à elegibilidade, por haver
utcntado contra o regime democrútico, u exuçào cu probidade administrutiva e a lisura ou a normalidade de eleição;
I) o" que tenham comprometido, por si ou por outrem,
mediante abuso do poder cconômico, de uto de corrupçr1o ou dt: inlluênciu no exercício de cnrgo ou função da administração, direta ou
· ·
ou
·
11 ·
ou
de ' · ..
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ou venham a comprometê-la, pela prática dos mesmos abusos, atos
ou influências;
m) os que tenham seus bens confiscados por enriquecimento ilí·
cito, ou que tenham seus nomes propostos para o confisco pela Comissão-Geral de Investigações, enquanto o Presidente da República
não indeferir o pedido ou não revogar o decreto de confisco;
n) os que tenham sido condenados ou respondam a processo judicial, instaurado por denúncia do Ministério Público recebida pela
autoridade judiciária competente, por crime contra a segurança nacional e a ordem política e social, a economia popular, a fé pública e
a administração pública, o patrimônio ou pelo delito previsão no
art. 22 desta Lei Complementar, enquanto não absolvidos ou penalmente reabilitados;
o) os que, em estabelecimentos de crédito, linanciamento ou
seguro, que tenham sido ou estejam sendo objeto de liquidação judicial ou estrajudicial, hajam exercido, nos doze meses ünteriores à respectiva decretação, cargo ou função de direção, administração ou
representação, enquanto não forem exonerados de quô:4lquer respon·
sabilidade;
p) os que tiverem sido afastados ou destituídos de cargos ou
funções de direção, administração ou representação de entidade sindical;
II- pura Presidente ou Vice-Presidente da República:
a) o cônjuge c os parentes consangUíneos ou afins, até o
lerceiro grau, ou por adoção, do Presidente da República ou de
quem o haja substituído nos 6 (seis) meses anteriores ao pleito;
b) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de suas
funções:
I. os Ministros de Estado;
2. os Chefes dos Gabinetes Civil e Militar da Presidéncia da
República;
3. o Chefe do Serviço Nacional de Informações;
4. o Governador do Distrito Federal;
5. o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas;
6. os Chefes do Estado-Maior da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica;
7. os Comandantes do Exército;
8. os Magistrados;
9. o Procurador-Geral e os Subprocuradores-Gerais da
República;
10. os Interventores Federais;
I I. os Secretários de Estado;
12. os Membros do Tribunal de Contas da União, dos
Estados e do Distrito Federal;
13. o Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal;
14. os presidentes, diretores ou superintendentes de autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista;
c) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição, tiveram competência ou interesse, dircta ou indirctu, eventual, no lançamento,
arrecadação ou fiscalizaçüo de impostos, taxas e contribuições de
caráter obrigatório, inclusive paratiscais, ou para aplicar multas relacionadas com essas atividades;
d) os que tenham exercido, nos 6 (seis) meses antcriore; ao
pleito, cargo ou função de direção, administração ou representação,
em empresas concessionárias ou permissionúrias de serviço público
ou sujeitas a seu controle, ussim como em fundações instituídas ou
subvencionadas pela União, Estado, Distrito Federal, Território ou
Município;
c) os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores à eleição, hajam
ocupado cargo ou função de direção nas empresas de que tratam os
arts. 39 eS• da Lei n• 4.137, de lO de setembro de 1962, quando, pelo
limbito c nutureZl\ de suas utividudcs, possam t;lis empresas inlluir
na economia nucional.
f) os que, detendo o controle de empresa ou grupo de empresas
q~op
.
.
.
~~-

996 Mxll·felna 20

Abril dl' 1979

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAI.(S'''" lll

grafo único do art. 5' da Lei citada na alínea anterior, não aprescn·
tarem à Justiça Eleitoral, até 6 (seis) meses antes do pleito a prova de
que fizeram cessar o abuso apurado do poder económico, ou de que
transferiram, por forma regular, o controle das referidas empresas
ou grupo de empresas;
g) os que tenham, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito,
ocupado cargo ou função de direção, administração ou representação cm pessoa jurídica ou empresa estrangeira ou em enti·
do.d: m~ntid:! per ccntribu!çêes !mpcst:!S pelo Poder Púb!ko:
h) até 6 (seis) meses depois de afastados das funções, os presidentes, diretores ou superintendentes das sociedades, empresas ou
estabelecimentos que gozem, sob qualquer forma, de vantagens asseguradas pelo Poder Público, ou que tenham exclusivamente por
objeto operações financeiras e façam publicamente apelo à poupança e ;>.O crédito, inclusive através de cooperativas;
I) os que hajam exercido cargo ou função de direção, administração ou representação, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao
pleito, em pessoa jurídica ou empresa cuja atividade consiste na
execução de obras, na prestação de serviços ou no fornecimento de
bens por conta ou sob controle do Poder Público;
Jll - para Governador e Vice-Governador:
u) ati: 4
(quatro) meses depois de afastados definitivamente de suas funções:
I. os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente
da República especificados nas alíneas a e b do item II e, no tocante
às demais alíneas, se se tratar de repartição pública, associação ou
empresa que opere no território do Estado;
2. os Comandantes de Distrito Naval, Região Militar e Zona
Aérea;
3. o Procurador-Geral do Estado ou Chefe do Ministério
Público Estadual, os Subprocuradores-Gerais do Estado, bem como
os membros do Ministério Público que desempenhem funções junto
a Tribunais;
4. os Chefes dos Gabinetes Civil e Militar do Governador;
5. os diretores de órgãos estaduais ou sociedades de assis·
tência aos Municípios;
6. os Secretários da administração municipal ou membros de
órgãos congéneres;
b) em cada Estado:
1. o cônjuge e os parentes consangUíneos ou afins, até o
terceiro grau, ou por adoção do Governador ou do Interventor
Federal ou de quem, nos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, os haja
substituído;
2. os que não possuam domicílio eleitoral no Estado, pelo
menos 2 (dois) anos imediatamente anteriores à eleição;
3. Os membros do Ministério Público com exercício na
Comarca da Capital, nos4 (quatro) meocs anteriores ao pleito;
IV;_ para Prefeito e Vicc-Prefeito:
o) no que lhes for aplicávd, por identidade de situações, os
inelegiveis para os cargos de Presidente c Vice-Presidcnte da República, Governador e Vice-Govern~dor, observado o prazo de 3 (trôs)
meses para a desincompatibilização;
b) o cônjuge e os parentes consangUineos ou afins, até o
terceiro grau, ou por adoção, do Prefeito •>U de Interventor, ou de
quem, nos 6 (seis) meses anteriores ao pletto, os haja substituido;
c) os membros do Ministério Público em exercício na Comarca, nos 3 (três) meses anteriores ao pleito;
d) as autoridades policiais civis ou militares, com exercicio no
Municipio, nos 3 (três) meses anteriores ao pleito;
e) os que não possuam domicilio eleitoral, no Município, I
(um) ano, pelo menos, imediatamente anterior à eleição;
f) os membros das Câmuras Municipais que, na conformidude
d~ Constituição e das leis, hajam perdido os respectivos mand~tos;
V- para o Senado Federal c a Cümaru dos Deputados:
a) os inelcgiveis pura os cargos de Presidente e Vice-Presidente
dn ReJública, Jccificudos nus ulfncus u e b, do item 11, c, no tocan~

empresa que opere no território do Estado, observado o pr~zo de 4
(quatro) meses par~ a desincompatibilização;
b) em cada Estado, os inelegíveis para os c~rgos de Governa·
dor c Vice-Governador, nas mesmas condições estabelecidas;
c) o cônjuge e os parentes consangUíneos ou afins, até o terceiro grau, ou por adoção, do Presidente, Governador ou Interventor
no próprio Estado, Governador do Território, ou de quem, nos 6
(seis) meses anteriores ao pleito, os haja substituído;
d) os qut: nHo posstHHTI rinmidlin deitoral, nn F.stadn nu
Território, pelo menos 2 (dois) anos imediatamente anteriores à elei-

ção;
VI- para as Assembléias Legislativas:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os
inelegiveis para o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, nas
mesmas condições estabelecidas;
b) os que não possuam domicilio eleitoral, no Estado, pelo
menos 2 (dois) anos imediatamente anteriores à eleiçf•o;
VIl- para as Câmaras Municipais:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os
inelegiveis para o Senado Federal e a Câmara dos Deputados,
observado o prazo de 2 (dois) meses para a desincompatibilização;
b) cm cada Municipio, os inelegiveis para os cargos de Prefeito
e Vice-Prefeito;
c) o cônjuge e os parentes consangUíneos ou anns, até o terceiro grau, ou por adoção, do Prefeito, Interventor no Município, ou
de quem, nos 6 (seis) meses, anteriores ao pleito, os haja substituído;
d) os que não possuam domicílio eleitoral no Município, pelo
menos I (um) ano, imediatamente anterior à eleição.
(Â Comissão de Constituição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O projeto lido será
publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido pelo Sr. I'·
Secretário.

E lido o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 17, DE 1979
Altera o Regimento Interno do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. I' O art. 170 do Regimento Interno do Senado Federal,
passa a vigorar com o acréscimo dos seguintes parágrafos:
"§ 4' Para apuração do fato ou fatos será indicado
Relator pelo Presidente da Comissão.
§ 5o Não estando o Relator presente a qualquer ato
do inquérito, poderá o Presidente da Comissão designar·
lhe substituto para a ocasião, mantida a escolha na mesma
Representação Partidária.
§ 6' A Comissão terá suplentes em número igual à
metade do número dos titulares mais um, escolhido no ato
do preenchimento destes, observadas as normas constantes
dos arts. 81 e 83."

J ustlficaçilo
O Regimento Interno do Senado Federal consugra capitulo
cspeciul à disciplina da matéria relativa uconstituição de comissões
de inquérito. Contudo, o ruz de modo incompleto, deixando murgem u interpretações que nem sempre se coadunam com as finalidades precipuus do instituto. Um uspecto, por exemplo. u considerar é o referente à indicação de Relator, circunstiinciu omissa no citado capitulo que regula u constituição e funcionamento dus comis·
sões de inquérito.
Outro ponto u considerar, na espécie, é o rclutivo 11 impcllimcn-

IJIÁIUO DO CONGRESSO ~A CIO~ AI. (Scçúo 11)

Abril dt 1979

de inquérito, também função inquiridora, que obriga a sua presença
em todos os atas da apuração. Ora, certos atas do inquérito não
podem ficar ao alvcdrio de circunstóncias aleatórias, seja pela urgén·
cia de que se revestem, senão também, à vista dos õnus que os
adiamentos acarretam. Assim, nüo estando presente o Relator a um
ato do inquérito, tal situação poderá ser contornada, sem prcjuiso
para a apuração do rato ou ratos, mediante a indicação de substituto, da mesma Representação Partidária, para suprir a ausência
verincada.
úo modo como se processam os trabaihos nas atuais comissões
de inquérito, basta que se verifique a ausimcia do respectivo encar·
regado para que sejam procrastinados importantes atos do inquérito, com evidente prejuízo para a apuraçüo, uma vez que o prazo de
c~tinção das comissões de inquérito, na forma regimental, é exprcs·
samente indicado no instrumento de sua criação.
Por igual, também observa-se dúvida regimental no que tange à
indicaçüo de suplentes para as comissões de inquérito. Assim, c para
que matéria nque dennitivamente disciplinada, impõe-se a inclusão
de um preceito sistematizando o processo de indicação de suplentes,
o que, aliás, se sugere mediante a adoçüo de critério idêntico ao vigorante para as comissões permanentes.
Pelos motivos expostos, impõe-se esta alteração do Regimento
Interno do Senado, como medida de aperfeiçoamento da função
jurisdicional da Casa.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1979. -Itamar Franco.
LEGISLAÇÃO CITADA

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
Art. 170. A criação de Comissão de Inquérito poderá ser feita:
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A matéria ncará sohrcstada, aguardando o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. !•-Secretário.

E lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 100, DE 1979
A Comissão de Saúde, reouer seiam destinados. no corrente
ano, os períodos de expediente 'de ses;ões a serem oportunamente
determinadas, a comemorações do primeiro centenário dos
nascimentos dos eméritos cientistas patrícios Carlos Chagas e Antonio Cardoso Fontes.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1979.- Gilvan Rocha- Henrique Santlllo- Adalberto Sena- Jorge Kalume- Jaison Barreto.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) Mesa anunciará as datas das sessões.

Oportunamente, a

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Está nnda a ho;a do
Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 81. de
1979, do Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,da palestra proferida, no
dia 30 de março de 1970, pelo General-de-Exército Samuel
Alves Correu, Chere do Estado-Maior do Exército.

Em votação o requerimento.
a) por Resolução de 1/3 (um terço) dos membros do Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentacom fundamento no art. 37 da Constituição;
dos. (Pausa.)
b) por projeto de resolução de iniciativa de qualquer Senador
Aprovado.
ou Comissão.
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Sr. Presidente, solicito
§ I• Na hipótese da alínea a, o ato, entregue à Mesa com o
número sunciente de assinaturas, serâ considerado dennitivo, sendo verincação de votação.
lido perante o Plenário c produzindo os seus ereitos a partir da publiO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Suspenderei a sessão
cação, independentemente de outra rormalidade.
por alguns minutos, a nm de aguardar a chegada a plenário dos Srs.
§ 2• Nos casos da alínea b, a proposição terâ o tratamento Senadores que se encontram em seus gabinetes, procedendo, em sedos demais projetos de resolução.
guida, à verincação requerida.
§ 3• No ato ou no projeto de criação, devem ser indicados,
(A sessão é suspensa às 17 horas e 10 mimaos e reaberta
com precisão, o número dos membros da Comissão, o prazo de duraàs
17
horas e 20 minutos.)
ção e o rato ou ratos a apurar.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está reaberta a sessão.
Na rorma do Regimento Interno, art. 327, item VIII. não
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O projeto serú publi- estando presente o Senador que requereu u verincação de votos, a
cado, c em seguida ficará sobre a mesa, durante 3 sessões, na forma matéria é considerada aprovada.
do Regimento, para receber emendas. Findo este prazo, será despaO Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Sr. Presidente, peço a
chado às Comissões competentes.
palavra para uma declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Sobre a mesa, requeO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Tem a palavra o nobre
rimento que vai ser lido pelo Sr. 1•-Secretârio.
Senador Nelson Carneiro.
E lido e apro,ado o seguinte
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o
REQUERIMENTO N• 99, DE 1979
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Nos termos do urt. 154, § 7•, do Regimento Interno, requeiro
O MDB aproveita esta oportunidade paru dirigir um apelo à
sobrestumcnto do estudo do Projeto de Lei da Câmara n• 88/1976 Mesa do Senado Federal. São constantes os requerimentos de trans- Dá nova redução aos§§ 3• e 4• do art. 2• da Lei n• 5.584, de 26 criação nos Anais de documentos que nem sempre têm o relevo que
de junho de 1970, que "dispõe sobre normas de Direito Processual merecem ser reproduzidos nos Anais. A Mesa deve ser rigorosa na
do Trabalho, altera dispositivos da Consolidação das Leis do Tmha- seleção desses documentos, porque eles constituem documentos
lho. disciplina a concessuo e prcstuçuo de assistência Judiciária na para os historiadores do futuro. Nuo podemos estar enchendo os
Justiça do Trabalho, e dfl outras providências", a fim de uguardur o Anuis apenas de documentos sem maior importância.
De modo que o MDB, uo pedir a vcrificuçüo c ntto se opor,
Projeto de Codincuçi\o da Legislação do Trabalho.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1979.- Hcnrh1uc de Lu RoctJUc, desta vez, à aprovnçfto deste requerimento, quer fazer um apelo t1
P'
· ~,~dei·
· :lwcJustiçn.
Mesa para que a mesma, de agora cm diante, seja ri~orosa na .~ele·
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çi!o desses pedidos de transcrição como, aliás, já vem sendo pleiteado desde a Legislatura passada.
Estou certo de que a Mesa levará cm consideração este apelo,
que não visa pessoas, mas o interesse da própria respeitabilidade do
Senado Federal. (Muito bem I)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Mesa acolhe a ponderação do Senador Nelson Carneiro.

E a seguinte a matéiia c-Jja ;,·anscrição é solicitada.
PALESTRA PROFERIDA NO AUDITOR/O DO
QUARTEL GENERAL DO EXERCITO, PELO CHEFE
DO ESTADO MAIOR DO EXERCITO, GENERAL
SAMUELALVESCORREA, NO DIA 30 DE MARÇO.
A REVOLUÇÃO DE31 DE MARÇO

Sumário: I. Por quê?2. O qui:? 3. E agora?
A REVOLUÇÃO DE 31 DE MARÇO

As comemorações de 31 de março ensejam que a cada ano, em
muitos recantos do País, brasileiros que já na idade adulta, participaram ou foram contemporâneos da Revolução Democrática Brasileira, rememorem não só os eventos c as circunstâncias principais, que
contribuíram decisivamente para que ela eclodisse, como também
suas realizações mais importantes e seu desdobramento atual; c
mais, que aos brasileiros que constituem as gerações mais novas, seja
dado pleno conhecimento desses acontecimentos que tiveram c continuam a ter influência capital na vida de nosso povo c no posicionamento do Brasil entre as principais nações do mundo, jâ que contribuíram para gerar profundas transformações nos diferentes setores
do Pais.
I. Por quê?

Para não penetrar demais na história, à busca de causas remotas que possam ter influído na deflagração da Revolução de 31 de
Março, situar-mc-ci no inicio da década de 60.
A sucessão presidencial, decorrente de eleição direta realizada
cm outubro de 1960, alçou à magistratura suprema um líder de extaordinária penetração popular, que polarizou o entusiasmo e asesperanças do eleitorado pela reputação que conquistara de administrador eficiente, austero c honrado, decidido a promover a recuperação moral e material do País; os milhões de votos com que derrotou
o candidato oficial constituíam penhor seguro de que contaria com
o apoio irrestrito de expressiva maioria do povo para governar o
Brasil de modo a satisfazer os interesses, necessidades c anseios de todos.
Essa acalentada esperança, que tanto empolgara as mais diversas camadas sociais de nossa gente, niio durou muito tempo, pois cedo se transformou cm inesperada decepção, em inconcebível frustração, ante a renúncia do Presidente após somente sete meses de governo, de janeiro a agosto de 61, por se sentir, em seu próprio dizer, esmagado por forças tcrrivcis que se levantavam contra ele, intrigavem-no ou o difamavam. Nilo me deterei em especular as vãrias versões formuladas cm torno da dramática renúncia, cujas verdadeiras
causas permanecem desconhecidas até os nossos dias.
As Forças Armadas, através da palavra autorizada dos tri:s Ministros militares, apresentaram aos responsáveis pelos destinos do
Pais, algumas das muitas razões pelas quais julgavam absolutamente
inconveniente o regresso ao Pais do Vice-Prcsidente, então em viagem à Rússia e à China. Entre essas razões, por já ter demonstrado,
como Ministro do Trabalho, "bem às claras, suas tendências ideológicas, incentivando c mesmo promovendo agitações sucessivas c frc·
qUentes nos meios sindicais, com objetivos evidentemente politicas
c cm prejuízo mesmo dos reais interesses de nossus classes trubnlhadorus. E não menos verdadeira
que,
. foi n ampla ,,infiltração
. ..
. por essa

de ativos c conhecidos agentes do comunismo internacional, além de
incontá~eis elementos esquerditas. No cargo de Vicc-Presidcntc, sabido é que usou sempre de sua influência para animar c apoiar, mesmo ostensivamente, manifestações grevistas promovidas por conhecidos agitadores. E, ainda hã pouco, como representante oficial, em
viagem à URSS c à China Comunista, tornou clara e patente sua incontida admiração ao regime desses paiscs, exaltando o êxito das comunas populares". Expressaram ainda os três Ministros que, em face uo quadro de grave tensão internacional que vivia o mundo, na
época, o Brasil não poderia, jamais, superar suas dificuldades e resolver seus graves problemas, principalmente de natureza económica e
social, "se apoio, protcção e estimulo vierem a ser dados aos agentes
da desordem, da desunião e da anarquia".
As seguintes palavras, lúcidas e proféticas, anteviram com destemor e patriotismo o futuro próximo: "Estão as Forças Armadas profundamente convictas de que, a ser assim, teremos desencadeado no
País um período inquitador de agitações sobre agitações, de tumultos c mesmo choques sangrentos, nas cidades e nos campos, de
subversão armada, enfim, através da qual acabarão ruindo as próprias instituições dcmocrãticas c, com elas, a justiça, a liberdade, a
paz social, todos os mais altos padrões de nossa cultura cristã".
E de modo direto e incisivo, continuaram: "Na Presidência da
República, em regime que atribui ampla autoridade c poder pessoal
ao Chefe do Governo, o atual Vicc-Prcsidcnte constituir-se-à, sem
dúvida alguma, no mais evidente incentivo a todos aqueles que desejam ver o País mergulhado no caos, na anarquia, na luta civil. As
próprias Forças Armadas, infiltradas c domesticadas, transformarse-iam, como acontecido noutros paiscs, em simples milícias comunistas".

Implantou-se, então, apesar dessas advertências, tão graves
quanto verdadeiras, o regime parlamentarista no Brasil, fórmula
conciliatória c provisória, cm que o Vicc-Presidentc, empossado
Presidente, tinha poderes mais limitados do que no regime presidencialista, tradicional da era republicana. Sua inconformidade com a
nova situação, que lhe cerceava a liberdade de aluar, cedo se
manifestou, levando-o a pressionar em escalada o Congresso com
novas greves e agitações promovidas, principalmente, pelo dispositivo sindical, que lhe era dócil, e a se apoiar cm um dispositivo militar
à cuja testa estavam os que, numa contrafaçilo, se denominavam
uGcnerais do Povo"; visava assim a forçar o retorno ao prcsiden·
cialismo, o que afinal conseguiu por meio de um plebiscito que,
habilmente conduzido, devolveu-lhe, cm janeiro de 1963, os instrumentos de que necessitava para atingir os objctivos que tinha em
vista.
O Presidente, agora com poderes ampliados, passou a agir com
desenvoltura crescente, seja por inspiração própria, seja influenciado pelos grupos que o cercavam mais de perto, no sentido de criar as
condições mais favoráveis para que a permanência deles no poder,
após 1965, término do seu mandado, se tornasse a única solução
pacífica. Para isso, nada melhor do que investir contra as instituições, fomentar insatisfações c reivindicações do povo, de modo a
prepará-lo para a insurreição geral, atrair c agitar as massas populares por meio de mensagens demagógicas, de permeio com atendimento de necessidades legitimas. Foi o que fez, valendo-se principalmente das Forças Populares constituidas pelo Comando Geral dos
Trabalhadores, a União Nacional dos Estudantes, a Frente Popular
Nacionalista, a Uniilo Brasileira de Estudantes Secundários e o
Pacto de Unidade c Açilo, todas muito infiltradas, quando não
dominadas pelos comunistas, e também de grupos politicas, intelectuais c militares sub-repticiamente aliciados para apoiá-las.
Este o ambiente, o pano de fundo do ano de 63 c do primeiro
trimestre de 64, cm que us prcocupuçõcs c os vnticínios tlos Chefes
"
cm
-País
·
1

1
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comprovam os seguintes fatos, entre outros, que bem caractcriwm a
escalada du subversão:

- a innação galopante e ascencional de 80% em 63 com
previsão de atingir 140% em 64, sem que o Governo se
dispusesse a conti:·la, pois além de não querer ou não ter a
coragem cívica de arcar com a impopularidade inerente a
certas medidas que visassem a restringi·la, as tensões sociais decorrentes atendiam aos seus objetivos;
- o Congresso indefeso c sem forças para resistir às pressões e ameaças que o Governo realizava de cima para baixo
e as Forças Populares de baixo para cima- em obediência
à técnica que dera bons resultados na Europa na conquista
do poder pelos comunistas em nações tradicionalmente
democráticas;
-a investida junto às massas contra o Congresso, visando
a fechá-lo, já que era apontado como responsável pelo não
atendimento das reivindicações populares, polarizadas em
torno das reformas de base (agrária, bancária, administrativa, eleitoral c univcrsitâria c outras);
- a transformação de sindicatos em agentes ilegais de pressão política, sobrepondo-se à ação legítima dos partidos, e
mais, sua aliança com os comunistas, colocaram uns e ou ..
tros na linha de frente das agitações freqUentes e das greves
desarrazoadas, repetidas e generalizadas, que atemorizavam a população, e, paralisando as atividades produtivas,
agravavam a situação econômica;
- o esforço do populismo sindicalista em se infiltrar nas
Forças Armadas, principalmente arregimentando e minando-lhes as bases, de modo a transformá-las em milícias
populares, corroendo-lhes a disciplina, invertendo-lhes a
pirâmide hierárquica, mudando-lhes a ideologia e os valores fundamentais; como resultado desse esforço, irrompeu
em Brasília a revolta, estimulada por políticos esquerdistas,
contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que
negava a legibi:idade dos sargentos;
- a divisão das Forças Armadas, afinal conseguida atê
certo ponto, pois passamos a ter, de um lado sua grande
maioria, decidida a se manter fiel aos princípios e valores
imperecíveis da instituição, que se confundiam com os do
próprio Brasil; e do outro, uma minoria que se deixara
seduzir pela demagogia de falsos líderes e ati: pelo oportunismo;
- o propósito deliberado, partindo do próprio Governo,
de explorar as vulnerabilidades e debilidades sócio-económicas do País para sensibilizar o meio rural e mobilizar seu
povo pacífico e ordeiro para a sublevação, a depredação, o
incêndio das plantações e o assalto armado às propriedades, através das Ligas Camponesas, dos Grupos dos Onze e
atê de Centros de Treinamento de Guerrilhas, todos devidamente arregimentados, instruídos, doutrinados e armados;
- a orientação esquerdista aos estudantes, realizada pelo
próprio Ministério da Educação, e o subsídio a órgãos estudantis pura a promoção de agitação política em seu seio ou
fora dele, através de distribuição de pannetos, greves, comícios, demonstrações públicas e distúrbios de rua;
-a corrupção e o trilfico de innuência generalizados;
-o comício de 13 de março de 1964, inspirado por Luiz
Carlos Prestes, organizado pelo Comando Geral dos Trabalhadores e contando com a presença do própno Presidente,
constituiu-se cm demonstração de forçu de grande envergadura, onde foram os cidadãos concitados :\s urmus: visou a
mobilizar c motivar us massas, cncorajur o Governo a
empreender as reformas de base c intimidar c amcuçar a

-<I dcdaraç~o

do líder comuní~ta de que ~cu partido, me~·
mo que ilegal, jú estav<J no Gov~.:rno, f;:dtando-lhc tãosomente empolgar o Poder;
-a prisão disciplinar de praças da Marinha de Guerra, por
terem comparecido a uma reunião sindical de cunho políti·
co, desencadeou o apoio do sindicato dos metalúrgicos c de
cerca de dois mil marinheiros. Reagindo à indisciplina, o
Ministro da Marinha deu ordem ao Corpo de Fuzileiros
Navais para que prendesse os amotinados, sem resultado
positivo, pois houve adesão da tropa lidcruda p:lo ~c:.:
próprio comandante; o desfecho melancólico e desmorali·
zante para o princípio de autoridade, com a demissão do
Ministro e a libertação dos marinheiros;
-a reunião de 30 de março no Automóvel Clube, promovida para demonstrar a solidariedade dos sargentos ao Presidente, transformou.sc cm ft:sta da indisciplina c da insu·
bordinação, com a presença complacente e ,estimulante do
próprio Chefe da Nação.

Eis o por que da Revolução, os principais fatos de suma gravidade c muitos outros, cujas tintas esmaecem com o tempo, m,as que
d~o. todavia, uma idéia da crise profunda que atingira c estava aba·
!ando os alicerces do País, ameaçando pcrigosamt:nte sua cstabilida·
de, criando um estado de alarme nacional, de inquietação c angústia
c exigindo uma n:sposta rronta c eficaz. Os militares, igualmente
apreensivos. mas tolhidos pelo sentimento de legalidade, que lhes é
inerente, resistiram a atender aos apelos que seus concidadãos, em
número cada vez maior, lhes faziam para que pusessem um termo a
tal estudo de coisas: convictos, afinal. de que era o próprio Governo
que traia a legalidade c promovia a subvcrsr1o, fizeram causa comum
com a rcaçrlO cívica do povo brasileiro que, surgindo no recesso de
seus lares, da angústia que o intranqUilizava c atemorizava unte a
ameaça eminente de comunização do País, espraiou-se atinai pelas
ruas c praças públicas com as passeatas cívico-religiosas c os comicios.
As Forç"s Arm"da~ cumpriram assim, uma vez mais. ~cu dever
sagrado, atendendo ao chamamento da Pátria para "restaurar a or·
dcm cconômica e social, o principio da autoridade, o prestigio das
instituições c o ideal dcmocrático de nosso povo gravemente ameaçados" c evitar •·a luta fratricida que, na verdade, vinha sendo prcparad~l. irrcsponsávd c criminosamente, pelo Presidente da República c
seus aliados comunistas".
O povo c seus soldados do mar, terra e ar, integrando-se patriotic;:tmcntc num movimento de uniria nacional, conquistaram rctumhantc vitória sohn: aqueles que pn.:tcndiam aqui implantar regime c
ideologia cspúrillS, incompatíveis com a formuç~o c o sentimento de
nossa gente!
Em mcnllS de qumcnta c oito horas, <tpós dd\ugrada, a Revolução estava vitoriosa, tal a rapidez com que se propagou e o
Qoverno esboroou.
2. O que?

Com a determiuaçiio permanente de conquistar aqueles objetivos que constituem as aspirações mais legítimas do povo brasileiro,
no decurso de 15 anos, a Revolução realizou profundas transformações no Brasil.
Sintetizarmos a seguir, em rápidas pinceladas, a caminhada percorrida puru o desenvolvimento econômico-social, vulendo·nos especialmente dos indicadores mais expressivos.
Os números são eloqUentes e rcnetem inequivocamente o muito
que foi conseguido. E devem esses números ser apreciados sempre
levando em conta que nesses quinze unos u populução brasileira au·
mentou de 40 milhões. Isto é, um aumento equivalente à população
de todo o Brusil cm 1940. Vale n penn meditar sobre esse f;no: ti·
vemos nos últimos quinze unos um acréscimo de populm;ào equivalente ao número de habitantes que atingimos após 440 anos de ex is. · · Isto
:tem n:nexos sobre grande parte dos índices
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que apresentaremos e devemos levar sempre em considcruçtlo que tal
ou qual indico foi atingido ... apesar do acentuado, ou melhor, exa·
gerado aumento populacional ocorrido no período.
Vejamos o nosso produto interno bruto:
1963
1978

USS 54,6 bilhões
USS 192,0 bilhões

Os dados se referem a dólares de 1977. O aumento de nossa prorluç"o foi rlc '· ~ vezes. O Brasil alçou-se il posição de oitava nação
do Ocidente ou a lO•, se consideradas a União Soviética c a China.
O PIB per caplta variou de
1963
1978

uss 715
uss 1.650

O que representa um aumento de 2,3 vezes.
Se a população não tivesse crescido como cresceu, a renda per
capita teria atingido a ordem dos USS 2.500 dólares. Dólares de
1977.
Exportação de mercadorias

'

No setor habitacional, embora muito ainda esteja por fazer,
mesmo no sistema cm si, o número de habitações construídas no
período é deveres eloqUente.
Até 1963
126.000 financiadas
Até 1978
2.000.000 financiadas
Quanto aos transportes,
cm 1964, possuíamos 12,2 mil km de estradas pavimentadas,
enquanto que em 1978 esse número passou a ser de43,7 mil km.
A.LUIIclllú

puj:; de J,5 VêZ~5.

A frota mercante, cuja capacidade cm 1963 cru de 1,4 milhão de
toneladas de porte bruto passou a 6,2 milhões de TPB.
Aumento pois de 4,4 vezes.
O volume transportado por ferrovia:
Em 1963 foi del6,7 bilhões de t/km
Em 1978 passou a 22,4 bilhões de t/km.
No campo económico o resultado de maior alcance talvez tenha
sido no setor da energia. O desenvolvimento no Brasil cru entravado
pela falta de energia. i\lgo de gigantesco foi realizado nesse sentido.

A potência instalada de energia elétrica em
1963 era de 6,8 milhões de kw;
cm 1978 passou a 22,4 milhões de kw.
A Hidroclétrica de Itaipu, cujo inicio de produção está previsto
Aumentou pois de 8 vezes.
com 700.000 kw cm 1983, em 1989 deverá estar gerando 12,6 milhões
Ademais houve grande diversificação, com expansão acelerada
das exportações, de modo especial dos produtos manufaturados. dekw.
A capacidade de refino de petróleo aumentou 4 vezes passando
Não somos mais o pais que só exportava praticamente um produto:
de 17,9 milhões de m' ;ano para 63 milhões de m' /ano.
o café.
O complexo de usinas nucleares de Angra dos Reis, com pre·
A importação de mercadorias variou de modo semelhante
visão para 3,3 milhões de kw deverá iniciar sua produção através da
1963
US$1,3
Usina Angra I dentro de I ano. Todos nós sabemos o que a assi·
1977
uss 12,1
natura do Acordo de Cooperação Nuclear Brasil-Alemanha rcpre·
tendo igualmente aumentado de 8 vezes.
senta para nosso Pais, cm termos de avanço no campo da tecnologia
Houve esforço na importação seletiva, visando à implantação e também de autonomia no campo internacional.
no Pais de indústrias que passassem a produzir muitos dos produtos
Também espetacular foi o progresso no aspecto das comuni·
importados.
cações. Nesse campo temos hoje um padrão inteiramente diverso do
O indico indicativo de matriculas nos três níveis de ensino revela de 1963. f:ramos um arquipélago internamente. E as ligações
bem o esforço no sentido de melhorar a qualidade de nossa gente, internacionais eram obtidas com grande dificuldade. Hoje é fácil
ligarmo-nos a quase todos os recantos do território brasileiro c
atu ando em campo tradicionalmente critico como é o da educação.
mesmo a quase todos os do planeta.
!963
ll,l milhões
Muito se tem a fazer ainda para atingir a situação sócio-eco·
1978
25,4 milhões
nómica desejável para nossa população. Mas os números abaixo
A redução acentuada do analfabetismo evidencia também não deixam dúvidas quanto aos progressos no setor. São bem sen·
como o problema nível educacional está sendo enfrentado com deci- siveis, tomando-se em conta a percentagem de domicílios atendidos:
são:
1978
1963
1963
39,4%
1978
12,8%
77,0
24,1
Agua .................. .
43,0
13,0
Rede sanitária .......... .
As matrículas no ensino superior tiveram aumento substancial,
89,0
40,8
Iluminação elétricu ....... .
evitando o confronto, até certo ponto vergonhoso, entre os índices
73,0
7,5
Televisão ............... .
dos países possuidores de educação de nível superior:
29,0
4,1
Automóvel ... , ......... .
124.214cm 1963
1.400,000 cm 1978
Os gastos da União nos setorcs sociais que eram de 20 bilhões
A adoação do salário educação é outra medida de profunda rc· cm 1963, passaram a ser de 170 bilhões cm 1977.
percussão para o amparo ao ensino.
Foram criados c incrementados
A atenção do Governo para com o problema evidencia-se
- projetas vários de desenvolvimento regiomll vitambém com os dados sobre despesas com educuçào, qu~.: apresento
sando à integraçiio nacionul c a corrigir os desequilíbrios
ao lado das despesas com saúde, dada a relação de mútua causaliexistentes, através do crescimento auto-sustentado do Nordade: doente, c grande parte de nossa população é lamentavelmente
deste t~ da ocupaçilo c integração da Amat.ünin c do Ccntrodoente, doente tem grande dificuldade cm aprender: por outro lado,
Ocstc.
o ignorante tem grande facilidade cm contrair doenças.
Igualmente foram criados
Despesas da União (bilhões)
- projctos de tlcscnvolvimcnto urbuno que visam a
Educação
Saúde
melhorar as condiçôcs de vid<l nas cidades, inclusive pelo c~
1963
4,1
H,5
'H i
forço no sentido de evitar o crescimento excessivo das
4H,I
1963
1977

1
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USS 1.4 bilhão
US$ 12,1 bilhões
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A esse desenvolvimento econômico-sociul, tem correspondido
expressivo prestígio internacional assegurado pela promoção da paz,
da harmonia e da cooperação internacionais, de acordo com a nossa
tradição, sem prejuízo da justa defesa dos legítimos interesses nacionais.
Essa caminhada, marcada pelo sucesso em transpor obstáculos
o vencer desanos, somente 1om sido possível graças à continuidade
administrativa, à tranqUilidade social, à determinação em atingir os
ohjotivos almejados e às demais condições ~urantidoras do trabalho
produtivo; ou, de modo mais sintético, graças à segurança propiciadora do desenvolvimento. Segurança que enfrentou o venceu a
agitação social, a guerrilha urbana o rural, o seqUestro, o terrorismo,
a difamação c a calúnia, a propaganda ideológica de doutrinas espúrias, e tantas formas da guerra de nossos dias, a subversão.
Segurança que pontilhou o caminho com a dedicação e o sacriocio
de St'.us agentes civis e militares que, em número considerável, foram
ritimados pela vilania, a emboscada, o atontado, a bomba sem endereço certo, os assaltos, a violência.

3. E agora?
A fim de preservar ao múximo as idéias, que expord a seguir, de
qualquer doformaçiio ou interpretação errónea, quero preliminarmente dizer que irei expressá-las em termos estritamente pro-

fissionais. cnfocando nossa att~alidade c o futuro previsível sob o

ponto de vista da Segurança Nacional que, como se sabe, pode ser
conceituada como "o estado de garantia proporcionado à Nação,
para a consccuçilo dos seus objetivos nacionais, dentro da ordem jurídica vigente". Não pretendo, de modo algum, ditar regras de
comportamento aos nossos concidadãos, mas, permanecendo em
nosso campo, dizer a militares o que a Nação espera c exige de uns c
de outros.
Quem pro.porciona esse "estado do garantia"?
Embora se diga, em linguagem corrente, que as Forças
Armadas produzem segurança, niio lhos cabo a responsabilidade
exclusiva, pois í; preceito constitucional que toda pessoa, naturotl ou
jurídica, ó tambóm por ela responsável. Assim, este "estado de garantia" é proporcionado à Nação por todos nós brasileiros, o não
somente pelo Exórcito, pelas Forças Armadas.
Como devemos nós cumprir essa responsabilidade cívica quando a Revolução de 31 do Março inicia nova etapa institucional, já
que desde I• de janeiro do corrente ano, oncialmento, mas desde
bom antes, na realidade, está sondo implantada a opção do suas
origens, a democrática?
Para responder a tal indagação, quero, do inicio, expressar
minha fó continuada na Revolução, pois considero uma síntese do
ideais e aspirações que mais acalentamos em relação ao Brasil, um
meio adequado o seguro de concretizá-los e um conjunto do idóiasforça capazes do promover a coesão nacional o a conjugação de
esforços do muitos para a conquista do bem-comum; é tambóm
minha convicção que ossos ideais que a inspiraram devem estar,
presentes sempre, a nos estimular no prosseguimento da caminhada
em busca da grande Pátria, grande pelo progresso c a felicidade do
seus n!hos; soberana e independente, em que a liberdade soja usufruida com responsabilidade e se concilie com u autoridade; a democracia tenha raízes em nossa história e tradições o traduza, de fato, u
índole o os sentimentos generosos do nossu gente; a paz social impore no relacionamento solidário e fraterno entre os diferentes extratos da sociedade; os cidadiios tenham assegurados, em plenitude, os
direitos fundamentais que os dignincam o valorizam, aos quais,
nuturalmentc, correspondem os deveres que conformam a cidudunia
responsúvc:\; a harmonia internuc:ionul sdc nosso relucionumcnto no
âmbito do concerto dus Nações.
Esses ideais, c outros, por mais que os governantes se empenhem, jamais serão concretiz.udos por sua utuuçào exclusiva, mas
precisam contar com u participação do todos ou, pelo menos, da
grande muioriu da populuçiio, que os tenha como seus, como objc ..

Sexca-relra 20 100

Tal participação adquire muito mais importância quando a
autoridade, voluntária e conscientemente, se limita cm benefício da
liberdade, para se ajustar a atender às novas realidades o necessidades do País.
Por isso, é imprescindível que haja uma tomada do conscióncia
do todos aqueles que podem melhormente contribuir para que a
caminhada prossiga, sem maiores percalços\ na direção indicada
pelos mais auténticos interesses do Brasil e de sou povo.
Tenho fundada connança do que assim será, pois encaro o
presente c o futuro previsível com otimismo realista, convicto de que
o citado "estado de garantia" será proporcionado u Nação por
todos nós, c não somente pelo Exórcito, pelas Forças Armadas; toremos, deste modo, a tão necessária segurança democrática, em que o
próprio povo, imbuído do consciooto responsabilidade;, recusa cnvolvc:r·sc .. em qualquer provocação, mesmo que se apresente sob a bun·
ddra de pequenas reivindicações ou de grandes idéias".
Assim é que confio na capacidade, lucidez e patriotismo com
que nos!!O povo, com maturidade suficiente, há de comprc:c:ndt!r o
momento decisivo e histórico que o Brasil está vivendo, dcspondo·
se, por isso, a colaborar com sua participação efetiva, com sua
adesão à ação governamental e ao t!sforço nacional que visc:m a supe·
raras dificuldades e vencer os obstáculos: por isso, tenho u convicção de que, no campo político, as correntes partidárias hão de encon·
trar denominadores comuns que possibilitem um mínimo de conscn·
so indispensável para que as tarefas relevantes que lhos cabem sejam
cumpridas adequadamente, ao invós de prejudicadas pela radicalização inoperante, pela intransigéncia ideológica ou pela falta de grandeza, moderação o senso de equilíbrio; o os magistrados hão do vdar
para que a Justiça e as leis sejam aplicadas do modo equânime para
os indivíduos, uo mesmo tempo que preservem os elevados interesses
da Pátria; no campo económico, tenho fó de que o desenvolvimento,
por todos almejado, há do se processar de modo equilibrado c homogl!neo, mercê do relacionamento solidário e fraterno entre empresá·
rios e empregados, empenhados lodos em dirimir pendências ou
fazer valer seus direitos sem rutura da harmonia social, tão necessá·
ria para a plena realização individual e o trabalho profícuo o fecundo, alóm do imprescindível para a redução de desnivelamentos por
domais exagerados entro indivíduos; no campo psicossocial. conrto
que mestres e alunos hão de sintonizar seus esforços para que nas
escolas e universidades imporem a ordem e a aplicação aos estudos,
tão importantes para o Brasil do amanhã, prevalecendo sempre o
direito de pensar o do optar para todos sobro o dogmatismo ideológico de grupos minoritários ativistas que se empt!nhcm em impor sua
vontade la grande maioria; os intelectuais, sacerdotes c jornalistas
hrw de orientar a opinirao pública no sentido do correto entendimento da ~.:onjuntura nacional e da conjugação de vontades, sc:ntimcntos
c açõcs em prol do bem comum; os meios de comunicação social hão
de exceler cm cumprir suas relevantes atribuições com elevado senso
de responsabilidade, atuantes sempre no sentido do contribuir ao
múximo para que a participação do povo, a que tenho feito rcferêncüa, se realize de modo consciente, espontâneo, voluntário, entusim;.
nwdo c vibrante; vigilantes c alertas paru llUe, em sc:u sdo, nr10 me·
drem jamais a mistificação e a mentira, causadoras de danos morais
irrcpurúveis a concidadãos dos mais dignos, e não vicejem o pessimismo, o derrotismo c a subversão; no campo militar, convicto estou
de que, alt!m de nos mantermos unidos e coesos, para que assim este
jamos sempre cm condições de cumprir nosso dever de defender~~
Pútria e gmantir os poderes constituídos, u lei e a ordem, havcmo~
nós de compreender, cm plenitude, estes novos tempos que hão d1
gerar fatos novos, como intrigas. infâmius c calUnias, reivindicaçõe~
inconcili(avcis, provocações, revanchismo, tentativas de retorno ac
p11ss~ado e ressurgimento na vidu públicu de muitos duquelcs que fo
ram co·rcsponsúvcis pelos dcscalabros que tizcmm com que ccl(1disst
a Rcvoluçrao, tudo isso rodcndo se tradm~ir cm tensões sociais du~
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fatos c a outros tantos, enfrcntundo o desalio com scrcnid:.1dc c bom
senso, pois assim o exigem os m~lis ahos interesses da Pátria.
Bem sei que algumas das idéias apresentadas podem ser consideradas desligadas da realidade c até utópicas; que não se duvide,
entretanto, que resultam de arraigados ideais e convicções e de medilado e realista estudo da situação brasileira, realizado com a
responsabilidade que o cargo, que me honro de ocupar, mais acentua, e que, estou certo, correspondem a irretorquíveis necessidades
nacionais para que não voltemos aos angustiosos dias de antes de 64.
Convicto estou de que isto não acontecerá, pois, repito, conlio no
amadurecimento, no bom senso, e no patriotismo dos brasileiros
que, em sintonia de ideais e sentimentos cívicos, querem cumprir a
"missão inarredável da Revolução, que é transformar este País
numa grande nação".

Abril de 1979

O SR, DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não.

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MS)- Nobre Senador Dirceu Cardoso, isso é um erro que vem de longe, com a contenção artificial do preço da carne, em que o Governo não percebeu, não quis
perceber, à época, em que se continuasse naquela contenção do preço da carne, no tabelamento, no acordo de cavalheiros, iriamos passar por esta fase, a de extinguir-se as melhores matrizes deste Pais.
Poroue, enouanto uma vaca morta no fri~orílico valer mais do que
uma· vaca ~iva no pasto, ninguém, por patriotismo, irá deizar que
essas vacas continuem no seu pasto, porque não estão lhe dando rentabilidade. 10 preciso que haja uma atualização de preços. Vou lhe informar mais: Uma dono de frigorífico me falou, há uns quatro ou
cinco dias, que ele está abatendo mais de 30% de matrizes, e o seu
abate é em São Paulo. E me disse mais, o que é estarrecedor: 80%
dessas matrizes estavam com prenhês positiva. Então, estamos aca·
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 2:
bando com a nossa pecuária, com as nossas possibilidades. Sabemos
Votação, em turno único, do Requerimento n• 87, de realmente que não é fácil importar carne, porque a Argentina, o Uru1979, do Senador Dirceu Cardoso, solicitando o desarqui- guai c outros países.estão nas mesmas dificuldades, porque cometevamento do Projeto de Lei do Senado n• 220, de 1975, do ram os mesmos erros que o Brasil, então, cometeu, que é a pressão
Senador Paulo Guerra, dando nova redação ao arl. I' da sobre o preço, -preço irreal - o empobrecimento dos homens da
Lei n• 5.969, de 11 de dezembro de 1973, que institui o pro- classe rural, tanto da agricultura como da pecuária. De forma que o
grama de garantia da atividade agropecuária.
Ministro Dellim Nctto, em qÚcm depositamos as melhores esperanças, é um homem inteligente, de visão, um homem capuz, sagaz, um
Em votação.
homem que vem de um país, onde ele foi embaixador, que tem larga
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso.
experiência na agropecuária, melhor experiência do que a França,
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para encaminhar a acredito que ele irá dar uma outra conotação, uma outra orientação.
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: O Ministro já pensa que uma das formas de impedir o abate das vaTivemos a oportunidade de requerer o desarquivamento do Pro- cas é se fazer a retenção das matrizes, dando o dinheiro que o fazenjeto de Lei do Senado, de autoria do Senador Paulo Guerra, de sau- deiro precisa para o seu capital de giro c para a manutenção de sua
dosa memória, que dâ nova redação ao artigo I•, da Lei n• 5.969, fazenda. Mas, enquanto o fazendeiro necessitar de dinheiro: - e
instituindo o programa de garantia da atividadc agropecuária no a matéria-prima para fazer dinheiro é a vaca- ele irá abatê-la. DesePaís. Requeremos o desarquivamento do projeto porque o julga- jo, espero mesmo, que o Ministro da Agricultura acerte c que nós
mos de suma importância na aluai vida brasileira. A agropecuária voltemos a ser o grande produtor de carne c exportador que já fopassa por uma crise, das mais graves por que tem passado a agricul- mos nesta República.
tura brasileira. Vimos o Governo decretar o "pacote" e anunciar o
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o apar"pacotão", mas o certo. é que as medidas de apoio à agricultura brate do nobre Senador Saldanha Derzi, uma das mais altas e nobres
sileira ainda não apareceram. Os agricultores e os pecuaristas, os hoexpressões da pecuária nacional, conhecedor profundo do
mens do campo, desamparados, a esta altura, estão a espera de que o
problema, Sr. Presidente, c que sofre na sua carne também a política
Governo possa ampará-los nos graves momentos que vive este
desacertada do Governo.
atuante setor da vida brasileira.
Não concordo com S. Ex•, quando diz que tem as melhores
Recebo notícias do meu Estado, c não é a primeira vez que aqui esperanças no Ministro Dcllim Netto, porque foi cxatamcnte S. Ex•
as anuncio, de que a atividadc agropecuária passa por lancinantes
quando Ministro da Fazenda, que decretou as medidas que estão
momentos. Os frigoríficos já não abatem bois, os frigoríficos estão acabando c extinguindo a pecuária nacional.
abatendo, na sua maioria, as matrizes que vão fornecer, amanhã, ali·
O Sr. Saldanha Derzi (ARENA- MS)- Jogava num outro
mentação de nosso povo.
Os frigorflicos estão abatendo, à razão de três rezes, um boi, e time.
duas vacas, um boi e duas matrizes. Em algumas regiões esta proporO SR, DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Jogava cm outro
ção tem sido dramãtica. Estão estinguindo as matrizes do gado bratime o Sr. Ministro. Mudou de camisa mas i: o mesmo Ministro.
sileiro e nós vimos que o Brasil abriu as portas para a importação do
Quero, Sr. Presidente, c é do fundo do meu coração, e tenho esperangado estrangeiro, estamos adquirindo carne de países de expressão
ça que ele possa acertar, para que ele não seja o Dr. Sardinha da Políterritorial bem menor do que a nossa, quando nós Unhamos o tercei- tica da Agricultura brasileiro, porque, quando o pecuarista vende a
ro ou quarto rebanho do mundo.
sua última vaquinha e a sua última bezerra para liquidar as suas diviSr. Presidente, as notícias me chegam dramáticas, nesta hora. das, é porque está na última condição de sobrevivência. E ainda
Hoje, pelo telefone, um pecuarista do Norte do meu Estado me co- mais, hoje até u promissória rurnl está difícil de ser negociada no
munica que os frigoríficos já estão abatendo, na zona lindeira de Miinterior do Brasil. Até a promissória rural, que era o crédito de que o
nas Gerais c no Norte do nosso Estado, inclusive o frigorífico da ter- agricultor, o pecuarista e o lavrador se serviam. Até a promissória
ra do ilustre Senador Moacyr Dalla,já estão abatendo, esta semana, rural tem diliculdadc de ser negociada. Então, o lavrador tem mais
bezerras de sete arrobas. Quer dizer que já não abatem mas as mutri- esta diliculdadc. Logo, se o Governo niio acertar a sua política com
zes, abatem um produto que ainda não está acabado, não atingiu u ugropecuúriu nacional, estaremos assistindo u extinção desse setor,
aquele volume, aquele peso ideal para o frigorllico. O pecuarista eslá um dos mais importantes e significativos da vida brasileira.
jogando na balança as suas últimas resistências, está jogando no
Sr. Presidente, as noticias dos frigorfncos são dramáticas. Estiio
gancho dos frigoríficos as suas últimas esperanças, porque ao invés matando, como disse, numa porcentagem violenta, us matrizes que
de abutcr, o gado de 17, I8 ou 20 arrobas, já está abutcn?o as bezer- produzirão o gado de umnnhii. Extintas us matri1.cs, ntw teremos
ras, que seriio o fundo, u sustentnção do seu gudo amanhu.
mais aquela população bovina que enche os nossos campos. Com
O Sr. Sulduuhu Dorzl (ARENA- MS)- Permite V. Ex• um
aparte?

relação à agriculturu, o mesmo drnma c o mesmo prohlcmtl. O ~:rédi
to difícil. Se o Governo, ,,c o Dr. Dellim Ncllo, Ministro du
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Agricultura, que o Governo foi buscar no Governo passado, ele que
foi um dos algozes da agricultura brasileira, para ser agora o salvador dela, se ele não disser ao que veio, estamos assistindo e
assistiremos, Sr. Presidente, inexoravelmente ao naufrágio da
agricultura nacional.
Terminando, outra notícia dramática: os pecuaristas de meu
Estado, depois de vacinarem o gado, a aftosa está atacando o gado
vacinado. Quer dizer, Sr. Presidente, estão vendendo caro a vacina
da aftosa c sem a revalidação de suas imunidades. E, agora, o
pecuartsta tem que vacinar o gado de quatro em quatro meses. Urna
vacina, Sr. Presidente, que não oferece a mínima garantia. Deve o
Sr. Ministro, cm primeiro lugar, fiscalizar os laboratórios produtores da vacina para o nosso gado, a fim de que não possamos assistir
a esse espctáculo dramático do agricultor sem crédito, sem
possibilidades de reerguer-se, sem possibilidades de conservar seu
gado, porque a vacina é falsa, a vacina não tem a imunidade garanti·
da; e o Governo anunciar apenas com palavras. f; hora de substituirmos a palha da palavra pelo grão dos fatos. (Muito bem!)
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA - ES) - Peço a palavra, Sr.
Presidente, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palavra,
para encaminhar a votação, ao nobre Senador Moacyr Dali a.
O SR. MOACYR DALLA (ARENA- ES. Para encaminhar a
votação.) - Sr. Presidente, efetivamente, conhecemos o estado de
penúria cm que se encontra o produtor rural em todo este Território
nacional.
Vêem-se, desta tribuna, Senadores reclamando as secas do
Nordeste, Senadores reclamando muitas chuvas nas Regiões do Rio
Doce e do São Francisco.
Parece-nos, em termos, que o Exm• Sr. Senador Dirceu
Cardoso houve por bem requerer o desarquivarnento do projeto do
saudoso Senador Paulo Guerra. E é para que melhor possamos estudar a matéria c ver novas formas de atender às reivindicações maiores daqueles que produzem, que a Aliança Renovadora Nacional
acolhe o requerimento do nobre Senador Dirceu Cardoso. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Em votação o requerimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será desarquivada.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 3:
Votação, cm turno unico, do Requerimento n• 88, de
1979, do Senador Henrique Santillo, solicitando o
dcsarquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 58, de
1975, de autoria do Senador Vasconcelos Torres, que
regulamenta a profissão de Sociólogo, e dá outras providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer corno se
acham. (Pausa.)
Aprovado,
O projeto prosseguirá cm sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Cürnara n• 34, de 1978 (n' 3.551-C/77, nu Cusa de ori·
gem), que dispõe sobre a contagem cm favor dos segurados
do INPS do tempo de serviço público estadual e rnunicipul,
tendo
PARECERES FAVORÁVEIS. sob n•s 530 a 532, de
1978, das Comissões:
-de Serviço Público Civil;
- de Leglslaçilo Social; e
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I•-Secretário.
E lido o segul11te
REQUERIMENTO N• 101, DE 1979
Nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno,
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara
n• 34, de 1978, a fim de ser feita na sessão de 4 de maio próximo.
Sala das Sessões, I9 de abril de 1979. -Humberto Lucena.
n 'i:D PDI0"4;:Jnl<'l\l'Tiõ' fl\Jlln
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menta que acaba de ser lido. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador l'elson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ao manifestar-me favoravelmente ao requerimento do nobre
Senador Humberto Lucena, aproveito o ensejo para situar a
necessidade de o Governador do Distrito Federal estender aos
funcionários desta cidade as vantagens da contagem recíproca de
tempo de serviço. (; uma disposição que vigora em beneficio dos
funcionários públicos federais, e que, até hoje, não foi estendida aos
funcionários públicos do Distrito Federal.
·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em votação o requerimento de adiamento da matéria.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
De acordo com deliberação do Plenário, a rnatêria figurará na
Ordem do Dia de 4 de maio.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 5:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado n• 118, de 1974 (apresentado pela Comissão do Distrito
Federal como conclusão de seu Parecer n• 443, de 1974),
que define os crimes de responsabilidade do Governador e
dos Secretários do Governo do Distrito Federal, e dá
outras providências, tendo
PARECER, sob n• 44, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, nos termos de substitutivo que oferece.
Sobre a mesa, emendas que vão ser lidas pelo Sr. 1•-Secretário.
São lidas as seguintes
EMENDAS N•s 2 E 3 (de plenário)

Ao Projero de Lei do Senado n' /18, de 1974.
EMENDAN• 2
Dê-se ao art. 4• a seguinte redação:
"Art. 4• Decretada a procedência da acusação c
suspensão do Governador, a Comissão Especial,
constituída por cinco Senadores, cinco Deputados e por
cinco Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal, presidida pelo Presidente do Tribunal de Justiça,
no prazo improrrogável de noventa dias, concluirá pela
condenação, ou não, do Governador à perda do cargo, com
inabilitação ati: cinco anos para o exercício de qualquer
função política, sem prejuízo da ação da justiça comum."
Justlflcaçilo
A Corte na qual deverão ser julgados o Governador e os
Secretários do Governo do Distrito Federal, conforme o presente
Projeto de l.ei, deve se constituir, claramente, cm órgão representan·
te do poder de julgamento de crime de responsabilidade, em termos
análogos aos da Lei n' 1.079, de lO de abril de 1950, que define tais
crimes e regula o respectivo processo. A rcrcrida Lei nrw se aplica às
·
·
iáquc ·· ·
·
·
·
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responsabilidade cometidos pelo Presidente c o Vice-Prosidcnte da
República, os Ministros de Estudo, os Governadores e os Secretários de Estado, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República.
2. Dcstarte, u inclusão de cinco Deputados, a parte dos cinco
Senadores e dos cinco Desembargadores do Tribunal de Justiça,
representa o reconhecimento da importância de ter-se, em tal corte,
representantes da outra Casa do Congresso Nacional, responsável,
juntamente com u ScnaUu Fcúerai, Uu íi:,~.:aliL.u..;Uu Jc \{Uid:tqüçi' atüii
praticados pela administração pública, inclusive pelos órgãos de
administração indireta do Poder Executivo, conforme o disposto no
art. 45 da Constituição Federal. Não há dúvida de que os atas do
Governo do Distro Federal se enquadram no referido artigo, exigindo-se, todavia, que a forma de julgamento dos delitos de
responsabilidade porventura cometidos, seja devidamente
regulamentada.

3. A redução do art. 17, em seu§ 1•, da Constituição Federal
não é ampla, mas tem sentido sobretudo rostritivo quando define as
competências do Senado com exclusividade, em matéria "tributária
e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração do
Distrito Federal". Ora, limitando-se a competência exclusiva do
Senado a estas três áreas e as de fiscalização apenas a matéria
financeira e orçamentária, conforme o item V do art. 42 da Cart'l
Magna, desejaram certamente os constituintes de 1967 dispor que
quaisquer outras atribuições que porventura fossem posteriormente
dadas ao Poder Legislativo, com referência ao Distrito Federal, não
fossem restritas ao Senado, mas exercidas conjuntamente por ambas
as Casas.
4. A atribuição de servir como alta corte de justiça no caso de
crime de responsabilidade, deve, ao nosso ver, ser compartilhada
entre Senado e Câmara, acrescida tal comissão, pelo douto parecer
dos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito
Federal, como definido no projeto original. Como representantes do
povo, eleitos inclusive com votos de eleitores com títulos eleitorais
de outras Unidades da Federação radicados no Distrito Federal,
devem certamente os Deputados ter assento em Comissão escolhida
para tão importante tarefa, qual seja a de julgar crimes de
responsabilidade praticados pelos administradores da Capital da
República.
5. A certeza, de que, com a nova redução dada ao art. 4• do
Projeto de Lei em estudo, se irã melhor atender os atributos de
representatividade c legitimidade de que devem ser revestidas decisões de tamanha transcendência, como o julgamento de crimes de
responsabilidade, foi a motivação que nos levou a apresentar a presente emenda.
·
Brasília, Sala das Sessões, 19 de abril de 1979.- Gasriio Müllcr.
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2. Grande tem sido a participação da imprensa, com seu
poder de mobilizaçüo da opinião pública, no processo de investigação de delitos de responsabilidade. Todavia, tanto a invcstigaçt•o
pela imprensa como a que possa vir a ser desenvolvida por cidadãos,
como preparação de dados para contribuir para o processo público
de responsabilidade, tem demandado tempo, esperando muitas
vezes, tal é.: a natureza humana, que os indigitados terminem o seu
período. de gove;n_o, pondo-se a~>im os acusadores a salvo de
C".'cntua::; per~es:.::;ce~.
3. Além disso, consideramos que um outro argumento, de
natureza institucional, pode ser adicionado, com vistas a dar base a
proposta de aumentar-se o prazo em que os administradores possam
responder pda prática de tais crimes. Pela nova redução que lhe foi
dada pela Emenda Constitucional n• 8, de 14 de abril de 1977, o Q
3• do art. 75 da Constituição Federal determina que o mandato do
Presidente da República terá a duração de seis anos. Tal prazo, na
medida em que o Governador do Distrito Federal é de livre nomeação do Presidente da República, conforme o § 2• do art. 17 da
Constituição, deve vigir como prazo também de prescriçüo para os
crimes de responsabilidade, na medida em que tal prazo certamente
irá criar melhores condições de investigação para os crimes de
responsabilidade cometidos no Governo do Distrito Federal.
4. Por último, consideramos que o longo período em que o
presente Projeto tramitou nesta Casa c o fato de que ele se originou
em uma comunicação do Egrégio Tribunal de Contas do Distrito
Federal, faz com que seja de bom alvitre, para a defesa do interesse
público e da boa administração do patrimõnio do Distrito Federal,
que o prazo de prescrição seja de tal ordem a cobrir o tempo que
medeou entre a citada representação e a aprovação do presente
Projeto.
Certos de que a presente Emenda irá acrescer à força do projeto
cm estudo, apresentamo-la à alta consideração dos nossos pares.
Brasília, Sala das Sessões, 19 de abril de 1979.- Gastão MUller.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Passa-se à discussão do
projeto, do substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça e das
emendas de plenário.
Em discussão.
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso.

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES - Para discutir.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, queria dizer o seguinte: o
Senado Federal tem de prestar atenção neste projeto, que é de suma
atualidade. Ele define os crimes de responsabilidade do Governador
do Distrito Federal e dos seus Secretários.
Aqui em Brasília temos verificado, nós do Senado, membros da
Comissão do Distrito Federal e os membros da Comissão de Constituição de Justiça, que têm passado, pelas nossas Comissões, presEMENDA N• 3
tações de contas impugnadas por decisões do Tribunal de Contas e
ti:m sido aprovadas sem o necessário e profundo estudo das mesmas.
Inclua-se onde couber:
Tivemos oportunidade de requerer vista dr. um processo de pres·
"Art.
O Governador do Distrito Federal e os tação de contas de uma impugnação, aqui, no Distrito Federal, do
Secretários do Governo, nos crimes conexos com os daque. ex-Governador do Distrito Federal, há dois ou tri:s mandatos atrás e
lc, responderão, até 6 (seis) anos após haverem deixado o que foi, Sr. Presidente, lamentavelmente, aprovado depois pela
cargo, pelos atas que, consumados ou tentados, a lei con- Comissão de Constituição c Justiça.
sidere crime de responsabilidade praticados no exercício da
Entilo, Sr. Presidente, como o projeto recebeu duas emendas e
função pública."
haverá possibilidade de discussão de emenda e de projeto, mais
tarde, depois que as Comissões competentes falarem sobre elas, nós
J ustlncaçilo
aguardamos esta oportunidade a fim de discutirmos e levantarmos
Sabe-se que a prática de crimes de responsabilidade e u sua aqui, para os Senadores, a oportunidade de dar, nesta Legislação, uo
investigação são sobremaneira complexas, nu medida cm que são Distrito Federai,Brasllia, porque, Sr. Presidente, niio podemos mais
tais crimes praticados por pessoas que dispõem de grande poder c -c o nobre Senador Mauro Bencvides tem um projeto regulamen·
innuõncia, pela natureza mesma das funções que ocupam ou tando estas prestações de contas - admitir, no Brasil de hoje, que
ocuparam. Assim, parece-nos que, muitas vezes tem sido o tempo cu contas niio passem pelo crivo de estudos pcrcucientes e fundamenconsciêndu dc cidadãos que eventualmente tivewm conhecimento tados de Comissões Técnicus, de Tribunais de Contus, u fim de que
dos fatos ocorridos que fazem com que venham à luz tais ucontc- possam ser aprovadas. Já passou o tempo da impunidude desses cri-

Abril de JlJ79

1>11\IUO 110 CO~GRESSO NACIO~Al. (St·çàu 11 l

Assim, Sr. Presidente, aguardaremos a oportunidade para, cm
nome do nosso Partido, chamarmos a atenção do Senado para o
projeto que denne os crimes de responsabilidade do Governo do Distrito Federal e dos seus Secretários.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Continua em discussão
a matéria. (Pausa.)
Não havendo quem queira prossegui-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a matéria volta il Comissão de ConstituiO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Esgotada a matéria
constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Monloro.
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tulvez, V. Ex• tenha votado também. Então, o juiz tem que se cingir
à lei; se ela está crruda, se i: exagerada, desumana, compete a nós

apresentar-mos um projeto de lei que a modinque. Mas, o Jornalista
foi condenado dentro da lei. O Tribunal agiu como juiz e nós temos
que respeitar uma decisUo do Judiciário. Mui to grato a V. Ex•
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Sr. Presidente,
f: a lei que precisa ser revogada, e cabe
a nós essa revogação. Conto com a colaboração da Maioria para
apruvur norma, já em Lrumilaçüo na Casa, que revoga essas àisposições draconianas da Lei de Segurança Nacional.
Era o que tinha a declarar, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Cunha Lima.
é exatamente o que dissemos.

O SR. CUNHA LIMA (MDB - PB. PronuQcia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Entre os temas da maior relevância para o aprimoramento d<t
prática da democracia em nosso país em debate atualmente, uma
idéia sempre latente nas discussões politicas voltou novamente à
baila: a adoção do voto ou da representação distrital.
Nos últimos vinte anos, pelo menos seis projetas foram trazidos
às Casas do Congresso Nacional na tentativa de reimplantação no
Brasil desse sistema utilizado, embora com variações e intermitências, durante o Império e a República Velha.
Estamos vivendo um tempo de mudanças. Ultrapassada a fase
da escuridão e da incerteza que nos foi imposta pela vigência do AI·
5, ingressamos nesta Legislatura com as esperanças renovadas no futuro da Pátria, com os olhos e a consciência voltados para a necessidade de alterações profundas no rumo da nossa caminhada como
Povo e como Pais.
A Anistia ampla, o revigoramento das prerrogativas do Poder
Legislativo, a revisão do modelo económico, o estabelc:cimc:nto das
eleições diretas em todos os níveis, a reestruturação partidária, a
plena liberdade de associação para os estudantes, a reformulação
das Leis Trabalhistas, enfim a reforma constitucional, são providências que há muito estão a rc:clamar decisões sérias, patrióticas e
já agora improrrogáveis.
Com a devida vênia dos ilustres defensores do voto ou da representação distrital, não nos parece, Sr. Presidente, que essa alteração esteja inclusa naquele elenco de prioridades.
De logo, queremos ressaltar que o testemunho da História não
ê favorável il experiência do sistema praticado durante a última
metade do século passado e nos primeiros trinta anos do presente.
Depoimento da época e estudos recentes comprovam que "o
"Espero que não seja mau presságio para a situação
sistema eleitoral por distrito não surtiu os efeitos práticos que teorialuai e futura do Brasil."
camente dele se esperavam" como enuncia o abalizado cientista poPor sua vez, o Predidenle do Sindicato dos Jornalistas Prons- lítico professor Helvécio de Oliveira Azevedo em estudo incorsionais do São Paulo, Jornalista Davi de Moraes, disse que a decisão porado ao livro "O voto Distrital no Brasil" de autoria do professor
do Superior Tribunal Militar "í: absolutamente lamentável e Themístocles Brandão Cavalcante.
contraria os anunciados propósitos de abertura do regime". DeclaDirão certamente que os tempos são outros e não podemos
rou ainda que a condenação í: particularmente triste para os que deixar de concordar, mas procuraremos demonstrar que a prâtica do
acompanharam o desdobramento do episódio, onde ficou evidente sistema distrital não ê oportuna ou aconselhável dentro da atual
que o jornalista não teve qualquer intenção injuriosa contra !IS For- estrutura político~institucional no nosso Pais.
Desde 1946, com a redemocratizaçào, convivemos com o
C" Armadas.
Ele foi absolvido pela Auditoria de São Paulo e o voto do Minis- sistema de eleições proporcionais vigente para os três níveis da repre·
tro aposentudo, Sr. Augusto Fragoso, afirmava niio ver sequer vestí- sentação popular: as Câmaras Municipais, as Assembléias Legislagio de qualquer delito na crónica, e connrmou a decisão da I' Instân- tivas eu Câmara dos Deputados.
cia.
Reconhecemos e condenamos as distorções que ocorrem no
Como Senador por Siio Puulo venho trazer ao bravo jornalista Brasil durante os pleitos eleitorais, porém entendemos que tais
Lourenço Diaféria u solidariedade de todos aqueles que lutam por defeitos podem ser corrigidos através de uma legislação mais
um uutêntico desenvolvimento brasileiro, livre do obscurantismo c acurada, que torne a Justiça Eleitoral melhor instrumcnt;.1du paru ser
da violênçia das leis de exceçào.
mais ágil c rigorosa nos seus procedimentos c sobretudo utravCs da
O Sr. Snldunhu Dcrzl (ARENA- MG)- Permite V. Ex• um crescente conscicntizaçtw política do nosso povo.
O Sr. M11uro llcncvldcs (MDB- CE)- Permite V. Ex• um
armrte'!
aparte?
Nobre Senador Franco Montara, o jornalista foi condcnadc
.,
01} \ O Sr. ,,lf,,
•rinr
· que nó~ ·
V. Ex'

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A condenação do jornalista Lourenço Diafí:ria veio demonstrar
mais uma vez as contradições do Sistema.
O Presidente da República promete democracia plena, a
ARENA diz que o País vive "tempos de abertura" e mais um jornalista í: enquadrado na Lei de Segurança Nacional por crime de
opinião, que não mais existe no mundo civilizado, que se rt:sguarda
contra os excessos com a Lei de Imprensa.
Sem entrar no mérito da decisão do Superior Tribunal Militar,
fica evidente para lodos nós que o Poder Legislativo precisa acabar
de vez com as normas de exceção, como as que contém a atual Lei de
Segurança. E não vale o argumento da ARENA de que esta lei foi
votada pelo Congresso Nacional. Ela foi imposta ao País pelo
Governo e aprovada a toque de caixa pela Maioria arenista.
Lourenço Diafí:ria foi condenado pelo regime que anuncia
democracia e mantém as leis de exceção.
Os principais jornais do mundo abrem hoje espaços para condenar mais esta violação dos direitos humanos no Brasil.
Em ltaici, onde será realizada mais uma assembléia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Paulo Evaristo Arns anrmou:
"A condenação deve chocar toda a opinião pública e causar o
impacto que a nós causou. Conhecendo como conheço o pronssional sempre respeitoso e acatado, o pai de família exemplar, o cidadão e patriota cioso de nossas coisas e o cristão seguidor de Evangelho, lamento que essa condenação o tenha atingido".
E acrescentou:

1006 Sex1aa-fcir11 lO

DIÁRIO 00 CONGI{f.SSO :"JACION,\l.{Scçlin 11)

O SR. CUNHA LIMA (M DB- PB)- Ouço o nobre Senador
Loito Chaves, o logo om seguida ouvirei o nobre Senador Mauro
Benovidos.
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Nobre Senador Cunha
Lima, o discurso de V. Ex• i: de grunde oportunidade. O voto distrital é um retroct:sso. Aliás, o Movimento de 1964 é exatnmcnte a
antítese de tudo o que Getúlio Vargns fez. O voto distrital é um retrocesso e uma fonte de injustiça numa sociedade onde • desigualdade
económica i: acentuada; ele se dirige exatamente ao esmagamento da
oposição, independentemente do que pensa o principal autor desta
tese. Ele visa a estimular o poder econômico. O voto distrital ocorre
ao nivel das prefeituras. O nosso Partido tem uma pequena diferença
na representação Estadual, na própria Câmara, c aqui no Senado,
doscontando os biônicos, mas nas Prefeituras a diferença i: grande;
de 4 mil Prefeituras temos uma representação mínima. Por quê'!
Porque ali funciona o voto distrital, o voto para Prefeito é distrital.
Então o qui: ocorre? Os elementos economicamente abastados da
região podem canalizar toda a força no sentido de favorecer a determinado candidato. Numa cidade como Campina Grande, por exemplo, dificilmente o nosso Partido chegaria a ser vitorioso, porque um
candidato tendo que obter votos só numa região confinada teria que
enfrentar forças que naquela região poderiam ser articuladas contru
ele, enquanto no atual sistema de representação ele pode ter mais de
um, dois ou tri:s Municípios, e i: impossivel o controle. O pronunciamento de V. Ex• i: de grande oportunidade porque o voto distrital i: pernicioso ao Pais, às populações que não têm representação
expressiva e, sobretudo, ao nosso Partido. Nu realidade, o que ele
visa i: ao esmagamento do nosso Partido.
O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Agradeço as palavras
de V. Ex•, que vi:m em apoio ao meu discurso, ao pensamento do
MDB e da Nação brasiioira. Muito obrigado.
Ouço o aparte de nobre Senador Mauro Benevidos.
O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Nobre Senador Cunha
Lima, V. Ex• profere um discurso de rara oportunidade •. porquc procuram implantar no Brasil, através de projeto submetido à apreciação do Congresso Nacional, a sistemática do voto distrital. Ha
poucos instantes, V. Ex• defendia como medida imprescindível uma
reformulação da legislação eleitoral e partidária, para que com isso
se atendesse às necessidades de aperfeiçoamento das instituições
democráticas no Pais. Recordo, neste instante, que o nosso Partido,
através do Presidente Ulysses Guimarães, atento a essa necessidade
de revisão da Loi Eleitoral, constituiu uma Comissão integrada por
Senadores e Deputados que se imcumbirú de recolher entre as Bancadas aquelas sugestões válidas para alteração do Código Eleitoral e
da Lei Orgânica dos Partidos. Salvo engano, nu próxima quinta-foira, os relatores Senador Humberto Lucena e Deputado Lidovino
Fanton, depois de recolherem estas colaborações, submeterão ao
Presidente do Partido um esboço de alteração da Lei Orgânica c do
Código Eleitoral. Isso significa exatamente dizer que o nosso Partido está atento a esta necessidade, e jamais poderia admitir como vlilida esta outra sugestão suscitada em ruzho de projeto de autoriu do
nobre Senador José Sarney. Ainda ontem: ou anteontem, nobre
Senador, e a imprensa do hoje divulga o fato amplamente, um grupo
do parlamentares da Aliança Renovadora Nacional, reunida na casa
de um deles, ex tornou ao Presidente do Partido, nosso colega Senador José Sarney, o seu desagrado c, mais do quo isso, a sua dcsuprovação a essa iniciativa que, ncrt:dito, não terá aquela tramitm;Uo
csperudu pelo Lider máximo da ARENA em nosso País. Portanto,
congrntulo-me com V. Ex•, por este seu pronunciamento que fixa,
exntamente, u posição da nossa representação no Senado contra a
adoção do voto distrital no Pais.
O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB) - Muito obrigado a
V. Ex•. nobre Senador, poJas informações, pela contribuiçuo que
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Na verdade, se não reconhecemos como válida ou como perfeito o sistema de representação popular, devemos melhorar nossa
legislação, e niío alterá-la de forma substancial com o voto distrital,
que so pretende implantar nesta Casa.
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Permite V. Ex• um
aparte'?

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Ouço com prazer, o
Senador Humberto Lucena.
O Sr, Humberto Lucena (MDB- PB)- Aplaudo o pronunciamento de V. Ex•, contra a adoção do voto distrital, que constitui
mais uma manobra do Governo contra a sobrevivência da Oposição
no Brasil. E deve-se salientar neste particular, que a iniciativa parte,
justamento, do Senador José Sarney, Presidente da ARENA, que
decidiu solicitar o desarquivamento do seu projeto após audii:ncia
com o Senhor Presidente da República. Então, estamos a ver que o
Governo, que se diz sentir tão forte, do ponto de vista político, teme
o confronto com as forças da Oposição, particularmente com o
Movimento Democràtico Brasileiro, que é o Partido que expressa,
legalmente, o sentimento de insatisfação do povo na atual conjuntura brasileira.
Por outro lado - naturalmente V. Ex• irá descer a outros
aspectos em torno da questão,- quero dizer, cm adenda às palavra
do Senador Leite Chaves, que além da tremenda influência do poder
económico na eleição pelo voto distrital, há também uma terrivcl
concentraçiío do poder político, num espaço menor onde a política
de clientela podo ser muito bem mais exercitada pelo Partido do
Governo em detrimento, portanto, da lisura do voto popular.
O SR. CUNHA LIMA (MDB - PB) - Nobre Senador
Humberto Lucena, da mesma forma que V. Ex•, o nosso pensamento í: de que a adoção do voto distrital seria a eliminação do Partido
da oposição no Brasil. Agradeço, penhorado, à intervenção valiosa
de V. Ex•

O Sr. Henrique Sontillo (MDB- GO)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. CUNHA LIMA (MDB Senador Henrique Suntillo.

PB) - Com prazer, nobre

O Sr. Henrique Santillo (MDB - GO) - Agradecendo a
tolerância de V. Ex•, gostaria de dizer rapidamente que, sem dúvida
alguma, o voto distrital está, hoje, inserido numa estratégia global
do Governo, no sentido de implantar, definitivamente, o monopolismo político no Pais, evitando sobretudo a construção de uma
sociedade verdadeiramente pluralista e que todos os segmentos do
pensamento politico pudessem ser apresentados o canalizados ao
Congresso Nacional como representação legítima. Isso i: muito sêrio, c por causa disso, principalmente, vou também aplaudir, nesta
tarde, o seu pronunciamento.
O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Agradeço, também, a
V. Ex•, nobre Senador Henrique Santillo, o apoio que traz ao meu
pronunciamento, certo estamos de que a udoção desse processo eleitoral seria a eliminação, também, das minorias das representações
de classe que ainda devem persistir, permancct:r nu nossa comunidade. Muito obrigado a V. Ex•
te?

O Sr. Joison Borreto (MDB- SC)- Permito V. Ex• um apar-

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Ouço o nobre Senador
Jaison Barreto.
O Sr. Juison Barreto (MDB - SC) - Eu só pretendia me
associar no pronut:lciamcnto que V. Ex• faz nesta tarde, dcmonstrun·
do a preocupação de sctores rcsponsllvcis da Nuçioo, pelo
encaminhamento dcssu chumndu uberturn. Nu verdudc, o sistema
· do
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sucesso no campo econômico: estão aí País emergente, Brasil
potência. Fracassado o modelo, como não poderia deixar de ser, não
hú mais como enganar a Nação. Então, está se propondo uma
democracia relativa, e dentro dela todas essas manobras que visam,
exatamcnte, mascarar a vontade da população, que exige uma
democracia sem adjctivos, que permita realmente a Nação falar por
suas vozes mais autênticas e mais expressivas. De modo que a denún·
cia dessa manobra haverá de ser reiterada cm todas as oportunidades, no sentido de que não se pretenda a repetição de manobras
como a sublegenda, a Lei Falcão que, hoje, o povo já atende como
obstáculo a uma verdadeira rcdcmocratização, entre as quais se
inclui essa proposta de voto distrital, que não há como se discutir
dentro da realidade brasileira.
O SR. CUNHA LIMA (MDB - PB) - Muito obrigado a
V. Ex• Na verdade vemos como mais uma medida casuística essa
que se pretende impor à Nação brasileira, com a adoção do voto
distrital. Muito obrigado mais uma vez.
O Sr. Adalberto Sena (MDB - AC) aparte?

Permite V. Ex• um
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A\cga~sc que a divisf10 do cldtorado cm distritos, aproximará
os representantes dos representados e tornará os parlamentares mais
interessados c responsáveis pelos destinos de cada comunidade
distrital.
Ora, Sr. Presidente, não basta um conhecimento mais íntimo ou
mais direto entre os votantes c o mandatário para que este seja mais
ardoroso ou consciente no cumprimento dos seus deveres
parlamentares.
O que deve aproximar o eleitor do seu representante no plano
estadual ou no federal, sào as idéias, o comportamento cJvico, a
identidade de propósitos e atitudes, o programa do seu partido,
através de um regime de plena liberdade onde os candidatos e o
povo discutam c debatam suas opiniões e interesses comunitários.
O que deve aproximar o político dos eleitores e do povo são as
reuniões, as associações de classe funcionando livremente, os
comícios bem arregimentados, os programas de debates políticos no
rádio e na televisão promovidos freqUentemente, sem limitações
injustas ou censuras antidemocráticas, em qualquer l-poca do ano e
não somente às vésperas de eleições.

O que aproximará o povo dos seus representantes será a eliminação da Lei Falcão.
O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Concedo o aparte ao
O que aproximará representados e representantes será a vivênnobre Senador Adalberto Sena, com muito prazer.
cia diuturna da democracia com a discussão dos problemas do povo
da maneira mais aberta e abrangente.
O Sr. Adalberto Sena (MDB - AC) - Nobre Senador, este
Afirmam também alguns defensores do voto distrital que com
assunto já foi abordado por mim antes das eleições de 1974, neste ele será eliminada ou diminuirá sensivelmente a innuéncia do poder
Plenário, quando, semelhante ao que vem ocorrendo agora, não sei econômico nas eleições.
se originário das rodas oficais onde se elaboram os modelos
Sr. Presidente e Srs. Senadores, entendemos que ocorrerá exapolíticos, ou se para servir a interesses partidários, o assunto veio à tamente o contrário.
baila, um tanto sorrateiramente, em surtos que muito apavoraram,
muito intranqUilizaram os políticos que, como nós, defendemos os
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Permite V. Ex• um apardireitos das minorias. O Senador Leite Chaves classificou o voto te?
distrital como um retrocesso. Eu diria mais ainda: para mim, o voto
O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Com prazer, nobre Sedistrital é mais do que um retrocesso, é a exumação de um fóssil. De
um fóssil que deu péssimo resultado na última República, antes de nador Dirceu Cardoso.
1930, c por isso mesmo foi totalmente eliminado da nossa legislação,
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES)- Nobre Senador Cunha
naquela noração belíssima de 1930 e 1934. Eu acho, também, que
não se trata, aqui, de defender um direito do MDB. Não é o MDB, Lima, todas as vezes que V. Ex• se ergue na tribuna do Senado, tem
somente, qu.e está ameaçado. O voto distrital, para mim, é um proferido e marcado sua atuação com pronunciamentos de alta caatentado ao direito das minorias, c nós sabemos que o MDB não é tegoria. Está V. Ex•, hoje, atacando um problema politico c instituminoria em toda parte do Brasil. Portanto, é: o interesse das minorias cional, que vai determinar uma séria crise na democracia brasileira.
que estú em jogo. E eu também espero, dentro de breves dias, fazer Disse muito bem V. Ex• que é exatamente o contrário daqueles que
um pronunciamento nesta Casa sobre este assunto, c desde já, pensam que o voto distrital possa livrar a eleição da condução do
poder econômico. f: exatamente o contrário que se verifica. No dia
aplaudo o discurso de V. Ex•
em que for instituído o voto distirtal não teremos mais, nas assemO SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Muito obrigado, nobre bléias legislativas, na Câmara Federal e no Senado, um representanSenador Adalberto Sena. Na verdade, V. Ex• disse muito bem; o te pobre, porque somente o homem de dinheiro, de recursos, poderá
voto distrital se poderia considerar a exumação de um fóssil, porque se eleger. Todos os países que têm, na sua lei eleitoral, o voto distriseria voltarmos às eleições do bico de pena, como foram há poucos tal assistem a esse fenômeno da predominância do poder econômico
instantes, referidas em belíssimo discurso proferido pelo Senador sobre o poder político do povo, do eleitor. Então, está muito bem
Leite Chaves, em homenagem no Presidente Vargas, lembrado com V. Ex• dizendo. Estamos assistindo a mais uma tentativa de golpe
muita oportunidade. Muito obrigado a V. Ex• por mais esta contra n Oposição no Pais, contra o pequeno município, porque, no
dia em que for instituído o voto distrital, desaparecerá o representancolaboração ao meu pronunciamento.
te do povo do pequeno município também, porque só os grandes muContinuando, Sr. Presidente.
A prática permanente da democracia sem recuos ou nicípios, que podem manipular os grandes recursos econômicos e fi.
interrupções é que a tornará mais forte. A constante repetição das nnnceiros, só esses terão representantes nos conselhos dos eleitos. E,
eleições é que as tornarão mais verdadeiras e autênticas. O fortaleci- assim, V. Ex•, está situando o problema magnificamente com o seu
mento dos Partidos é que os transformarão cm vc!culos autorizudos discurso, chamando a atenção,' advertindo o Senado e a Nação,
quanto nos perigos do voto distrital, exatamente numa meta de que
e atuantes da vontade popular.
A simples alteração do processo de votaçuo ou do sistema de aquele voto é o que garante mais autenticidade ao eleito c mais firmerepresentação não tornará mais legítima u delegação de poderes nem za ao eleitor, pois verificamos, no Senado c nu Cümara, Deputados
eliminará as distorções cxistent":s nu utuul sistemúticn dns nossas e Senadores tratando de problemas municipais, porque não podemos ser o eleito do município; seremos o eleito da comarca eleitoral,
eleições, como num pusse de mágica.
Ao unu\isurmos as justilicativns que arrimam os vã rios projetas o eleito da região eleitoral, o eleito do Estudo inteiro, como represendefendentes do voto distrital, cncontrumos cm quase todas :1 tante legítimo do seu povo. O discurso de V. Ex• í: de magninca
prcocupnçilo naturul de tornar muis autêntica a representação utunlidade e importância, advertindo o Senado contra os perigos do
voto
como uqueles outros perigos que j{l nos atingiram, o
1
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"Pacote de Abril", d:.ts eleições indiretas para governador, c a "Lei
Falcão" que nos tirou tanta possibilidade à democracia brasildr;t.

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Muito bem, nobre Se·
nadar Dirceu Cardoso, temos de convir que, além da influência do
poder económico, poderá ocorrer, com a adoção desse sistema, o
agravamento da influência do poder político, do poder governamen·
tal, desde que estamos, há dez ou quinze unos, sob um regime de elci·
ções indiretus, onde a grande maioria, a quase totalidade dos gover·
nadares dos t.stados sào cio Governo Cenl111i dei lu~ püi c:;tc mc;;mo, indicados por eleições indiretas.
Muito obrigado a V. Ex• pelo aparte.
Não só o poder económico mas igualmente o poder governamental atuarão com eficácia bem maior no sistema distrital, dirigindo seus tentáculos sobre áreas limitadas, escolhendo, inclusive, com
maior propriedade, as zonas e as pessoas mais vulneráveis aos seus
métodos antidemocráticos e corruptores.
As formas de pressão terão início já na etapa preliminar de escolha dos candidatos, com a deflagração do mais variado esquema de
manipulação que impedirá a livre manifestação das bases partidárias
na indicação dos candidatos ou até mesmo antes, na fase de composição dos dirctórios.
Embora muitos admitam e até proclamem que esta atenuada ou
ultrapassada a fase de influência do coronclismo no interior do nosso País, as evidências demonstram que as fórmulas dos velhos "coronéis" ou a criatividade dos seus herdeiros naturais ou políticos
continuam innuindo decisiva e negativamente nos nossos pleitos, sobretudo nas Unidades economicamente mais fracas da Federação.
Não temos dúvidas, Sr. Presidente, de que, se a eleição proporcional enseja esses desvios, o voto distrital trará bem maiores
oportunidades de atuação ao coronelismo com todas as suas
mazelas e inconveniências.
Se a pretensão é renovar valores, as eleições parlamentares de
1974 e 1978 proporcionaram uma renovação em torno de 50% da
totalidade das casas legislativas, e não fossem os casuismos dos
pleitos indiretos maior ainda seria esse índice.
O sistema distrital ao limitar drasticamente o número de candidatos, ao invés de renovar, obstacularizará o ingresso dos jovens,
dos intelectuais, dos lideres populares sem recursos pecuniários ou
dos representantes de minorias, porque o que vai interessar às direções partidárias é a passivei força dos pollticos experientes e já
detentores de mandatos ou o potencial financeiro dos candidatos
apoiados pelos grupos económicos.
Onde a autenticidade c a universalidade da representação, Sr.
Presidente?
. Mesmo admitindo-se a simbiose do sistema misto, em que parte
da representação é: eleita pelo voto majoritário do distrito e parte é
escolhida pelo método proporcional, como se adota na Alemanha e
no México, esse processo eleitoral ensejarâ a sustentação ou o surgimento de oligarquias que facilmente dominarão as cúpulas partidárias que indicarão no seu talento os nom'S que haverão de disputar o voto do distrito e os que haverão de compor as listas partidárias para a votação geral.
Em circunstanciado estudo sobre a formação do Poder, no
Brasil, publicado na Revista de Ciências Políticas da Fundação
Getúlio Vargas, afirma o professor Adilson Macabu que "~emo
cracia representativa, apoiada no sufrâgio universal consagra o direito da maioria mas deve respeitar as minorias".
Por outro lado, com a rcduçiio das oportunidades e opções de
participação política face à limitaçlio de candidaturas, as lutas
intrapartidárias recrudescerão inegavelmente.
N~1o foram outras as preocupações do eminente jurista que por
muitos anos honrou esta Casa, o saudoso professor Milton Campos.
Ele próprio um defensor cm tese do pro~csso, mesmo tendo
aprcscntado um dos projetas buscando a aJoçi'to do ~istcma
distrital, alirmou com a coerência, a hnnr:u.icz c o P<ttriotisnw que

caracterizavam sua vida pública quc admitia inconvcni\mtcs maiores
do que vantagens no sish:ma c o apresentava mais com o propósito
de suscitar debates. (Muito bem!)
Figuras representativas da política nacional, como é o caso dos
nosso ilustres ex-colegas c aluais governadores Virgílío Távora c
José Lindoso, para não falar no brilhante jurista professor Josaphat
Marinho, já alertaram, inclusive, para a possibilidade de cairmos no
regime de partido único, caso fosse adotado o sistema distrital cm
nosso Puís.
Há quem d1ga que sena Jmpossívei a eiiminaçào da üposiçilo
pois em alguns núcleos urbanos o partido oposicionista sempre
elegeria seus representantes.
Entendemos, no entanto, que não interessa ao povo brasileiro
um sistema eleitoral que permita tamanho privilégio ao partido do
governo: a faculdade assegurada cm lei de estar sempre cm maioria.
Não seria legitima uma democracia onde ao partido da oposição coubesse apenas o papel figurativo c desestimulante de só
eleger pequenas bancadas oriundas do voto concentrado nas capjwis
e em algumas grandes cidades no interior.
f: lógico que, pura uma agremiação partidária que deseja atuar,
representando efetivamente uma parcela da opinião do País, isso
seria muito pouco, pois o alvo de um verdadeiro partido é alcançar o
poder para exercitar na prática as suas idéias e objetivar com atas
administrativos o esquema de seu programa.
Ãs vésperas da eleição de 1974, o ex-presidente Ernesto Gcisel
afirmou enfático que o regime de partido único era abominável.
Concordamos plenamente, mas é preciso que estejamos alerta para
que por omissão ou até mesmo por boa fé não aprovemos leis que
nos conduzam a essa abominação.
"O unipartidarismo, por ser imcompativel com a existência de
uma oposição eficaz, esmaga a democracia e impede que esta sobreviva", afirmou com muita precisão o professor Adilson Macabu,
no est.udo já citado.
Alt:m de todas essas inconveniências. não podemos esquecer as
dificuldades de ordem prática para a implantação do sistema distrital num Pais de gigantesca extensão territorial como o nosso, onde
há vastas áreas de população rarefeita e por outro ludo concentrações urbanas em ritmo acelerado de crescimento. Nos Estados
Unidos esse problema tem provocado, inclusive, manobras politicoeleitorais que destróem totalmente a alegada maior autenticidade do
sistema.
Sr. Presidente e Sr. Senadores, se todos reconhecemos que está
na hora das reformas, que as façamos com patriotismo e bom senso,
efetivando as transformações que consultam realmente os interesses
do povo brasileiro.
Hâ necessidade de modificações profundas na legislação eleitoral. Precisamos combater a ingerência do poder económico .
Precisamos restringir, se não pudermos eliminar, a influência do
poder público nos pleitos eleitorais. Precisamos revigorar os
partidos políticos, dando-lhes condições de constante atuação c não
somente vida episódica por ocasião das eleições.
Tudo isso, porí:m, pode e deve ser feito em plena harmonia com
o sistema de eleições proporcionais, fórmula eficiente de ressaltar a
representação do pensamento c das aspirações da maioria mas
também de tornar possível a eleição dos porta-vozes de idéias esposadas por parcelas minoritárias do nosso povo.
Um combate consciente às distorções já detectadas nos conduzirú certamente a uma democracia na qual se assegure autenticidade
representativa, verdade eleitoral incontestável c renovaçUo
permanente de valores, sem u presença corrupta do poder
cconõmico nem us pressões c mnnobras de governantes sem espírito
público.
Esta. Sr. Presidente, é n aspiraçito suprema Uu esmagadora
maioria do povo brasileiro. (Muito bem! Palmas.)
O SR. l'RESIDE~TE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao
nnhrt: Senador Nelson C••rnciro.
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O SR. NELSON CARNEIRO {MDB - RJ. Pronuncia o Govc:rnadon:s do Distrito Federal, seja através da observação
seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
pessoal, seja através do testemunho que, constantemente, nos
A Lei no 6.430, de 7 de julho de 1977, ao extinguir o SASSE- oferece a Comissão Té:cnica competente. Estas circunstâncias
Serviço ae Assistência e Seguro Social dos Economiúrios- resguar· trazem-me hoje a esta tribuna para algumas considerações sobre a
dou, de forma a mais clara, os direitos dos st:rvidorcs da4ucl~,; Ser· atuação do Governador de Brasília, durante o mandato do
viço, conforme está expresso em seu artigo 19, parágrafo 4"'. O arti· Presidente Ernesto Geisel, o Engenheiro Elmo Serejo Farias.
go 4o da mesma lei diz que "os atuais servidores das Caixas Econô·
Convocado para dirigir os destinos de nossa Capital, Elmo
micas Estaduais que não pertencem ao quadro de pessoal da Caixa Serejo Farias mobilizou, a serviço desta cidade c: de seu povo, sua
Económica Federal serão aproveitados nesta última. aplicando-se- reconhecida capacidade e sua larga exp.eriôncia de Técnico c
lhe::~~ di~pc~içÕ::$ d~ Lei n° 6.!48, de!! de dt:z::mbrc de !974".
.".c!minh:tr~dc:-.
Apesar de tamanha clareza, os funcionários do antigo SASSE
Conhecedor destes atributos, dei, desta tribuna, no dia 10 de
estão sendo prejudicados cm direito liquido c certo, razão que os le- junho de 1974, quando de sua escolha, para Governador de Brasília,
va a reivindicar a revogação do item 13.4 da Disposições Gerais e meu tranqUilo testemunho, saudando com entusiasmo e confiança a
Transitórias do Regulamento do Pessoal da Caixa Económica Fede- decisão do Presidente Ernesto Geisel. Na oportunidade, lembrei a
ral, cm vigor desde 8 de março deste ano, por contrariar disposição tarefa cumprida por Elmo Serejo Farias nos Governos Luiz Viana
expressa em lei.
Filho e Antonio Carlos Magalhães.
A pretensão é justa c necessária, pois há que restabelecer a
Passado o qUinqUénio, à hora em que ele é convocado para
obediência a determinação legal, razão pela qual espero que a atual outra alta função, posso constatar que aquela minha saudação
dircçüo da Caixa Económica Federal reexamine o problema c n ele proferida ao inicio da jornada, é hoje a de todos quantos, vivendo ou
UC a dccisllo certa, que é a pleiteada pelos antigos funcionários do ex· freqUentando esta bela cidade, acompanharam a obra de quem, até
há pouco, foi seu Governador.
·
tinto SASSE.
Com relação a esse pessoal, há outro problema, que precisa ser
De fato, é com redobrada satisfação que vejo respeito,
imediatamente resolvido, segundo apelos que recebo. Trata-se do admiração e profunda estima de toda a população de Brasília pelo
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos servidores doSASSE. grande governador que teve na pessoa do Engenheiro Elmo Serejo
Extinto este, não se procedeu à transferência do Fundo de Garantia Farias. Sua substituição foi motivo de evidente preocupação por
por Tempo de Serviço para a Caixa Económica Federal, o que impli- parte de todos, tamanho o êxito de sua administração. Em todos os
ca em grave prejuízo para os ex-servidores do SASSE. Tais recursos, setores, a obra de Elmo Serejo Farias é grandiosa, de tal forma que
segundo a lei, reverteriam ao Banco Nacional da Habitação após não é exagero se dizer que realizou obra só superável pela própria
dois anos, o que, no caso, é inaceitável: o SASSE deixou de existir, construção da nova Capital.
Empossado no cargo, o então governador logo ~e inteirava dos
mas os dirdtos de seus servidores foram taxativamente amparados.
De duas uma: ou o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Servi- problemas da cidade, a ela se adaptava, sentindo-a com amor c
ço i: liberado e entregue ao mutuário ou a conta i: transferida para a confraternizando-se com os brasilienses. E rapidamente ele se
Caixa Económica Federal, não se podendo falar, em hipótese identificava com a cidade e sua população, ninguém mais o vendo
alguma, cm vacflncia. Ou esse pessoal continua integrando o Fundo como um estranho. E, com igual rapidez, tomávamos, todos,
de Garantia por Tempo de Serviço ou dele se afasta, mas a ele se dan- conhecimento de sua capacidade realizadora, através de obras que
do o saldo existente, desde que o antigo empregador foi extinto por surgiam por toda parte, tudo em conformidade com o planejamento
acertado e cuidadosamente feito. De pronto, se eliminou o choque
lei.
Inadmissível é que o Banco Nacional da Habitação ou quem que se estabelecera, antes, com os grandes criadores da nova Capiquer que seja adjudique recursos que pertencem a servidores trans- tal: Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Com lucidez e grandeza de Braferidos para a Caixa Económica Federal por imposição de lei, que sília com seus criadores, realizando formidável elenco de obras em
perfeita harmonia com a genial concepção da nova Capital. Lúcio
lhes resguardou direitos adquiridos.
Este, outro apelo do pessoal do antigo SASSE que, desta Costa, Niemeycr, Burle Marx retornaram a Brasília e tudo que aqui
tribuna, transmito à direção da Caixa Económica Federal, para deci- se fc:z teve a aprovação desses mestres, e não raro, sua participação.
são rilpida e justa. {Muito bem!)
Foram anos de realização, em toda parte, No Plano Piloto, nas
O SR. PRESIDENTE {Nilo Coelho) - Concedo a palavra ao Cidades Satélites, na Zona Rural, não ficando qualquer sctor sem a
devida atenção. Obras novas foram concebidas e realizadas, tal
nobre Senador Lourival Baptista.
como obras antigas, paralisadas há muito, c que constituíam desafio
O SR. LOURIVAL BAPTISTA {ARENA- SE. Pronuncia o à sua capacidade realizadora, foram concluidas o que ocorreu com o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Teatro Nacional, capaz, por si só, de imortalizar tanto quem o
A Constituição da República ao estabelecer, no parágrafo concebeu como que o concluiu.
primeiro do artigo 17, que "caberá ao Senado Federal discutir e
Sr. Presidente,
votar projetas de lei sobre matéria tributária e orçamentária,
Antes de deixar o cargo de Governador, para assumir outra
serviços públicos e pessoal da administração do Distrito Federal" e importante função, em qut enfrentará o desafio ferroviário, de tão
ao atribuir, privativamente, a esta Casa, na forma dos incisos III e grande significação para o Brasil, o Engenheiro Elmo Screjo Farias,
V, do artigo 42, competência para aprovar previamente, a escolha fez uma prestação de contas à população, num sucinto relato do que
do Governador do Distrito Federal e com o auxilio do Tribunal de foi sua administração de março/74 a marçof79. O número de
Contas, exercer a fiscalização financeira e orçamentária na realizações, seu vulto e sua importância, em todos os setores, é:
administração da Capital do Pais, consagrou laços muito vivos e impressionante e, forçosamente, nos traz à lembrança os dias de
fortes entre os dois órgilos de Poder: o Governo do Território Sede construção desta cidade.
da União c a Câmara Alta do Congresso Nacional.
Não aludirei às inúmeras e marcantes obras do Governo Elmo
Tais disposições, que se harmonizam com a tradição do Direito
Público Brusileiro, determinaram o alto gruu de relucionamento Serejo Farias. Teria que me alongar demais e falaria sobre o que está
entre o titular do Governo da Capital e esta Casa. f:. de nossa à vistu de todos, em toda n parte; como o Parque Rogério Phiton
responsabilidade uma série de atos de interesse da administração da Farias e o Teatro Nacional, exemplos da grandiosidade du nossa
Capital.
Capital, a começar pela nomeaçilo do seu Governador.
Meu propósito é, assim expressar meu contentumento pelo
Sou dos que tém, ao longo do exercício dos mandatos de
Senador c Deputado, p .. , 1 acompanhar o desempenho dos cxccpcionnl ~xito da administraçl1o Elmo Serejo Farias, amigo de
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muitos anos, c sobretudo, pela total c definitiva integração desse
nottlvcl engenheiro c administrador com a cidade c o povo de que foi
governador por cinco anos.
Esta uma homenagem a quem tanto soube corre!pondcr à
confiança que nele depositou o Presidente Ernesto Geisel e àqueles
que, nesta Casa, deram o indispensâvel beneplâcito para a sua no·
menção, IÕ, também, o regosijo de um velho amigo e admirador,
diante de sua vitória.
E!rno Screjc F~ri:l~: !!r~!:rH:l !:e !ig:!r2m p~m~ sempr'!, tal ~ int~
gração do Governo com a cidade que governou. Serâ sempre lembra·
do por sua obra. Brasilia terá cm sua crónica esse administrador
capaz, pois tornou-se parte emportante desta cidade. E jamais será
esquecida por Elmo Serejo Farias, até mesmo porque aqui jaz Rogé·
rio, seu querido filho, que descansa em paz, lado a lado com os pio·
neiros que viveram a epopéia da criação desta cidade. (Muito bem!)
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Nada mais havendo
que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para u
extraordinâria, a realizar-se às 18 horas e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Discussão, em turno único, do Parecer n• 57, de 1979, da
Comissão de Constituição c justiça, ncganào a iicenc;u suii~.;iiiuJu
pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, através do Ofício
n• 154, de 1979, para o prosseguimento da Ação Penal Privada
proposta por Aluízio Alves contra o Senador Dinarte Mariz.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estâ encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 25 minutos.)

ATA DA 42• SESSÃO, EM 19 DE ABRIL DE 1979"
I• Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRESIDtNCIA DO SR. LUIZ VIANA
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard - Evandro Carreira - Raimundo Parente - Gabriel Hermes - Jarbas
Passarinho - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - José
Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvldio NunesAlmir Pinto- Mauro Bcnevides- Agenor Maria- Dinarte Mariz- Cunha Lima- Humberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurema - Marcos Freire - Nilo Coelho - Arnon de Mello Luiz Cavalcante - Teotónio Vilela - Gilvan Rocha - Lourival
Baptista- Passos Pôrto -Jutahy Magalhães- Lomanto JúniorLuiz Viana- Dirceu Cardoso- João Calmon- Moacyr DallaAmaral Peixoto - Nelson Carneiro - Roberto Saturnino - Itamar Franco- Murilo Badaró - Tancredo Neves -Amara! Furlan- Franco Montare- Orestes Quércia- Benedito FerreiraHenrique Santillo- Lâzaro Barboza- Gastão MUller- Vicente
Vuolo- Mendes Canale- Pedro Pedrossian- Saldanha DerziAITonso Camargo- Leite Chaves- Evelásio Vieira- Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Paulo Brossard - Pedro Simon- Tarso
Outra.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa
o comparecimento de 60 Srs. Senadores. Havendo número regímen·
tal, declaro aberta a sessão.
Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira.

O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REV!SiiO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, projeto de
lei que vai ser lido pelo Sr. !•·Secretário.
E lido o seguinte

"Art. 64. O salário-hora normal, no caso do
empregado quinzenalista, serâ obtido dividindo-se o salârio
quinzenal correspondente à duração do trabalho, a que se
refere o art. 58, por 15 vezes o número de horas dessa dura·
çào.
Parâgrafo único. Sendo o número de dias inferior a
15, adotar-se·â para o cálculo, em lugar desse número, o o
de dias de trabalho por quinzena."
"Art. 78. . ......... , ............. , .......... ..
Parâgrafo único. Quando o sa!ârio mínimo quin·
zenal do empregado, a comissão, ou que tenha direito a
percentagem, for integrado por parte lixa e parte variável,
ser-lhe-â sempre garantido o salário minimo, vedado
qualquer desconto em quinzena subseqUente, a título de
compensação,"
"Art. 459. O pagamento do salârio, qualquer que
seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por
período superior a uma quinzena, salvo no que concerne a
comissões, percentagens e gratificações.
Parâgrafo único. Quando o pagamento houver sido
estipulado por quinzena, deverá ser efetuado, o mais tar·
dar, até o quinto dia útil da quinzena subseqUente à vencida. Quando houver sido estipulado por semana, deve ser
efetuudo até o segundo dia útil."
"Art. 478. A indenização devida pela rescisão de
contrato de trabalho por prazo indeterminado será de
importância equivalente a duas quinzenas de remuneraçüo
por ano de serviço efetivo, ou por ano e fração igual ou su·
pcrior a seis meses.

.................................... ' ......... '

"Art. 487 .................................... .
•••• ' •••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••• "

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 74, DE 1979
Introduz nlterações na Consolidação das Leis do
Trabalho, pura o nm de substituir a forma mensul de pagn·
mento de suhírlo pelo formo qulnzenul.
O Congresso Nucionnl decreta:
..

1

dus Leis do Tn1bnlho

pa~sa

a vigorar

•••

II -trinta dias aos que perceberem por quinzena, ou
que tenham mais de doze meses de serviços nu empresa.
••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••

Art. 2• Sem qualquer prejuízo puru os direitos dos emprc·
gados, i: substituída, na Consolidaçno dus Leis do Trubulho c nas
demais leis discirlinadoras de relações de trabalho, a forma de paga·
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Art. 3• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições cm contrúrio.
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mês subseqUente ao vencido, Quando houver sido estipulado por
quinzena ou semana, deve ser efetuado até o quinto dia.

Justificação
Em virtude da atual Consolidação das Leis do Trabalho, a
quase totalidade dos empregados regidos pela legislação trabalhista
percebe seus salários mensalmente, o que lhes causa sérios prejuízos,
em decorrência do período inflacionário que a tantos anos perdura
no Brasil.
üe fato, C muito mais razotlvei que os assalanados tenham à
disposição recursos provenientes de seu trabalho a cada quinze dias,
a fim de enfrentar as despesas indispensáveis à sua subsistência e de
suas famílias.
Pelo sistema atualmente implantado na maioria das empresas,
os salários recebidos pelos trabalhadores a cada período de trinta
dias perdem parcela substancial de seu valor, cm conseqUência do
aumento do custo de vida e da notável depreciação da moeda corrente no País.
Aliás, na maioria das nações, o pagamento de salários í: efetuado quinzenalmente, sendo que nos Estados Unidos esse pagamento í:
promovido a cada semana.
Nesse contexto, preconizamos alterações na Consolidação das
Leis do Trabalho, determinando que os salários dos trabalhadores
deverão ser pagos a cada quinze dias.
A medida, a nosso ver, não trará maiores ónus às empresas, que
deverão apenas adaptar-se ao novo sistema de pagamentos e trará
enormes benefícios aos assalariados.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1979.- Nelson Carneiro.
LEGISLA ÇÀ O CITA DA
DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943
Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 64. O salário-hora, no caso do empregado mensalista,
será obtido dividindo-se o salário mensal correspondente à duração
do trabalho, a que se refere o art. 58, por 30 vezes o número de
horas dessa duração. (")
Parágrafo único. Sendo o número de dias inferior a 30, adotarse-á para o cálculo em lugar desse número, o de dias de trabalho por
mês.

Art. 78. Quando o salário for ajustado por empreitada, ou
convencionado por tarefa ou peça, será garantida ao trabalhador
uma remuneração diária nunca inferior à do salário mínimo por dia
normal da região, zona ou subzona.
Parágrafo único. Quando o salário minimo mensal do empregado a comissão ou que tenha direito a percentagem for integrado
por parte fixa c parte variá 'lei, scr-lhe-á sempre garantido o salário
miníma, vedado qualquer desconto em mês subseqUente a título de
compensação.

Art. 478. A indenização devida pela rescisão de contrato por
prazo indeterminado será de um mês de remuneração por uno de
serviço efetivo, ou por ano c fraçào igual ou superior a seis meses.

CAPITULO VI
Do Aviso Prévio
Art. 487. Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato, deverá avisar a outra da sua
resolução, com a antecedência mínima de:("')
I - oito dias, se o pagamento for efetuado por semana ou
tempo inferior;
.
11 -trinta dias aos que perceberem por quinzena ou mós, ou
que tenham mais de doze meses de serviço na empresa.

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

(Às Comissões de Consrituição e Justiça, de Legislação
Social e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O projeto lido será publicado e despachado às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Presidência comunica
ao Plenário que, devido ao adiantado da hora, determinou o cancelamento da sessão conjunta convocada para hoje, às 19 horas.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Através da Mensagem
n• 46, de 1979-CN, o Senhor Presidente da República submete à de·
liberação do Congresso Nacional o Projeto de Lei n• 5, de 1979-CN,
que cria a Auditoria da 12• Circunscrição Judiciária Militar, e dá ou·
tras providências.
Para a leitura da matéria, fica convocada sessão conjunta a
realizar-se amanhã, às li horas, no plenário da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer n• 57, de 1979,
da Comissilo de Constituição e Justiça, negando a licença
solicitada pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal,
através do Ofício n• 154, de 1979, para o prosseguimento
da Açào Penal Privada proposta por Aluizio Alves contra o
Senador Dinarte Mariz.
Em discussão o parecer.
O Sr. Evandro Carreira (M DB- AM)- Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Evandro Carreira, para discutir o parecer.
O SR. EVtiNDRO CARREIRA PRONUNCIA DIS·
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERti PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O Sr. ltumur Franco (M DB - MG) - Sr. Presidente, peço a
palavra.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao
Art. 459. O pagamento do salário, qualquer que seja a nobre Senador Jtumar Franco, para discutir o parecer.
modalidade do trabalho, nilo deve ser estipulado por periodo
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Para discutir o pare·
superior u um mês, salvo no que concerne u comissões, percentagens
cer. Sem rcvisflo do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
e grutificações.
Creio que serú a primeira YCZ, cm quatro anos, que vou discar·
Parl•grafo único. Quando o pagamento houver sido estipuladar do meu
· • de
'
··
do por mês,
' ser ·
o ·
uté o ' ·
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C1rrc:ira. porque vou votur favorúvcl. Vou votar favorúvcl num as~
pccto. O Senador Dinarte Mariz. numa cana enviada ;:10 Prcsidcntc:
da Comissi'io dc: Constituição c Justiça, pede que scju concedida essa
!iccnç:1. Ntto vc:jo como se feriria a imunidade parl:.nncntur, quundo é
o próprio Sc:nador que pede licença para ser processado. Nrto cstú cm
jogo o Pt~rlamc:nto, nrw c:stú em jogo a imunidade parlamentar da tri~
huna, ocupado pelo nobre Senador Dinarte Muriz ou por um outro
Senador: nno c:stú cm jogo protecüo da imunidadc: c:m rclaçr10 ao Po~
der Lc:gislut1vo. Convc:rsamos com o nubrc: ScmLJuL Din~1fh.: ~"1ariz.
que conlirma o sc:u desejo de que o Senado dC:: esta lil.:ençu.
Quero dc:dantr, Sr. Prc:sidcntc, que darei o mc:u voto favorúvc:J.
considerando que o nobn: Sc:nudor Dinartc Mariz dc:scj:.1 esta Jiccnç:1
c: que S. Ex". com altivcl c coragem, me comunicou, sua vontade,
neste instante: votarei favorável.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Desejo prestar um cscla·
recimcnto à Casa, sobretudo depois de ter ouvido o nosso ilustn:
colega, o nobre Senador Itamar Franco, que, rcitcradamc:ntc, disse
que irá votar a favor, querendo referir~se à licença.
Quem der a licença, deve votar Nào. isto é, votará contra, c não
a favor. Não é censura alguma a S. Ex• l:. apenas para esclarecer
aos Srs. Senadores como cada um deverá votar.
O que está em discussão e posteriormente será votado, é o purecer da Comissão, negando a licença. Quem votar Sim, nega a
licença, aprovando o parecer.
Continua em discussüo o parecer.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo u palavra ao
nobre Senador Jarbas Passarinho, para discutir o parecer.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA. Para dis·
cutir o parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Sr..
Senadores:
Acabo de ouvir a declaração prévia de voto do ilustre Senador
Itamar Franco. Apenas gostaria de chamar a atenção do nosso
nobre colega para um aspecto do probclma que acaba de ser cscla·
recido pelo Sr. Presidente quanto à mecânica de voto, mas não
quanto à substância em si.
O Relator, ao analisar o problema, jurista também que é, de·
clara, em primeiro lugar, que não cabe a nenhum de nós, enquanto
pessoa, abdicar daquilo que não nos pertence, mas, sim, ao Con·
gresso Nacional.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Muito bem!
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Em
segundo lugar, o processo origina-se de um ato praticado nu tribunu
da Casa. E i: esta a razão pela qual o nobre Senador Aloysio Chaves
declara que, mais do que nunca, isso caracteriza exatamente a irres~
ponsabilidade c a inviolabilidade do mandato. Então, quando o meu
ilustre colega por Minas Gerais, que sabe do meu apreço por ele, de·
clara que votaria porque o Senador está de acordo cm ser proccs·
sado, leva-me ao mesmo pensamento que eu tive originalmente.
Também era meu desejo, inicialmente, atender à manifestação
expressa e reiterada do Senador pelo Rio Grande do Norte, cuja
sinceridade eu conheço c que, portanto, não coloco cm dúvida. Mas,
cu, pessoalmente, me rendi aos argumentos apresentados pela Co·
missão de Constituição c Justiça, que aprovou, por unanimidade, o
parecer do Relator.
Era apenas este acréscimo, este adenda que queria fazer, parti·
cularmente endereçado ao Senador Itamar Franco.
O Sr. ltumur Franco (MDB- MG)- Permite V. Ex•'? Es·
tamos nu fase de discussão e creio que o aparte será permitido, desde
que V. Ex• concorde.
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O Sr. Itamar Franco (M DB- MG)- Eu conversei há pouco
com o nobre Senador Dinartc Mariz. Eminente Senador Jarbas
Passurinho, ninguém mais do que eu sabe, aprendi isso sobretudo no
meu Estado, o quanto vale a imunidade parlamentar, o quanto o
Legislativo precisa ser protegido, sobretudo em regimes fechados c
autoritários. Mas aprendi também, Senador Jarbas Passarinho, uma
coisa importante. Sendo cidadão comum, aprendi que, muitas ve?.es,
pode um parlamentar ocupar a tribuna da Câmara ou do Senadonão ~:;teu diz::ndo que seja '!Stt: n r.m;n- c atacar indevidamente um
pobre cidadão que não tem mandato, ou que já teve mandato, c
escondido atrás de uma imunidade parlamentar, um cidadi10 do
interior de Minas Gerais ou do interior do Pnrá, vendo-se acusado
injustamente, ter que esperar 4, 20 anos, ou mais, nté que a perda da
imunidade parlamentar permita o processo.
Eu nr10 entendo, Senador Jarbas Passarinho, que a imunidade
parlamentar dcv;:1 ser garantida cm determinados casos, principal~
mente, isto que é irnportantc:, quando ~ o próprio Senador que abre
müo dessa imunidade, num caso que ele deseja, perante o maior tribunal do P~lis, provar aquilo que acha deva provar. i: a ruzrw do nu:u
voto. Pode ser até que cu mc: contraponha, inclusive como o fiz pclu
prímeíra vez m:st:1 Casa, ao meu querido companheiro, Senador
Evandro Carrcir:L E que a minha consciC::nci:t, aquela consciência
que tem o cspírito de se perceber a si mesmo, neste instante me obriga~~ dar esse voto. Vou votar contra o parecer da Comissf10 de Constituição c Justiça, ciente c conscit:ntc de quc um dia possa voltar a ser
- quc: a vida pUblica a isso nos conduz- um simplc~ ddadUo c nüo
ter como processar um Deputado ou Senador que me venha caluniar.
Quantos c quantos homens públicos neste Pais süo caluniados c não
térn o direito de defesa'? V. Ex• mesmo lcmbrav~1 isto ontem à noite.
O SR. JARRAS I'ASSARINHO (ARENA- Pt\)- Nobre Se·
nador Itamar Franco, naturalmente teria que interpretar o aparte de
V. Ex• em dois ângulos. Um, desde Jogo, respeitaria o voto de V. Ex•
quando V. Ex• diz, como disse há pouco, que acha que deve julgar cada C<ISO. i: um argumento irrespondível. Mas, quando V, Ex~
se arrima, para esta decisão, na manifestação de parlamentar, ó que
acho lluc V. Ex• ignora, ejú deliberadamente, o parecer da Comis~
sf1o de Constituiçr1o c Justiça. Evidentemente, é um direito nosso o
que não signilica que sejamos obrigados a seguir escrupulosanH·nte o
que u Comissão de Constituição e Justiça diz. Em regra, assim ugi~
mos. Mas há um fato que me perturba. Ê que o Partido de V. Ex•.
cm grande purte, c vozes até então inaudivcis do meu Punido,
mostraram·sc contrárias às limitações do duplo estatuto da inviola·
bilidade e das responsabilidades do mandato. Isso durou até há bem
pouco tempo. A mim me parece exatamentc que V. Ex• estaria defcn·
dcndo ontem aquele .\·tatus quo ame, quc cru o caso de submeter a
processo, independentemente de concessão da Cãmura corrcspon~
dente, os crimes considcmdos de calúnia c de injúria.
Mas ê tão precária a defesa do parlamentar, ele fica ti10 cxpos·
to, especialmente quando ê um homem de oposição - c ai quando
falo cm oposiçào vou do município no campo federal. O argumento
de V. Ex• nüo chegu a me comover. por uma razão muito simples: é
4uc me lembro de uma expressão de um hom~m pitoresco que, certa
vez, disse esta frase que jamais esqueci: "Não se pode culpar a vas·
soura pelo existência do lixo". Enti\o, não é pela razüo de que alguém
possa se servir da tribuna para caluniar, delibcradumcntc, um ho~
mem comum que vumos proporcionar, amanhã também, u oportuni~
dadc aos poderosos, a titulo de cobrar supostas injúrias, promover,
ao menos, ao constrangimento os parlamcntures que estão no exerci~
do do seu mLlndato. Nós ni\o defenderíamos, por exemplo, se se vol~
lasse a uma inviolabilidade c a uma irresponsabilidade total, pcssous
que praticassem crimes de sangue c se abrigassem no mandato.
Mas aquilo que tiver sido, prom1nciado da tribuna desta Cusu, como
da tribuna de qualquer casa de legislativo cm funçito do mandato, u
minha condu tu, quero, desde logo, cxprcss{t·ln como regra. Ca de rcs·
pcitur escrupulosamente c negar u concessão. (Pulmas.)
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O Sr. llumal' Frunco (M DI!- MG)- Permite V. Ex•'!
O SR ..IARIIAS PASSARINHO (ARENA- PA) -Pois n<to.
O Sr.llumur Franco (MDB- MG)- V, Ex• diz que cu wlvcz
nfto tenha as luzes que deveria ter para comovê-lo na minha argumentação ...
O SR. JARIIAS PASSARINHO (ARENA- I'A)- Não se
trata de lut.es. Nfto desejo enveredar por esse cuminho, pois somo~
;unigo:-. c ll~tu LjUt.:nJ pr.:1uliiir 4uc.: Ír;.t:-oc!'l dúbia!'~ nm ir.:vem ao dcscntcmlimento.
O Sr.llamar Franco (M DB- MG)- Esti1 certo. V. E.'' n<w se
comovcu, nc.:m era intcnçf10 minha que se comovessc, i: um direito
qw: lhe assiste.
Mas cu só qucriu pedir u V. Ex• que não extrapolasse, por favor, o meu pensamento, qUt: não me considerasse aqui, neste instante, corno um homem que não defende a irnunidudc do parlamentar
que vai àquela tribuna, sobretudo o parlamentar sofrido da Oposição, que faz críticas ao Governo, e que amanhã tivesse de ser
proccssudo por esse Governo por, daquela ou dessa tribunu, ter feito
determinadas críticas ao Governo ou aos regimes que aí estão, ou os
regimes que virão no futuro neste País, cm absoluto. Não vou longe;
estou querendo, Senador Jarbas Passarinho, c me permite a minha
consciência isso, como parlamentar, talvez sem experiência ou sem o
brilhantismo de outros parlamentares, examinar caso por cuso. E o
que mais ativa o meu voto neste instante, é que é o próprio Senador
que pede isso à sua Casa. Ele não está fugindo à sua responsabilidade, e í: sobre essa responsabilidade que o Senado Federal, nesta
noite, deveria meditar. Não está em jogo a imunidade da Casu; não
está cm jogo o nome do Senado Federal; não está em jogo a açiio
crítica do Governo contra o parlamentar da Oposição ou contra a
Casa; í: o próprio Senador quem pede licença à sua Casa, c o faz de
uma maneira altiva, de uma maneira corajosa, de uma maneira
dircta aos seus pares. Não vejo, Senador Jarbas Passarinho - c
lamento honestamente que não possa convencer V. Ex•. c nem tive
essa intenção- porque votar contra o que diz a minha consciênciu
neste caso, mas também deixar claro a V. Ex•, que jamais irei extrapolar esse rnr,u voto, quando amanhã, naquela tribuna, V. Ex• ou
qualquer um de nós, assumi-la c criticar atas de Governos, do seu
Governo agora, ou do outro Governo do que V. Ex• não venha a
fazer parto, o for processado através das palavras do V. Ex• naquela
tribuna.
O SR. JARIIAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Nobre
Senador Itamar Franco, profiro não prosseguir na discussão, porque
acho que ela daria margem a caminhos vicinais perigosos, e daria
margem tt eu supor que V. Ex.• negará concessiío todu wz qut! se tratar do Governo querendo processar um oposicionista. Quero ser
mais amplo, quero trutur de negar a concessão quando o ~.:rime
impu tudo seja praticado no exercicio pertinente ao munduto.
O Sr. Jtnmur Franco (MDB -

MG) -

Permite V. E.x• um

aparte'!

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Permite
V. Ex• Ouvi-lhe um longo aparte c gostaria de dirigir à sua consci~n
cia o voto do Relator. Por isso, preferiria que nt10 continuússemos a
discussão sobre o ponto de vista pessoal. Hú um fesll:jado Maluf, citado aqui no parecer du nobre Professor Aloysio Chaves. Diz elt.::

isso mesmo, só essa corporação cabe decidir sobre a conveniência ou niio de processo,"
E não iJ pessoa cm si.
Em seguida, o Professor Aloysio Chaves cita Carlos Maximiliano, pura arrimar-se nele no mesmo sentido. E, finalmente, Rui Bar·
bosa.
Em conseqUência, Senador Itamar Franco, quando eu disse que
a interpretação do V. Ex• de que o desejo do parlamentar era o que
o motiVL!Va fundamentalmente, eu quis l'h:1m:tr-lh,· :1 aT~n':iin par:t
este processo. Como V. Ex•, como eu também, como ambos não

somos juristas, eu quis chamar a atenção de V. Ex• para o fato de
que o parlamentar em si não pode abdicar e, então, o simples desejo
dele não deve levar à concessiio. A concessão deve ser levada, aí sim,
segundo o julgamento de V. Ex•, caso a caso, quando se anJiisa. Eu
penso não ter extrapolado o pensamento do V. Ex•
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Se V. Ex• mo permite,
cu tenho o maior respeito, a maior admiração por V. Ex•
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA recíproco.

PA). -

JÕ

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- V. Ex• sabe disso muito
bem. Às vezes, o debate nos conduz a frases talvez soltas, mas não
diz da amizade e do respeito que tenho por V. Ex•
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA reciproco.

PA) -

JÕ

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Mas, Senador Jarbas
Passarinho, eu digo com um certo constrangimento, que assisti nesta
Casa, mal chegado aqui, porque foi presidente de uma Comissão na
qual se julgava o ex-Senador por Pernambuco, Wilson Campos e,
Corno Presidente desta comissão, varava às vezes. com o Senador
Lázaro Barboza, horas e horas da madrugada, no julgamento
daquele caso mal nós chegávamos ao Senado Federal. Assisti, Senador Jarbas Passarinho, e recordo-me vendo ali o Senador Marcos
Freire, pois S. Ex• há de se recordar que pouco antes da votação,
naquele bar ali, alguns parlamentares do MDB conversavam sobre a
votação que nós deveríamos ter em relação ao caso do Senador
Wilson Campos. Pois bem, Senador Jarbas Passarinho, V. Ex•
talvez vá dizer que não há nenhuma correlação entre um caso e
outro, mas veja agora: a Casa, agora, quer se manifestar na defesa
do Senador Dinarte Mariz, não permitindo que a sua imunidade
fique livre para que S. Ex• compareça ao maior tribunal deste País.
Mas naquela manhã de um domingo, o Senado Federal nega v~ licença ao Senador Wilson Camros - í: verdade que nós vivíamos sob
um regime arbitrário - mas pouco depois o Executivo, num uto
violento contra esta Casa, que havia negado a licença ao pocesso
daquele Senador Wilson Campos, o Senado assistia tranqUilamente
ao fato do o Poder Executivo cassar aquele Senador. E eu não vi o
Senado Federal se levantar cm peso contra o ato do Executivo; vi o
Senado Federal baixar a cabeça como nós todos baixamos naquele
dia. (Não apoiado)
O Sr. Marcos Freire (MDB poder da força.

PE) -

Baixamos a

O Sr. lt•mar Franco (MDB- MG)- Baixamos a cubeça.
Eu digo, Senador Marcos Freire, que baixamos poJa maioria daqueles que votaram contra o pedido do Senador Wilson Campos, c o
Governo cassou- niio estou dizendo contra os protestos que nó:-.
"O festejado constitucionalistu SAHID MALUF. tra- fizemos. Mas não vi, como estou assistindo aqui nesta tarde, essa
tando da imunidade no seu "Curso de Direito Constitu- mesma defesa cm rclaçt1o ao mandato. E í: por isso, Senador Jurbas
cional", indaga: "Pode o Parlamentar abrir mão das suas Passarinho, que aceito o pedido do Senador Dinarte M;1riz. c nr1o
imunidades'! ''Ele mesmo dll <1 resposta:
qtu.:ro mnis como V. Ex•, dtbatc c d&m:i o meu voto ~.:ontrl1rio,
":\s imunidadcs parlamentares silo de ordem pública: votando "n~o".
n<'to podem ser renunciadas pelo a~.:usado, mesmo rorquc a
O Sr. L1íznro llurhozn (MDB- GO)- Senador Jnrba' Pus·
arbitrariedade dirigiU:~ l.!ontra um rarlamenlar importa em
V, Ex•
·nm·
~ ·1
~
Por
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O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA prazer.

PA) -
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tempos de antigamente, em que a imunidade era um biombo pura a
prática de ates que comprometiam o decoro da instituição.

O Sr. Lázaro Darboza (M DO- GO)- V. Ex•, na defesa do
seu ponto de vista, que i: a defesa do ponto de vista do próprio rela·
tor da matéria na Comissão de Constituição c Justiça, invocou o
imortal Rui Barbosa. E aquele grande jurista, o homem que tanto
abrilhantou esta Casa, a respeito da imunidade parlnmcntor, dizia
que a imunidade parlamentar acompanhava o parlamentar c era ir·
renunciável; acompanhava de tal forma como a sombra acompanha
o corpo.

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Agradeço
a V. Ex•. porque nem entrei no mérito do problema; cu apenas dava
uma declaração de natureza genérica e tive que travar esse debate
com o Senador Itamar Franco, exatamcnte porque pensei que,
lembrando a S. Ex• que o fundamento da questão não estava no ato
de vontade do Senador, isso estaria solucionado.
Sr. Presidente, renovo apenas a declaração, salientando esta
ênfase a que o Senador Murilo Badaró se referiu. Não se trata de
considerar aqui todos nós intocáveis. Trata-se, isto sim, de assegurar
que nos casos cm que a ação movida contra o parlamentar tenha
sido gerada no exercício do mandato, pelo exercício do mandato c
por açào a ele inerente, o nosso pensamento é que, neste caso, deve
ser mantida a inviolabilidade do parlamentar e a sua irresponsabi·
!idade. (Muito bem!)

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Muito
obrigado, nobre Senador Lázaro Barboza. Eu realmente não preten·
do voltar ao aparte do nobre Senador Itamar Frnaco, não por que
ele não o mereça, mas porque acho mais prudente não insistir na
questão.
Apenas, gostaria de deixar claro aos meus Pares que a minha
posição pessoal não é apriorística, não significa que amanhã, se cu
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao
analisar um caso e concluir que é cabível a concessão, eu não a dê. O
que cu não posso é, nem expor o Congresso, por uma posição dcs· nobre Senador Marcos Freire.
sas, às críticas que realmente caem sobre nós dizendo que nós somos
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE. Para discutir o
uma corporação Esprit de corps e, cm conseqUi:ncia, negamos liccn· parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
ça sempre, nem quero voltar ao penoso episódio que nos dividiu
f: multissecular a luta dos legislativos contra pressões de toda a
nesta casa. Nós tivemos vários votos a favor da concessão da licençu ordem que ele, como poder desarmado, sofre, muitas vezes se suspara condenar o Senador Wilson Campos; portanto, não houve uma tentando apenas no seu poder moral.
posição unânime do Senado, que o Senado depois tivesse que cngulir
Por isso, Sr. Presidente c Srs. Senadores, parece-nos da maior
envergonhado, humilhado e rebaixado ...
importância o parecer da Comissão de Constituição c Justiça, que
O Sr. Paulo Drossard (MDB - RS) - Permite V. Ex• um neste instante está cm apreciação. O Sr. Relator invocou várias autoridades a respeito. E eu gostaria apenas que constasse dos anais
aparte?
desta sessão, em que mais uma vez esta Casa é chamada a se proO SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Pois não.
nunciar sobre o instituto da inviolabilidade parlamentar, a opinião
O Sr. Paulo Drossard (MDD- RS)- Se V, Ex• me permite, de alguém que julgo também autoridade insuspeita no assunto, e que
eu pretendia dizer mais adiante, mas, já que V. Ex• se referiu, cu vou muito honrou, no passado, o Parlamento Nacional. São palavras do
dizer agora que aquele fato que a nós, que estamos na segunda fase Monsenhor Arruda Câmara, Deputado por Pernambuco e que teve
do mandato, diz respeito, porque fomos parte no episódio, não se oportunidade de, hã mais de 20 anos atrás, afirmar magistralmente:
confunde com o caso atual. Aqui se trata de licença pura processar
"Câmara sem inviolabilidade é Câmara inexistente ou
um membro desta Casa, um parlamentar. Naquele caso, era o jul·
Câmara fantasma. Não posso admitir a tese da inviola·
gamento de um fato considerado desonroso.
bilidade relativa. O Deputado é ou não é inviolável."
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Inclusive,
"Sem a inviolabilidade real ou irresponsabilidade ju·
uma cassação por falta de pudor, de decoro.
rídica não há Congressista livre nem Legislativo indepcn·
dente".
O Sr. Paulo Drossard (MDD- RS)- Seria uma decretação de
perda de mandato pela Casa, pelo Senado, cm função de fato ou
"Converter imunidade absoluta em relativa seria anifatos, imputados a alguém. Naquela ocasião o Senado entendeu, por
quilar a liberdade de palavra e de crítica no exercício do
maioria de votos, que tais fatos não estavam provados e, portanto,
Legislativo sob a ameaça permanente de processo".
negou o seu voto para que fosse decretada a perda do mandato.
'
''
Naquele caso, o Senado julgava o mérito.
"Inviolabilidade absoluta é pleonasmo: inviolabili·
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Eu
dade relativa ou violável é contradição. Inviolabilidade só
acrescentaria, se V. Ex• me permite, que o Senado fez isso sabendo
no exercício normal e legitimo do mandato seria uma
cxcresci:ncia, um texto inútil c até ridículo''.
que haveria represália.

... ....... ····················· ................ .

O Sr. Paulo Drossard (MDB- RS)- E, talvez essa ameaça de
represália, já que V. Ex• tocou no assunto, a ameaça de represália
que pairava no ar talvez tenha innuído alguns votos no sentido de
negar.
O Sr. Murllo Dadaró (ARENA- MG)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Pois não.
O Sr. Murllo Duduró (ARENA- MG)- Apenas puru dizer a
V. Ex• que na Comissão de Constituição e Justiça, ontem, quando
deliberamos sobre a matéria, u rcssnlva u que V. Ex' se referiu untes
de conceder o aparte ao Scnudor Puulo Brossard foi feita por vários
componentes duqucla Comissão, inclusive este upartcantc, No exume de caso por caso é que se hú de dar protcçào ao mandato pur·
lamentar, quando no exercício da tribuna, pura que nüo se volte aos

"Se o Congressista se exceder, se injuriar, se caluniar,
se insultar, u Mesa o adverte, pode cussur·lhe a palavra,
cancelar, trechos do seu discurso. Se seu procedimento
chegar ao extremo de se tornar incompat!vel com o decoro
parlamentar, ele pode incorrer nas sanções internas do
urtigo 37, no 11, mais gruvcs, e perder o mandato pelo voto
secreto de 2/3 de seus pares"
,,,

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

"Não posso imaginar Congressista livre no exercício
do seu munduto, Parlamento independente c harmónico
com os outros Poderes, se estes invadirem a esfera dus suus
prerrogativas c das suas funções. Serú, quundo muito, um
Purlamento funtoche à espcru do que possa vir, ou à cata, o
ouvido U cscutn daquilo que possa ser considerudo delito,
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polos outros Poderes, c possa redundar na provocação de
um processo".
"Não posso, hoje como ontem no caso Carlos
Luccrda, concordar com a inviolabilidade relativa, isto é,
inviolabilidade violável. !O inviolável e não é inviolável ao
mesmo tempo. !O inviolável quando convém ao Poder
Executivo c ao Judiciário, quando não convém, é violável.
Isso não é inviolabilidade: isto não é coisa alguma."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, muitas lições já foram escritas a
respdto da matéria c evidentemente que ninguém defende que, para
o exercício da função parlamentar, é preciso injuriar, difamar ou
caluniar. Mas, o próprio Legislativo tem os seus meios de coibir taís
abusos.
Na verdade, vou mais além do que o Senador Jarbus
Passarinho, julgo que a inviolabilidade se aplica. não apenas aos
atas praticados dentro do Congresso Nacional, mas o parlamentar
que detém mandato popular tem o direito, e mais do que o direito,
ele tem o dever de opinar, de discordar, de questionar, de levantar
dúvidas, mesmo quando não possua provas, porque de é o ín·
térprete da vontade coletiva, ele representa, muitas vezes, dúvidas
que não siio apenas dele, pessoa, mas dúvidas da própria coletivídade que ele representa. (Muito bem!)
Portanto, no exercício desse mandato, ele tem o direito e, re·
pito, mais do que o direito, o dever de levantar mesmo suspeições
sobre pessoas, sobre atitudes, sobre comportamentos, sobre medidas
das quais não exista suficiente esclarecimento, não haja ciência plena
e, conseqUentemente, ele poderá, como representante do povo,
levantar suspeições que poderão ató, amanhã, serem comprovadas
inprocedentes, mas, como representante do povo cabe sempre ques·
tionar, questionar e questionar, duvidar, duvidar e duvidar para que
aqueles que se julguem atingidos por versões não verídicas tenham
condições de, através dos próprios porta-vozes do Governo, se for o
caso, no Congresso Nacional, rebater as acusações porventura
existentes. (Muito bem!)
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta nossa posição é,
na verdade, baseada numa convicção muito profunda, a de que
Parlamento im~Jica necessariamente em inviolabilidade do exercício
do mandato dos seus integrantes.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! (Palmas).

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Paulo Brossard.
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tígio, nesta Casa, não precisa que eu diga, cresce a cada instante, tal
a sinceridade das suas opiniões e tal a inteireza com que as externa.
Nilo apenas no seio dos seus companheiros, mas, creio que no seio
de todo o Senado, é S. Ex• um dos Senadores que goza de uma situação especial, senão privilegiada, pelos altos dotes que exornam a
sua personalidade. Não lhe faço favor algum em dizer isto, creio que
toda a Casa adota as palavras q>JC estou a pronunciar. Mas, exatamente porque algumas objeções foram feitas por S. Ex• é que
entendi de meu dever formular, também, algumas observações; em
matéria de imunidade parlamentar, Sr, Presidente, creio que é pre·
ciso se fazer uma distinção fundamental: há imunidade c imunidade.
Há H chamada imunidade de direito material e a chamada imu·
nídadc de direito processual, ou, em outras palavras, há a irresponsabilidade legal o há a inviolabilidade pessoal.
Enquanto a primeira, a imunidade de direito material. ou irrcs·
ponsabilidade legal, ela 6 absoluta, ela é permanente e ela i; definitiva, pelo menos em regra - niio me refiro a uma exceçào aberta ao
texto atual. Não preciso dizer à Casa o que penso dr:sscs textos que
andam por ai, mas u regra i: cstu: o caráter permanente, definitivo e
absoluto da imunidade de dirt:ito material, e o carâter trans.itório, e
o caráter relativo da chamada imunidade de direito processual ou
inviolabilidade pessoal. Relativamente à primeira, nem a Câmara
pode dispor- Câmara no sentido de Assembléia, Câmara, Senado,
Parlamento- quer dizer, nem o Parlamento pode dispor dela exatamente porque é absoluta. Quanto à imunidade de direito processual,
essa é relativa e transitória; por ser relativa o Parlamento pode
dispor dela e por ser transitória, terminado o mandato, a ação que
não se tenha instaurado pode ser instaurada. De modo que essa distinção é fundamental para que a questão possa ser examinada com
muita tranqUilidade em termos absolutamente impessoais. Relativamente à primeira, a imunidade de direito material, exatamente
porque ela é absoluta, permanente, indisponível, a sua interpretação
-ensinam os autores- deve ser feita com largueza. Relativamente
à segunda, a processual, ja os autores ensinam que ela deve ser inter~
pretada de forma estrita.
Fala-se que o Parlamentar interessado - cujo nome não interessa neste debate - abre mão da imunidade, solicita mesmo '
vénia da sua Câmara para que possa ser processado, a fim de que
em juizo, como cidadão comum, possa reafirmar e provar as sua·
opiniões. S. Ex• não tem o direito de fazer isso, não tem o direitc
porque niio está no seu patrimônio dispor ou não dispor (Muitc
bem! Muito bem!), pedir ou não pedir. Está acima da sua individua
Iidade, não lhe pertence a prerrogativa porque se trata de uma prer
rogativa e não de um direito. Trata-se de uma prerrogativa institu
cional e não se trata de um privil~gio pessoal, e porque não se tratr
de um privilégio pessoal e porque não se trata de um direito indi
vidual, S. Ex• não tem o direito de abrir mão daquilo que lhe nãc
pertence. (Muito bem! Muito bem!) Não tem o direito de dispo.
daquilo que não é seu. Essa é a questão.

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. Para discutir o parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Devo começar pedindo desculpas il Casa e a V. Ex• por não
estar preparado para discutir a matéria como ela exigiu fosse discutida. Tendo chegado ontem a Brasília, somente agora, neste instante, me foi dado vir até este plenário, porque tive a minha camiO Sr. hamar Franco (MDB- MG. Com assentimento do ora
nhada sucessivamente embargada por problemas, por questões que
dor.)- Nobre Senador Paulo Brossard, meu prezado Líder, preza
me impediram materialmente de vir até este plenário.
Encontrei entre os meus papéis o parecer do nobre Senador do companheiro e amigo. Primeiramente para agradecer as palavra:
Aloysio Chaves, que teve a delicadeza de me enviur- suponho que carinhosas de V. Ex• para com seu liderado.
untes da rcuniüo du Comissiio de Constituição e Justiça- para que
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - E que sã•
eu pudesse tomar conhecimento daquele parecer, com tempo, lê-lo, merecidas.
meditar sobre ele, renetir e tomar uma posição. Mas devo dizer que
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Muito obrigado, nobr
uté o presente momento não me foi dado sequer passar os olhos no
aludido trabalho; de modo que não poderei fazer rcfcréncia u esse Senador Paulo Brossard. Evidentemente, não sou jurista, par
parecer, ainda que distinguido pela delicadeza do seu autor, por este lamentar de apenas quatro anos nesta Casa, mas guardo do me,
motivo. Devo c quero me penitenciar perante o Senado por este fato. Estado uma fidolidade muito grande aos princípios democrático:
Mas, Sr. Presidente e Srs. Scnudorcs, com este pedido dc des· porque assim fui educado desde a minha infüncia, fideliáade ao
culpas inicial, queria fazer duas ou três considerações sobre esse pro· princípios que aqui nesta Casa sempre dizia o grande Senado
hlema, tendo cm vista, princip<llmentc, o que foi aqui li itu no curso Milton Campos. Mas, niio posso concordar, nobre Senador,
dos dehatcs, tendo t!nl vista particulmmcntc as considcruçõcs feitas evidcntcnlcntc niio tenho argumcntaçiio jurídica para discordar d
pelo nohre St:nador Itamar Franco, que aqui r~:prt:st!nta, com brilho V. E:(•, niio as tenho, mas apcnus uma argumentação de orde1
Dr,-. '
'
'
,..,
'
'
de um
que estú aqui, como disse, hú ap~:n;.1s qu:~tr
1
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anos neste Parlamento, quando V. Ex• disse que não est:l acima da
sua individualidade, do parlamentar renunciar ao direito da sua imunidade; individualidade qt· · tem que ser respcitnda, se cu assomar
àquela tribuna neste instante i: renunciar ao meu mandato, que me
foi conferido pelo povo. Se neste instante eu chegasse aqui c
renunciasse ao mandato que me foi dado por muitos mineiros, c por
isso aqui cheguei, a minha individualidade teria de ser respeitada;
porqu(! cu posso neste instante renunciar ao meu mandato ...

O SR. PAULO BROSSARD (MDB alguma.

RS) - Sem dúvida

Agora aqui, neste momento, o Senado cstú chamado a pronunciar-se sobre um caso concreto c determinado. Isto~ qu'c cu gostaria de acentuar, para estabelecer a devida diferença entre o l.jUC nm
cabe decidir agora c aquilo que houvt:, cm outros tcmpm.. bta era a
ohservaçilo que me parecia importante fazer.

O Sr. Jarhas Passarinho (ARENA permite'!

PA) -

V. Ex• me

O SR. PAULO DROSSARD (MDB- RS)- Tenho a honra
de ouvir o nobre Senador Jarbas Passarinho.

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- As últimas pai<!·
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- ... c se assim o r,zesse, o vras de V. Ex•, praticamente, tornariam inútil o meu aparte. Mas,
milhão e quatrocentos mil mineiros que mandaram aqui para esta cerno o nobre Senador Itamar Franco me deu a honra de uma citaCasa cm 1974. Então, o respeito à minha individualidade é o que cu ção pessoal, quando disse que as vozes que agora vé defendendo, c
quero, c é respeitando essa individualidade, que cu, procurado pelo como somente eu, pela minha Bancada, até aqui, havia me referido
Senador Dinartc Mariz, entendo e continuo cntcndcno que o olhei cm torno de mim, r,z um giro de horizonte c tinha certeza de
Senado lhe devia dar o direito de, perante o Supremo Tribunal Fc· que não poderia partir essa agressão do Senador llamar Franco a
dera!, provar o que ele pretende provar c que a Casa provavelmente mim. Primeiro, porque, como V. Ex• salientou, precisamente, cada
vai·lhc negar. f: muito bonito estarmos assistindo hoje, aqui, um deve assumir a responsabilidade histórica que deve ter. Ao Presobretudo partindo de certas vozes desta Casa, à defesa da imunida- sidente da República, que estava munido de um ato de exccção, com
de, à defesa do Parlamento, mas durante muitos unos, Senador Jar- indiscutível arbitrio pessoal, coube assumir a responsabilidade das
bas Passarinho, assistimos a cassações de mandatos aqui no Parla- cnssações que fez. Como disse V. Ex•, ainda há pouco, nfLo foi ouvi·
mento nacional. Eu me recordo quando da cassação do Deputado do e não foi parte nesse processo o Parlamento brasileiro. Se houvesNadyr Rosscti, porque cu lá estava, e vi as lágrimas nos olhos da- se algum gesto que pudesse caracterizar, mais r,rmementc, dentro do
quele homem que não fez nada para ser cassado; quando foi cassado Parlamento, uma condenação, além dos discursos que normalmente
o Líder da Câmara dos Deputados e tantos outros companheiros a Oposiçllo fez, seria, evidentemente:, a renúncia de cada um. Isto
nossos que foram cassados c sequer souberam porque o foram, c, não havendo, no meu entender, o que houve foi a aceitaç5o plcnu da
ainda outro dia, aqui no Senado Federal, eu defendia o ex-Reitor da tese que V. Ex• acabou de levantar. Não fomos parte, enquanto LeUniversidade Federal de Minas Gerais, o Prof. Gerson Bonson. que gi>lativo. Sobre nós, da Maioria, naturalmente, coube a coteve o seu ato publicado sem a assinatura do Ministro da Educação rcsponsabilidade do ato, uma vez que apoiávamos o Presidente da
de então, Tarso Outra, que mesmo pedindo que fosse vcrir,cado, República. f: apenas uma questão de der,nir responsabilidades.
porque a sua assinatura não constava naquele ato, publicado no
Diário Oficial apenas com o seu nome datilografado. f: baseado
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Sr. Presidente,
nisso, Senador Paulo Brossard, é com esse sentimento no coraçilo e continuo, para fazer uma pequena referência de caráter pessoal. Se
na minha consciência, como disse, consciéncia qut: aprendi no meu não foi o primeiro, foi um dos primeiros parecert:s que me coube
colégio secundário na minha cidade de Juiz de Fora, consciência que emitir, na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul. Quando,
tom o poder do espírito de se perceber a si mesmo, que cu entendo pela primeira vez, fui eleito Deputado Estadual; foi cxutamcntc acerque a individualidade do Senador Dinarte Mariz deva ser respeitada. ca de um pedido de licença para processar um Deputado. Exarei um
longo parecer, discutindo o problema e concluindo pela concessão
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- O nobre Se- da licença. A Comissão de Constituição e Justiça adotou, por unaninador Itamar Franco lembrou o nome de Milton Campos. Se cu esti- midade, o parecer. E o Plenário da Assembléia, por larga maioria,
vesse preparado para discutir este assunto, eu teria trazido a voz de em votação secreta, concedeu a licença. Por quê? Porque se tratava
Milton Campos, exatamente no sentido cm que estou a pronunciar ... de fatos. Os fatos que eram imputados ao parlamentar, cuja licença
era requerida para o devido processo, eram fatos que estavam der,.
O Sr. Itumar Franco (MDB- MG)- Em outros casos, talvez, nidos no Código Penal como delitos comuns. Mas, não apenas isto.
neste caso o Senador Milton Campos não estaria ... (inaudível).
Eram delitos que nada tinham a ver com a manifestação do penO SR. PAULO BROSSARD (MDB- MG)- Eu traria a li- samento. Nada. Eram delitos praticados ao tempo em que o parção sempre magistral do grande mineiro que tanto honrou esta Casa lumentar não era parlamentar. A consideraçüu dcrraddra era que
nada indicava que a Justiça estadual não fosse is(!nta para julgar,
t: a Câmart, o Governo do seu Estado, como o Ministério da JustitranqUilamente, aquela pessoa.
ça, e como honraria qualquer posto que ocupasse.
De modo que eu nilo encontrava nenhuma razão superior para
O Sr. Jarhus Passarinho (ARENA - PA) - V. Ex• me
n~:gar a autorização para a instauraçilo do proct:sso penal. Por qu(:'!
permite?
Porque se cuidava de uma imunidude de direito processual e não de
direito material; porque se tratava de delitos que, se existentes, nadu
O SR. PAULO DROSSARD (MDB- RS)- Exatamcntc nes- tinham a ver com n deputação - ubsolutamente nada. Teriam sido
te sentido, como neste sentido seria a lição de um Prado Kclly, seria cometidas em tempo em que a pessoa não era parlamentar.
a lição de um Oswaldo Trigueiro, seria a lição de um Aliomar BalePor lim, ninguém punhu dúvida acerca da isenção, da integridaw
eiro, seria a liçilo de um Gulloup, pura ficar apenas nos nomes que
de,
da
imparcialidude da Justiça. De modo que, entendi cu, como
mais ilustraram o Parlamento brasileiro, ao longo da sua história.
Agora, o eminente colega, representante por Minas Gerais, Relator, que a Assembléia ni1o podia deixar de conceder a licença a
lembrou fatos aqui ocorridos que envolveram individualidades que ningu6m. Assim entendeu a Comissão, por ununimidndc, c assim ~.:n
foram expulsas niío apenas do Pnrlamenta, mas du vida nacional, da tcndeu u Assembléia, por grunde maioria.
Diga-se de passagem, que a uçUo pcmd foi im.tuurada c o Parvida cívica, sem qualquer apreciação purlamcntar. Mas isso, sem
dúvida alguma, s;"1o casos teratológicos, de uma situaçiHl absnlu- lamentar foi ahsolvido. Agora, aqui, Sr. Presidente, trata-~·a: dr.:
tamcntc :môrnala, totalmcntc ajuridku. E exatamentc por isto nú:-. assertivas que teriam ou não teriam, cm tese, carúlcr dclituo:-.u.
rei tas, onde'? Feitas da tribuna parlamentar.
sl!rnprc protestamos contra elas.

Ahtll dt• 19'1tJ
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Sr. Presidente, que l!\a~ for01m feitas <lO tcmpo t!m que a
outnrg,ada dizia l·xprcssamcnte que era pos~ivel pro~.:cssar o
Parlamentar por injúria, difamaçfw ou calúnia, que srto os único~ delitos que~~ imunidade de direito material protege, porqut! nüo protcg.c nutras.
E, por isso mesmo, aquela cláusula constante du cart<1 outorgalia dizia, numa frase, c desdizia na outra, porque não hú imunidade
para outras figuras dclituoso.ts ou cm rclaçrto a outms !igurus dclituo~as qut: nfto sejam a injl1ría, a difamuçrw c a calúnia.
E. desde o instantt:, Sr. Prcsidt:ntc, cm que u carta dos três Ministros militares dizia, que. 'os Deputados c os Scnadort:s são inviolúvcis, no exercício do mandato, por suas opiniões, palavras c votos,
salvo nos casos de injúria. difamaçfta c calúnia ... " dizia c dt:sdizia,
alirm;tv~l c neg:tva. Porque a imunidade, a irresponsabilidade lt:gal. a
imunidade de Uirdto material diz respeito única c exclusivamente u
quê? Aos chamados delitos Ue opinião ou aquilo que pode ser teoricamente delito dt: opinião.
Quer diz~r. se um P.arlam~ntar na tribumt, pratico\ utn homicídio, desfecha um tiro du tribuna. aqui, nesta Casa, ele não c~tú coberto pclu imunidude de direito material; estará pela imunidade de direito pro~.:cs~ual. Mus, de direito matt:rial nf10, porque, esta só diz rcspt:ito a pul<.tvrus, opiniões t: votos, qur;r dizer, u manifestuçõcs de pt:n·
sarnento que, tcoricamcntt:, abstratamcntc podem conligurar um dclitll de opinifto. Quer dizer: injúria, difamação ou calúnia, nenhum
llUtro. Agora, aquela Carta, evidentemtntc, uutorizaria que por palavras. opiniões ou votos emitidos no pleno ext:rcício do mandato, um
parl~tmcnt~lr podt: ser rroccssado, porque cl:.t dizia c desdizia: ela :ts·
segurava c nt:gava. Agora, aqui, neste ponto, estamos, cm primeiro
lug~tr, diante de uma nova lei que rt:cstubc\cccu, pelo menos ncstu
purte, u inviolubilidade, a irresponsabilidade legal, u imunidade, porllUe o tc.\lO hojt: cm vigor diz cxatamcnte isto: "que os Depu tudo~ e
Senadores s;1o inviolâvcis, no t:xercício do mand<J.IO, por suas opinilH!S, palavras c votos". Há uqui uma c\{tusula. há uma re,salva, há
Lllmt restrição, há um;1 limitação, qut: t: delirante: "salvo no caso de
~.:rime contra a Segurança Nacional". Mas, teve o bom st:nso de rcti·
r<.tr. peJo mc:nos, aquilo que reprovaria um calouro cm qualquer F"a~.:uldudc de Dirt:ito, que cri.l o que dizia o tl:xto anterior: "salvo nos
casos dt: injúria, calúnia, difamação", Porqut: cm outros não pode
existir imunidade c tumbi:m não cabe. Enlllo, uma situação aluai,
uma situa~rto Jegnl c 01tual, e uma situação de fato anterior. Eu nr10
daria meu voto jamais, fosse quem fosse, se tratasse do que tratasse,
p:.1ra processar ulguém, por juizo, ainda que injusto, ainda que condt:núvel. cm função de uma Carta, como essa, que ncguvu substttn·
cialmentc a imunidade parhm1entar. De rnais a mais, estamos dccir.lindo um<t questão cm face do Direito vigente. E, o Direito vigcntt:
diz que os Deputados e Senadores são inviolávcis, no exercício do
seu nmnllato, por paluvras, votos c opiniões. De modo que, hojt:, não
posso me rt:portar u um texto que era incongruente, que brigava consigo mesmo, que alirmav01 c neguva. Um tt:Xto que se excluía c sedestruía, sob a alcgaçllo de que o fato ocorreu àquele tempo. /\cho que
nJo tenho o direito. Com estas declarações, que cvidcntcm~:ntc, pela
naturr.:zu do assunto, nr10 comprometem o voto dos meus companheiros de Bancada. Cada qual é o Juiz numa qut:stào dcsUI nature·
~.:arta

1

Por cst;.ts r:.1zões, cxtt:rno o meu ponto dt: vista, dizt:ndo e."iplicitnmcntc :tquilo que r.:stú implícito. Se t1manhà, por dt:svr.:ntura nossa,
alguém desta Ctsa pratic;.1r um ddito que nUa diga respeito ao exercido do mandato, seja ele qual ror aí, o Senudo tem toda a liberdade
p:mt cx~1111inar o cabimento, a pn1priedade, a conveniência dt: se dar
cst~l licença. Hú casos, dig:.1mos ussim, cm que a autoriu é inequívoca
c in~.:ontcstúvcl. Pode ser até contestúvd. Hú cusos cm que a própria
a11toria cstú cJl\'olta cm dúvidas. t\ Cftmaru, o SenmJo hú Ue apreciar,
caso a ~.:asn, as cin.:unstoincias, como h(l de :~prcciar o momento, par·
lindo da naturc1.a llll fato.
Vamos admitir um crime contra o patrimõnio. N1\o hú por que,
invr
que alguém
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seja rrocc~sado por utn crime desta naturez:.t de yuc ~~ja acusado.
1\gllra, por opinil1es. por palavra!-, por votos, cxarados no pleno
exercido do mandato, a interprctaçUo. no meu modo de ver, deve ser
<unri<J. ple1w, não vou Uizer deva st:r liberal, porqut: me parece que
nrw lica hem a palavr~t ui, mas deve, digamo!'~ a!i!iim, ser ft:itu de forma e.xtensiv:L E esta Í! a liçr10 dos mestrt:s d:.t matéria. Já se não aplica, qu;tndo se trata de imunidade mt:ramente processual.

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Permite um aparte'!
O SR. I'AULU llROSSARD (MDB- RS)- Jú estava encerrando, mas nr1o hú nr.:nhuma maneira melhor par:t encerrar. senão
através da pak1vr:t de V Ex•
·
O Sr. E•andro Carreiru (MDB - AM) - Meu ilustre Líder,
permita-me divergir da sua opinião quanto a essa restriçilo a direito
patrimonial, ao insulto patrimonial,. ..
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Foi apenas um
exemplo.
O Sr. E•andro Carreira (MDB- AM)- ... porq~e ficaríamos
sujeitos a um arranjo, a uma maquinação. Qualquer um de nós
poderia ficar à mercê de uma sutileza, um artificio, impingindo-nos
culpabilidade por insulto patrimonial. Portanto, acho que a imunidade deve ser total, plena e absoluta.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Quando falei em
delito de natureza patrimonial, dei apenas um exemplo. Poderia dar
muitos outros. Mas, apenas me referi a este como algo a caracterizar
a nenhuma relação com o exercício do mandato. Mas ainda em relação a este hipotético delito, a Câmara ou o Senado deve examinar a
circunstância, a seriedade, aquele mínimo de credibilidade que possa
ter o discurso acusatório, a peça inquisitorial, no sentido processual.
Creio, Sr. Presidente, que ocupei por tempo demasiado a atenção do Senado para discutir assunto tão conhecido e que o Senado,
evidentemente, há de resolver e decidir com a sua alta c proverbial
sabedoria. (Muito bem! Palmas.)
O Sr. Dinarte Mariz (ARENA- RN)- Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Dinarle Mariz.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Sr. Presidente
c Srs. Senu.dorcs, esta Casa conht:ce minha atitude sobre o caso
presente. Estando em jogo o meu nome, quero comunicar que vou
me retirar.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Continua cm discussão o
parecer. (Pausa.)
Não havendo mais quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Passa-se à votação, que será secreta.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à \'otaçào pelo registro eJetrônico dos

\'O

tos.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Aprovaram o parecer da
Comissão de Constituição c Justiça 35 Srs. Senadores; rejeitaramno, 3 Srs. Senadores.
Negada, portanto, a licença solicitada pelo Supremo Tribunal
FederaL A Presidência fará a devida comunicação àquela Corte de
Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Sr. Senador Franco
Montare enviou a Mesa projeto cuja trumitaçiio, de ucordo com o
disposto no arl. 259, III, u, 3, do Rcg\menlo Interno, deve ter inicio
nu Hora do Expediente.
A proposiçiio scrú anunciada na próxima scssrto.

IOIK
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nada mais havomlo que
trutar, vou encerrar u sessão, designando para a ordinúria de
amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 89, de 1979, do
Senador Henrique Santillo, solicitando o desarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado n' 131, de 1975, do Senador Vasconcelos Torres, que inclui a dona-de-casa entre os segurados facultativos da Previdência Social.

-2Discussfw, c:n1 turno único, do Projc:to de Rcsoluçfw n~-' 9, de
PJ79 (upn:sc.:ntado pela Comissfw de Economia como conclusfto de
seu Parecer fll1 36, de 1979), que autoriza u Prcfdtura Municipal de
Cuhat:to (SP) a elevar cm Cr~ 179.75\.llllll,llll (cento c setenta c novo
milhlH!S, setcccntos c cinqUenta c um mil cruzeiros) o montant~.: de
~ua dívida consolidada interna, tendo
PARECER, sob n• 37, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça,,pc\a constitucionalidade c juridicidad~.: com voto vencido dos Senadores Nelson Carneiro, Tancrcdll
Neves c Hugo Ramos.

-3Discussrw. cm turno lmico, do Projeto de Rcso\uçrw n11 I U, d~.:
\979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 38, de \979), que autoriza a Companhia de Distritos
Industriais de Santa Catarina - CODISC, a contratar operação de
crédito no valor de CrS 1.567.367,68 (hum milhão, quinhentos c scssentu c sete mil, trezentos e sessenta c sete cruzeiros e sessenta c oito
contavas), tendo
PARECER, sob n• 39, de 1979, da Comissão:
-de Constituição o Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc com voto vencido do Senador Hugo Ramos.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 54 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. FRANCO
MONTORO NA SESSÃO DE 4·4-79 E QUE. ENTRE·
GUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO
POSTERIORMENTE:

Abril d~ 1979

Ainda agora, ouvimos do nobre Senador Evandro C:arrcira a
noticia de que já há número, com a participação de ambos os Partidos, para a constituição de uma Comissão Parlamentar de lnqué·
rito, para apurar o problema ecológico da poluição na floresta ama·
zônica.
O problema é o mesmo, fundamentalmente, e a gravidade do
problema exige que ele seja tratado no Congresso Nacional.
Trago, hoje, ao plenário do Senado, o ponto de vista dos cicn·
tistas brasileiros, manifestado através do Presidente da Sociedade
Brasileira de física, Professor José Goldemberg.
Na última sexta-feira fizemos a primeira advertência, no rnt.:smo
dia em que o mundo era informado do acidente de Thrce Milc
\sland, na Pennsi\vânia, nos Estados Unidos. A Sociedade Brasileira
de Física está reunindo os seus órgãos representativos, para trutcr
uma contribuição ao problema. Os físicos não partilham do
otimismo dos representantes da indústria nuclear c de alguns repre·
scntantes do Governo que estão nos assegurando a incxist~ncia de
riscos mais graves no programa nuclear brasileiro. Ontem, afirmouse aqui qut: o primeiro acidente ocorrido com reatares atõmicos, t.:ra
de um fono isolado, talvez devido à interferência humana - insinuando-se ai um ato de sabotagem. Entretanto, a informação que os
físicos nos dão é de que jú foram registrados centenas de acidentes.
O Professor Herv:isio de Carvalho, que dirige a Comissão Nacional
de Energia Nuclear, disse que não se trata de acidente, mas de inci·
dente, querendo com isso diminuir a gravidade do problema; e aqui
foi dito que esse era o primeiro acidente que ocorria; houve centenas, Sr. Presidente, só nos Estados Unidos mais de uma centena,
com uma circunstüncia: é de que por lei, nos Estados Unidos, esses
acidentes sito obrigatoriamente noticiados na revista Nuclear Safety,
Segurança Nuclear; c entre outros, podem ser mencionados: o acidente com o Reatar Fermi, em Detroit, hã cerca de 5 anos, que teve
como conseqUência a desativação e o abandono desse reatar; em
1975, incêndio no Reatar Browns Ferry no Tennessce; em 1977,
duas explosões de hidrogénio, no Reatar Millstone, também nos
Estados Unidos. Eis ai mais uma informação dada pela comunidade
cientifica a respeito de fatos objetivos que mostram a gravidade do
problema.
Sobre as respostas dadas a respeito da insegurança dos reatares
pelo Presidente da Comissão de Energia Nuclear, publicadas nos
jornais e divulgadas neste plenário, o jornal O Estado de S. Paulo, no
editorial que hoje abre a sua seção económica, publica um artigo,
com valiosa fundamentação cientifica, sob o titulo "Niio estamos
preparados para a era nuclear". 1: a resposta, item por item, às afi r·
mações do ilustre Presidente da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Quero ler, apenas, Sr. Presidente, a conclusão desse artigo. A
conclusão é grave, diz o artigo:

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Todo ponto de vista i: aquilo que se vi: de determinado ponto. O
panorama do mar não i: o mesmo quando visto da ponte, de um
"A entrevista do professor Hervásio de Carvalho, trabarco, da montanha ou das regiões submarinas. A visão de um protando superficialmente um problema da mais extrema ;: '
blema varia de acordo com a formação, as pcrspectivus c, principal·
vidadc, que preocupa cientistas do mundo inteiro c inquieta
mente, os interesses do observador.
milhões de seres humanos, é simplesmente mais uma prova
Essa observação preliminar, Sr. Presidente, é indispensável ao
de que não estamos preparados, sob o comando da CNEN,
enfrentarmos o problema da ernergia nuclear e dos seus riscos. O
para entrar na era du energia nuclear."
debute nuclear q~c hoje se abre, no Brasil c no mundo, é um dos
Os argumentos do Presidente da CNEN, são superliciais. Diz
exemplos mais eloqUentes dessa diversidade de pontos de vista, de
ele que não teme acidentes, e pode afirmar que o programa nuclear
conformidade com u posição de cada observador.
De um lado, estão os representantes da industria nuclear, que do Brasil oferece ao mundo e aos brasileiros segurança absoluta. Os
sustentam a infalibilidade do processo, u uusêncin de riscos, a scgu· cientistas não acreditam nessa promessa tão absolulil do ilustre
rança dos reatares atômicos: de outro lado, os represcntuntcs dos professor, 11 quem está entregue um setor dos mais importantes da
órgãos governamentais que, naturalmente, procuram sustentar c nossa pol!ticu nuclear.
Sr. Presidente, a Sociedade Brasileira de Física jú vem se
defender as decisões tomadas; de outro lado os cientistas, que
entram no debate dispostos a dar uma colaboração dtt maior impor- manifestando sobre essa mutérin h[a muitos unos; logo após o inicio
t(!ncia; de outro ludo, ainda, os ccólogos. J•.Je vêem na poluição da construção dos reatares nucleares no Brasil houve umu manifestanucleur um aspecto grave de todo o prolc~11~1 ecológico que 6, talvez ção du Assembléia Gcru\ da Sociedade, em Belo 1-\oriwntc,
o mais sério entr~; os problemas que a humanidade enfrenta atuul· advertindo u Nuçilo sobre os riscos da poluiçiio nuclear c sugerindo
medidas para diminuir esses riscos. Lcmbruva, cspeciulmente, a immente.
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poniincia da participação da comunidade cienlílica c de Ioda a po·
pulaçào na defesa dos interesses da saúde e da ecologia nacional.
Essa preocupação foi reiterada na Assembléia Geral da Sociedade
Brasileira de Física, cm Brasília, cm julho de 1976.
Em decorrência dislo, o Conselho da Sociedade cm reunião
realizada em Brasília, nesse mesmo mós, julho de 1976, decidiu
constituir um grupo de trabalho sobre poluição nuclear. Entregou o
assunto a dois ilustres professores que, após o trabalho de levanta·
mcnto de dados, compilação de informações, discussões c grupos de
trab:~lho, apl'csentaram dois estudos si:rios, sobre O Problema da Se·
gurança das Centrais Nucleares, de autoria do Professor Luiz
Pinguelli Rosa, Professor de Física da Universidade do Rio de
Janeiro, e sobre O Impacto do Ciclo do Combustível Nuclear no Meio
Ambiente, de iniciativa de um Físico c Ecologista, o Professor
Anselmo Páscoa da PUC do Rio de Janeiro. Debatidos esses trabalhos, a Sociedade Brasileira de Física reafirma a gravidade do problema c faz algumas recomendações.
Vou·mc limitar, Sr. Presidente,~ mencionar as seis rt:comenda·
ções da Sociedade de Física, para, finalmente, fazer uma proposta
concreta à Comissão Parlamentar de Inqui:rito sobre a política
nuclear brasileira, no sentido de que aquele órgão dedique parte
substancial de suas atividades ao exame do problema da poluição
nuclear, que é um dos aspectos mais sêrios c graves, do problema
nuclear brasileiro.
As recomendações da Sociedade Brasileira dt: Fisic01 são a5
seguintes: I• - Que a atividade de fiscalização da segurança e
poluição do programa nuclear brasileiro passe a ser feita por órgão
submetido diretamcnte à Prcsidóncia da República.
Atualmente, Sr. Presidente, todos os aspectos do problema
estão afelos a um único setor da administração. A experiência de
outros países revela a conveniência, mais do que isso, a necessidade
de que um órgão estabeleça as normas - e esse órgão deveria ser
fundamentalmente o Congresso Nacional e a CNEN -; outro
órgão autorize a instalação dos reatares; outro órgão ou entidade, se
ocupe da construção dos realores e, outra autoridade realize a fiscalização. Acontece que, no Brasil, atualmente, essas quatro atividades estão sendo feitas por um mesmo setor da administração, que
baixa as normas, autoriza, constrói e fiscaliza. Tudo ó feito dentro
do Ministério das Minas e Energia.
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sibilidadt:, por maiores qut: st:jam as cautelas adotadas pelos nossm
têcnicos, pelos nossos cientistas, pelo nosso Governo. Acho, portanto, muito oportuno que V. Ex• traga ao Senado - t: o traz com o
aplauso de todos nós- notícias a respeito desse momentoso proble·
ma que hoje está preocupando não só este Pais, como todos os
países, sobretudo aqueles que já instalaram e tóm em funcionamento
usinas nucleares, que deslocaram observadores para os Estados
Unidos para acompanhar de perto o que lá se está verificando. Creio
também que o debate deve ser amplo neste Congresso. A idéia de
controle diversificado, através de diferentes órgãos, é perfeitamente
consentâneo com a natureza desse problema. Estou. tamb6m, persuadido de que a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada ainda
em 1978, portanto com a aprovação expressa da ARENA, poderá
fazer criteriosa verificação, rever detalhes, e trazer afinal sugestões
para que elas possam ser aqui efetivndas, através de medidas sábius!.:
oportunas do Senado brasileiro. Congratulo-me com V. Ex• por
essa exposição.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Sr. Prcsideote,
nU.o posso deixar de louvar u oportuna intervenção da Lidt:rança da
Maioria. O Senador Aloysio Chaves, de forma objetiva e superior,
coloca o problema t:xatamente nos termos em que a Oposição o·quer
ver colocado. Este não i: um problema partidário. Ele está acima das
nossas agremiações e interessa a todo Pais, às atuais c às futuras
gt:raçõcs. ~ com este propósito que trago, neste momento, a contribuição da comunidade científica. Ela não se identifica com um
partido, e não me procurou como representante da Oposição. Por
ser Senador de São Paulo e antigo porta-voz dessa comunidade,
professor universitário que sou da Universidade de São Paulo e da
PUC, tenho trazido ao Congresso, mais na qualidade de professor
do que como membro da Oposição, a contribuição da comunidade
científica.
O Sr. Murilo Badaró (ARENA- MG)- Permite-me V. Ex•
um aparte?
O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Permite-me V. Ex•

um aparte?

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- A intervenção
do Senador Aloysio Chaves coloca o problema nos termos em que
ele deve ser colocado. O Brasil será beneficiado por uma valiosa conO Sr•. AJoysio Chaves (ARENA- PA)- Permite-me V. Ex• tribuição do Congresso Nacional, se nós conseguirmos manter esse
um aparte?
espírito superior e objetivo denotado no aparte do ilustre repreO SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Ouço o sentante da Maioria.
Com prazer, ouço o aparte do nobre Senador Murilo Badaró.
eminente Senador AJoysio Chaves.
Em seguida, ouvirei o Senador Mauro Benevides.
O Sr. Aloysio Chaves (ARENA - PA) - Eminente Senador,
O Sr. Murilo Badaró (ARENA- MG)- Secundando as conesse problema nuclear, sobr~tudo dt:pois dessa terrível advertência
da Pensilvânia, que repete outros episódios já ocorridos no mundo gratulações do Senador Aloysio Chaves ao pronunciamento de
inteiro, deve preocupar-nos profundamente, a todos nós neste V. Ex•, gostaria apenas de convocar a atenção da Casa para o pronunciamento de ontem à noite do Senhor Presidente da República,
País.Acho a intervenção de V. Ex• muito oportuna.
ao saudar o Chanceler da Alemanha Ocidental Helmut Schmidt, em
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Muito que Sua fixceli:ncia expressamente disse que o Brasil cumprirá as
cláusulas do Acordo Nuclear sempre respeitando as salvaguardas da
obrigado a V. Ex•
Agência Internacional de Energia Atómica. Isso signilica que o
O Sr. Aloysío Chaves (ARENA- PA)- Niio há lugar mais Brasil se aterá sempre às normas de segurança c às precauções que se
apropriado para se debater essa mnti:ria que o Congresso Nacional. tornem indispensáveis à c<ecução do programa nuclear. Faz bem
Nós somos testemunhas de que a segunda metade do século aluai v, Ex• em trazer a debate o assunto, colocado nos termos em que
assistiu a uma revolução tecnológica cujns conseqUências, cconô- v. Ex• coloca, porque a Nação tem o direito de tomar conhecimicus, sociais, políticas c culturais são mais extensas c profundas mento de todos os tingulos desse complicado c difícil programa de
que as da Revolução Francesa. O homem chegou à desintegração
cuja solução, de resto, depende em grande parte o futuro desta
nuclear, conquistou o espaço c poder{!, realmente, realizar, ainda,
Nação.
milagres de técnicas cm outros domínios. Mas, ao mesmo tempo, ele
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Agradeço a
está acumulando pura a humanidade, problema como esse a que
V. Ex• estil-se referindo. Nenhum de nós, Governo c Oposição, manifestação de V. Ex• e reafirmo que o nosso propósito ó,
poderá rculmentc usscverar que essas usinas nucleares estão comph:· cxatamentc, truzt:r uma contribuiçUo positiva, e mais do que isso,
lamente protegidas contra qualquer possibilidade, ainda que como direi no final do meu discurso, pedir que a Comissão Parlamentar ouça os representantes mais autorizados desses diversos
remot~l. de um risco, como o que acabu de se vcrilicar na Pensilvâ·
nia.
o fato de se
·de uma · ·
··essa pos· sctorcs da comunidade científica brasileira.
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Ouço o aparte de V. Ex•, nobre Senador Mauro Bcncvidcs.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Nobre
St!nador Franco Montara, meu aparte é cxatamcntc para re<1lçar a
plena viabilidade da proposta que V. Ex• pretende formular ao tér·
mino do seu pronunciamento. t. que u dilação do prazo de funciona·
menta da Comissão Parlamentar de Inquérito, pura um uno, dispo·
remos de tempo pura a realização desse trabalho que V. Ex• sugc·
rirá à Casa e que i: resultado desses estudos da comunidade cientifica
brasileira, tendo à frente o grande físico c: grum.h: brasileiro, Jos~
Goldembcrg.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- V. Ex• tem
razão, as condições são favoráveis para que o Congresso se desincumba desta difícil e grave responsabilidade.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador?
O Sr. José Lin• (ARENA- CE)- Permite V, Ex• um outro
aparte, nobre Senador'~
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Ouvirei cm pri·
meiro lugar, por ordem de pedido, o Senador lwmur Franco.
O Sr. Itamar Franco (M DB- MG)- E um prazer ouvir a Li·
derunçu da Maioria nu pessoa do Senador José Lins. Aguardo o pronunciam!!nto de S. Ex~
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O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Jil que V. Ex• pergunta,
dou-lhe minha opiniiio. Quem deve assumir cssa responsabilidade
sf10 us autoridades, assistidas pela cornunidude cientilica. E quando
falo cm comunidade cicntílica reliro-me i1s instituições aliciais, ils
academias, aos especialistas rcconhecidamentc considerados. Especialistas nrw só de dentro do País, mas também dos países que dom i·
nam essas tecnologias cm favor da humanidade. E é isso que se tem
ICito.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- A comunidade
cientílica chegou li conclustlo de que quem deve dizer a última pu lavra ~ a populuçf1o. Os cientistas, os ecólogos, os representantes da in·
dústria nuclear, o Governo, cadu um tem o seu ponto de vistu, mas o
grande interessado~ o povo, c é ele quem deve dizer a última palavra.
E preciso ucreditar no povo ...
O S. José Uns (ARENA -CE) - Plebiscito'?
O SR. FRANCO MONTORO (M DB- SP)- ... ninguém me·
lhor do que a própria população- após o debate público da matéria
- sabcrú apreciar os benefícios c os riscos que vai correr cm virtude
da adoçuo da tecnologia nuclear. Mas o problem:t é outro. Penso que
devemos debater essa mutéria, que é complexa, para chegar a conclusões objetivas e fundamentadas.
Sinto, pela premi:ncia do tempo e adverti:ncia da Presidência
que não poderemos, hoje, debater mais amplamente o assunto.
Ouço, finalmente, o aparte do nobre Presidente da Comissão de
Energia Nuclear.

O Sr. José Lins (A RENA- CE)- Muiw obrigado, Ex•. Nobre
Senador Franco Montara, acredito, em stl consciência, que ninguém
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Senador Franco Monto·
poderia deixar de dogiar o pronunciamento de V. Ex•. quando cha·
ro, V. Ex• i: um grande estudioso da energia nuclear, e, sobretudo,
rn;.1 a atcnçf1o para os gravcs problemas de um dos aspectos mais dri.lmúticos do desenvolvimento humano nos últimos tempos. Mas, seria do Programa Nuclear Brasileiro. V. Ex• não i: um cristão novo cm
neccssúrio que, ao lado do n:alce que V. Ex~' dá aos problemas criu- assuntos nucleares, nesta Casa. Apenas solicitei o aparte, já que
dos pelo desenvolvimento da tecnologia da energia atômicu, V. Ex• citou a CPI, para dizer a V. Ex• do grande trabalho que esta
lemhrússemos tumbêm o dever da humunidade de apoiar, inclusive Comissão já prestou à Nação.
pelos seus rcprcsentnntes nos parlamentos, essa conquista maior que
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- V. Ex• tem
todas as conquistas anteriores da ciência. O desenvolvimento, nobre razão.
Senador, tem os seus riscos, tem naturalmente um custo que o homem vem pagando através de todos os tempos, pura alcançar a po·
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Buscando, exatamcnte,
sição que jã conquistou na Terra. O homem, Ex•, tem dominado o a última frase de V. Ex•, quando fala cm povo, em população, a
carvão e o petróleo, o oceano e o espaço, mas essa conquista que o Comissão Parlamentar de Inquérito, Senador Franco Montoro, já
ulirma tem um preço às vezes muito grande. Quantas vicissitudes, pe· pôde mostrar ao povo brasileiro aquilo que até então era mantidorigos c quantas mortes, quuntos milhares de vidas perdidus atravt:s digamos assim - sob 7 chaves, sob segredo, sob o carimbo confi·
dos tempos'! Quanto à poluição, hoje, temos, possivelmente, menos dencial, secreto. A Comissão Parlamentar de Inquérito jú teve o seu
de 3% da energia do mundo fornecida pela fissão do útomo, e a po- mi:rito de abrir à Nação brasileira o que é o Acordo Nuclear Brasilluiçiw por ela acrescentada talvez não chegue a um ccntbimo da po· Alemanha. !: claro que ela cstã praticamente iniciando os seus traluiçtlo no mundo. Suberú V. Ex' quai a fn:qUência dos riscos nas balhos, jã que o recesso não permitiu o seu seguimento. Vamos en·
açlies do homem'? Até a falta de energia pode resultar num risco tre- trar, agora, no aspecto da transferência da tecnologia, nu compara·
mendo. Veja o que aconteceu cm Nova Iorque com a simples falta de çào do potencial hidráulico brasileiro, sobretudo na Região Norte,
cncrgia cl~trica de um momento para outro por upt:nas :ilgunms ho- nos recursos humanos, ouvindo a comunidade cit:ntílica, verificando
ras. Vidas perdidas. Complicações tremeodas naquela grande área o problema de segurança c de poluição. Quero dizer u V. Ex• que u
urbana. O assunto merece ser ml!ditado. O progresso faz parte do CP! está acima dos Partidos e estú prestando, creia V. Ex•, um gran·
destino humano. Como parte desse progresso, o (Hom~ estú abrindo de serviço à nossa Pátria.
possibilidades novas para a conquista do universo, puru a conquista
O Sr. Orestes Quérclo (MDB - SP) - Permite V. Ex•
que lhe furú chegar à única fonte de onerg1a mesgotávcl que é u fusão
rapidamente
um aparte? (assentimento do orador.) - A CP! da
do útomo. Creio que por ela vamos ter que pagar também um risco.
Energia
Nuclear
está tentando colaborar e aqui no Congresso
Tenho certeza, nobre Senador que o discurso de V. Ex• nf10 seresmuitas
vozes
se
levantam
na tentativa de colaborar com o Governo.
tringe ~~ condenucào das conquistas humanas. Que V. Ex• deseja,
A
comunidade
cientffica,
desde o anúncio do chamado Acordo
isso sim, sensatumente chamar u atenção para que essa conquista seja
Nuclear Brusil-Alcmunhu, tambi:m quer dar u sua contribuição. O
conduzidu com o mínimo de risco. Pois é assim que o Governo bra·
grande problema, Senador Franco Montara, é se o Governo, utru·
sileiro estú procedendo. Muito obrigado a V. Ex•
ví:s dos seus órgãos decisivos, realmente, quer, aceita esta contriO SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Recebo com o buição ou se toma decisões, à revelia de qualquer tipo de contribui·
maior respeito a opinif1o de V. Ex•, mas acho que ela deve ser discu- ção que possa haver no seio da coletividudc. Aliás, um assunto on·
tida. Os riscos que acompanham a energia nuclear atingem todu a tem extraldo atruvés de um aparte do nobre Senador Henrique
populaçfw. Quem deve decidir sobre o assunto'! Os burocratas den- Santillo é de que talvez houvesse intenções hegcmõnicas nessa
tro dos g;.1hinctcs'! Ou a populaçl1o que~ a gram.lc interessada? Quem quc.:stilo utômicu. Evidentemente, ni'lo queremos acreditar nisso c até
gostarfamos que isso nem sequer fosse lt:vuntullo. Mns, é um assunto
dt~ve dio.:r a llltiPw palavra sobre o assunto'!
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~í;rio c.~ta questão levantada. Hoje, por cxem11lo, o Jornulista C:ulos
Chagas- que todos subcm é um homem bem informado- volt<! a
dizer o seguinte, corn rclaçr1o aos conta tos do Presidente Figueiredo
com o Chefe do Governo alemão:
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- Diz o articulista - "da mesma forma o ucordo
nuclear será desenvolvido a qualquer preço".
E, diz mais em baixo:
"0 que o Brasil husca, mesmo sem jamais poder repe·
tilo de público, é o direito de poder fabricar a bomba, de
acordo com as nossas decisões c a nossa soberania". E isso
explica a Oposição permanente dos Estados Unidos.

as instituiçôcs de pesquisa c univer~idadcs interessada~ no
ussunto.
5. Dcs~.:nvolver com urgi;ncia, a exemplo do que.: já
está sendo feito em outros países, estudos c pesqui:-,as
intensa~; no s~.:mid0 de que possa ser alcançada em tempo
hábil uma solução, que leve cm consideração os riscos para
as futuras gerações, para proteger efc:tivamc:nte o meio
ambiente dos rt:jeitos de alta radioatividade produzidos
pela indústria nuclear.
·
6. Promover o desenvolvimento de fontt:s alternativas de energia que, por sua natureza, sejam intrinsecamente
mais seguras c menos poluentes.

Só este aspecto basta para lembrar que é muito grave uma decisão da parle do Governo. E o General Figueiredo salientou muita
firmeza nessa decisão, sem buscar, realmente, a opinião daqueles
que podem colaborar nesse sentido. O Governo se fecha nos gahi·
neles e decide assunto de tão relevante importância, à revelia da
opini::io daqueles que deveriam ser ouvidos.

Esta é a recomendação da Sociedade Brasileira de Física.
. Para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito, apresento a
seguinte: relação de professores, ecologistas, advogadÓs especialistas
cm legislação nuclear, membros do Governo Federal e Técnicos do
Governo:

O Sr. Murilo Badnrô (ARENA- MG)- Permite V. E.x• um
aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (M DB - SP) -Ouço o aparte
de V. Ex•
O Sr. Murilo Badarô (ARENA - MG)- Apenas para que
fique sem um reparo cabal. Apesar de que o Senador Ort:stcs
Quércia não endossou a opinião do articulista, a simples referência
st:m um desmentido cabal pode parecer aos menos avisados que hã
uma concordância da Casa, por parte de parlamentares ligados ao
Governo, com relação a esta tt:se. Essa hipótese é, n:almentc, fantástica; ela niio existe e nunca existiu em momento algum, ati:
porque, do ponto de vista técnico, para se fabricar a bomba não há
necessidade de se construir oito reatares nucleares, qualquer físico
mais mediocre pode montar um pequeno reatar no quintal de sua
casa. E chamo a atenção de V. Ex• para o episódio surgido há
poucos dias, na justiça americana, quando o governo americano judicialmente obstou a publicação de um artigo a respeito da fabri·
cação de bombas nucleares, exatamenle pela possibilidade de que
até terroristas espalhados pelo mundo possam usar a tecnologia e,
através de um pequeno reatar, montar um artefato nuclear. De
forma que o Governo brasileiro e de resto a maioria da Nação não
aceita, não admite, nern por hipótese, esta tese, uma vez que o
Governo jú admitiu as salvaguardas da Agência Internacional de
Energia Atómica.
não

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Agradeço os
apartes dos prezados colegas, mas o Sr. Presidente já me adverte de
que o tempo estâ encerrado e quero, simplesmente, trazer ao conhecimento do Senado as recomendações da Sociedade Brasileira de
Fisicu, deixando o debate das inúmeras questões aqui levamadus para próximas sessões.

Cientistas
-José Goldemberg - Presidente da Sociedade Brasileira de
Física;
-Oscar Saia- Presidente da Sociedade Brasileira para o progresso da Ciência- SBPC.
- Luiz Pinguelli Rosa - Secretário Geral da Sociedade Brasileira de Física, autor do estutlo sobre segurança das centrais nucleares- Universidade Federal do Rio deJaneiro;
-Anselmo Salles Paschoa - professor de Física da PUC do
Rio de Janeiro; autor do estudo sobre impacto do ciclo do combustível;
- Crodowaldo Pavan- geneticista- Professor da Universidade de São Paulo;
- Eduardo Penna Franca - biofísica, realizou trabalho para
FURNAS em Angra dos Reis- Universidade Federal do Rio de Ja.
nciro;
-Alfredo Avcline- físico, autor de trabalho contra os rea·
tores nucleares- Universidade Federal do Rio Grande do Sul;
-Jair Carlos de Mello - Universidade Federal de Minas
Gerais- ex-integrante do Grupo de Tório.
Ecologista
-José Lutzembeger Alegre.

Presidente do AGAPAN -

Porto

Advogado
-Guida F. S. Soares- Faculdade de Direito da USP e AUC
Sf A- especialista em legislação nuclear,
Membros do Governo Federal
- Hervásio G. de Carvalho- Presidente da CNEN;
-Paulo Nogueira Batista- Presidente da NUCLEBRÃS;
-Licínio Seabra- Presidente de FU RNAS.

A segunda recomendação dos cientistas:
Técnicos do Governo
2. A abertura do processo de licenciamento de n:a- Rex Nazaré Alves- Diretorda CNEN, ex-Diretor do Labolores ao público, de modo que qualquer cidadão ou enti· ratório de Dosimetria;
dadc possa apresentar argumentos legais durante o pro- Haroldo Matos de Lemos - Presidente da Fundação Escesso, a exemplo do que se faz nu Alomanha Federal.
tadual de Engenharia de Meio Ambiente- Rio de Janeiro:
3. Criação de um Conselho Superior, incluindo
-José Eduardo Leme Salvatore- CN EN;
membros da comunidade cientifica indicados por entidades
-José Júlio Rozcnthal- CNEN.
cientificas c instituições de ensino c pesquisa, uo qual caConcluo, Sr. Presidente, agradecendo a contribuição de todo;
bcria avaliar us objeçõc.·s npresentndas no processo de licenciamento de uma instalação nuclear de modo :t assessorar u os Senhores Senadurc:s c, destacando o ulto sentid(J de interesse pühlico com LlUe começa a se revestir o debate desta matéria no Condccis~o final da autoridade J"llthlica.
Desenvolver um programa intensivo de C!;tudo c gn:ssu Naciunul.
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. FRANCO MONTORO EM SEU DISCURSO:

Atualidade Eeonômica
NÃO ESTAMOS PREPARADOS PARA A ERA NUCLEAR
O Professor Hervásio de Carvalho é um cientista sério e
respeitável. Por isso, causa-nos profunda estranheza u argumentação simplista com que pretende defender o programa nuclear
brasileiro, cm entrevista que publicamos na ediçUo de ontem, sob a
forma de perguntas e respostas. Para o cientista brasileiro, a
Comissão Nacional de Energia Nuclear, órgão que preside, ostú
preparada para fazer frente a um problema semelhante ao que está
ocorrendo na Pensilvânia, e o grau de competência do órgão ··~
motivo de orgulho para o Brasil". Não vamos discutir esta afirmação, limitando-nos a lembrar, apenas, que ainda n:c~ntemt!nte !icou
prov~do que não havia estrutura satisfatória sequer para fuzer frente
a um simples incêndio convencional nas obras de Angr~1. como
frisou o Professor José Goldemberg. Imagine·se o que poderá
ocorrer em situações mais sérias, quando não um, mas dois ou três
reatares estiverem operando em Angra ...
Esta, porém, é uma afirmação do Professor Hervásio de Carvalho, que poderíamos classificar de discutível, porém aceitável.
Alínal, ninguém sabe qual o verdadeiro "potencial técnico" da
CNEN. Pode ser até superior ao da Metropolitan Edison, que opera
dezenas de usinas nos Estados Unidos. O que estranhamos é a
argumentação que o cientista brasileiro apresenta no decorrer de sua
entrevista gravada. Vamos apresentá-la por itens:
1-O homem do povo não sabe distinguir um reatar nuclear
de uma bomba.
Ora, todos sabem que uma bomba atómica é uma bomba atómica, e uma usina atômica é uma usina atômica. E que um acidente
numa usina nuclear pode provocar efeitos, senão tão graves, pelo
menos, do mesmo padrão de gravidade de uma explosão nuclear,
pois em ambos os casos há irradiação nuclear de controle extremamente difícil. Uma prova disso são as medidas de emergi:ncia
urgentes e graves, e a repercussão não apenas em populações de
países desenvolvidos, mas entre cientistas e parlamentares do mundo
inteiro, diante do evento. Para o Professor Hervásio, ao contrário,
ele "será um argumento favorável à energia nuclear ... "
2- O Presidente da CNEN compara a probabilidade de um
acidente nuclear com a queda de um meteorito ou de um avião. E
concluir que a energia nuclear é mais segura, pois há mais de 200
usinas em operação, comparáveis a mil anos-usinas, ou seja, mil
aviões voando sem acidentes. Primeiro, o cientista brasileiro esquece
que a queda de um avião i: muito diferente de um acidente nuclear
pelas suas características e duração das suas repercussões. Quando
muito, a queda de um avião pode matar duas dezenas de pessoas, e
um ucidente nuclear contaminar permanentemente milhares de seres
humanos, com dados hereditários ainda desconhecidos. Quanto <los
cálculos de probabilidade, evidentemente, pelo número de aparelhos
no ar, a aviação é muito mais segura do que as usinas nuclt:ures.
Portanto ...
3- O Brasil está adotando normas de segurança as mais severas. Não parece ser bem essa a verdade, si:gundo denúncia de técnicos quanto à localização das usinas de Angra, em relação ao terreno,
à estrutura geológica e à espessura do edifício dos reatares. Isso já
está m<~is do que provado, e i: objeto de cuidados d" Comissão
Parlamentar (infelizmente apenas parlamentar) de Inquérito.
4- Não é exato que não se sabe o que fuzer das usinas desati·
vadu.", que cstt!o sendo desmonutudas. Mns o Sr. Hervúsio de Carvalho niio fala no custo do desmontumento dessus usinas, dos
trementes c insolúveis problemus encontrados nos Estados Unidos
para exccutú-lo e na decisão do próprio Governo brusileiro de nfto
desmontur as usinas, mas soterrú-las cm casamatus de cimento arma·
do. Mesmo assim, após 25 anos, elas teriio de ser desativadas c fica·
rito ror alpuns séculos radioativa.~. representando um perigo potcn·
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cial. Alóm disso, o Sr. Hervásio de Carvalho trata do lho atómico
como se fosse um problema já solucionado, quando em todos os
países industrializados do mundo ele constitui um verdadeiro fantasma, causando pânico às populações e gruves preocupações a cientistas renomados, com longa experiência em energia nuclear, que ainda
não têm uma resposta satisfatória para o assunto. E, humildemente,
o confessaram em recente Comissão Parlamentar de Inquérito,
realizada pelo Congresso norte-americano. Ninguém sabe o que
fazer, nem com o lixo atômico, nem com as usinas nucleares
desativadas que se tornam radioativus. Mas esse não é um problema
para o Presidente da CNEN ...
Há ainda um argumento que esse técnico não comenta: estamos
correndo um risco desnecessário, porque poderíamos dispensar por
30 ~mos as usinas nucleares, tal o potencial hidrelétrico existente
ainda por aproveitar, superior a 150 milhões de quilowatts, a um
custo, pelo menos, 3 vezes inferior ao nuclear.
A entrevista do Professor Hervásio de Carvalho, truwndo
superficialmente um problema da mais extrema gravidade, que preocupa cientistas do mundo inteiro e inquieta milhões de seres humanos, é simplesmt:nte mais uma prova de que não c:~tamos preparados, sob o comando da CNEN, para entrar na era da energia
nuclear.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. GJLVAN
ROCHA NA SESSÃO DE 5-4-79 E QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O SR. GILVAN ROCHA (MDB- SE. Para uma explicação
pessoal.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sr. Presidente, V. Ex• e a Casa são testemunhas de que, no inicio do meu discurso que considerei como conceituai, não apenas no
meu conceito, mas no de um órgão de Imprensa da maior credibilidade neste País, eu dizia, profilaticamente, que estimaria que o
debate se fizesse com o maior lapso de tempo, para que a carapuça,
tão bem costurada pelo o Estado de S. Paulo, coubesse perfeitamente
nos acusados.
Tinha e tenho razão, porque esperava que o meu discurso conceituai - repito - fizesse com que esta Casa debatesse a falta de
credibilidade ministerial e, para surpresa minha, o meu discurso não
foi respondido. Vim com números, números que não foram meus,
mas de um jornal reconhecidamente sóbrio e que diz da melhor das
aritméticas, relacionando hora, momento, lugar, fatos e números
que o Sr. Ministro, ..
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte'~
O SR. Gllvan rocha (MDB- SE)- Regimentalmente V. Ex•
não pode apartear o orador.
... que o Ministro Shigeaki Ueki mentiu ou, para usar o eufemismo agora inventado, disse uma mentira relativa - faltou à
verdade. Ao invés de repelir a insinuação numérica com outros
números, o Líder do Governo, mais uma vez parte para o infantil
argumento de que somos demagogos a serviço de colocar a Plttriu
em perigo. Seria muito mais convincente, seria muito mais útil, st:ria
muito melhor para o Partido do Governo, que S. Ex• desmentisse os
números.
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Citei números refutundo as
declarações de V. Ex•, sobre saúde.
O SR. GILVAN ROCHA (MDB- SE)- V. Ex• faça de
conta que eu não lhe ouvi, porque V. Ex• é mudo e surdo, de acordo
com o Regímen to.
Mas, recordo-me de que V. Ex• falou sobre mortalidade infantil, lanço o repto, com o testemunho do Senado da República.
V. Ex• terú que truzcr os índices de melhoria de mortalidndc infanlil
do Brasil.
O Sr. Jo<é Llns (ARENA- CE)- Mortalidade geral!
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O SR. GILVAN ROCHA (MDB- SE)- V. Ex• terú que
trazer esses índices para que fique, mais uma vez demonstrado, que
este Governo que começa jú envelhecido, estú montado cm dados
não verdadeiros. V. Ex•, talvez desacostumado ao debate dcmocrútico, estranha que um Senador da República, no uso das suas prerro·
gativas, leia, adote como seus, pensamentos irrctorquívcis de órgão
da imprensa da maior credibilidade. E certamente fel ouvidos
moucos ao apelo central da minha fala, de que o Presidente da
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República ouça, não a Oposição brasileira que continua, c agora
mais uma vez demonstrado, sob suspeição, mas que se mire nos
exemplos do mundo o que traga o povo ao debato nacional, que
transforme, de uma vez por todas, este País numa democracia.
Não tenho nada que retirar do meu discurso. A Oposição, com
altivez, continuará a cobrar seriedade no trato da coisa pública,
porque foi para isso que fomos eleitos dirotamente pelo povo brasileiro. (Muito bem!)

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO DIRETORA

'!•

REUNIÃO ORDINÃRIA, REALIZADA EM 5 DE ABRIL DE
1979

Sob u Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, Presidente, c
com a presenç~t dos Senhores Senador Nilo Codho, Primeiro· Vice·
Presidente, Senador Dinartc Mariz, Segundo~ Yice-Prcsidt:ntc, St:nador A lcxandrc Costa, Primeiro-Secretário. St:nudor Gubrid Ht:rmcs,
St:gundo-St:cretúrio, Senador Lourival Baptista, Tcrcciro-Sccrctúrio.
c Se1"'dor Jo<w Basco, Suplente, us 9:30 horas do dia 5 de abril de
tJ79, reúne-se a Comissão Dirctora do Senado Federal.
O Senhor Presidente d~:clara abertos os trabalhos c distribui mo
seguintes processos: ao Senhor Senador Din~trtc Mariz, o Projeto de
Rcso\uçfw nl' 53, de 1976, que acrescenta alínea ao art. .;u7 do Regi·
mcnto Interno: ao Senhor Senador Lourival Baptista, o Projeto de
Rcsoluçrw n1• 51, de 1976, que institui o Museu Histórico do Senado
Federal, c ao Senhor Senador Alexandre Costa, a Indicaçr10 n~' 1. de
1975, que institui, no Senado Federal, idêntico cstitgio par~t univt!rsitúrios. nos moldes do existente na Câmara dos Deputados.
A seguir, concede a palavra ao Senhor Primciro-Sccrctúrio. qu~:,
inicialmente, aborda a situação dos servidores CLT colocudos no
Quadro Suplementar, relo Ato n\l 14, de 1976, da Comissf1o Dircto·
m. Esclarece que os servidores foram submetidos a provas de selcçrto
intcnw, não tendo logrado aprovaçfto. Agora. após decorridos
vúrios anos, nfto tendo sido dispensados, provaram u sua utilidade :.to
Senado com o seu trabalho. Entende nfao st:r mais cabível continuem
na mesma situaçfto, cm Quadro Suplementar, extintos os empregos
quando vagarem, criando dificuldades de todu sorte pant u t\dministraçfto. Propõe a extinçfw do Quadro Suplementar. com o aproveita·
rncnto dos servidores no Quadro de Pt!ssoal CLT, nos emprego~ que
sugcrl!, após detido exume da situação. Amplam~:nte debmido o as·
suntn. a Comissfto Diretnra aprova a sugestão, consubstandada cm
Ato que. assinado, vai ü publicaçUo.
1

Em seguid<t, sua E.xcelência esclarece que, como é de pruxc. por
lh.:asirto dos reajustamentos anuais dos servidores cstatutúrios c con·
trat:tdllS, os valores das funções gratificadas sfta reajustadas cm idêntic:t propon.;rto. A Comissf10 Diretora aprova a sugestão, nos termos
Je ,\to que, após lissin~tdo por todos, vai ü publicaçrto.
Com rclaç1JO aos servidores do Quadro de Pessoal CLT, o Se·
nlwr Primciro-Sccrcttlrio submete tt deliberação da Comissrto Dirc·
tma minuta de Ato concedendo-lhes o mesmo percentual do reajuste
deferido ;,w funcionalismo dos Tr~s Poderes, esclarecendo nflo ter indu ido o pessoal dos órgãos supervisionados no reajuste por estar
preparando minucinso estudo relativo aos salúrios desses servidores,
par:t rostcrior exame pela Comissão Din:tora. Após pormenorizado
C\itlllc. o Ato~ :tssin:.tdo pela Comissfao Dirctora c enviado !t publi·
L"a~rm.

O Senhor Primciro-Sccrctúrio, a sc~uir, cnfoca o problema Ua

quota mensal de tclcfllnc nas residências dos Senhores Senadores, csdan.:ccmhl ~cr nc~.:cssúrio o reajuste Úll seu valm. Amplamente dcb~t
tidn u :1:-.Sllllhl, a Cnmissfto Dirctora, it unanimidade dllS presentes,
lha cm nitu mil crutcirtlS mensais a rcrcrida quota, a partir de março

O Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador João
Busco. que relat<l o Processo n'·' UUU71277<J, cm que Puulo José Euvaldo Peixoto. ex-servidor do Senado Federal, solicita rcudmissão. O
Rcl;.ttor csd:.trccc que os ôrgiios técnicos do Senado, ouvidos u respeito, deram parecer favor:ivcl ü prctt!nsfto. Conclui opinundo "pda
rcadmissfto do requerente, desde que ainda seja do interesse domesmo c da Administr~u;f1o da Casu". Debatido o rc4ucrimcnto cn1 profundidade, é aprov~tda a rc;~dmissào, desde que aindu haj~1 intt:rt!ssc
do rc4ucrcntc, a ser, prcliminarmt!ntc. submt!tido "a provu qul! de·
nwnstrc continuar habilitado p<Ha exercer u funçrto que pretende",
como dcsp~tchou o Sl.!nhor Presidente. Comprovada a hahilit:.H.;fw,
dcvcrú ser preparado n Ato competente, a ser assinado pelo Senhor
Presidente.
Cnrn a p~tlavr:t. o Sl!nhor Scgundo·Sl!crctário rcl.ata o Processo
llli:1157X6. cm que Tania Mara Morcim Mach<tdo, e\·Agt!ntc
Administrativo, Classe ":\ ", requer sua rc~tdmissUo no Quadro de
huH.:ionúrios da Secretaria do Senado Federal.

Jl'!

Sua E\cclêm:ia esclarece que o assunto mereceu pan:ccrcs con·
trários da Dirctora do Pessoal. do Consultor-Geral. do DirctorGcral c do Primciro-Sccrctúrio da Mesa untcrior, por fall<t de amparo legal ;, prctcnsflll. Ademais. inform~l nriO trat;.lr·St! de "rcadmissrtll", mas, sim. da cdcbraçfto de novo contr~tto de trabalho. sob oregime da CL T. onde não existe a figura da rt!admissUo. O parecer do
Relator é pelo indeferimento do pedido, :\ Comissrto Dirctor<~ aprova o p~trccer c o Senhor Prcsit.Jcntc apõe o seu despacho no processo.
Ainda com a pahtvra. o Senhor Segundo-Sccrctúrio emite pare·
ccr l'avorúvcl ao Processo n'' UU75ü177U, em quc Cclio Ribeiro Barbosa Silva, Técnico Legislativo, Clussc "C", solicita seja d~tdo como
de cfctivo exercido todo o pcriodo que passou afastado do Senado
Fcdcr~d cm missftll de estudos de cspeciulizaçUo cm Engcnh~1ri;.1 Civil.
na l;romça. O parecer do Rdator é favorável, csclurcccndo Sua E.\Ccll:ncia llLIC ll requerente tardou a retornar ao Pais por motivos independentes de su~t vontade, tais como prorrogaçUo do Curso, st!ndo
indispensúvcl ~~sua prcscnç~l para concluí-lo, hcm assim dcmoru cm
receber ll vcncimcnlo c a p~tssagcm ~térca de volt~t. O St:nhor
Primeiro-Secretário pede vista do processo, que lhe é concedida pelo
Scnhnr Presidente.
P:tnt finalizar. o Senhor Scgundo-Sccrctúrio dú rarccer favorúvcl ao Projeto de RcsoluçrtO n1• 1.2, de I975, que "disrõc sobre a dcnomin:u;rao c atrihuiçl'lcs da Comissrao de Economia (art. \06 do Regimento Interno), visando a incluir no seu campo de compct~n(.;ia
mat~rias pertinentes a "plunej~uncnto cconômico c sochd". :\ Comissrto Dirctcmt, após amplo exame c discussfao, decide contrariamente ao Relator, sendo designado o Senador Dinartc rvtarit. para
redigir o voto vcm:ido.
Nada mais havendo a tratar, üs onze horas, o Senhor Presidente
encerrados os trabalhos da R~unifln, pelo que. Cll, Lourival
Baptista, Tcrcciro-Sccrctúrio, lavrei a prc~cntc Ata que. cm s~guid;1 ~
assinada pch1 Senhor Pr~sidcntc t: \'ai il puhlica~·;-w,
d~clara

Sala da Comiss;Hl Dirctnra, 5 de abril de \ 97'1. - l.uil \'ilum,

DIÁRIO DO CONGRt:sso NACIONAL (Sec!lo li)

1024 Scxla·Ceirll 20

MESA

Ahrll de 197Q

LIDIIANÇA DA AIINA I DA MAIOIIA
Líder
Jorbo1 Pouorinho

Vlc•·Liderea

Luit Viana {ARENA- BA)

Aloy1io Chave~
Jo1e tin1
Aderbol Juremo
Lamento JUnior
Moocyr Oollo
Murilo Bodaro
Saldanha Cerzi

LouriYol Bopti1to {ARENA- SE)

Nilo Coalho {ARENA- PE)

LIDIIANÇA DO MDII DA MINOIIA
2•-VIce-Prealdente

Ga1tóo MOller (ARENA- MT)

Líder
Paulo Bronard

Dinorte Mariz (ARENA- RN)

Vlce-Liderea

1•·S•cretárlo

Henrique Sontillo
H~o~mbtrto Luc:tno
Marco• Freire
Mauro S.neYidel
Ore•t•• Quercia
Pitdro Simon
Roberto Soturnino

Alexandre Co1ta (ARENA- MA)
Jorge Kolume (ARENA - AC)
Benedito Canela• (ARENA- MT)
Jo6o Bo1co (ARENA - AM)
Pano1 Porto (ARENA - SE)

2•-Secretárlo
Gabriel Herme1 (ARENA- PA)

COMISSOES
Oireton JoM Soarei de Oli.... ira Filho
Loca l1 Ar'eiCO 11- Ttrroo
Telefone11 223·6244 .;:225-850S- Ramoi1 193 e 2S7

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
Chefe1 Claudia Cario• Rodrigue1 Co1ta
Local1 Anexo 11- Ttrreo
Telefone1 225·8S05- Romoi•301e 313

Titularei

1. Mendet Canele
2. JoM-linl
3. Joõo Bo1co
4. Vicente Vuolo
1. fyundro Carreira
2. Agenor Mario
3. Mouro BeneYidOI

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA- (CCJ)
( 13 membro•)
COMPOSIÇÃO

Prelidente1 E...-la"o Vlliro
V~e•'rllld.nte1 Leite Cho'lft

1.
2.
3.
4.

Pouo1 P6rtc
Benedito Cone4al
Pedro Pedrollian
Ja•• Lin1

MOI
1. Agenor Mario
2. Amoral Peixoto

1. EYelo1io Vleiro
2. Leite Cho~"
3. Jo10 Richo

Ani,tenlel S6nio Andrade Pei~toto- Romol307
Reuni0011 Quarlal•feirol, (n 10100 horol
LocaiJ Sola "Ruy Borbo1a" -Anexo 11 - Ramoi1 621 e 716

COMISSÀO OE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)
(7 membro•)

Prolidente1 Henrique de Lo Rocque
l9.Yice•Pre~identeJ Aloytio CkoYel
29·Vlce·Preiidental Hugo Romo1

Mandu Conolo
Vico·Pro1id•nht1 Aíl•nor Mario

Pr11ldente1 Jeut Freire
Vice·Pre11dente1 Lozaro Barboza
Titulare•

Suplentel
ARENA
1. Henrique de Lo Rocquc
1. l.enolr Vorgo•
2. Helvldio Nune1
2, Jo6o Bo.co
3. JoM Sorney
3. Almlr Pinto
4, Milton Cobrai
4, Aloy•io ChaYet
S. Aderbal Juremo
S. Bernardino Viana
6. Murilo Bodaro
6. Arnon de M•llo
7. Moocyr Dolto
8. Amoral Furlon
9, Raimundo Parente
MOB
I. Cunho limo
I. Hugo Romo1
2. Tancrodo Ne>~el
2. Leito ChOYOI
3. Dirceu Cordo.o
~. La raro Borboza
Nolton Carneiro
5. Paulo 8rouord
6. Franco Montara

2.
3.
4.
S.
6.
7.

João Bo1co
Panal Pãrto
Saldanha Oeni
Affon.o Comorgo
Murilo BodarO
S.nedlto Ferreiro

1.
2.
3.
4,

Itamar Franco
Lozoro Borboza
Adalberto Seno
Mouro Baneyide~

•.

Auillente1 Mario Heleno Ouono Orondóo- Ramal 305
ReunlOe11 Quortot•leirol, 01 10100 hora1
Locol1 Sola "Ckl>~il Bevilocquo"- AneMo 11- Ramal623

Suplentll
ARENA
1. JoM Guiomard
2. Tono Outra
3. Bend1to Canelo•
4, Moocyr Dolla

MOB
1. Henrique Sontillo
2. Robtrto Soturnino
3. GiiYon Racho

Aui1tenle1 Ronoldo Pacheco de Oliveira- Romol306
Reunl6e11 Ouintol·feirot, ó1 10100 hora•
Locol1 Sola "Ruy Borbo1a"- Anexo 11- Remai• 621 e 716

Titularei

COMPOSIÇI.O
Pre~ident111

COMPOSIÇÀO

1. Jeue Freire

COMPOSIÇÃO

Suplenr.t
ARENA
1. Jutahy Mogolhóes
2. AHon10 Camorgo
3. Joóo Calmon

MDB
1, Morco1 Freire
2. Humberto Lucena

Aui1tente1 Corlo1 Guilherme Fonwc;o- Romol676
ReuniOe11 Terçal·feiro•, 01 10.00 hora1
Locah Sola "CioYil S.Yilocquo" - Anuo 11 - Ramal 623

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)
(7 membro1)

Titulor11

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL -(COF)
(11 membros)

Suplentu
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Alberto Sil~o
3. Almlr Pinto

COMISSÃO DE ECONOMIA -(CE)
(11 membro•)
COMPOSIÇÀO
Pre1ldente1 Itamar Franco
Vico·Preildentel Roberto Saturnino
Titulo rOl
1, Arnan de Mello
2. Bernardino Viana
~. Jote Uni
Je1M Freire
5, Milton Cabral
6, Benedito Canelai
7. luiz Cavolconle

•.

I. Roberto Saturnino
2. Itamar Franco
3. Marco• Freire
Pedro Simon

•.

Suplentu
ARENA
I. Helvldio Nune•
2. Alberto Silva
~. Benedito Ferreiro
4, Vicente Vuolo

MDB
I. Jo,e Richa
2. Ore1te1 Querei a
~. Toncrodo Ne>~al

Abril drl919

Ani1tonlo1 Daniel Rei1 dt Souza- Rornal67.5
Rouni6111 Ouartal·feiral, (11 10130 horo1
local1 Salo"Ruy Barbo1o"- Ane•o 11- Ramoi1 621 e 716

COMISSÃO OE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC)
(9 membro1)

1. Franco Montara
2. Humberto Lucena
3. JoilOn Barreto

MOB
1. Nel1on Carneiro
2. Marco, Freire

Aui1tol'lle1 Daniel Rei1 de Souza - Romal675
Reuni6e11 Quintal•feirat, f!n II100 horo1
Local! Sola "CioYil BeYilocquo"- An1110 11 - Romol623

COMPOSIÇÃO

Prt1identt1 Joào Colmon
Vice·Prtlidtnltl Jutohy Mogolh6o1

MOB
1. Marca• Frei,.
2. Mouro Benevlde1
3. Leite ChaYII

1. Paulo Brollard
2. Nelwn Cal'fleiro
3. Itamar Franco
4. Jo.. Richa
.5. Amoral Peixoto
ó. Tancredo Nev11

Ani5tente, António Cario• de Nogueira- Ramal67.5
Reunióe11 Terça1·feiro1, 61 II100 hora•
Locol1 Solo "RiJy Sarbo1a"- Anexo 11- Romai•621 , 7ló

COMISSAO OE MINAS EENERGIA -{CME)
(7 membro•)
COMPOSIÇÃO

A.RENA
1, JOIO Lin1
2, Arnon do Mollo
3. Jorge IColume
"· Pedro Pedrouion

1. Jooo Calmon
2. TarloC Dutro

3. Jutohy MagolhOol
.4, Aloy1io Chovei
S. Adorbal Juremo

3. Franco Montara

1. Luiz Cavalcante
2. Mihon Cabral
3. Albttrto Silva
4, Arnon de Mello

Auittante1 S~nio Andrade Pei•oto- Ramal 307
Rouniào11 Quinfol•ftirol, 01 10100 hora1
Locol1 Sala "Ciovi1 Bevilacquo"- Anuo li- Romol623

1. Dirceu Cordo.a
2. Itamar Franco
3. Henrique Sontillo

MOB
1. Marco1 Freire
2. Gilvon Rocha

I. Adalberto Seno
2. Evelo1io Vieira

COMISSÃO OE FINANÇAS -{CF)

(17 membro1)

Suplente•
ARENA
1. AHon.a Camorgo
2. Jotlo Colmon
3. JutahyMagolh6el
MOB
1. Gil'+'On Rocha
2. Roberto Saturnina

Ani1tente1 Ronaldo Pacheco de Oliveiro - Romal306
Reuniões1 Quortal·feiro•, 61 11100 hara1
Locol1 Sala "Ruy Borbota"- Anu.a 11- Ramail621 e 716

COMPOSIÇÃO
COMISSAO OE REOAÇAO- (CR)
(5 mernbro1)

Pro1ident11 Cunha Lima
Tancredo NeYil

Vlce·Pre~dente1

Titular••
1. Raimundo Parente

JoM Guiomard
Arnan de Mello'
Lo manta Júnior
Alfon10 Comorgo
Vicente Vuolo
Alberto Silva
Amoral furlan
JorgeiColume
JutohyMagalh6es
Teot6nloVllelo

Suplente\
ARENA
1. Saldanha Den:i
2. M.ndes Canal•
3, Henrique de Lo RacqiMI
4. Joue Freire
5. JoM Sarney
6. Milton Cabral

1. Paulo Brouard
2. Marco• Freire
3. Lázaro Barboza

1. Tofla Outro
2. Saldanha Derzl
3. Mend11 Canal•

1. lenolr Vorga1
2. Helvldlo Nunel
3. J11Wi Freire
4, Moacyr Oallo
5. Henrique de la Racque
6.

Suplent11
ARENA
1. JoOo Colman
2. Murilo BadaP'O
3. JoM Sarni)'
MOB
1. Hugo Ramal

As~stent11 MQrla Therezo Magolh011 MaHa- Romall:W
Reunl6e1, Quintol·flliros, à1 12100 hora1
Local. Sala "CI6vl1 Blvilócqua"- Antao 11 - Ramal623

COMISSÃO OE RELAÇOES EXTERIOIIES- (CRE)
(15 membro•)

I. Lomanto Júnior
2. Almir Pinto
3. Alberto Silva
4, Ja.a Guiomard

MOB
1. Jo .. Richa
2. Adalberto S.no

I. Gilvon Rotha
2. Henrique Sontillo
3. Jai.an Barreto

Auistente1 Carlos GuiiiMirme Fon~~c:a- Ramal67ó
Reuni6111 Ouinta1·fliro•, à• I0130 hora•
Lo<o\1 Solo "Ruy Borbo10"- Anexo 11- Romoil621 e 716

COMISSAO OE SEGURANÇA NACIONAL -{CSN)
{7 m•mbros)

Prt.1ident11 Jorge Kalurne
Vic.. Pr11idente1 Mouro Benevid11

1.
2.
3.
4.

Suplentn
ARENA
I. Raimundo Pa,.nte
2. Amoral Furlan
3. Jolé Gulomord

Jorge Kolurne
luiz Cavakontt
Murilo Badoró
Benedito Fer,.ira

MOB
1, Cunha Uma
2. Jai.an Barreto

1. Mouro Blnnide1
2. Agenor Mario
3. Hugo Ramal

Ani1tente1 Caria• Guilherme Fan.aca - Ramol676
Reuni0111 Quarta•·l•iral, àl 9;30 hora•
: Locol1 Sola "Ruy Borbo•a"- An1110 11- Romo1s621 • 716

COMPOSIÇAO

Pre&ldenfl, Toi'IO Outro
1•·VIcfoPrelldenl111• Saldanha O.rzi
l'·VIcfoPrelldent.. lamento JUnlor

COMISSAO OE LEGISLAÇAO SOCIAL- (CLS)
(9 membro•)

Suplenlll
ARENA
I. Jutohy MoÕalhOII
2. Raimundo Pc.rente
3. JoOo Calmon
-4. Benedito CoMia•

Suplente1
ARENA
I. Saldanha O.ni
2. Jorge Kalume
3. Benedito Canela•

Titulares

COMPOSIÇAO

Titular..

Aulltlnle• António Cario• de Nogueira- Ramal675
Reunlo.t1 Qulntol"feiro•, 61 9.30 hora•
Locol1 Sala "Cióvi• S.vllóc:quo" - Anexo 11 - Romal623

Titular"

Pre1idente1 GiiYOn Rocha
Vic.. Pnnidente; Henriq\10 Sontillo

Prelidente1 Direeu Cordo.a
Vice·Pre&idente1 Adalberto S.no

"'· JoM Richo

COMPOSIÇÃO
Pre1ldente1 Helvldlo Nul'lll
Vlc.. Prtildentel Lenolr Vargo1

COMPOSIÇAO

COMPOSIÇAO

I. Dirceu Cardo10
2. Adalberto S.na
MOB

Cunha Uma
Tancredo NtYII
Roberto Saturnino
Amoral Peiaoto
Pedro Simon
Mauro S.nevldn

COMISSAO OE SAÚDE -{CS)
{7 membro•)

Pre1id1tnle1 Arnon de Mello
Vice·Pre~idenle1 Alberto Silva

6. Jo1e Sarney

1.
2.
3,
"'·
5.
6,

1025

Suplentu

Titularn

2.
3,
"'·
5,
6.
7.
8.
9,
10.
11,

Sexta-feira 20

DIÁRIO DO CONGRF.SSO NACIONAL IScçi" 111

Tltulor11

1. Tono Outra
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9,

Bemardlno Viana
Saldanha O.rzi
Lomanto JUnlor
Mend11 Canal•
TeotOnlo Vl!.lo
Almlr Pinto
lenolr Vergas
Jow Samey

Suplentu
ARENA
1, Aloyaio Cha ...,
2. Adlt'bal Jurtmo
3. Pedro Pedroülan
A. Henrique de la Rocque
.5. Ja14 Gulomard
6. lulz Cavalcante

COMISSÀO OE SERVIÇO PÚBLICO CIVIl- (CSPC)
{7 membro•)
COMPOSIÇAO

p,..Jdenll• Evandro Comlra
Vlc..~dente• Humberto Lucena

Tlh.llare•
1. Raimundo Parente
2. Henrique de la Rocque
3. Bernardino Viana
"'· Alberto Silvo

I. AHon&a Cornargo
2. '-dro t».df'OsNon
3. Adetbol Juremo

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçào lll
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MDB
1, Or11111 Qutrcio
2. Ev1loslo Vi1ira

1. Evandro Carr1iro
2. Humb1rto Luctna
3. lozara Borbozo

Auistente1 Sônio Andrade Peixoto - Rarr.ol 307
Reun!Oe•• Qulntas·feirbs, tn 9130 horas
local 1 Sala "Ruy Borboto"- Anexo 11- Ramoi•621 e 716

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS,
E DE INQUERITO

Supl1n!t1

Titular••

ARENA
1. Panos POrto
2. Lomonto JUnior
3. Alberto Silva

I. Benedito Ferreiro
2. Vicente Vuolo
3. P1dro Pedroulon
4, Affon.a Comorgo

Coml1~11

1. Evondro Carreiro
2. Lózoro Borbo10
3. Or11111 Qu•rcio

1. Leite Chov11
2. Agenor Mario

COMPOSIÇÃO
Anistentt1 Ronoldo Pochtco d1 Oliveira - Romol306
Reuni6111 Terçat•felrat, àt 10100 hora•
Local! Solo "Ruy Borbota"- Antxo 11- Ramal• 621 e 716

Presldtnt11 Benedito Ferreira
Vlc.. Pr~lldtnttl Vicente Vuolo

T1mporórlo•

Cheft1 Ruth d1 Souza Cottro
locah Anexo 11- T•rreo
Telelane1 22.5·8.50.5- Romol303
I) Comln611 Temporárias poro ProltfOI do Congreuo Na·
cionol
2) ComluOes Temporárloa para Aprecloc;Oo dt Veto.
3) Comlu6e1 E•peclaile delnqu•rlto, 1
4) Camlt~o Milta do Projeta dt Lei Orc;amtntárla (ort. 90
do Meglmtnto Comum),

MDB
COMISSÃO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
EOBRAS POBLICAS- (CT)
(7 membros)

Ahrll de 1979

Anlttentll de Comln6111 Haroldo Pereira hrnandtt - Ao•
mai674J Alfeu de Oliveira- Romal674, Cleldt Maria B. F.
Cruz- Romal.598, Moura lop11 de Sá- Romo1310, Lella
Leivos Ferro Cotta- Aomal314,

SENADO FEDERl\L
SUBSECRETARIA DE COMISSaEs
SERVIÇO DE COMISSaES PEru1ANENTES
HORARIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES PEru·~NENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1979

HORAS

TERÇA

QUINTA

S ALA S

ASSISTENTE

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 7l6

RONALDO

C.A.R.

CLOVIS BEVIL~CQUA
Ramal - 623

GUILiiERME

c.s.P.c.

RUY BARBOSA
Rrunais-621 a 7l6

SONIA

C.R.E.

RUY 81\RDOSA

ANTONIO
CARLOS

C.E.e.

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

SONIA

Ramais-621 a 716

ASSISTENTE

c.D.F.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

RONALDD

10:30

c.s.

RUY BARBOSA
Rarnais-621 e 716

GUILHEru~E

ll:OO

C.L.S.

CLOVIS BEVILACOUA
Ramal - 623

DANIEL

12:00

c.R.

CLOVIS BEVILACOUA
Ramal - 623

MARIA
THEREZA

C.T.
10:00

11:00

HORl\S

S A L AS

09:30

liORl\S

QUARTA

S AL AS

09:30

C.S.N.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

GUILHERME

c.c.J.

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

MARIA
HELENA

C.A.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

SONIA

RuY DARBOSA

DANIEL

10:00

10:30

C.E.

11:00

C.M.E.

Rlll:nsis-621 c 716

RUY BARBOSA
Ramais-621 c 716

C.F.

RONALDO

10:00

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

ASSISTENTE
AliTO~IO

CARLOS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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SÁBADO, 21 DE ABRIL DE 1979

BRAS( LIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I- ATA DA 43• SESSÃO, EM 20 DE ABRIL DE 1979
!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Mensagens do Senhor Presidente da República

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
- N• 55/79 (n• 100/79, na origem), referente ao Projeto de
Lei da Câmara n• 95/78 (n• 3.366/77. na Casa de origem), que
acrescenta parágrafo ao art. 35 do Decreto-lei n• 221, de 28 de
fevereiro de 1967, que dispõe sobre a proteção e estimulo à pesca,
e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei
n• 6.63l,de 19dcabrilde 1979.)
De agradecimento de comunicação:
- N• 56/79 (n• 101/79, na origem), referente à escolha do
Sr. Dario Moreira de Castro Alves, Ministro de Primeira Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador
do Brasil junto à República Portuguesa.
1.2.2- Pareceres

Referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Lei da Câmara n• 143/78 (n' 5.725-B/78. na
Casa de origem), que cria cargos no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 9• Região, e dá
outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n• 60/76 (n• 751-B/75, na Casa
de origem), que acrescenta parágrufo ao art. 13 da Lei n• 5.890,
de 8 de junho de 1973, que alterou a Legislação de Previdência
Social.
-Projeto de Lei da Câmara n• 81/76 (n' 443-B/75, na
origem), que estende o salúrio-fam!lia criado pelo art. 2• da Lei
n• 3.559, de li de dezembro de 1968, aos herdeiros de segurado
falecido no gozo da aposentadoria por invalidez.
-Projeto de Lei da Câmara n' 15/78 (n' 2.530-Bf76, na
origem), que ulteru o Plano Nacional de Viação, incluindo
trecho rodoviflrio na BR-497, c dú outras providências.
-Projeto de Lei dn Câmara n• 77/77 (n'' 335-B/75. na Casa
de origem), que isenta de custns os atas pruticndos no Juizudo de

Menores, independentemente de comprovação de pobreza das
partes.
-Projeto de Lei da Câmara n• 21/77 (n' 880-B/75, na Casa
de origem), que dispõe sobre o comércio de armas de fogo, e dá
outras providências.
1.2.3 - Comunicação da Presidência
-Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n• 123/77 (n'
739/72. na Casa de origem), por ter recebido pareceres contrários, quanto ao mérito, das comissões a que foi distribuído.
1.2.4 - Leitura de Projeto
-Projeto de Lei do Senado n• 75/79, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que dispõe sobre a transmissão, por emissoras de rádio e televisão vinculadas à União, de programas de
debates sobre problemas brasileiros, e dá outras providências.
1.2.5 - Discursos do Expediente

SENADOR LUJZ CAVALCANTE-Apelo ao Presidente
do Conselho Nacional do Petróleo, no sentido do restabelecimento, em revista daquele órgão, de dados relativos à produção
petrolifera nacional.
SENA DOR ADERBAL JUREM A- 19' aniversário da fundação de Brasília.
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Aspectos das soluções
propostas para eliminação de fenômenos sísmicos e aceleração da
gravidade nas estacas do complexo nuclear de Angra II.
SENADOR GABRIEL HERMES- Saudação a Sr• Senadora do Parlamento japonês, presente à tribuna de honra.
SENADOR LEITE CHAVES- Encontro Nacional dos
Transportadores Rodoviários de Carga, em realização no Distrito Federal.
1.2.6- Leitura de Projeto
-Projeto de Lei do Senado n' 76/79, de autoria do Sr. Senador Henrique de La Rocque, que inclui entre os beneficiados
pela Lei n'6.554, de 21 de agosto de 1978, nos termos do diploma, os Ministros Togados, os Juizes Auditores c os Auditores
Substitutos da Justiça Militar, c dá outras providências.
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1.2.7- Requerimento
- N• 102/79, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro,
solicitando u retirada do Projeto de Lei do Senado n' 37 (79, de
su01 autoria.
1.3- ORDEM DO DIA
-Requerimento n• 89/79, de autoria do Sr. Senador Henrique Santillo, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei
do Senado n• 131/75, do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que
inclui a dona-de-casa entre os segurados facultativos da Previdência Social. Aprovado.
-Projeto de Resoluçiio n' 9/79, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Cubatiio (SP) u elevar cm CrS 179.751.000,00
(cento c setenta c nove milhões, setecentos e cinqUenta c um mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna. Aprovado. À Comissiio de Rcdaçiio.
-Projeto de Resoluçiio n' lO, de 1979, que autoriza a Companhia de Distritos Industriais de Sant:t Catarina- CODISC, a
contratar operuçiio de crédito no valor de CrS 1.567.367,68 (um
milhão, quinhentos e sessenta c sete mil, trezentos e sessenta c
sete cruzeiros e sessenta c oito centavos). Aprovado. Ã Comissão
de Redução.
1.4- MATIÔRIAS APRECIADAS AP0S A ORDEM DO

SENADOR LEITE CliA VES- Abuso que estaria sendo
praticado pela Caixa Econômica Federal contra seus mutuCtrios
cm atraso.
SENADOR JARBtiS PASSt!RINJJO, como Líder- Reais
propósitos inseridos no texto do decreto presidencial objeto de
discurso proferido pelo Sr. Paulo Brossard, na presente sessão.
SENADOR MAURO BENEVIDES- Alcrta aos setores governamentais competentes, para que, por intermédio de uma
ampla coordenação de medidas eficazes, assistam aos nordestinos
atingidos por forte seca.
SENtiDOR HUMBERTO LUCENA- Carta do Comitê
pela representação política do Distrito Federal, à populaçüo de
Brasil ia ao ensejo do seu 199 anivcrsúrio.
SENADOR ALBERTO SILVA- Apelo ao Ministro Mário
AndrcaZl.a c à SUDENE, no sentido de socorrerem o Estado do
Piauí, atingido por fatores climáticos.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Congratulando-se
com o Sr. Ministro da Previdência c Assistência Social pela escolha da Professora Lêu Leal para a Presidência da Lcgi:w Brasileira dc Assistência- LBA.

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

DIA
-Reduções finais dos Projetas de Resolução nos 9 c 10, de
1979, constantes dos itens 2 e 3 da Ordem do Dia da presente
sessão. Aprovados, nos termos dos Requerimentos n')s 103 c 104,
do 1979. À promulgação.

2- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Senador Henrique de La Rocque, proferido na
sessão de 19-4-79.
3- ATAS DE COMISSOES

1.5- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA
SENADOR PAULO BROSSARD, como Líder- Conside·
rações sobre decreto, baixado pelo Senhor Presidente da Repu:
blica, que enquadra oficiais da reserva remunerada ou reformados no regulamento disciplinar das Forças Armadas.

4- MESA DIRETORA

5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN-

TES

ATA I>A 43~ SESSÃO, EM 20 DE ABRIL DE 1979
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura
PRESIDtNCIA DOS SRS. NILO COELHO E GABRIEL HERMES
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:

Adalberto Scna - Jorge Knlume - Evandro Carreira Raimundo Parente - Gabriel Hermes - Jarbus Passarinho Albcrto Silva - Helvídio Nuncs - Mauro Benevides - Cunha
Lima - Aderbal Jurcma - Nilo Coelho - Luiz Cavalcante Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Car·
doso- Itamar Franco- Benedito Ferreira- Henrique SantilloGastüo MUllcr - Mendes Cunale - Saldanha Dcrzi - Affonso
Camargo- Jaison Barrclo.
O SR, PRESIDENTE (Nilo Caolho) - A lista de prcsen,a
a!.:usa o compurccimcnto Jc 25 Srs. Senadores. Havendo número rc·
gimcntal, dcdaro abcrta a ~;csstw.
O Sr. I.,·Sr.:~.:rct:'trio proc::dcrú ü leitura do Eh.pcdicntc.

C lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de Projctos de Lei sancionado:
N• 55/79 (n' 100/79, na origem), de 19 do corrente, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n• 95, de 1978 (n'' 3.366/77, nu Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 35 do Decreto-lei nY 221, de
28 de fevereiro de 1967, que "dispõe sobre a protcçüo e estimulo ii
pesca c dá outras providências". (Projeto que se transformou na Lei
n' 6.631, de 19 do abril de 1979);
De liJ::rndcciml'lltn de rornunicu~;1\o:

N• 56/79 (n'' 101/79, na origem), de 19 do Cllrrcntc, referente i1
escolha do St·nhor Durio Moreira de Castro Alvc:-., t\linistro Uc

Abril de 1979
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Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer u função de
Emba1xador do Brasil junto à República Portuguesa.

PARECERES
PARECERES N•S 69 E 70, DE 1979
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 143, de 197M
(n9 5.725·8, de 1978, na origem), que Bcrin cargo~ no
Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 9• Região, e dá outras providências'~.
PARECER N• 69, DE 1979
Da Comissão de Serviço Público Civil
Relator: Senador Henrique de La Rocque
De iniciativa do Senhor Presidente da República, nos termos do
art. 51 da Lei Maior, vem a exame desta Casa, Projeto de Lei, que
ena cargos no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 9• Região, c dá outras providencias.
A matéria, examinada pela Câmara dos Deputados, obteve
aprovução.
Em Exposição de Motivos ao Senhor Prosidente da República,
o Ministro de Estado da Justiça esclarece que, acolhendo proposta
encaminhada pelo Tribunal Superior do Trabalho, a criação de 154
(cento e cinqUenta e quatro) cargos de provimento efetivo no
Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 9• Regiiio, que abrange os Estados do Paraná c Santa
Catarina, objetiva complementar o reduzido quadro de pessoal do
seu serviço' Auxiliar, sem qualificação e estruturação necessárias ao
atendimento do seu crescente movimento processual.
Assim c que, em seu art. 1•, o Projeto examinado cria 154
cargos de provimento efetivo na Secretaria do TRT, da 9• Re§ião,
assim discriminados: no Grupo-Atividades de Apoio Judiciário 46
(quarenta e seis) cargos de Técnico Judiciário; 3 (trcs) cargos de 0~
cial de Justiça Avaliador; 48 (quarenta e oilo) cargos de Auxiliar Ju.
diciiirio; 10 (dez) cargos de Agente de Segurança Judiciária; c 27
(vinte e sete) cargos de Atendente Judiciário. No Grupo- Outras
Atividades de Nível Superior- 3 (três) cargos de Contador; 3 (trcs)
cargos de Mí:dico; I (um) cargo de Bibliotecário. No Grupo Outras Atividadcs de Nível Médico- 3 (três) cargos de Telefonista
e 2 (dois) cargos de Auxiliar de Enfermagem. No Grupo - Artesanato- 2 (dois) cargos de Artífice de Carpintaria e Marcenaria; 2
(dois) cargos de Artífice de Elctricidade e Comunicações. E, no
Grupo - Serviços de Transporte Oficial c Portaria - 4 (quatro)
c~trgos de Motorista Oficial.
Em seu art. 29, a proposição previ: que o preenchimento de tais
c;1rgos far-sc-ú de acordo com as normas legais e regulamentares
cstabclccidns para os demais Tribunais Regionais do Trabalho.
Ressalte-se que o art. 5Y veda "a contrataç5o, ~~ qualquer titulo c
sob qualquer forma, de serviços com pessoa física ou jurídica, bem
assim a utilização de colahomdores c:vc:ntuais, rt:trihuidos rncdiantc
rcdbo, para o desempenho de atividadcs inerentes aos Grupos de
Categorias Funcionais existentes no Tribunal".
Observe-se que a própria Exposição de Motivos do Ministro de
Estado da Justiça, ju!itilicundo a criação desses cargos, csclarc~.:e que
o TRT, du 9• Região, i; servido por um corpo de servidores com.
posto por pessoal transferido da 2• Região da Justiça do Trabalho c
por outros, contratados cm car(lh:r precúrio, sob o regime d01
Legislaçi\o Trabalhista.
Parece-nos, portanto, de Justiça, acrescentar ao projeto dispositivos permitindo o aproveitamento nesses curgos, na medida cm que
preenchessem estes servidores us qualilicuções de escolaridade c
outras, dos servidores contratados sob o regime da CL T.
De outra parte, o art. 6Y da proposição permite que servidores
redistribuídos de órgiios da Administração Federal para o TRT, da
9• Rcgii'io, sejam aproveitados nos claros de lotaçi'io existentes,
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quando a mc:lhor redução, a nosso ver, seria a que tornasse automático o aproveitamento, mediante opçUo, desses servidores redistribuídos, vez que são todos oriundos do antigo DCT, alguns já com 35
anos de serviços público, e que tiveram negado o direito de opção
pela aluai Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Considerando que a iniciativa da matéria está cm conformidade
com a Lei Maior; que serão obedecidas, corno parümctro, a~ norma~
legai' pertinentes; c que as despesas decorrentes da aplicação do projeto, quando transformado em Lei, serão atendidas à conta de
recursos orçamentários do TRT, da 9• Região, somos, no ãmbito
desta Comissão, pela aprovação do presente projeto, com a inclusiio
das seguintes emendas:

EMENDA N• I- CSPC
Acrescentem-se no art. 29 os seguintes parágrafos:
"Art.

2~

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

§ I• OTRT/9 1 Região, mediante Ato .da Presidência,
poderá transformar cm cargos, observada a regulamentação pertinente, os empregos integrantes da tabela de
pessoal temporário de sua Secretaria, regidos pela
Legislação Trabalhista, a qual será extinta.
•
§ 2• Na hipótese do parágrafo anterior, a inclusão
dos servidores no novo sistema dependerá de habilitação
em proc«:sso selctivo, precedido de treinamento adequado c
da exigi:ncia de curso superior para os cargos dt: classe inicial da Categoria Funcional de Técnicos Judiciários."

EMENDA N• 2- CSPC
Substitua-se o ar!. 6• do Projeto, pelo seguinte:
"Art. 6• Os ocupantes de cargos redistribuídos de
outros órgãos da Administração Federal para o Tribunal
Regional do Trabalho, da 9• Região, serão automatica·
mente aproveitados, mediante opção, em cargos equivalentes os superiores, criados por esta Lei, compatíveis com
a sua qualificação de escolaridade."
Sala das Comissões, 5 de abril de 1979. - Evandro Carreira,
Presidente- Henrique de La Rocque, Relator- Raimundo Pnrente
- Bernardino Viana - Afonso Camnrgo - Lózaro Barboza Humberto Lucenn.
PARECER N• 70, DE 1979
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Afonso Camargo
De iniciativa do Sc:nhor Presidente da Rcpúblicu, chega ~lo exame dest;l Comissão o projeto de lei que cria cargos no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 9"
Região, e dá outras providi:ncius.
A matéria é submetida a apn:ciaçUo do Congresso Nm::ion<tl.
nos termos do artigo 51 da Constituição, estando acompanhada de
E.xposiçiio de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Justiça, que
assim se exprcssu:

"Acolhendo proposta encaminhada pelo Tribunal Superior do Trabalho, tenho a honra de submeter à elevada
consideração de Vossu Excelência, com vistas a posterior remessa ao Congresso Nacional, antcprojc:to de lei que objc:tiva criar 154 (cento c cinqUenta e quatro) cargos de pro·
vimcnto cfctivo, no Quadro Permanente du Secretaria Ju
Tribunal Regional do Trabalho da 91 Região, cuja jurisdição abrange os Estudos do Paruná c de San tu Catarina.
O n:fcrido Tribunal, desde a suu criuçi'io pela Lei
nl' b.241, Jc 22 de setembro de \975, possui um retiu1.ido
quaUro de pessoal do "crviço :HJxiliar, sem cstruturaç:'to c
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qualificação necessárias ao atendimento de seu cres.ccnte
movimento processual, o que tem prejudicado a cclendade
desejável na administração da Justiça. Dos servidores de
que atualmente dispõe, alguns foram deslocados da 2• c da
4• Regiões da Justiça do Trabalho e outros, contrawdos,
em caráter precário, sob o regime da legislação trabalhiSta.
Como se percebe, trata-se, no caso, em última análise,
de medida que se traduzirá em amplos bene!Tcios para os
jurisdicionados da mencionada Região."
Comprovada a necessidade de criação de 154 (cento e :inqU."nta
e quatro) cargos, manifestaram-se favoravelmente os órgaos tccmcos do Ministério da Justiça, da Secretaria do Planejamcnto da Prc·
sidência da República e do Departamento Administrativo do Serviço Público.
No que diz respeito ao aspecto financeiro, cabe-nos ressaltar
que 0 artigo 8• do projeto estabelece o ate~dimento das despesas
decorrentes através dos recursos orçamentános própnos do Tnbunal Regional do Trabalho da 9• Região ou por outros recursos destinados a esse fim, conforme a legislação vigente.
•
Ante as razões apresentadas, concluimos pela aprovaçao do
projeto em exame com as emendas oferecidas pela Comissão de
Serviço Público Civil.
.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1979.- Cunha L1ma, Presidente- Affonso Camargo, Relator- Lomanlo Junior- Saldanha
Derzi - Alberto Silva - Mauro Benevides - Raimundo Parente Henrique de La Rocque- Julahy Magalhães.
PARECERES N•S 71 E 72, DE 1979
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 60, de 1976
(n• 751-B, de 1975, na Casa de origem), que "acrescenta
parágrafo ao art. 13 da Lei no 5.890, de 8 de junho de 1973,
que aherou a legislação de Previdência Social".
PARECER No 71, DE 1979
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Franco Montoro.
A presente proposição, originária da Câmara dos Deputados,
objetiva acrescer de um parágrafo o art. 13 da Lei n• 5.890, de 8 de
junho de I973, que alterou a legislação da Previdência Social, de
modo a que, para efeito de classilicação na tabela de saládo-base, o
trabalhador autónomo possa computar o tempo de allvldade_pr~
fissional exercida antes de ser segurado obrigatório da Prev1denc1a
~~.

.

Em abono da sua iniciativa, o Autor do Projeto de L~1 da
Câmara n• 60f76, o ilustre Deputado Wilmar Dallanhol, ass1m se
manifesta:
"Os trabalhadores autónomos e entre eles os profissionais liberais, tais sejam Médicos, Engenheiros e Advogados
só passaram a ser segurados obrigatórios da Previdência Social com a promulgação dé sua Lei Orgânica, a Lei
n• 3.807, de 26 de agosto de 1960.
Devem tais segurados contribuir sobre salário-base
atualmente fixado pela Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973,
da seguinte rorma:
"Art. 12. Os trabalhadores autónomos, os segurados facultativos e os empregadores contribuirão sobre
uma escala de salário-base assim definida:

Salário mínimo
Classe de5 a 7 anos de filiação ............................... 7
Classe de 7 a IOanos de filiação .. .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . IO
Classe de IOa 15 anos de filiação . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . 12
Classe de I5 a 20 anos de filiação . .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . 15
Class•; de 20 a 25 anos de filiação . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 18
Classe de 25 a 35 anos de filiação ........................... 20
O pressuposto que informa a adoção de tal critério de
contribuição sobre valores crescentes é, inequivocamente, o
de que a remuneração tende a ser mais elevada com o transcurso do tempo de atividade profissional.
Ocorre, entretanto, no caso dos profissionais liberais,
que muitos deles tendo iniciado sua atividade em época anterior a promulgação da Lei Orgânica da Previdência Social (26 de agosto de 1960), não estavam filiados obrigato·
riamente e, em conseqUência de omissão no texto legal de
norma reguladora da matéria, não podem considerar tal pe·
ríodo para efeito de classificação na tabela de salário-base.
Exemplificando, o Médico que começou a clinicar em
1950, e tem, atualmente, 25 anos de atividade prolissional e
que deveria ter a faculdade de contlribuir sobre 20 salários
mínimos só pode fazê-lo sobre 12 salários mínimos pois o
tempo considerado é o da filiação c não de atividade profissional, o que frustra, sem dúvida, os claros objctivos da lei.
O projeto dá, por isso, adequada disciplinação à matéria, sem infringir, de qualquer modo, o preceito constituci~
nal de que trata o parágrafo único do art. 165, do texto VI·
gente, por isso que não cria, majora ou estende beneficio da
Previdência Social, correspondendo ao mesmo tempo a
uma justa e oportuna reivindicação da Associação Cata ri·
nense de Medicina, formulada por seu ilustre Presidente,
Dr. Júlio da Silva Cordeiro, ao eminente Ministro da Previdência e Assistência Social, Dr. Luiz Gonzaga do Nascimento e Silva, através de oficio de 3 de janeiro deste ano".
Na Casa de origem, a matéria recebeu pareceres da Comissão
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa; c, das Comissões de Trabalho e Legislação Social
c de Finanç"'· pela aprovação.
.
Em verdade, não êjusto que o enquadramento na tabela de salario-base se realize em função do tempo de filiação, em detrimento do
tempo de atividade profissional, se an,teriormente incxistia obrigato·
riedade de vinculação à Previdência Social.
Além do mais, a contagem do tempo anterior ao ingresso dos
autónomos como segurados obrigatórios da Previdência Social, na
rorma preconizada pelo presente projeto, nenhum ónus acarretará
àquela instituição, vez que apenas computará o referido tempo para
efeito de fixação da faixa de contribuição do segurado.
À vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei da
Câmara n• 60, de 1976.
Sala das Comissões, 28 de abril de I977. - Jessé Frei r., Presidente- Franco Montoro, Relator- Osires Teixeira- Jarbus Passarinho- Nelson Carneiro- Braga Júnior,
PARECER N• 72, DE 1979
Du Comissão de Finançus
Rclutor: Senador Raimundo Parente

Suhirio mínimo
Classe de Oa I ano de filiação
Classe de I a 2 anos de liliação
Classe de 2 a 3 anos de liliuçUo
Cla~·'>C d ~ 3 a 5 anos de filiação

De inkiativa do eminente Deputado Wilmar Dallanhol, c após
sua tramitação regimental na Câmara dos Dc~utallo~, vem
ao exame desta Comissilo de Finanças o Projeto de Lc1 Uu Camara
n'.1 úlJ, dt! 1'>7(1, qu~.: "acrcs~.:cnta parúgrafo ao art. 13 da Lei 111' S.H9U,
dt: H de junho d!.! 1973, liUe alterou a legislação de prcvidêm:ia Sll·
~:umprir

2
3
5

cial".
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Objetiva a proposiçf10 permitir que o trabalh~1dor autónomo
computar n tempo de atividadc prolission~ll exerciUa antes de
ser seguwUo obrigatório da prcviUência social, para efeito de classili·
caçfto na tabela Ue salário-base.
lnici:.dmcntt:, a ComissUo dt: Finanças, acolhendo parecer do
nobre Senador Lenoir Vargas, solicitou audiência do Poder Exccutipos~a

vo.

Manifcstou-st: o Ministêrio da Previdência e Assistênciu Sociul,
de"tacando o seguinte:
"Anteriormente à Lei n' 5.890, de 1973, o salário-base
dos truba\hadores uutõnomos era lixado pelo Executivo,
consideradus us "peculiaridades das diversas cutegorias de
trabalhadores c o padrão de vida de cada região" (arl. 77
da Lei n' 3.807, de \960, com a redução dada pelo Decreto·
lei n• 66, de 21 de novembro de \966). Os profissionais libe·
ruis tinham o seu salário-base fixado cm até 5 (cinco)
salários-mínimos. Portanto, a Lei n• 5.890, de 1973, ao es·
tabe\eccr também para os segurados autónomos o limite de
20 (vinte) salários, mas em função do tempo de filiação, c
não da rcmuncrução percebida, proporcionou-lhes signifi·
cativa melhoria no que tange ao valor dos benefícios que
passarium a usufruir, conforme regras atuariais que contêm
como um dos fatores básicos para cúlculo justamente do
tempo de filiação, isto ê, o tempo cm que o segurado cfctivamcnte contribuiu paru a previdência social.
Entretanto, o projeto não cogita de contagem obriga·
tória do tempo de atividade anterior à filiação; visa apenas,
nitidamcntt:, sem sequer estabelecer prazo para o exercício
dessa opçi10, à elevação do salário-de-contribuição, para o
efeito óbvio de elcvur o salário-de-benefício, garantindo ao
segurado dispor dessa possibilidade quando melhor convier
aos seus interesses.
Nessas condições, o principio fundamental em que se
baseia a teoria do seguro, qual seja o "risco", fica vulnera·
do, deixando o seguro de ser seguro para se tornar uma
vantagem para a minoria benenciada, em prejuízo da coletividade de contribuintes que sustenta o sistema. Com efei·
to, os segurados a que alude o projeto somente optariam
pela contagem do tempo anterior à filiação obrigatória
quando cm mira a obtenção da aposentadoria, já que essa
opçfio constitui um aumento de despesa. Portanto, o aumento da receita resultante das contribuições daqueles que
inscrevessem o tempo de atividadc anterior à filiação, e qut:
serviu de fundamento ao parecer da Comissão de Finanças
da Ciimara dos Deputados, favorável ao projeto, seria to·
talmcntc irrt:lcvantc se comparado ao correspondente aumento da dt:spesa. Seria como ndmitir a clt:vuçUo do valor
do seguro após a ocorrência do sinistro, sob argumt:nto de
que o prêmio tambêm seria elevado."
Realmente, o pariigraf~ 6' do arl. 10, da Lei n' 5.890, de 1973.
estabeleci! que, na concessão de aposentadoria por tempo de serviço,
é computado todo o tempo de exercício de atividade compreendida
no úmbito da prt:vidênciu social, c não somente o tempo de filiação.
Visou t:ste dispositivo lt:ga\ a protcgcr os st:gurados com atividadt:
profissional anterior illili;.lçào, amparando os scgurndos mais idosos,
mesmo os que iniciaram atividades antes da criação da previdência
soci~1l.

Sr10 m;.~nift:stos os inconvenientes da proposição c o Ministêrio
d~1 Previdência c Assistência Social bem demonstrou a justiça do
atual regime dt: uposcntudoria dos segurados.
Ante as razõt:s expostas, concluímos pela rejeição do Projeto dt:
Lei da Citmar;.1 n1• 60, de I1>76.
Sala das Comissucs, \'l de abril de \979,- Cunhul.lmu, Prcsi·
dcntc- Ruimundn J>urcntc, Relator -l.omanto Junior- .JurJ;:c KuSnldunhn Ul•rJ.I - Alberto Silvu - ~1nuro Hcncvidcs- Affnnsu Cumnrgn - 1-lcnri'luc dl' Lu HoCtiUl' - Arnon til' Mclln,
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PARECERES N•S 73 E74, DE 1979
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 81, de 1976, (n'
443-B, de 1975, na origem) que "estende o salário-família
criado pelo artigo 2• da Lei n' 5.559, de 11 de dezembro de
1968, aos herdeiros de segurado falecido no gozo da aposentadoria por invalidez''.
PARECER N• 73, DE 1979
Da Comissão de Legislação .Social
Relator: Senador Franco Montoro.
Visa a proposição, ora sob exame desta Comissão, a estender o
salário-família aos herdeiros menores de quatorze anos de segurado
do INPS, falecido no gozo de aposentadoria por invalidez ou por
velhice.
Oriundo da Câmara dos Deputados, de autoria do ilustre Deputado Adhemar Ghisi, o presente projeto logrou aprovação das Comissões em que tramitou naquela Casa, tendo a Comissão de Re·
dação, por iniciativa da Comissão de Trabalho e Legislação Social,
alterado o art. I• do projeto, estendendo o benefício aos dependentes
do segurado falecido por velhice.
.
O objetivo pretendido é o de melhor amparar os órfãos menores
que, nessas condições, mais sofrem e necessitam de assistência social.
Se convertido em lei o presente projeto, a pensão do segurado
falecido por invalidez ou por velhice será acrescida do salário-família, nos termos propostos, e se constituirâ numa ajuda financeira, de
louvável sentido econômico e social.
Opinamos, assim, pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1977.- Jessé Freire, Presidente - Franco Montoro, Relator - Jarbas Passarinho - Nelson
Carneiro- Os!res Teixeira- Braga Júnior.
PARECER N• 74, DE 1979
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Arnon de Mel!o.
Na forma regimental, vem a exame da Comissão de Finanças o
Projeto de Lei da Câmara que estende o salário-família criado pelo
artigo 2• da Lei n• 5.559, de 11 de dezembro de 1968, aos herdeiros
de segurado falecido no gozo da aposentadoria por invalidez.
A proposição é de iniciativa do nobre Deputado Ademar Ghisi,
que a justifica com o elevado sentido social e econômico da medida
proposta.
No Senado Federal, a Comissão de Legislação Social manifestou-se pela aprovação do projeto.
Objetiva a proposição melhorar as pensões decorrentes de
aposentadoria por invalidez, relativamente aos beneficiários temporários, filhos menores de 14 anos, com extensão aos inválidos.
Entretanto, a Lei Orgânica da Previdência Social vigente já
estabelece um componente familiar no cálculo da pensão global, que
é caracterizado pelo acréscimo de \0% (dez por cento) por
dependente.
Em face desse dispositivo legal, a aprovação do projeto atribuiria nova majoração pela mesma causa, o que nos parece impróprio.
Ocorreria também discriminação entre os benefícios dos pensionistas do aposentado por invalidez e os dos demais pensionistas. Isto
seria injustificável.
Com relação ao aspecto financeiro, devemos destacar, de forma
especial, que o projeto em exame esbarra no artigo 165, parágrafo
único, da Carta Magna, pois nilo indica a fonte de custeio total para
cobrir us despesas decorrentes du medida proposta. Viria a onerar a
Previdência Social Brasileira, sem oferecer a correspondente receita.
E, por assim entendermos, nu linha do exposto, manifestamonos pela rejeição do Projeto de Lei da Citmara n• 81, de 1976.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1979.- Cunha Limn, Pre·
sidente - Arnon de Mello, Relutar- Lomanto Júnior- Su\dunhu
Derzl- Jorge Kulume- Alberto Sllvu- Rulmundo Purente- Af·
fonso Cnmurgo - Henrique de Lu Rocque - Muuro Benevldes Jutuhy Mugulhües.
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PARECERES Nos 75 E 76, DE 1979
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 15, de 197H
(no 2.530·8/76, na origem), que "altera o Plano Nacional
de Viaçiio, incluindo trecho rodoviório na BR-497, c dó ou.
tras providências''.
PARECER No 75, DE 1979
Da Comissão de Transportes, Comunico~ões e Ohrns Públicas
Relator: Senador Alexandre Costa
I. Após cumprimento de diligéncia, rctornu a esta Comissão o
presente projeto, que inclui a rodovia Uberlândiu-Rio Verde de
Muto Grosso nu relação descritiva das rodovias do Plano Nacional
de Viação.
2. A informação do DNER- Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. i: desfavorável ao projeto, esclarecendo que o
motivo é o da necessidade de proceder-se uma única revi sUo do Plano Nacional de Yh1çào, revisão ora cm claboraçUo.
3. Ante o exposto, opinamos pela rejeição do presente projeto.
Sala das Comissões, 29 de ago;to de 1978. - Lourival Baptista,
Presidente - Alexandre Costa, Relator - Vilela de Magalhães Wilson Gonçalves,
PARECER No 76, DE 1979
Da Comissão de Finaw;us
Relator: Senador Cunha Lima
Sustentando a importância da ligação Uberlándia-Paranaiba-Rio Verde de Muto Grosso, face ao crescente Ouxo de tráfego,
apresentou o ilustre Deputado Nunes Rocha o .presente projeto de
lei, incluindo o referido trecho rodoviário na BR-497, alterando, assim, o Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei no 5.917, de lO
de setembro de 1973,
Merecendo aprovação nu Casa de origem, foi o projeto encaminhado à revisão do Senado Federal.
Submetido ao exame da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, sugeriu esse órgão técnico a prévia audiência
do Poder Executivo.
Após a manifestação do Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, contrário ao prolongamento da Rodovia BR-497, opinou a referida Comissão no sentido da rejeição da proposição.
Com relação ao aspecto financeiro, nenhum obstáculo pode ser
oposto ao projeto, uma vez que, como já salientou, com propriedade, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados,
a matéria não implica, necessariamente, em aumento de despesa, senão de mero planejamento.
No mi:rito, opinamos pela aprovação da medida.
De fato, o frágil argumento expedido pelo órgão competente do
Executivo Federal não convence, ante o iniludível surto de progresso
existente na Região.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1979. - Henrique de Lu
Rocquc, Presidente - Cunha Lima, Relator - Lomanto Júnior Alberto Silva - Mauro Benevides - Raimundo Parente - Affonso
Camargo- Jorge Kalume- Jutahy Magalhilcs- Saldanha Derzi,
PARECERES N's 77 E 78, DE 1979
Sobre o Projeto de Lei du Câmara n' 77, de 1977
(no 335-8, de 1975, na Câmara dos Deputados), que "isenta
de Custas os atos praticados no Juizado de Menores,
lnd~pendentemente de comprovatiio de probrczn das partes'',
PARECER No 77, DE 1979
Da Comlssilo de Constltalçiio e Justiço
Relator do vencido: Senador Oito Lehmunn
A proposição sob unlllisc tem por objetivo isentur de custas os
atas judiciais praticados nos Juizados de Menores, quando de sua
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iniciativa, independentemente da comprovação de pobreza das
partes.
Busca-se, com a medida, desoncrar de custas quantos devam
praticur atos judiciais pcrunte o Juizado de Menon:s. No entanto, é
forçoso reconhecer-se, os mencionudos órgf1os judicantcs sUo de
investidura estadual e, competente panl dispor a respeito de taxas
para a manutenção de seus serviços, será obviamente. o legblador
estadual.
A iniciativa dessa liberalidade por parte do legislador federal
equivaleria a tornar obrigatória uma organizaçiio judicante em
termos nacionais, quando, na realidade, cada unidade da fcdcraçfw
tem autonomia para dispor sobre sua orgunizuçào judidúria interna.
Na própria justificação oferecida ao projeto, o autor jú
reconhece isso, ao afirmar que a Assembléia Legislativa do Est<.1do
da Guanabara anteriormente votara projeto igual, cm úmbito
estadual.
Por último, é de salienutur-se qut.: a proposiçf10 vulnera os
princípios constantes do Capitulo III da Carta Maior, que atribuem
às unidades da federãçào para dispor de serviço~ a seu cargo.
Ante o exposto, conclui-se, no mérito, como redução do
vencido, cm consonância com o entedimcnto majoritariamr.:nlc.:
esposado por este Orgão Técnico, pela rejeição do projeto.
Sala das Comissões, em 30 de novembro de 1977 - Acciulv
Filho, Presidente, cm exercício- Otto Lchmunn, Relator - Wilso~
Gonçalves - Nelson Carneiro, vencido, com voto cm separado Hclvidio Nunes- Cunha Lima- ltalívio Coelho- Orestes Quércia
- Heitor Dias.
VOTO EM SEPARADO, VENCIDO, DO SENADOR NELSON
CARNEIRO:
A Câmara dos Deputados aprovou projeto de autoria do nobre
Deputado Peixoto Filho, e que assim dispõe:
"Art. J9 São isentos de custas os atas judiciais
praticados no Juizado de Menores, quando de sua iniciativa, independentemente de comprovação de pobreza das
partes.
Parágrafo único. Não se incluem na isenção os atas
decorrentes de processo por infração às leis de proteçüo aos
menores.
Art. 2o Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicaç-lo.
Art. )o Revogam-se as disposições em contrário,"
Inicialmente vale afirmar que o Projeto i: constitucional, cm
face do disposto no art. So, XVII, letra "c", da Constituição Federal,
com a redução que lhe deu a recente Emenda Constitucional no 7,
conferindo à Uniüo competência pura legislar sobre "normas gerais
sobre orçamento, despesa e gestão patrimonial e financeira de
natureza pública; taxa judiciária, custas e emo/umen10s remzmeratórios dos serviços forenses, de registras públicos e notariais; de seguro
e previdência social; de defesa e protcção da saúde; de regime
penitenciário",
Em sua justificação, o ilustre parlumentar fluminense diz que "a
fi nulidade deste projeto é particulurizar o benelicio aos que recorrem
ao Juizado de Menores, garantindo às partes responsáveis pelos
menores a isenção de custas nos atas judiciais praticados perante
esse Juízo, desde que de sua iniciativa".
A Comissão de Finanças du Câmara dos Deputados, cm seu
parecer, diz textualmente:
Dispõe o urt. 19, § 2', do Código de Processo Civil que
"Compete ao autor udiuntur as despesas rclutivus u
atas, cuja realização o Juiz determinar de ofício ou u
requerimento do Ministério Público,"
Certamente silo a esses atas, quando do Juiz de Menores que o
Projeto visa atender. Melhor fora, entretanto, que u providência
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também se estendesse aos atas que o Juiz defere a requerimento do
Ministério Público.
Meu voto, assim,~ pcln aprovação do Projeto,
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1977. - Nelson
Carneiro.
PARECER No 7H, DE 1979
Da Comissüo de Finançus
Relator: Senador Arnon de Mcllo
De iniciativa do nobre Deputado Peixoto Filho o presente
rrojeto de lei isenta de custas os atas praticados no Juizado de
Menon:s, independentemente de comprovação de pobreza das
partes.
Na Câmara dos Deputados a proposição obtevt: aprov.::1çlio do
Plenário, após tramitar pelas Comissões Técnicas daquela Casa do
Congresso Nacional.
Tramitanto no Senado Federal, manifestou-se a douta
Comissão de Constituição c Justiça pela rejeição do projeto, por
contrariar os princípios constantes do Capítulo III da Curta Maior,
que atribui às unidades da Federação competência para legislar
sobre serviços a seu cargo.
Entendemos acertado e oportuno o entendimento da Comissão
de Constituição e Justiça.
Realmente, estabelecer cm Lei Federal a medida proposta seria
tolher os Estados de legislarem sobre sua organização judiciária, o
que viria ferir u autonomia das Unidades Federadas.
Nu linha do exposto, concluimos pela rejeição do Projeto de Lei
da Câmara no 77, de 1977.
Saiu das Comissões, 19 de abril de 1979. - Cunha Lima,
Presidente - Arnon de Mello, Relator - Mauro Benevides Raimundo Parente - Alberto Silva - Jorge Kalume - Saldanha
Derzi- Lomanto Júnior- Jutahy Magalhães- Affonso Camargo.
PARECERES N•S 79,80 E 81, DE 1979
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 21, de 1977
(n' 8!W-B, de 1975, na origem), que "dispõe sobre o comércio de armas de fogo, e dá outras providências''.
PARECER N• 79, DE !979
Da Comissão de Segurança Nacional
Relator: Senador Agusto Franco.
O projeto em análise, de autoria do Deputado Claudino Saics,
pretende limitar a venda de armas de fogo, as quais somente: serão
negociadas mediante expedição de autorização. pela autoridade
competente.
Em sua tramitação, na Câmara dos Deputados, recebeu
pareceres favorúveis nus Comissões de Constituiçi'io e Justiça, de
Segurança Nacional c de Economia, Indústriu c Comércio.
Na Cornissão d•: Segurança Nacional recebeu emenda do Deputado !talo Conti, suprimindo o parágrafo segundo do artigo segundo, no sentido de estender üs armas de fogo destinadas U caça e a
competições esportivas restriçõt:s '-'ri.::1dns para .::1 vend~1 d~1s demais
armas.
Considerou o autor du emenda que, não obstante u dt:stinaçàu
cspecilicada no dispositivo suprimido- caçu c competiçõt:s csporti·
vas - , tais armns não diferem, no seu uso, d:~s demais, podendo
assim ser utilizmJas para fins criminosos.
A posse de armas de fogo civis. qui! não estão no exercício dc
atividadc policial sofre restrições na maioria dos paises, t:mbora cm
alguns seja livre. Mas, o grande nlimero de crirm:s prath.:ados ~:um
armas de fl1go prova que ncm todas as pessoas capazes de <H.I4uirir·
las tl:m cquilihrin emodnn:ll pma dclê-las apenas como vl!kulo p:~ra
dl:l'csa da vida ou dll patrimônio, direito lcgitimn do 1.:id;nillo.
O ass;lssinatt1 do Presidente John Kennedy c, postcriormt:nt~.:,
do s~.:u irmi1n, Robl'rt K~.:nn~.:dy, ~.:om armas verH.iidas li\ rl·ment~:,
pdo Corrc1tl. nrnvamos ris~o:os dl·sst: t:.\í.'essivolibt:r:llismn.
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No Brasil vàrios projetas de lei vêm tentando disciplinar a mat~
ria. Deles o do Deputado Cludino SuJes encontrou boa receptividade na Casu de origem, c chega a esta Comiss5o respaldado por tr~s
pareceres favoráveis, sendo, linalmente, aprovado cm plenário, em
22 do abril próximo passado, tendo a rcdaçüo final aprovada em 25
do mesmo mês.
Vale ressaltar que o projeto não impede a venda de urmas de
fogo, disciplinando-a para evitar abusos, estando cm sintonia com a
preocupação demonstrada pelas autoridades responsáveis pela segurança da coletividadc.
Pelo exposto consideramos que o Projeto de Lei no 880-B, de
I~75, merece uprovaçüo desta Comissüo.
i?. o nosso parecer.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1977. -Milton Cabral,
Presidente- Augusto Franco, Relator - DinurCc MUriz- Virgílio
Távora- Vasconcelos Torres- Adalberto Sena.
PARECER N• 80, DE 1979
Da Comissão de Economia
Relator: Senador Dlnarte Mariz
A proposição sob anãlise, de autoria do ilustre Deputado
Claudino Salt:s, visa a estabc:Jecer os critt:rios relativos à comercialização de armas de fogo.
O art. i' do Projeto determina que os estabelecimentos
comerciais do ramo somente venderão esses produtos mediante a
apresentação de autorização expedida pela autoridade policial
competente, que (art. 2•) apenas autorizará a venda de armas de
fogo a maiores de 21 (vinte e um) anos, com profissão definida e
mediante requerimento instruido com atestado de antecedentes, bem
assim um ou alguns dos seguintes documentos: cédula de identidade,
carteira prolissional. titulo eleitoral ou atestado de atividade profissional expedido por órgão público ou empresa onde o interessado
preste serviços.
Efetivada a transação, o estabelecimento comercial deve
comunicar a venda à repartição policial competente, entregando ao
comprador a nota de compra, na qual se especificará u autoridade
cxpedidora da autorização (art. 3•).
O art. 4• estabelece multa aos estabelecimentos comerciais
infratores, sendo que, no caso de reincidência (parágrafo único).
será cassado o alvará de funcionamento.
Os compradores de armas de fogo, transferindo-as, devem levar
o fato ao conhecimento da autoridade policial, incorrendo cm
multa, no caso de inobservância (art. 5•).
O autor do Projeto atribui à sociedade de consumo c aos meios
de comunicação social de mussa parcela pondcrávc\ do aumento da
criminalidade, mas sustenta tambt:m que isso ocorre devido l1
facilidade com que são adquiridas armas de fogo.
Daí, ter apresentado u proposição em telu, que visa u restringir
ao má:<imo as facilidades oru existentes para a aquisição de armas de
fogo. Cabe, portanto, restringir, ou mesmo, cm casos especiuis,
impedir n comércio do citado urtigo.
Do ponto dt: vista estritamente econômico, ni1o importa que
tipo de bem ou serviço seju objeto de consumo. No entanto, um:.1
considcr:1çào assim desconhece aspectos essenciais, de fundo t!tico,
que acompanhum 01 produção e u venda de determinados produtos,
que podem causar mah:ficios à sociedade, clurnmcntc superiores üs
vantugcns dele udvindas.
E o caso das arnHIS de fogo, que devem estar sempre soh
rigoroso controle.
Contudo, porém, a mntéria jú foi tratada convenientcm~.:ntc, de
modo mais profundo, por intermédio do Decreto n\1 55.649, dt: 2K
Jc janeiro de 1965. Outrossim, na medida c:m que foram verilkadas
folllws nn ext:cllçiio tk·ssc: diploma lc.:gnl, o Mini.'itl·rio Jo E.\L·n.:ito
n.:alit.a estudos tendentes a atualíz:'l-lo.
Uma proposição legislativa teria o cfeitl), se acnlhída. de
dilku\tar till rcformul;n;flo. tolhendo assim a aç:1n do ~·lini .. tério
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que, por questões de segurança interna, poderá restringir ou proibir,
temporariamente, o comércio de armas e munições.
Ante o exposto, tendo em vista que preponderá sobre o económico, no caso, o aspecto ético da questão, ademais de que existem
estudos já em caminho que, por certo, regularão mais vastamcntc a
matéria, somos pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara n• 21, de
1977.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1977.- Marcos Freire,
Presidente - Dinarte Mariz, Relator - Milton Cabral - Agenor
Maria - Domieio Gondim - Luiz Cavalcante - Augusto Franco Arnon de Mello.

VOTO EM SEPARADO, VENCIDO, DO SENADOR VASCONCELOS TORRES:
De autoria do ilustre Deputado Claudino Sales, a Proposição
n• 21/77 pretende disciplinar o comércio de armas de fogo.
O texto do projeto condiciona as vendas de armas de fogo à
maiores de 21 (vinte e um) anos, com profissão definida, mediante a
apresentação aos estabelecimentos comerciais do ramo, de autorização expedida pela autoridade policial competente.
A autorização para adquirir arma de fogo dependerá da aprovação prévia de requerimento do interessado à entidade policial
competente, o qual deverá ser instruído com atestado de antecedentes e mais outros documentos a juízo da autoridade policial, tais
como:
a) cédula de indentidade;
b) carteira profissional;
c) titulo eleitoral;
d) atestado de atividade profissional expedido pelo órgão público ou empresa privada onde o interessado preste serviço.
Na justificação o Autor salienta que
"a facilidade com que são adquiridas armas de fogo
por qualquer cidadão, configura fator preponderante na
extraordinária onda de crimes contra a pessoa e o património que se têm verificado em nosso País nos últimos anos,
especialmente nas grandes concentrações urbanas,"
Por esta razão, conclui "que se torna absolutamente
fundamental restringir-se ao máximo as facilidades aluaimente existentes para a aquisição de armas de fogo, exigindo-se que os compradores desses perigosos artigos, desde
que maiores de 21 anos, satisfaçam a uma série de requisitos perante a autoridade policial competente que poderá,
então, se assim o julgar conveniente expedir, autorização
para que os estabelecimentos comerciais especializadas vendam tais produtos aos interessados",
Esta Camissão--;;Üda tem a obstar à aprovação do Projeto
examinado, pois, disciplinar o comércio de quaisquer produtos é:
função estatal, na medida em que visa a impedir abusos e a zelar pda
segurança c o bcm-estar da comunidade.
Do exposta, portanto, somas pela aprovação do Projeto de Lei
da Câmara n• 21/75, que dispõe sobre o comércio de armas de fogo,
e dá outras providências.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1977. - Vasconcelos
Torres.
PARECER N• 81, DE 1979
Da Comlssilo de Finanças
Relator: Senador Vicente Vuolo
O projeto em tela, originário da Câmara dos Deputados, jü
recebeu parecer pelu aprovação, nu Comissão de Segurança Nacional, e, pela rejeição, nu Comissão de Economia, vencido o ilustre Senador Vasconcelos Torres.
Visa a proposição u disciplinnr o comércio de urmus de fogo,
cstubclcccndo, para tanto, u prévia permisstao da autoridade policial
com·:lctcntc a ser conferida aos ndquircntcs de tui~ ,urmus, mcdia.nt.c

dadc dÓ interessado, bem assim a real necessidade de utilização do
armamento.
No âmbito de competência desta Comissão, apenas um aspecto
mereceria apreciação, qual seja o da cominação de penalidades
pecuniária aos infratorcs do preceituado nos arts. I• (comerciantes)
c 5o (particulares).
Com efeito, a previsão do reajustamento das muitas lixadas,
tomando como critério o sistema especial de atualização monetária,
estabelecido na Lei n• 6.205, de 29 de abril de 1975, evita a
constante defasagem dos valores monetários determinados para as
penalidades pecuniárias. Entretanto, as aluais penalidades, instituídas pelo Decreto n• 55.649, de 1965, já possuem dosagem em que se
levam em consideração os valores do salário miníma vigente à época
da infraçào.
Quanto às exigências sugeridas pelo projeto, entretanto, merece
reparo a sugestão em exame.
Com efeito, as normas contidas no projeto, cm que pese a
inquestionável intenção salutar do ilustre autor, não satisfazem às
necessidades inerente~ à disciplina de tão complexo assunto.
As normas vigentes, inserias no Decreto n• 55.649, de 28 de
janeiro de 1965, a par das disposições administrativas emanadas do
Serviço de Fiscalização de Importação, Depósito de Tráfego de
Produtos Controlados pelo Ministério do Exército - SFIDT, de
muito superam, com relação ao rigor das exigências para o comércio
de armas de porte, aos requisitos previstos no projeto ora apreciado.
Dentre as omissões da proposição, podem ser citadas a
inexistência de previsão normativa quanto à venda de armas a
pessoas juridicas, especialmente às empresas de vigilância, a alienação de armas de alma lisa destinadas à caça, a entrega efetiva da
arma ao comprador somente após a autorização ou registro da
mesma perante a autoridade policial e do SFIDTT correspondente à
respectiva Região Militar etc.
Peca o projeto, ainda, quando, dentre as penalidades pecuniárias aplicáveis, omite a autoridade competente para a execução c
arrecadação da multa imposta, cabendo registrar que, segundo o
Decreto n• 55.649, de 1965, já citado, as penas pecuniárias são
comidas mediante procedimento administrativo, no qual se acha
consagrado o direito de defesa do interessado, revertendo os valores
arrecadados ao Fundo do Exército, instituído pela Lei n• 4.617, de
15 de abril de 1965.
Quanto à pena prevista por reincidé:ncia, ainda ai, verifica-se o
equívoco da medida cm tela, ao estabelecer a cassação do alvará do
funcionamento da empresa infratora. Ora, o alvará consiste cm
autorização genérica, fornecida pela autoridade municipal, que
nenhuma ingerência possui sobre a permissão para o comércio de
armas, conferido, exclusivamente, pelo órgão federal específico que
fiscaliza tal atividade.
Por tais razões, opinamos pela rejeição do projeto que não atende, de forma precisa, ao seu próprio objetivo, qual seja, o da restrição da venda indiscriminada de armas de fogo, tendo em vista a
redução do índice de criminalidade no Pais.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1979, - Cunho Lima,
Presidente- VIcente Vuolo, Relator - Raimundo Parente- Mouro
Benevldes - Alberto Silva - Jorge Kalume - Saldonho Derzi Henrique de La Rocque- Alfonso Camargo- Jutohy Mogalhiies.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente lido vai à
publicação.
A Presidência comunica que nos, termos do art. 278 do
Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei
da Câmara n• 123, de 1977 (n• 739/72, nu Casa de origem), que
trunsforma os débitos dos estabelecimentos de ensino, junto tiO
INPS, cm bolsas de estudo, c d(t outras providências, por ter recebido pareceres contrários, quanto ao mérito, das comissões a que foi
distrihuído.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Sobre a mesa, projeto
I'·
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E lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 75, DE 1979
"Dispõe sobre a transmissão, por emissoras de rádio e
televisão vinculadas ii Unlilo, de programas de debates sobre
problemas brasileiros, e dá outras providências."
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As emissoras de rádio e televisão sob controle di relo da
União, obrigatoriamente, reservar I (uma) hora de sua programação
semanal, para a divulgação de debates sobre problemas brasileiros,
sob a responsabilidade do Congresso Nacional.
Parágrafo único. Os debates de que trata este artigo serão
sempre transmitidos às sextas.fciras, no horário entre as 20:00 (vin·
te) e 22:00 (vinte e duas) horas.
Art. 2• A organização dos debates sobre problemas brasileiros
será efctuada pelos Comitês de Imprensa da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal, conjuntamente com I (um) representante in·
dicado pela liderança de cada partido politico.
Art. 3• Independentemente de autorização especial, as demais
emissoras de rádio e televisão em funcionamento no País, podtrào
retransmitir os programas de debates simultaneamente ou em ho·
rário diverso, através de gravação.
Art. 4• O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
60 (sessenta) dias.
Art, 5• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6• Revogam-se as disposições cm contrário.
J ustificaçào
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Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Apaixonado que sou- c ó paixão mesmo, confesso- pelas coi·
sas relativas ao petróleo, acostumei-me a compulsar a revista editada pelo Conselho Nacional de Petróleo, Alua/idades do CNP: e dela
retirar preciosos dados que não raras vezes tenho usado aqui, nesta
tribuna, nos meus discursos e apartes. Para não ir muito longe.
muito atrás, começo com o número de setembro de 1974. A revista,
na sua seção .. Dados Estatísticos", cm todos os números traz a
produção de petróleo, campo por campo, inclusive com a locali·
zação desses campos, a produção de Estado por Estado o a evoluçuo
da perfuração, isto é, número de poços produtores, o número de
poços fechados e dos abandonados.
Assim, para exemplificar, o exemplo que cu tenho em mãos, de
1974, o número 39, no quadro referente ao mós de maio daquele
ano, vê-se que havia 1.255 poços produtores, no Pais, dos quais 24
localizados cm Alagoas, 347, em Sergipe, 881, na Bahia. o 3, no
Espírito Santo. Vemos, tambóm, que a produção de petróleo relativa
àquele mós de maio de 1974, foi do 865 mil metros cúbicos, o que cor·
responde, em números redondos, a 175 mil barris diários, número
em torno do qual tem mesmo girado a produção nacional.
E no quadro a seguir, ficamos sabendo que o campo de Água
Grande, localizado nos municípios baianos de Catu e lpojuca, tinha
77 poços produzindo; o campo de Buricicaca, cm Alagoinhas. tam·
bom na Bahia, 87 poços produtores; o campo de Dom João, parte
em terra c parte no mar, também na Bahia, tinha 352 poços produ·
tores.

A população brasileira vem atravessando acentuado processo
de alienação quanto aos grandes problemas nacionais. Encontra-se
Lã no meu Estado das Alagoas, o campo da Fazenda Furado
na paradoxal situação de ignorar as causas c as eventuais soluções tinha 6 poços produtores; Cormópolis, o grande campo sergipano. ti·
para os principais problemas que aflingcm a Nação.
nha nada menos de 194 poços produtores.
Guariccma, também naquele Estado, na plataforma marítima,
Nesse contexto, cumpre assinalar que cabe ao Estado criar
condições para que os cidadãos se interessem pelo debate cm torno 12 poços produtores. Isto cm 1974, relativo ao mês de maio.
dos grandes problemas brasileiros, pois o atual alheamento da
No ano seguinte, outro número da Revista dava os recordes
população dificulta a solução dos mesmos c enfraquece a Nação.
relativos ao mesmo mês de maio - e tomei maio para fazer uma
A participação da comunidade exige, logicamente, que a comparação anual. Assim é que, já em maio de 1975, a produção
população seja informada corrctamente sobre o que ocorre no Pais mensal ascendeu a 869 mil metros cúbicos; correspondendo a 176
e, cm especial, sobre tudo que é decidido em seu nome. A informa· mil barris diários. Houve, portanto, um aumento de 700 barris em
ção correta c isenta impõe o livre debate entre as principais correntes relação ao mesmo mês do ano anterior.
de pensamento, para que os diversos aspectos dos problemas sejam
Alagoas tinha 29 poços naquele mês de maio de 1975; Sergipe
expostos e a opinião pública seja formada.
tinha, ao todo, 366 poços; Bahia tinha 924 poços produtores: o
A esta altura, cumpre assinalar que o próprio Governo, sentin· Espírito Santo que começava a surgir, 7 poços produtores. Ao todo:
do a necessidade de incentivar essa parti<ipação e de colocar em 1.326 poços produtores, ou seja, 71 poços a mais do que em maio de
exame e debate os assuntos de interesse nacional. promoveu a cria· 1975.
ção, nos estabelecimentos de ensino superior, da disciplina de Estu·
Mais um ano à frente e outro número da Revista dá os dados
dos dos Problemas Brasileiros.
relativos ao mê:s de maio de 1976: 843 mil metros cúbicos produziu a
A proposição tem por objctivo atender il essa necessidade, es·
PETROBRÁS naquele ano, o que dã uma média de 171 mil barris
tendendo, de certa forma, o programa de estudos brasileiros" toda a
diários- menos do que no ano anterior; 5.187 barris/dia a menos
população, através das emissoras de rádio e televisão diretamcnte
do que em maio do ano anterior. E os poços eram os seguintes em
vinculadas il União.
números: Alagoas, 25; Sergipe, 383; Bahia 953; o Espírito Santo,
Temos plena convicção de que a medida proposta colaborará
aumentou para 14. Ao todo 1.375 poços produtores; 49 poços a mais
sensivelmente para o aprimoramento das instituições democráticas
do que no mesmo mt:s do ano anterior.
nacionais, ensejando il nossa população uma visão objetivu da
No ano seguinte, em 1977, no número 48,correspondendo a
realidade em que vivemos e dos grandes problemas de nosso tempo.
f:: urgente criar condições para o livre debute, suprindo lacuna que se março e abril - porque a revista ê bimensal - novamente os mesa
vcrilica nas emissoras de rádio e televisUo, particulurmcntc nas o li~ mos dados: produção de 831 mil metros cúbicos, ou seja, 168 mil
barris/dia menos do que no ano anterior. E os campos, também:
ciais.
Alagoas, 28; Sergipe 399; Bahia, 54; Espírito Santo, IS; Total 1.402,
Sala das Sessões, 20 de abril de 1979.- Fmnco Monloro.
ou seju, 27 J mais do que em maio anterior.
(.-l,\· ComissÕt!.\' dt• Constitui('ào t! Justiça t' dt! TramporPois bern, Sr. Presidente c Srs. Senadores, foi este o derradeiro
lt'.\', Comunicação t! Obras Pzíb/ica.\·.)
número que a revist11 do Conselho Nacional do Petróleo publicou o
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O projeto lido serú que mais interessa u nós brasileiros sabermos que é a produção de pca
trólco. A partir desse nl1mcru, silêncio completo sobre o número de
publicado e remetido às comissões competentes.
roças c" produçilo de petróleo nacional.
Hú oradores inscritos.
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Folheemos ulgun~ exemplares, então. O número 5h, de 1977,
começa com artigo sobre o dcnd~; outro artigo sobre :'licool: outro
sobre atividadcs da BRASPETRO; fertilizantes; artigo sobre "'"vão:
outro sobre a Alemanha, 1.:\.1m 8 pàginas cm tecnicolor; artigo sohn:
aços finos, muito erudito; artigo sobre bicicletas: c um artigo de
nada mais nada menos que 12 páginots sobre a Nigéria, suas tradições, seu petróleo c seus costumes. Eu, que li o artigo todo, liquci
sabendo que Sango, na Nigéria, é o deus do trovão c do raio, mas
não pude saber quanto petróleo o Brasil estava produzindo no mês
anterior ao que a rcvistu foi publicada.
No número seguinte o 55, encontramos artigos sobre energia
nuclear, sobre carvão, sobre mineração, novamente o carvão (até
parece que o Conselho Nacional do Petróleo tem a obsessão do
carvão). Outro urtigo sobre bicicletas, (eles são esportivos, gostam
muito de bicicletas), e um terceiro artigo ainda sobre o carvão. Mas
nada sobre o petróleo. Aliás este último artigo sobre o carvão tem
nada mais, nada menos que 13 páginas. Mas ncca de petróleo. No
último número recebido, de janeiro-fevereiro deste ano: um artigo
sobre cnxofrc: outros sobre carvão- grande preocupação do Consc·
lho -; artigo sobre transporte rodoviário; outro artigo sobre bicicletas (assunto muito momentoso mesmo). No mesmo n9 , uma página muito bonita, colorida, onde diz que o petróleo é nosso. A
legenda é um terrível exagero, infelizmente, posto que todos nós
lamentamos que o nosso petróleo, em relação ao consumo, vá
apenas a 15,9%. Então, fere a verdude este anúncio. Produzimos
menos do que a sexta parte do petróleo consumido. Seria mais próprio dizer em vez de .. o petróleo é nosso'\ que "o álcool é nosso",
porque, este sim, se não tem ainda cm números a mesma dimensão
do petróleo, tem, cm compensução, uma produção ascendente, ao
contrário da do petróleo que i: descendente. Assim é que, cm 1976, a
mistura de álcool à gasolina foi apenas de I,2%: cm 1977 já subiu
para 4,3% c, no ano passado, no Brasil, como um todo, se misturou
9% de álcool it gasolina.
Neste ano, meta é mesmo de 20%, mas se deixarmos pelo barato
chegaremos seguramente aos 16%, sem falar na mistura de 4% uo
óleo diesel.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a mim se me afigura de todo incompreensível essa marginalização que sofreu o petróleo na
revista do Conselho Nacional do Petróleo. O petróleo, na verdade, é
o protagonista, é o mocinho deste infindável seriado cm busca do
ouro negro. Essas outras coisas - fertilizantes, dendé, carvão, bicicletas - são os comparsas, senão mesmo os bandidos que querem
ver a desgraça do mocinho.
Portanto, não vejo como, não vejo explicação plausível para
que o petróleo nacional tenha sido postou plano tão secundário.
Parti concluir, Sr. Presidente, Srs. Senadores, deixo aqui um
apelo ao mui digno General Osiel Almeida Costa, Presidente do
CNP, para que faca restabelecer a inserção, na Revista do Orgão, da
produção mensal de cada campo de petróleo, cm terra c no mar,
com a localização de cada um deles c o número de postos cm produção, tudo exatamentc como vinha sendo feito untes, ati: o nll 51 da
revista Alua/idades, do CNP.

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB upurte'!

ES) -

Permite V. Ex• um

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Com muita
honra.
O Sr. Dirceu Cardoso (M DB- ES)- Senador Luiz Cavalcante, V. Ex• é das vozes mais autorizadas nesta Casa no trato de qualquer problema aqui no plenário. Com relação a assuntos du
l'ETROBRÃS, então, é primus ilrrer pares. Mas quero trazer um
elemento a essa preocupação Jc V. Ex• pelo problema do petróleo
no Brasil. Quando dl'pôs perante a Comissilo Pmlumcntar th:
Inquérito o ex-Ministro dus Minas c Energia c atunl Presidente da
l'ETROBRÃS, Sr. Shigcaki Ucki, no momento cm que cu intcrpcla,·a S. Ex•, l.HJVi num telefone atrfls dl! mim que me interrompeu c cu

Ahrll dl•ll)7'1

até tive lJUC !-!UStar a inquirição para chamar a atcnçiiu do A~~e~~lH
de Relações Públicas da PETROBRÃS, aqui cm Brasilia, de nome
estrangeiro, não ~e i se japon~s. não tenho certeza, mas disse ele que.:
como o Ministro havia perdido o avião das 5 ou 7 hora~. ele contratou, dali mesmo, um jatinho pan1 levar o Sr. Pre~idcntc da
PETROBRÃS ao Rio. O que é importante aqui assinalar é como
estão tratando o problema du energia cm nosso Puís, com um exemplo desses de consumo do gasolina. Esse Sr. ligado üs Relações Públicas da PETROBRÃS, em Brasília, falou perto de mim, repito, numa
dist:incia de uns dois metros, atrás de mim, pelo telefone, na Comissão Parlamentar de lnqui:rito, contratando um jatinho para levar o
Presidente da PETROBRÃS, que é, hoje, o ex-Ministro das Minas c
Energia, Sr. Shigeaki Ueki, ao Rio de Janeiro, a uma proporção de
quilómetro voado, que é uma fortuna, mas S. Ex• tinha que sair
daqui, à meia-noite, para estar lá, quando há aviões com destino ao
Rio de Janeiro pela parte da manhã -aviões comerciuis com horários de partida às 5, 6, 7 horas - V. Ex• sempre cita esse problema
com maestria, com çcrteza, com convicção c com dados que sr.:mprc
convence a todos nós.

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Nobre Senador, V, Ex• me fez lembrar, agora, uma promessa feita pelo cntilo
Ministro, Sr. Shigcaki Ueki, promessa essa que torço terrivelmente
para vC::-la cumprida o mais depressa possível. Foi uma promessa
feita por duas vezes, portanto, reiteradamente em 1974 c em 197fl. E,
para maior veracidade, vejamos as próprias palavras do Sr. Ministro.
Está no Jornal de Brasília, de 19 de junho de 1976, a segunda
promessa, reiteração da anterior. Paluvras do Sr. Ministro: "Um
recado ao pessimistas: reuiirmo, c agora com maior convicção. que
dançarei um samba na Praça dos Três Poderes, fantasiado dc barril
do petróleo. E mais: está quase chegando a hora de sambar".
Aqui, está a caricatura do Sr. Ministro sambando com um barril de petróleo. Vamos vi:-lo dançar, se Deus quiser, porque palavra
de Ministro é como paluvra de rei, não pode voltar atr:i>.
Se criticas fiz neste pronunciamento, não posso, todavia, deixar
de ressaltar a especial consideração do Conselho Nacional do Pctró·
lco para com o Congresso Nacional, ao enviar sua revista, cspon·
tánca, gratuita e regularmente, a todos nós, Senadores c Dcputadm.
Infelizmente, já não posso dizer o mesmo em relaçilo à
PETROBRÃS, de quem não recebo, mesmo esporadicamente, a sua
revista trimestral, cujo título coincide com o próprio nome da empresa. Assim como eu, provavelmente a outros Senadores c Deputados
também não é enviada a publicação.
Além de contrastante com o procedimento do CN P, essa omissão, talvez de natureza econõmica, é mais contrastante soh outro u~
pccto, visto que u grande empresa faz publicar simultaneamente cm
vários jornais seus dois copiosos relatórios anuaís, os rclmóríos trimestrais c as atas das assemblt:ias de acionistas. Tudo muito copiosamente, repito.
Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Mui·
to bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Aderbal Jurcma.
O SR. ADERBAL JUREMA (ARENA - PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Prc~identc c Sr~.
Senadores:
No primeiro aniversário de Brasília, cm 1961, por dcsigmu;flo
da Liderança do meu partido, fui o orador dus comcmoral;Õc~ tjUc a
CUm ara dos Dt:putadus c o Senador da Repúhlil.::a fizcram naquela
ocasif1o.
Hoje, dczenovc anos depois, ni"to po!-tso deixar de a~..,inalar da
Tribuna do Senado da República, que Brasília, a cidade jovem, aos
seus det.cnovc anos, vem, sem dln·id:1, cumprindo a4uclc sonlw do~
comtituintcs de 19H I, que cm:ontraram nu Prc~idcnlt: Ju~...:clino
Kuhitschck de Oliveira o seu audacioso realizador; Brasília i.IUC c.\ i~·
tia apenas IHJill artigo da Constituição dt· IH91, Bra~íli:t que ~urgi;1
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nas profecio.t!-1 de Dom Basco, e Brasília que t<.~mbém ap<trcda nu..,
artigos, no~ contos de um udolescente de Pernambuco, adolt:sccntc
esse que, ilO~ 15 anos, cm um jornal sob o título Libere/ade. dava o
nome à C:1pital, começando um de seus trabulhos destil maneira:
"Corre o ano de 1988. Brasília, a nova Capital do Brasil, situada no
Planalto Goiano c num lugar mais plano, está cm formação." Tinha,
àquela C::poca, os IS anos audaciosos. Estudava no Ginásio Osvaldo
Cruz, do Recife, quando escrevi esse conto, dando o nome de Brasíliu, que até então não haviu sido mencionado, u não ser cm forma
latina nos mapus quinhentistas.
Atualmcntc representante do povo, vinte anos deputado fede·
ral, acompanhei o nascimento, a infância c, agoru, a juventude desta
cidade, que, na cxprcssiw de Andri: Malraux, é a "Capital da
Espcr:tnç:t", "Capital da Esperança" de todos os brasileiros, numa
época cm que temos que nos conscicntizar de que o dcscnvol\'im~.:nto
brasileiro tt:m que ser capitaneado, tem que ser dirigido, tem que st:r
orientado, neste Planalto, através do Congresso Nacional c dos
Poderes Executivo e Judiciário. Esses três Poderes, que formam. Sl.!m
dúvida, as colunas mestras da República Federativa do Brasil, estiio
plantados nesta Capital. E honra se faça a Juscelino Kubitschek de
Oliveira, que foi sem dúvida, o grande visionário desta "Capital da
Esperança", de esperança de todos os brasileiros.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bcm!Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Sl.!n:J.dores:
Se abrirmos os jornais de qualquer país, se abrirmos qualquer
jornal do nosso País ou mesmo qualquer revista, encontrurcmos.
como assunto de preferência, seja dos seus editoriais, seja das noticias que ocupam páginas inteiras, como o mundo está enc:.trando o
problema nuclear que depois do acidente da Usina de Harrisburg,
na Pensilvânia, nos Estados Unidos.
O próprio Senado instaurou uma Comissão Parlamentar de
Inquérito, que está apurando c vai, por certo, apurar, ató o fim, as
decorri:ncias c conseqüências das irregularidades do Acordo
Nuclear Brasil-Alemanha.
Portanto, Sr. Presidente, esta presença do assunto em todos os
jornais e em todas as revistas í: um estado de consciência do Mundo.
Podemos até dizer que i: uma diátese de que está possuído o Mundo,
cm face da grande interrogação que i: o problema da instalação de
usinas nucleares.
Das 163 usinas em funcionamento comercial cm 19 países, Sr.
Presidente, e daqueloutras em construção em 22 países, o Brasil cstfl
construindo o famoso Complexo de Angra dos Reis, que tem tido,
por parte da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pelo
Senado, um tratamento especial, desde outubro de 1978.
Na reunião de hoje de manhã dessa CP!, que não sei se chegou
ao fim, pelo menos niio a assisti ati: o fim, desejava fazer uma
comunicação ao seus Membros,- hora o faço- chamando a atcnçtlo quer daqueles que são Membros como dos que não são Membros da referida Comissi10, como também daqueles que têm
preocupaç.:io com o problema nuclear e tiveram preocupaç~o com a
condução da construção dessas usinas no Brasil. Tratu-se de uma
denúncia, Sr. Presidente, que desejo fazer, e da maior gravidade
possível.
Sabe o Senado, por ter sido dito, redito c repetido na CP!, aqui
c nus páginas dos nossosjornnis, qut: se rcc\am:1 é qu~: a St:gunda u~i
na nuclear é uma usina pernalongu, isso porque vfto construi-la cncimn de 1239 I.!Sti.lcas de comprimento médio de 40 metros de altura.
Será a únil:a usina nuclear do Mundo na ponta di.! estacas de 40 mt··
tros de ;,1\tura, num terreno resva\adio.
Todo!'i o que lêem jornah ncstl.! País, todos os lJUI.! ouvl.!m nidil'.
tutlns os que as~istem t1 te\cvisi'io sabem que essa usina l.!stú scnd1)

Sâhudn lt

11137

construída na ponta de 1239 estacas, ou colunas, di.! 40 metros de
::1\tura, cm rnêdiu.
Sr. Presidente, a Comissão já apurou esse futo.
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- V. Ex• me permite
uma indagação?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não.
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- Gostaria de saber
de V. Ex• se t:ssas estacas, já que o nobre colega usa a ligura ''Estaca", não seriam a 40 metros de profundidade. No caso, então, nrio
seriam estacas, c sim pilares. V. Ex• perdoe a minha ignorâncianão sou muito familiarizado com a linguagem dos engenheiros mas at~ aqui o que tenho ouvido é que estacas seriam aqud::1s que
são colocudas para criar resistência no solo quando este não a tem.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o aparde V. Ex•. mas devo csclan:cer que, na litl.!rutura estrangeira
nuclear, nos jornais, nas revistas técnicas, o nome é estaca, mas se
V. Ex• quiser pilar nós aceito.mos, também. Mas, na literatura técnica ó estaca. Já estilo retincando as revistas tócnicas estrangeiras.

te

O Sr. Saldanha Derzi (ARENA- MS)- Estaca ó abaixo do
solo c pilar acima do solo.
O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB - ES) - Exatamcntc, já
estão rl.!tificando as revistas técnicas estrangeiras. Mas, isso não ~
esst:ncial, o essencial vou dizer agora.
Então, a Comissão, t:ntre as coisas que apurou, exatumente, chegou a esta conclusão: são, até agora, 1239 estacas, ou, segundo querem, os pilares ou colunas, seja o que for, de 40 metros em média de
altura. Sr. Presidente, da altura de um ediiTcio de 15 andares, lá o
reatar. Hoje, estou informado - porque ontem rt:cebi a comuni·
cação- há tri:s estudos sobre a colocação do reatar de Angra-2, que
ê esse que vai ficar sobrt: estas estacas de 40 metros, em média, tré!!
soluçõt:s t:stüo estudadas por firmas técnicas suíças, em virtude de
uma divergôncia, entre, de um lado, a CNEN, que é a nossa, e do
outro a NUCLEN; duas entidades da mesma NUCLEBRÃS. A
CNEN, Sr. Presidente, estriada em estudos que faz, diz: no cálculo
sísmico a que estllo sujeitas as estacas, a acderaçllo da gravidade
deve ser cãlculada, segundo a CNEN, no ponto de junção das estacas com a rocha, lá no fundo, a 40m de profundidade; isso de acordo
com a teoria da técnica americana. A NUCLEN, de acordo com a
tôcnica alemã diz: não, o esforço das estacas, cm face do cálculo
sísmico a que elas devem resistir, deve estar na intt:rscção da ponta
das estacas com a laje imensa de Jm de grossura de cimento especial,
na cabeça das estacas.
Mas, diz então a CNEN, atravós do seu técnico maior, Dr. Ncv
Nazareth; diz ele: o cálculo para o fenômeno do esforço sísmico, e;,
face da aceleração da gravidade, parte de 40m de profundidade;
então aquilo farâ tremt:r e vibrar o reatar colocado na ponta desse
edifício imenso de estacas, pilares ou colunas de 40m de altura.
Dizem a KWU alemã com a NUCLEN c seus engcn hciros:
não, o esforço tem que ser calculado no encontro das estacas, lú cm
cima, nos 40 metros.
Sr. Presidente, essa dúvida trouxe agora a estudo- ouvi bem c
quero chamar u atenção dos Srs. Relatores, o ex-Relator c o atual
Relator, que vão continuar apreciando o Programa Nuclear Brasileiro, através da Comissão Parlamentar de lnqui:rito -três soluções
que cstiio sendo agora aventadas. ~o que eu queria denunciar hoje,
nn Comissão, musa reunião não chegou ao fim, Sr. Presidente, c ni'io
u ussisti até o fim. Mas qut:ro deixar meu compromis!!o, aqui, de
umu denúnciu que estou fazendo. Três soluções estão uvt:ntamlo ouvi bem, agora - primciru, jú estão pensando cm colm:ar uma
camuda de borr~tcha- ouvi bem, Sr. Relator entre ;.1 cubc1;a das estaca~ t: a \agi.! de cncubeçnmento; cm cima. camuda de borracha chama·
du flt'l\' prt•ru•, CJLIC dcvc ser substituída de dez cm dcl ano ...,, para
islllar a vibraçiio das c~taca~; di.! 40 metros de profundidade, sujt:ita
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aos fenômenos sísmicos c à vibração du ucclcraçiio da gravidade.
isolada por aquela camada.
Quer dizer, uma hipótese louca, mirabolante, melhor dizendo,
estranha. ~ uma solução estranhu, colocar uma cam~1da de borra·
cha, como se colocam nas cabeças das vig;1s dus pontes, upoiando
nos pilares- primeira solução.
Segunda solução, Sr. Presidente: colocar além das 1.239 estacas,
de 40 metros de profundidas, etc .. etc .. ali:m delas - eles acharam
que eram poucas- mais 40, para reforçar; e ao invés da estaca ir ao
fundo elas ficam nutuuntcs, quer dizer, niio se upóiam cm nada: só
par:1 compensar 3 vibração do esforço sísmico c a aceleração da
gravidade. Isso está nessa solução, da KWU alemã com a NUCLEN.
Agora, a terceira solução - Sr. Relator c Srs. Senadores, - e
nessa solução quero fazer um apelo ao ilustre Ministro das Minas c
Energia, Dr. Cesar Cais, o homem que substituiu, nas Minas c
Energia, a mentalidade petroleira que conduziu os d"tinos da encr·
gia nuclear no nosso País. pela concepção energética abrangendo
qut: é de, porque foi construtos de usinas hidrclétricas, é um cstudio·
so do assunto dc eletricidade, das formas e alternativas da substitui·
ção da energia clí:trica, que não é o Sr. Ministro Cesar Cais. Quero
faler um apelo a ele, no sentido de que mande estudar essa solução
que vai abalar o Brasil, se isso for verdade. E pondo, uma VCI para
sempre, uma pedra tumular nesse Ministro das Minas c Energia, que
a Comissilo Parlamentar de Inquérito ouviu anteontem, Sr. Presidcn·
te, e que, terminando o seu dcpoimento quase à meia-noite, contra·
tou um jato cm nome da PETROBRÃS para levá-lo ao Rio de
Janeiro, não sei por quê? Porque não podia dormir om Brasilia. A
que: preço, a que custo, a que consumo de gasolina que ele vai para a
tolevisão e pede para quo o povo não consuma gasolina o faça oconornia, nos seus carros, nas suas motocicletas e nos seus caminhões.
Faço, então, um apelo ao Sr. Ministro Ci:sar Cais para que mando
estudar o assunto.
Ouvi, Sr. Presidente, então, agora, a terceira soluçilo revolu·
cionária para o problema das estacas de 40 motros.
Sr. Presidente, parece que eles ostudaram o problema de
Brasilia, ao invi:s das soluções acima do solo, oles quorem agora
afundar a solução. Ouvi bem, Sr. Presidente, querem c pensam, o há
uma sol~ção aventada por uma lirma suíça de se cortar agora, Sr.
Presidente, us estacas lO metros de profundidudt:, nas suas c<~beças e
afundar a usina, porquo ao inví:s dos 40 metros, as estacas terão 30
metros apenns de vibraçilo. e comunicarão, então, ao sistema energético, de uma responsabilidade gravíssima para a nossa segurança,
retransmitirão uma vibração menor. ~ a solução que: eles cst5o
querendo propor: cortar agora, Sr. Prosidente, a um preço imenso,
!O metros de cada ostaca das 1.239 c das 40 ou o que seja, que se
tenham que fazer; cortar a cabeça delas.

Sr. Presidente, nós, que estamos vendo o corte da cabeça das
estacas, quercmos que o Sr. Ministro Cesar Cais veja também se não
deve cortar a cabeça de alguém: tt:m que cortar, também. a cabeça
de alguém.
So chegarmos a esta solução mirabolante de tecnologia avançada, em vez, cntilo, Sr. Presidente, de se fincar mais estacas, devo
dizer aos membros da Comissilo Parlamentar de Inquérito - esta
saudosa Comissão Parlamentar de lnqui:ritu - que nito nos importamos mais com estacas c que vamos cortar dois metros da cabeça
das estucas a um custo imenso, porque cudu estaca tem custudo cm
mi:dia !50 mil cruzeiros para os cmpobrocidos cofres do Brasil.
Então, é a terceira solução c a lirma que fez a proposta, fel os
estudos, é suiça, a Elctrowatt.
Sr. Relator, com a responsabilidade que V. Ex• tem, Srs. mcmhros dt1 Comissiio, cu que purticipt:i dos seus trabalhos c vi o csfon.:o
que todos nós fizemos, quero, portunto, deixar esta minhn llitima
demínci:l.
As três soluções pma a construção de Angra II são esta~:
PrinH:iro, uma borracha entre uma laje de três mctrm de gro~~u·
ra,
de
, as cs1 • de m•w pn•m•, que tem a duração de
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10 anos t: depois pode ser substituídu, para isolar o esforço de vibração sísmica do solo acelerada pela acclcruçüo da gravidade. Jú existe
uma forma lá cm Angra.
Segundo, colocar, como dizem os alemães, 40 estuca~ nwi~. fHI·
ra amparar um complexo de 1.379 estacas. Elos achamm pouco
1.379, cstaqucaram aquilo demais c ainda querem mais 40.
Sr. Presidente, que coloquem mais 600, que dobrem o número
de estacas, que coloquem mais 1.379, mus que nunca tenhamos
amença de que aquele reatar desprenda um vapor ou um gús qual·
quer qu~ possa nmeaçnr a segurança de um brasileiro yuc scj<t. Então, Sr. Presidente, esta é a segunda solução das estacas.
Terct:iro, é a mais revolucionária, afundar a usina, cortur lO mt:·
tros na cabeça dessas estacas que já estão cravadas. Essa é a soluçilo
iraniana. O Ayatollah Khomcini rosolveu mandar cortar a cabeça
dos responsáveis pela corrupção cm seu pais. Esta é a situaçf10 do
Irã. Poderíamos mandar chamar o Sr. Ayatollah Khomcini para
dar um passeio, d:u uma refrcscagem aqui no Brasil. conversar com
o Sr. Ministro Cesar Cais c dar-lhe um conselho ameno. Sr. Pre>i·
dente, rolarüo as cabeças das t:stacas, mas é prcciso que rolem mab
algumas cabt:ças. NUa será só a cabeça de cimento armado. A que
custo c a que preço vamos, entr10, "descabcçar" todas as estaca~ jit
feitas, programadas, projetadas, ext:cutadas a um preço imenso com
cimento especial, com aço especial, com uma técnica nova, com um·a
tecnologia avançada?
Sr. Presidente, cimento novo, ferro novo, forma nova, cngc:nharia nova, técnicn nova, só falta uma coisa que nilo é nova: a vergonha nova, que não está havendo. f: o que faltava agora.
Então, i: a denúncia que faço. So rolarem os dez metros de cabe·
ça dossas estacas para a usina ser afundada mostra que o tmbalho da
Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Fedoral logrou ai·
gum efeito. Que nós tenhamos atingido alguma meta, teremos atingi·
do o nosso objetivo. Essa é a denúncia, Sr. Presidento, quo doscjo fa·
zor à nobre Comissão Parlamentar de Inquérito, a saudosa Com is·
sUo, para que não assista a essas estacas descabeçadas ruírem como
escombros sobro a nossa Comissão Parlamentar de Inquérito csma·
gada.
Amanhã, o Sr. Presidente da PETROBRÃS, vai aparecer. de
corpo inteiro, nas primeiras páginas dos jornais do Pais, denuncian·
do a mentira da nossa acusação, o ex-Ministro das Minas c Energia
Shigoaki Ueki, que não disse nada aqui e, pelo contrário, confirmou
que decidiu om favor da Odebrocht, sem concorrência para a construção de Angra II e Angra III.
Sr. Presidente, é naquele terreno, rcsvaladio que nós estamos
fazendo o artefato mais difícil c ddicado da era moderna que é a usi·
na nuclear, que não deveria sofrer qualquer vibração sísmica do ter·
rono, qualquer vibração de uma ostaca do 40 metros, altura de um
edifício do 15 andares, qualquer sacudidela do terreno, onde os cstu·
dos sísmicos revelaram 5 abalos, 5 movimentos sísmicos nos últimos
lO anos, ali cm Angra dos Rds, ali cm llaorna. [;ali onde se ergue o
complexo nuclear de Angra dos Rds. Esses homens que estudam is·
soque vejam, então, a solução.
Sr. Presidcnlo, amanhã o Sr. Shigoaki Ueki desmentirá isso
tambt:m. Porém, o que é mais certo é que a~ noticias desmentidas,
sempre são conõrmadas. f: a denúncia que ddxo à considcraçi10 da
nobre Comissão Parlamentar de Inquérito que tem, na õgura do nobre Senador Milton Cabral, sou relator, a responsabilidade de apre·
sentur, em tempo hábil c justo, as conclusões dessa Comissão.
Como brasileiro, Sr. Presidente, cu teria prazer, cm ver. dcsca·
bcçadas as estucas já plantadas com sangue c suor c vidas cm Angra li. O Sr. Ministro Ccsar Cais, deixou uma impressão magnífica
t:tn todos nós da Comissão de Minas c Energia, cm sua primeira pa·
lcstra como titular da Pasta, dada a sua forma nbrangcntc de expor o
Programa de energia cm nosso Pafs, dcsdt: ~~nuclear, a hidrclétric:t, a
do carviio, a do xisto, u do ltlcool c do metanol, até a dos mares, dn
sul c assim por diante. S. Ex• substituiu no Ministério das Mirws c
Energia aquda velha form:.1çào petroleira, a velha mentalillatlc pc·
trolcira do Ministro Shigcaki Ucki. que resolveuus problema~ nn~·
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sos, da maneira como disse agora mesmo o ilustre Senador
Gen. Luiz Cavalcantt::, quis dançar aqui na Praça dos Três Poderes
com um barril de petróleo, pode ter dançado mas com um barril de
petróleo vazio, tamborilou o barril de petróleo vazio, mas cheio não
deu. Saiu, c agora foi para a PETROBRÁS para cnchi.:-lo, cm Cam·
pos, onde os seus navios jú arrancaram um oleoduto trazendo um
prejuízo de 6 milhões de dólares à PETROBRÃS: assistiu S. Ex• a
um incêndio no almoxarifado de Angra I, que causou um prejuízo
de 6 milhões de dólares ao Brasil c ele era o Ministro das Mina; c
Energia.
Assim, Sr. Presidente, que o Sr. Cesar Cais tome conta deste
problema: é o apelo que faço cm meu nome pessoal. Niio tenho procuração do M DB, não estou falando cm nome da ComissfLo, onde
hoje, pela manhã, não chegamos a uma forma final nas suas decisões. Falo apenas cm meu nome. Esta era a denúncia que cu desejava fazer na manhii de hoje: já que niio pude fazi.:-lo. porque a rcuniiio
foi adiada sim• dh•. par<l que os "papas" e os "cardcuis.. daquela ComissfLo se reúnam, batam papo cm torno das mesus de deliberações,
dos altos Conselhos da República, dos altos Conselhos de técnicos lú
fora, porque o Senado nada fornece, para aquela Comiss~o l'uncionar cm matéria de assessoria e assistCncia.
Que possa depois, como brasileiro. dizer que nós tivemos a melhor solução, mas se tivermos de cortar os \0 metros de cada estaca
que usemos a fórmula suave do Irã, que o Ayatollah Khomcini impluntou no mundo nesta horu: que rolem tumbém ulguma!'! cabcç:~!'!
desacisadas deste Pais, que comandaram a solução do problema d"
cnt:rgiu só entendendo de petróleo, se é que entendem de petróleo.
(Muito bem! Palmas.)

O Brasil possui hoje, no seu parlamento mui lO~ descendente!-. j<lponescs, completamente identificado!, com a nossa vida, tot<.~lmcntc
cheios de amor a esta Casa, sem perder contudo- c Sempre o ditem
- o perfume maravilhado do País de V. Ex•, que, rcalm"ntc, deixa
no visitante uma impressão agradável, uma impressão de tranqüili·
dado, ao lado daquele labor tiio grande desse país pequeno cm terra.
mas enorme na sua capacidade de produzir, c transmitir os seu~ vc·
lhos e tradicionais ensinamentos aos povos de lodo o mundo.
Nesta nossa breve saudação, para a qual fui designado. quero
dizer a V. Ex•, ao concluir, que levt: da nossa Casa, o Senado, que
leve de nosso País, o Brasil, para lá, para a sua Terra. do outro lado
do mundo, a certeza de que, aqui, nós jú os consideramos como
irmãos c como irmãos esperamos continuar, sempre c scmpn:.
colaborando c nos ajudando mutuamente, para que tcnhanws.
amanh5, um dia mdhor, um dia tranqüi\o, um ~iu l'diz para lh
nossos povos e pura toda humanidade.
Nosso cordial abraço, Senhora Senadoru Aiko t\nt.ui. c a todo ..
os seus irmãos do Parlamentojapon~s. (Muito bt:m~ Palmus.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A Mc;u concede a
palavra ao nobre Senador Leite Chaves para uma rôpid"
comunicuçào.
O SR. LEITE CHAVES (M DB comunicaçiio.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

PR.
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Desde o dia 18 deste mós, realiza-se cm Brasília o Encontro
Nacional dos Empresários do Transporte Rodoviário de Cargas.
sob a orientação c coordenaçiio da Associação Nacional das Empre·
sas de Transporte Rodoviário de Cargas. O conclave conta a
presença de duzentos empresários, representantes de vinte c três
O SR. PRESIDENTE (Nilo Caolho)- A Presidência registra.
sindicatos e associações, no País.
com satisfaçiio c honra, a presença da Senadora do Jupiio Aiko An·
E, neste instante, temos a honra de recebt:r, em visita o!h.:1uf.
zai, membro integrante da Casa dos Conselheiros, que é o Senado jauma
comissão de representantes a este Conclave, que, no momento.
ponês.
Para uma rápida saudação concedo a palavra ao Senador Ga- está assistindo uos nossos trabalhos, da galeria plemiria. comissão
briel Hermes, que recentemente visitou o Jupf10 t: a Cusa dos Canse· esta que sc compõe de membros representantes da Associuçiio
Nacional de Empresas de Transportes.
lhciros.
Integrando a presente comissão, temos a presen';a do Vice·
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA. Pronuncü• os"· Presidente da organizaçiio, o Sr. tdson Ferreira, da Rodol'iária
guintc discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, Senhora Sena· Fluminense, do Rio de Janeiro: do Sr. !talo Gallo, da Empresa d"
Transportes 1001 Ltda., do São Paulo: do Sr. Sebastião Carneiro
dora Aiko Anzai:
Honrado pela designação do Presidente da Casa para saudar a Ribeiro, da Empresa Dom Vital, de Pernambuco: do Sr. Nelson
nossa ilustre visitante, St:nhora Aiko Am.ai, faço·o com a muior sa· Costa, representante da Supermar Frio Transportes Ltda .. do Purú c
do Sr. Wilson Pclcgrini, representante da Transportes Reulcw, da
tisfação.
Senhora Senadora Aiko Anzui, nós, do Brasil, tomos pelo seu Bahia.
Neste encontro, Sr. Presidente, a preocupação' da classe é de
grande país c pelo seu povo uma profunda udmiraçiio, c grandes la·
melhor;1r, cada vez mais, a eficiência de seus serviços. E espera que o
cos de amizade c de intcrc<imbio nos unem hoje.
Tive a honru cu satisfação de visitar o Japão por duas vezes. projeto, ora cm tramitação na Câmara dos Deputados, venha. no
Numa, visitei u Cusa do Congresso c mantive conta to com os rcprc.:- futuro, a receber, também, a aprovuçào do Senado.
Essas empresas têm uma longa tradiçi.a no Brasil. Muitas d"la;,
scntantes do povo de !-~CU grundc Pais. VeriOquci. percorrendo gran·
de parte do Japiw, a bclc1.a de um povo dedicado ao trabalho, pol'o hoje:, j:'L assumem uma elevada expressão econõmil.:a e têcnka: cm
cortês, cordial c, 'iObrctudo, como tinham grande rmw:r cm f;l/c.!r razão dulongu tradiçUo do oficio no Pais.
conta to comigo c com os brusih:iros qut: me acompanhamm naquel:1
Algumas vêm da época cm que as estradas nsfuhadas no Pais
praticamente incx.istiam; mesmo assim, realizavam o transporte: de
visita.
Digl) a V. Ex• que, no Brasil, os seus irmãos japoneses que.: aqui cargas, faziam esse maravilhoso serviço de integraçf1o nacional.
Entretanto, ess;1s empresas brasileir<IS, ~ompostas de capitai!'o
cheguram transfornuu:1m·se em autCnticos brusilciros, colahorandn
brusilciros c empresários brasileiros, cstào uprccnsivas cm relaç[lo al.l
conosco e ujudando este Pais jovem e grande.
Gostamos de receber aqueles que nos vêm ajudar c coi:Lhor:Lr que estú ocorrendo no seu selar, uqui no Pais. !: que agora, Sr.
conosco. Hoje, cmprcsus e técnicos japoncst:s se t:nocntram cm lJlW· Presidente, depois que o Brasil emergiu para uma rede rodovi[tria dt:
se todos os pontos de nosso Pais, accntuullamcntc trabalhando c l:ll· quase HO mil quilômetros de cstrudas asfultadas, ugor:t que a. .
laborando cm grandes empreendimentos, desde aqueles que se n:l'c- antigas veredas cedcmm lugar Us primeiras mm.lernas rlldovias.
rcm aos navios, que jú saem do Brasil construidos por brasileirus c dcparam~sc os nossos cmrHesúrios do setor rodoviúrio com o inicio
por japont:scs, c vão atê as ilhas nmravilhosl\!'1 ondt.! lku a terra Uc de uma concorrência insuporlúvcl, cm nível de Brasil: nrw !'!ci :'!C
V, Ex•s jit têm conhecimento de 'JUC, inclusive: no . . ctor de
V, Ex•
Creia V. Ex• que ê grande a nossa satisfaç~o cm rcceh~·la c pc- transporte, fortes capitais t:stào se dirigindo uo Pais. c o pior. inccntlUi mos lJUC transmita ;ws seus irm~os a ccrtct.a de llLH.:, nesta Casa du vallos por países estrangeiros, atruvês de linanciamcntn.., . . uh . . iJiaCongresso, o Scn:1Jo Federal. tivemos grande ale!!,ria em rc~.:cbcr :1 dos. ensejando concorrência que diricilmcntt: teriam as t:mprc..,,l.,
n;H:inrwis conUiçi'w dc suportm.
sua honro!'!a visita.
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Srs. empresários, muito grato pela visita c fazcmm votos que,
Como V. Ex•, Sr. Presidente, tive oportunidade de participar,
ontem, de uma homenagem realizada paralelamente ao conclave: c, nu convivência empresarial, na transmissiio de experiências V. S's
como u V. Ex•. a mim, também, as impressões foram us melhores, aufiram desse conclave resultados ;i altura das expectativas que moti·
do nível e da eliciência dessas empresas, do senso de responsabilidn- varam sua vinda atê: a Capital da República.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito hcm! Palmas.)
de desses empresários, do senso de missão de que eles estão possuidos c da certeza que eles tê:m da imprcscindibilidadc desse serviço
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, projoto
para o Pais.
de loi que será lido pelo Sr. 1•-Sccretilrio.
Posso adiantar ao Senado que existem, no Brasil, seis mil c
E lido o seKuinre
quinhentas empresas rodoviárias cadastradas no DN ER: essas
empresas são responsáveis por três milhões de empregos dirctos c.
PROJETO DE LEI DO SENADO N1'76, DE 1979
indiretamentc, por dois milhões.
Inclui entro os beneficiados peln Lei n• 6.554, de 21 de
Hoje, quando saía para casa, recebi uma encomenda. Trutavaagosto d~ 1978, nos termos do diploma, os Ministros Toguse da última edição da Enciclopédia Brit:inica, que, atualmcntc, i:
dos, os Juízes Auditores e os Auditores Substitutos do .Justicn
publicada em Chicago. Eram quatro pacotes apreciúvcis c, Sr.
Militar, e dli outros providências.
Presidente, maravilhei-me corn a maneira seguru com que esses
pacotes foram entregues.
O Congresso Nacional decreta:
Lembro-me que, anos atrás, recebi livros do exterior: elc:s
Art. I• O art. I• da Lei n• 6.554, de 21 de agosto de 1978, passa
vinham prejudicados na sua embalagem, amarrotados, c maravilhou-me desta vez o modo pelo qual essa encomenda chegou a ter u seguinte rcdaçàq:
;is minhas mãos, mostrando que o nível de cliciência das cmpn:sas
"Art. I• O disposto no artigo I• do Decreto n• 5.1.17,
transportadoras, no Brasil - porque elas trazem ati: Brasil ia essas
do 5 de janeiro de 1927; nos artigos 1•. 2• e 3• da Loi
mercadorius dos portos- essa qualificação se nivela ;i internacional.
n• 3.058, de 22 de dezembro de 1956; c nos artigos I• c 2<'
Posso assegurar aos Srs. empresários, uqui presentes, que o
da Lei n• 4.477, de 12 de novembro de 1964, aplica-se aos
Senado verá com a seriedade costumeira o projeto, que: du Câmara
Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, aos Ministros
para aqui vier, acerca da disciplinação das suas atividadcs. Também
Togados do Superior Tribunal Militar. aos Juizes Audito·
podomos testemunhar a alta conta em que os Srs. Senadores tê:m
res c aos Juizes Auditores Substitutos, aos Juízt:s dos Tribunais Regionais do Trabalho, aos Juizes Federais, aos
essa organização nacional e, alêm do mais, o conhecimento d•t bou
qualidade do serviço que realizam. Os transportadores Rodoviúrios
Juizes Presidentes de Juntas de Conciliação c Julgamento,
são, realmente, os instrumentos vitais do transporte da riqueza da
aos Juízes de Trabalho Substitutos c aos Juízes de Direito
Nação. Podemos alirmar que é um setor onde a eventual ocorrência
do Distrito Federal e de investidura federal no Estado do
de greve, parará o País. Não temos dúvida de que, se essas seis mil c
Rio de Janeiro, bem como as pensões já concedidas a seus
quinhentas ompresas, por qualquer motivo, amanhã chegarem a
beneficiários pelo Montepio Civil ou pelo Instituto de
determinar um /ock out. ou sofrer uma greve no seu selar funcional,
Prcvidéncia c Assistência dos Servidores do Estudo. as
teremos a paralisação do País. Isto demonstra a sua grande
quais serão pagas pelo Tesouro Nacional".
importância c o seu grande valor: e no instante em que
Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
concorrências insuportáveis estão-se formalizando, podemos
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrúrio.
assegurar que esta Casa, nos limites de suas atribuição< constitucioJustificação
nais, haverá de votar projetas que possam cercear o abuso c
assegurar aos transportadores do Brasil a tranqUilidade, a segurança
Vê:-sc que a lacuna no que concerne aos magistrados da Justiça
de que carecem para que mantenham cm níveis cada vez mais Militar se deveu a simples omissiio, porque, em verdade, o critério
elevados os transportes brasileiros.
de ressalva a que se refere o parúgrafo único do artigo diz respeito
aos Juízes com investidura temporúria o que inocorrc no ãmbito da
O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - Permite V. Ex• um
magistratura militar.
aparte?
De outra parte, representa a Lei mera faculdade que assim se
estende,
ati: em respeito ao princípio de isonomia, aos que perO SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Pois não.
tencem, como já foi afirmado, aos quadros permanentes da Justiça
O Sr. Mauro Benevldes (M DB - CE)- Nobre Senador Leite
Castrense.
Chaves, no dia de ontem, mantive contatos com um grupu de
Sala das Sessões, 20 de abril de 1979.- Henrique do Ln Rocquo.
empresários de transportes, desses que participam, nesle momento,
de tão importante conclave, aqui, cm Brasília. Um ddes,
LEGISLA ÇÀ O CITA DA
representante do meu Estado, Sr. I.uiz Felipe, transmitiu-me impressões a respeito da tramitaç5o de proposições que intr!';;ssam bem de
LEI N•6.554, DE21 DE AGOSTO DE 1978
perto aos transportadores de todo o PaiS. E senti na conversa, nüo
Dispõe sobre novas inscrições de Magistrados Federais
apenas com o representante do meu Estado mas com seus colegas
no Montcpio Civil da Uniiio, e diÍ outras providências.
representantes da mesma categoria econõmica, que hú como que
O Presidente da República.
uma preocupação, já referida por V. Ex• cm seu pronunciamento.
de que empresas multinacionais procurem, tambóm, interforir no
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e cu sanciono a
transporte de cargas em nosso País. Realmente, é interessante que,
seguinte Lei:
no momento cm que se registra a realização desse magno cc:rtamc
Art. I• O disposto no artigo 1•, do Decreto no 5.137, de 5 de
aqui cm Brasilia, nós, representantes do povo no Senado e na outra
1
Casa do Congresso, permaneçamos udvertidos dessa possibilidade janeiro de 1927; nos artigos 1•, 2• c 3° da Lei n• 3.05H ( ), de 22 de
dezembro
de
1956;
c
nos
artigos
1•
c
2°
da
Lei
n•
4.477
('),de
12 de
que é altamente nociva aos interesses nacionais. (Palma~.)
novembro de 1964, aplicu-se aos Ministros do Tribunal Superior do
O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Termino, Sr. Trabalho, aos Juizes dos Tribunais Regionais do Trabalho, aos
Presidente, agradecendo untes o apurte do nobre Senador Mauro Juizes Federais, nos Juizes Presidentes de Juntus de ConciliuçfHl e
Bcncvidcs, altamente esclmcccdor das alirmações que Jizemos ao Julgamento, uos Juizes deTrahulho Suhstitutos c aos Juílc~ de Direi·
to dn Distrito Federal c de invcstidum federal, no Estado do Rio de
longo do modesto discurso.
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Janeiro, hcrn ...:umu a~ pcnsõcsjú concedida!-. a seus bcnclidúriu~ pelo
Montcpio Civil ou pelo Instituto de Prt.:vidl:nda c A~~btl:m:i~t do~
Servidores do Estado. as quais serão paga~ pelo Tc~ouro l"a...:ional.

Pi.lrúgrafo único. t\ faculdade prcvistít neste artigo nilo ~c cst!.!n·
de aos Ministros c Juízes dassista~. de investidura tcmporúria. do
Tribunal Superior do Trabalho c dos Tribunais Regionais do Tr;,balbo, respectivamente.
Art. 2"' No processo de habilitação c conccs~Uo do bcncfil.:iu
oh~crvar-se-ú o di~posto no artigo li c ~cus purúgrafo~ d<.t Lei
n'' 4.493 ('),de 24 de novembro de 1964.
Art. Jll Compete ao DcpJrtamento de Pessoal do Minist~rio da
FaLcnda apreciar e proferir decislto sobre os pedidos de inscrição no
Montepio Civil da União,
Art. 4Y A despesa decorrente da excr.:uçilo desta Lei ocorrcrú ü
conta das dotações próprias consignadas no Orçamento par<t o cor·
rente cxcrcicio.
Art. 5~' Estu Lei entrará cm vigor nu data de sua publicação.
Art. 6!.' Revogam-se as disposiçõc~ cm contrárhJ. - Ernc~to
Gciscl - Presidente da República - Armando FulcUo - :\lárin
Henrique Simonscn.
DECRETO

~'5.137

DE5 DE JANEIRO DE 1927

Facilittu nos ministros do Supremo Trihunul Federal
requererem inscripçào no montepio fcdcrnl c dü nutra~ prmi·
dcncias
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço sabr:r que o Congresso Nacional decretou c cu sam:~.:iono ~~
seguinte rcsoluçilo:
Art. I~' Ê facultado aos ministros do Supremo TrihunLJ.I Federal que niio tr:nham constituído direito as vantagens do montcpio
federal a rcqueren:m inscripçào como contribuintes dessa instituição, mediante as seguintes condiçlh:s:
§ IY A inscripçilo st: fará mediante petição feit.1, datada c assignada pelo pretendente, qut: a cndc:rcçarú ao ministro da Fatcndu.
declarando desejar contribuir para o goso das vantagens do montt:·
pio federal, de conformidade com as prcscripçàes desta lei c prccn·
chendo as cxigcncias dcclaratorias constantes dos ns. I a 10 do
art. 27 do decreto n. 942 A, de 31 de outubro de IH90.
§ 21,1 A contribuição resolutiva do direito ao goso dü montcpio
comprchcnde ajoia c a prestação mensal, uma c outm correspondcn·
tcs à um dia do ordenado mensal actual dos !\upradtados ministros.
§ 3Y A joia scrú assim cobrada durante um anno. d~1 d:Jta
desta lei, si o contribuinte não preferir pagai-a de vez ao a~.:to
ins·
cripçiio, c a prcstaçtto mensal será permanente. sendo esta c alJUclla
descontadas na respectiva folha de pagamento.
Art. 2~' O montcpio só scrit devido mediante a rcmissrto plen:t
dajoia.
Art. 311 O montcpio a que assim tcrtlt) direito os supr:tt.:itados
magistrados scrit da importancia correspondente it mct:.tdc do ordc·
nado que poreebiam os ministros do Supremo Tribunal Federal.
antes da loi n. 4.569, de 25 de agosto de 192:!, lieando ;,S>im. p;,ra os
cl'ft:itos da instituição do montcpio, equiparados todos os membros
do referido tribunal.
Art. 4Y O pagamento da quuntia relativa ao montcpio se l'arú
mcns;.tlmcntc, de accórdo com a tabcllu de pagamentos organizmla
no Thcsouro Nacional.
Arl. 5' A familia ou o herdoiro do ministro do Supremo
Tribunal ou de qualquer magistrudo ou funccionario federal, de
futuro bcncfidados simultuncamcntc com pensões ou quat:squcr
auxilius sahidos dos cofres da União c com o montepio, ~crú obrigado ti optar por um d~:sscs favores, nc~tndo ambu~ suspensos atê que
se dê essa manifcstuçlw de prcfcrcnda dcvidamcntc autht:nti~ad:t.
t\rt. 61' Rcvogum-~c us disposições em Cl11ltrrtriD.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1927, 100"' da lmk·pendcnda l'
JlJI' da Republica. - Wn~hin~-:ton Luis P. dl' Smlln. - (;l•tulio
\' urJ.:II~.

'h'

LEI N' 3.05~ DE 22 DE DEZEMBRO DE 1~56
Atuulizu n contribuição mcnsul dos J\1iniMro~ do Sur,rc~
mo Trihunnl Ft•dcrul puru o Montcpio Ch·il c u~ pt·n~üc~ do~
seus hcrdcirm,, e dá oulrU!t providên,•ia!t.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Na~.:ional decreta c cu san...:iunu 1.1
"'cguintc Lei:
Arl. IY A contribuiçào mensal dos .Ministro~ do Supremo
Tribunal Federal para o Montcpio Civil Federal ~.:om:~ponder[t, a
contar de 19 de janeiro de 1947, ü quadragé:sima quinta parte dllS
seus vcncimt:ntos ou provcnlos. c a pensilo mcn~:.ll devida ao.~o hcrdciros scr[i igual a quinze;: vé:zcs 1.1 referida contribuiçilo.
Parágrafo único. Os Ministros em inatividadc podt:rilo
descontar mc:nsalmcntc quota igual à dos que c:stejam em atividadc.
desde que o requeiram, por escrito, até seis mcsc~ depois da di.it;J t:m
que entrar cm vigor a prcsc:ntc lc:i, a Dirctoria da Dc"pc~a PUhll..:a dn
Tesouro Nacional. ficando assegurada aos seus herdeiros a pcns:'lll
mensal correspondente a contribuição.
Art. 211 Ê c:xtcnsiva aos Dcsembargadorc.:~ do Tribun~tl dc
Justiça do Distrito Federal, bem como aos Ministros do Trióunal dt:
Contas c aos do Tribunal Federal de Recursos, ainda que apost:nta·
dos, uns c outro~. c ao Procurador Geral do Tribunal de Conta~ a
faculdade de se inscreverem no mencionado Montcpio nos tt:rmo ...
do an. i' do Decreto n' 5.137, de 5 de janeiro do 1927, obsorv,.do>,
quanto à contribuição c a pensilo mc:nsal dos herdeiros. o dispo~tü
no art. I"' c. 4uanto ao processo da in!'lcriçfio, c legislação c~pccial
em vigor.
Art. 3Y As pensões de qualquer espécie ..:onccdid:.ts aos hcrdciros dos Ministros do Supremo Tribunal Fc:dcral, já falecido~. cstivc~
scm cm atividadc ou inatividade:, na ocasiilo da morte, serão calculada~ na base das contribuições fixadas no art. I~' tendo-se c.:m vbta a
lu bela li, rclativu aos vencimentos dos Ministros do Sullfcmll Trihunal federal, anexa à Lei n° 409, de 23 do novombro de 194~. rcllficando-sc ou apostilando-sc os títulos j:.í expedidos c fazendo-se u
desconto cm doze prestações mensais da diferença das contribuiçõc~.
Arl. 4' Com a maioridado ou morte dos lilhos, a parle da pcnsiio que lhes for correspondente, reverterá t:m benefício da viúva.
Art. 511 Para a dc:tcrminaçilo dos proventos de: aposcntndorii.i
dos Scrvcntuúrios Titulares de Ofício da Justiça nUo remunerado~
pcios cofres públicos, c da sua contribuição para os benefícios de:
famíli;1 no Instituto de Previdência c Assistência dos Scrvidorcs do
Estado (IPASE), obscrvar-sc-ào as soguintcs b"scs:
a) qu:tnto aos Tabdifics de Notas, Oficiais de Registras. h~.:ri·
vàcs de Varas de Órlãos c Sucessõc:s t: de Varas da Fazcnd:.t Púhlicu.
Avaliadores, Depositários Judiciais, Inventariantes Judiciais c Tutu r
e Tc:stamcnlciro Judicial, os vencimentos c: vantagens :nribuidos ~to
Dirctor-Ger"l da Secretaria do Supremo Tribunal federal (PJ-li:
h) quunto ~tos Escriviics das Varas Cíveis, das Varas de Família
c da Vara de Registras Públicos, Contadores, Partidores c Liquidante Judiciul, os vcnciml.'ntos c vantagens atrihuidos un Suh-Sc..:rctúrio
do Supremo Tribun"l Federal (PJ-2),
Art. 6Y A presente lei cntraril cm vigor na d:.Jta de sua publií.:ação, revogadas as disposições t:m conlrúrio.
Rio de Janeiro. 2~ do detcmhro de 1956; J3)1• da lndcpendond"
l! M\1,1 da Rt:pública. Juscelino Kuhitschcck - ~l'H~u Rumo.., Josô Morin Alkmlm- Por>ifol Barroso.
LEI :\104.477, DE 1:! DE NOVEMBRO DE 1964
Modificu o~ urtiJ.:ns I\' c 3"' du Ll•i n"' 3.t15H, dl' 22 dl·
dczt•mbro de 1'>56, que utuulizu a conlrihui~üo mcn~ul dn!'l
Ministros do Supremo Trihunul Fcdcrul.
t\rt. J!,l O artigo 11' da Lei n"' J.OSX, de 22 de dt:tt:mhw Jt.:
1956. pass:t a \'igorar ...:om a seguinte rcdaç~o:
"Art. ]v r\ l'lllllrihuiç~ll lllt.:llsal dm t\·lini~tru~o dll
Supremo Tribunal l:t:deral. para ll r-. . tnntcpill Civil. (U!'·
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responderá, a partir da presente lei, à 25• pane do vencimento c acréscimos e a pensão mensal, devida aos seus
herdeiros, será igual a 15 vezes a contribuição."
Parágrafo único. Os Minislros em inatividade poderão
descontar mensalmente quota igual u dos que estejam em atividade,
aesdc que o requeiram por escrito, ati: 6 (seis) meses depois da
presente lei à Diretoria da Despesa Pública do Tesouro Nacional,
ficando assegurada aos seus herdeiros a pensão mensal de I5 (quinze) vezes a contribuição.
Art. 2• O artigo 3• da Lei n• 3.058, de 22 de dezembro de
1956, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3• A pensão de Montepio Civil de que trata a
presente Lei será sempre atualizada pela tabela de vencimentos que estiver em vigor inclusive quanto aos beneficiários dos contribuintes já falecidos, cobrando-se. cm 12
(doze) prestações mensais, a diferença das contribuições."
Art. 3• A presente Lei entrará em vigor na data de sua publi·
caçào.
An. 4• Revogam-se as disposições em contrário.- H. Custei·
lo Branco, Presidente da República.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Serdço
Público Civil e de Finanças. I
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto que vem de
ser lido será publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento 4ue será lido pelo Sr. I•-Secretário.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 102, DE 1979
Sr. Presidente
Nos termos Regimentais, requeiro a retirada do Projeto de Lei
do Senado n• 37 f79, de minha autoria, para reexume da mutí:riu.
Sala das Sessões, 20 de abril de 1979.- Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE {Nilo Coelho) - O requerimento lido
será publicado e incluído em Ordem do Dia nos termos regimentais.

COMPARECEM MA/SOSSRS. SENADORES:
Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - Bernudino
Viana- Almir Pinto- Agenor Maria- Humbeno Lucena- Milton Cabral- Marcos Freire- Arnon de Mello- Lourival Baptista- Passos Porto- João Calmon- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Murilo BadaróTancredo Neves - Amaral Furlan - Franco Montara - Lázaro
Barboza - Vicente Vuolo- Pedro Pedrossian - Leite Chaves Evelásio Vieira- Lenoir Vargas- Paulo Brossard- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE {Nilo Coelho) Expediente.
Passa-se à

Está finda a hora do

O SR. PRESIDENTE {Nilo Coelho)- Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n• 9, de 1979 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n• 36, do 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatão {SP) a elevar em
CrS 179.751.000,00 {cento e setenta e nove milhões, setecentos e cinqUenta e um mil cruzeiros) o montante de suu di·
vida consolidada interna, tendo
PARECER, sob n' 37, de 1979, da Comissão:
-de Constitulçiio c Justiça, pola constitucionalidade e
juridicidadc com voto vencido dos Senadores Nelson
Carneiro, Tancredo Neves e Hugo Ramos.
Em discussão o projeto. {Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, doclaro·a enccrradu.
Em votução.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
{Pausa.)
Aprovado.
A matí:ria vai à Comissão de Rcdaçüo.
O SR. PRESIDENTE {Nilo Coelho)-ltem3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n• 10, de 1979 {apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n• 38, de 1979), que autori·
za a Companhia de Distritos Industriais de Santa Catarina
- CODISC, a contratar operação de crí:dito no valor de
Cr$1.567.367,68 {hum milhão, quinhontos e sossenta e sete
mil, trezentos e sessenta c sete cruzeiros e sessenta c oito
centavos), tendo
PARECER, sob n• 39, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidade com voto vencido do Senador Hugo Rumos.
Em discussão. {Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra.
doclaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se
acham. {Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redução.
O SR. PRESIDENTE {Nilo Coelho) - osgotada a matéria
constante da Ordem do Diu.
Sobre a mosa, reduções finais dos Projotos de Resolução n• 9 e
10, de 1979, aprovados na Ordem de Diu da presente sessão e que,
nos termos do parágrafo único do art. 355 do Regimento Interno, se
não houver objeção do Plenário, serão lidas pelo Sr. ''·Secretário.
{Pausa.)

São lidas as seguilltt!.\'

ORDEM DO DIA
PARECER N• 82, DE 1979
Du Comissilo de Rcduçilo

Item I:
Votação, em turno único, do Requerimento n' 89, de
1979, do Senador Henrique Santillo, solicitando o desarqui·
vumentu do Projeto de Lei do Sonado n• 131, de 1975. do
Senador Vasconcelos Torres, que inclui u dona de casa
entre os segurados facultativos da Previdência Social.
Em votaçüo o rcqucrirncnto.

Os Srs. ScnHdorcs que o

<~provam

queiram pcrmuncccr scntaw

dos. (Pu usa.)

Aprovado.
O projeto prosscguirú cm

~ua

tramitaçüo normal.

Redução final do Projeto de Resolução n• 9, de 1979.
Relator: Senador Mendes Cunule
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução
n• 9, de 1979, que autoriw a Prcfcituru Municipul de CuhatfiO (Si')
u elevar em CrS 179.751.000,00 {cento c setentu c nove milhôcs,
setecentos c cinqUenta c um mil cruzciro.'i) o mont:lntc de sua t.Jívida
consolidada,
Sala das Comissões, 20 de abril de \979. - Dlrcl'u Curdo~o,n,
Pn:sidcntc- Mt•ndl's CnnniL•, Relator- S11ldnnhu DL•r~i.
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-----------------------------ANEXO AO PARECER N• 82, DE 1979
Redução final do Projeto de Resolução n• 9, dcl979.

Faço saber que o Senado Federal aprovou. nos termos do arl.
42, inciso VI, da Constiluição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

• DE 1979

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatüo, Estudo de
São Paulo, a elevar em Cr$ 179.751.000,00 (cento e setenta
e nove rnllhões, setecenlos e cinqücnla e um mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federai resolve:
Arl. I• 1:: a Prefeitura Municipal de Cubatão, Estado de São
Paulo, nos termos do arl. 2• da Resolução n• 93, de i I de outubro
de 1976, do Senado Federai, autorizada a elevar em
CrS 179.751.000,00 (cento e setenta e nove milhões, setecentos e cinqUenta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a
nm de que possa contratar um empri:stimo de igual valor, junto ao
Banco do Estudo de São Paulo S.A., este nu qualidade de agente
nnanceiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado a
nnanciar a execução de obras do Projeto CURA, naquele Muni·
cípio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Bras iI no respectivo processo.
Arl. 2• Esta Resolução entra cm vigor nu data de sua
publicação.
PARECER N• 83, DE 1979
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n' 10, de 1979.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução
n• 10, de 1979, que autoriza a Companhia de Distritos industriais
de Santa Catarina - CODiSC. a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ i .567.367,68 (hum milhão, qUinhentos e sessenta e sete
mil, trezentos c sessenta e sete cruzeiros c sessenta c oito centavos).
Sala das Comissões, 20 de abril de i 979. - Dirceu Cardoso,
Presidente- Saldanha Derzl, Relator- Mendes Cunale.
ANEXO AO PARECER N•83, DE 1979
Redução finul do Projeto de Resolução n• 10, de 1979.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

• DE 1979

Autorizo a Companhia de Distritos lndustriuis de Suntu
Catarina - CODISC, u contratar operação de crédito no
valor de CrS 1.567.367,68 (hum milhüo, qüinhentos e
sessenta e sete mil, trezentos e sesscntll e sele cruzeiros e
scssentu c oito centnos).
O Senado Federul resolve:
Arl. I• 1:: a Companhia de Distritos industriais de Santa
Catarina- CODiSC, nos termos do url. 2• da Rcsoluçfoo n• 93, de
I i de outubro de 1976, do Senado Federal. autorizada a ,·ontatar
uma operação de cri:dito no valor de CrS 1.567.367,6H (hum milhão,
qUinhentos c: sessenta c sete mil, trezentos e sessenta c sete cruzeiros
c sessenta c oito centavos), com aval do Governo do Estado de Santa
C.ttarina, junto ao Banco Regional de Dcm.::nvolvimcnto do Extremo
Sul, este nu qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
H:.thit~tç~o- BNH, destinado à cxccuçfw de serviços Topográlicos
c Cicotéi.:nicos na {m:a reservada pela CODISC ppra imp\unt:u;ào da
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Siderúrgica Sul Catarinense S/A. - SIDERSUL, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo
processo.
Art. 29 Esta Resolução t:ntra em vigor na oata de sua
prublicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- As reduções finais lidas
vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão iidos.pclo Sr. 1•-Secretá·
rio.
São lidos e apfovados os seguimes
REQUERIMENTO N• 103, DE 1979
Nos termos do art. 356 do Regimento interno, requeiro dispen·
sa de publicação, para imediata discussão e votação, da redução r,.
nai do Projeto de Resolução n• 9, de 1979.
Sala das Sessões, 20 de abril de i 979.- Gastão Müller.
REQUERIMENTO N• 104, DE 1979
Nos termos do art. 356 do Regimento interno, requeiro aispcnsa de publicação, para imediata discussão e votação, da redução fi.
na! do Projeto de Resolução n• 10, de 1979.
Saia das Sessões, 20 de abril de i 979.- Gastão Müller.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Aprovados os
requerimentos, passa-se à imediata apreciação das reduções linais
anteriormente lidas.
Em discussão a redução nnal do Projeto de Resolução n' 9, de
1979. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-ia, declaro·a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matí:ria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Passa-so à apreciação
da redução nnai do Projeto de Resolução n• 10, de 1979, anteriormente lida.
Em discussão a redução finai.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encer·
rareia discussão. (Pausa.).
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pau·
sa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Brossard, como Líder de Partido.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado·
res;
Não roi sem surpresa que a Nação tomou conhccimt:nto de um
decreto expedido pelo chefe do Poder Executivo, com referendo dos
três Ministros militares, que diz assim:
... Art. 19 Aos militares du reserva remunerada c aos rc·
formados aplicam·se os regulamentos disciplinares das For·
çus Armadas quando, aindu que no meio civil, se conduzam, inclusive por manifestações através da imprensa, de
modo a prejudicar os princípios da hicrarqui<.1, d<1 discipli·
nu, do respeito e do decoro militares.
l'arúgrafo único. Estüo igualmente sujeitos i• aplica·
çt10 dos Regulamentos Disciplinares, nas hipólcscs indic:1·
das por cslc Artigo, os agregados de acordo com o parúgr;1-
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fo único, letra "8", do artigo 56, combinado com o pa·
nígrafo 1•, letra "D", item XIV, c parúgrafo 6• do artigo H6
da Lei n• 5.774, de 23 de dezembro de 1971 (Estututo dlls
Militurcs).
Art. 2Y Ficam revogados o Decreto nY 54.062, de 29
de julho de \964, c o parágrafo 2• do artigo ~· do
Regulamento Disciplinar do Exército (Decreto n• i9.9H5,
de \9 de julho de 1977) introdulido pelo artigo i' do Decreto n9 82.023, dc24 de julho de 197M.
Art. 3Y Este decreto entntrú cm vigor na data de su~1
publicação."
Ora, Sr. Presidente, não hú quem não veja o alcance c <I
finalidade deste Decreto, que não constitui, positivamente, um ;.!lo
louvável do atual Governo.
A situação a que se refere o parúgraro único do artigo 11•, é a do
militar cm atividade que se candidata u cargo clctivo. E a situaçUo
prevista pelo parágrafo único, letra "D" do artigo 56, combinado
com o artigo 86, ~ 69, item 16, da Lei n• 5.774, Estatuto dos Militares.
Deste modo, o militar que, cxatamcntc por se candidatar, é
afastado do serviço ativo c agregado, fica sujeito, ainda que
candidato ao posto eletivo, aos regulamentos militares.
Não era assim que dispunha a lei, cxatamcntc para que aquele
brasileiro que entende de se candidatar a um posto c\ctivo, enquanto
candidato, fica naturalmente agregado, c, como tal, liberto da
incidência dos regulamentos dos militares, que são aplicados, obviamente, a militares que estão em serviço ativo, com todas us limitações naturais do serviço militar c de quantos optem pela carreira
militar. Desde o momento cm que o militar toma a decisão de
disputar um cargo eletivo, a lei lho permite, manda que ele se torne
agregado c, enquanto tal, ficava livre das diposiçõcs regulamentares
que, obviamente, ti::m cabimento cm relação àqueles que ~:stão no
serviço ativo militar.
Pois o decreto, Sr. Presidente, estabelece, no parágrafo único do
art. Io, que aos agregados, porque candidatos a postos clctivos,
ap\icar-sc-ão, a partir da publicação desse decreto, os regulamentos
militares. Regulamentos militares que, pelo caput do art. \9, também
se tornam aplicáveis aos militares da reserva remunerada c uos
reformados.
Assim dispondo, Sr. Presidente, o novo Decreto contraria as
disposições vigentes. E nJo é por outra razão que de revoga o
Decreto no 54.062 e o Decreto n' 79.985, revoga o primeiro c
derroga o segundo pura ser corretumentc exato.
O que é que diz, Sr. Presidente, o Decreto n<' 54.062 ora
revogado pelo Poder Executivo'? Note-se que este Decreto é de 28 de
julho de \964. Foi expedido pelo Presidente Humberto Castcl\o
Brunco, rcfcrcndudo pelos Ministros Ernesto de Mcllo Baptista,
Arthur da Costa c Silvu c Nelson Freire Lavcnérc \Vandcr\cy.
O Decreto contém dois <lfligos, praticamente um, uma vez que
o art. 21~ cuida d;,1 suu vig~ncia c de revogar as di posições cm contrúrío. t\ rigor, o Decreto se contém no art. l'~'e tem esta rcduç~o:
"Os militares da reserva c os reformados nf10 estão
sujeitos üs disposições dos regulamentos disciplinares das
Forças Armadas pelo fato de tratarem no meio civil, inclusive soh a forma de crítica, pela imprensa ou outro m~:io de
divulgação, de qualljucr assunto, cxcctuado o de n;,1turcza
militar de carútcr _•dgiloso ou funcional."
Quer di;cr que, por esse Decreto de julho de llJ64, expedido
peln Presidente Castcllo Branco, o militur da reserva ou rel'ornwdo
lk;1v:1 liheno Ja st:vcra Jisdplina, ljlle i: natural c ne~.:c~~úrla cm
rclaçi"tn itljlH.:Ics que integram a~ !:orças Armadas, o ~crviçu militar.
nn ~t:u scntidn mah ;~rnplo. :\las qut:, t:vidcntcmente, nüo tcm scntido cm rcla~·:~tn ;h!~ hra~ilt:irns quc, na forma da lei, ~c h.:nham dcsli!!;t·
d1! dl) ~crvi~·n ;~tivt! c p11r i~~u pa..,sado ii catcgoriH de rnilitarc~ da n.:'1'\':1

nu

Ni"io é cstc o pensamento de um leigo, é o pensamento expresso
cm um documento dessa nuturcza, que traz a lirma dos Srs.
Humhcrto de Alencar Castcl\o Branco, Ernc,to de Mcl\o Buptista,
Arthur da Costa c Silva c Nelson La venere \Vandcr\cy:
"Art. IY Os militures da reserva c os reformados nf1o
cstf10 sujeitos Us disposições dos rcgulamcntos disciplinares
das Forças Armadus pelo rato de tratarem no meio civil
inclusive sob u f'orm~1 de críticu, pela imprensa ou outro
meio de divulgação, de qualquer assunto, cxcctuado u de
natureza militar de curúter sigiloso ou runcional."
Rclutivamcntc a esses dois pontos, permunccia, digamos as~im,
o dever do militar ainda que reformado, uinda que da rescrva.
Note-se, Sr. Presidente, que esse Decreto é d~: julho d~: llJ64.
Note-se o pensamento dominante daqueles que, fazia pouco, depois
dos graves acontecimentos de 31 de Março daquele tempo, haviam
chegado ao poder da República. Em julho de IIJ6~. dispunha-se
dessa forma; cm abril de 1979, dispõe-se de forma cxatamcntc
contrâria.
Note V, Ex•, Sr. Presidente, a cvo\uçioo, melhor diria a
involução verilicada no caso, entre o ato do Presidente Costu c Silva
c o ato do Presidente João BaptisÍa Figueiredo.
E cu me pergunto se a situação àquele tempo cm julho de 1964,
não era sob todos os pontos de vista, sob todos os aspectos possíveis,
não era evidentemente, tenho certeza, pelo menos possível, maior do
que esta cm que o País se encontra hoje, cm abril de 1979, 15 de anos
depois do Movimento de \964.
O Decreto de ontem diz exatamcntc o contrário. Onde uquc\c
dizia:
••Art. IY Os militares da reserva e os reformados não
estão sujeitos às disposições dos regulamentos disciplinares
das Forças Armadas pelo fato de tratarem no meio civil, inclusive sob a forma de crítica, pda imprensa ou outro meio
de divulgação, de qualquer assunto, cxcctuado o de natureza militar de carátcr sigiloso ou funcional."
O Decreto de ontem diz cxatamentc o contrúrio:

.. Art. !9 Aos militares da reserva remUnerada c aos
reformados aplicam-se os regulamentos disciplinares das
Forças Armadas quando, ainda que no meio civil, se conduzam, inclusive por manifestações através da imprc:nsa, de
modo a prejudicar os princípios da hierarquia, da disciplina, do respeito c do decoro militares,"
Ora, cvidentemente, segundo os principias da hierarquia, um
militar não pode criticar um superior hierárquico, não podc criticur.
por exemplo, o Presidente da República, que é o Chefe das Forças
Armudas. Quer dizer entf10 que um militar ainda que; n<l rc;scrv<~,
ainda que rcrormado, fica com o seu direito constitucional, decidadfiO brasilciro, tolhido, ainda que não estcju mais sujdto <tL)~ d~:vcrc~
da funçioo dele. Isto, Sr. Presidente, 15 anos depois, 15 anos depois
dc Dc;crcto Uo Presidente Caslcllo Branco, cuju justific;,1ção vale pclll
melhor dos comcntúrios, c pela mais lúcida das suas fumlanH.:n·
taçõcs. Vou ler a fundamentaçi"io.
O Sr. llumhcrto Luccnn (MDB- J'\l)- Permite V. b• um
:!parte'!
O SR. I'AULO BROSSARI> (MDB- RS)- Oo11;o" aparte
do nobre Senador pela Paraíba, Sr. Humberto Luc~:na.
O Sr. Humberto l.uCl'IUl (MDB- l'lll- Apenas para aplaudir
o gesto d!..: V. Ex•, que, cm nome da Lid~:rança da Oposiçflll, prntc~·
ta contra cssc Decreto que acah:1 de ser haixado pclo Senhor Pn: . . idcntc da República, alargando as rcstriçlic~ que aindit pcr~i~tcm na
..,ituaçi"1o política hrasilcira. E estamos, nobre Scnador PaulL1 Brt)..,.
'iard. cm tempos dc abertura.
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O SR. I'AULO BROSSARD (MDB - RS)- Ji1 uma vez,
nobre Senador Humbcrlo Lucena, a propósilo de um ato do Governo passado, citei uma passagem do discurso do Presidente Castello
Branco. Declarei aqui que os discursos do Sr. Humbcrlo de Alencar
Custei lo Branco corriam o risco de serem apreendidos pelo Ministro
Falcão.
Agora veja V. Ex•, Sr. Presidente, c veja u Casa, porque o Presidente Castcllo Branco, com o referendo dos seus Ministros, expediu
o Dccrclo n' 54.062, de 28 de julho de 1964, revogado, c cxpliciJamcntc, pelo decreto ontem tornado público. Por quê'' O Prcsidcnlc
não se limitou u expedir o decreto. Entendeu que deveria fundamentá-lo, que deveria revelar à Nação as razões por que o f~tlia. ruzõ~:s
que o atual decreto não tem.
Veja só, Sr. Pn:sidente, a dili:rença de estilo c de comportam~:n
tos. Quando ainda a ebuliçfw dos acontecimentos políticm c mili·
tares no Brasil. cm julho de 1964, não impedia, antes autorizav;t, o
Presidente: da República a baixar o Decreto nll 54.06~. o Presidcnte
ainda se sentia no dever de dizt:r à Naçfto por que o fazia, por que
baixava aquele ato. Agora. 15 anos depois, o Podt:r Executivo, olimpicumente, num dt:sprezo ostensivo à opinião nacional, cxpede um
decreto desta natun:za, sem sequer um considcrando.
Depois, Sr. Presidente, direi uma palavra sobre isto. Agom quero repetir os considcrandos do decreto do Prcsidt.:ntt: Castdlo
Branco:
"Considerando que os regulamentos disciplinares das
Forças Armadas impõem restrições aos militares quanto lt
livre manifestação do pensamento e do exercício de atividades político-partidúrias:
Considerando que essas restrições têm sua justificativu
fundamental nus peculiaridades inerentes ao exercício do
cargo ou função de que se acha investido o militar quando
no serviço ativo;
Considerando que tais restrições não ti':m cabimento
quando o militar passa para a inatividade - ocasião cm
que, no regime democrático, se integra na plenitude dos
direitos de cidadão- salvo no que venha afetar a disciplina das próprius instituições militan:s. decreta: ... "
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"Aos mililares da Aliva, agregados de conformida·
dadc com parágrafo único, letra "b", do art. 56, combina·
do com o§ I•, letra "d", ilem XVI, e§ 6• do art. 86 da
Lei n• 5.774, de 23 de dezembro de 1971. (Eslalulo dos
Militares), e aos militares da Reserva Remunerada ou refor·
mados aplica-se o disposlo no Decre10 n• 54.062, de 26 de
julho de 1964,"
Quer dizc:r, aos militares agregados, desde que candidatos a pos·
tos elr.:tivos, agregados porque candidatos a postos clctivos, c uo~ mi·
litares da Rest:rva Remunerada ou reformados, aplicava-se o disposto no Decreto n~' 54.062. Quer dizer, por um decreto do Sr. Ernesto
Gciscl, com referendo do Ministro Fernando Bclhlem. 11cava c.\plíci·
to que também os agregados, tais como os da Reserva c os reformo.!·
dos, licavam sob o império do disposto no decreto do Prcsidcnte
Castcllo Branco, o Decreto n• 54.062.
•
Pois bem. Sr. Presidente, ontem esses diplomas forum revogados, st:m fundamentação alguma, por um outro dccrc~o.
Chamo a atenção para este pormenor: enquanto o Prcsldcnte
Castcllo Branco expunha as razões do seu decreto, o Presidente Jo[w
Baptista Figueiredo oculta as razões do decreto que revogo.! o decreto
do Presidente Castello Branco.
Ocorre, Sr. Presidente, que as razões eram dt.:snccess:.íria"·
porque as razões u Nação inteira as sabe. As razões consistem c se
resumem em amordaçar alguns militares, reformados ou da
Reserva, c que, por isso mesmo, estão- para repetir u linguagem do
Presidente Caslcllo Branco - plenamente integrados na vida civil, a
menos que não haja regime democrático, porque essu clúusula está
Já dita no terceiro considerando do Presidente Castello Branco:
..Considerando que tais restrições não t~m cabimento
quando o militar passa para a inatividade - ocasião em
que, no regime democrálico, se inlegra na plenilude dos direitos de cidadão- ... "
Então, a razão não dita está em que o Governo quer exatamcn·
te que o militar na inatividade, Reserva ou reformado, liquc privado
do direito fundamental que todo o cidadão brasileiro lcm c que o militar, exatamente por ter deixado o serviço ativo, como cidadão, inh:grado na vida civil, na plenitude dos seus direitos cm regime
democrático,- para repelir palavras do Prcsidenle Caslcllo Branco
e dos seus ministros militares - quer manter o Governo esses brasileiros num rc:gimc de mordaça.
E lodo mundo sabe, porque o falo i: de hoje, quer impedir que
fale à Nação o General Hugo de Abreu que hoje, amanhã ou depois
lançará no Rio de Janeiro um livro, cujo conleúdo não conheço,
cujos conceitos, por isso mesmo, não posso nem apluudir nem
embargar, vai lançar sob seu nome, sob sua responsabilidade um Ji.
vro, que todo mundo sabe faz críticas, porque ainda que o conteúdo
integral desse livro não seja conhecido, t: sabido que faz criticas ü
atual situuçào politica e, particularmente, à situação palaciana.

-e, por isto, aquela ressalva excetuado o assunto de natureza,
de caráter sigiloso ou funcional. Com estes tri':s considerandos o
Presidenle da República decrelou.
Este i': o Decreto n~' 54.062, e estes, seus considerandos, c esta, a
suajuslificação.
Não são considerações de um leigo, Sr. Presidente c Srs. Senadores. Sào considerações, são fundamentações feitas por quem do
oficio tinha conhecimento, porque não era apenas o Chefe legal,
conslitucional, das Forças Armadas, como Presidente da República,
mas e-ra também - ninguém o negarú - uma ligura de cxprcssUo
das Forças Armadas do País, fora de qualquer dúvida, seja qual for
o juízo que a respeito de sua individualidade se possa fazer.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Permite-me V. E.\• um
Pois bem, esse Presidente, volto a dizer, quando ainda se pode- aparlc, ilusJre Lider'!
ria notar um tremor de terra como conseqUência dos graves uconO SR. PAULO BROSSARD (M DB- RS)- Com prazer.
tecimenlos de 31 de março, subseqUentes, no mi:s de julho de 1964,
com tais fundamentos o Chefe do Governo, conseqUcnlcmcnlc t:lmO Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Jnfclizmcnle, não cheguei
bi:m Chefe das Forças Armadas do Pais, fundamentava, pan1 que a no inicio do pronunciamento de V, Ex•, ocupado que estava com
Nuçilo conhecesse as razões do seu decreto, com tais argumentos,
outras funções, mas evidentemente que a noticia dessa nova decisão
com tais considerandos, o decreto que, pnru os militures du Rcscrv~t governamental deixa a Nação perplexu. E na análise que V. Ex• cstú
ou reformados, não tinha uplicuçào os Regulamentos Disciplinares fuzendo, tnlvez, coubesse a indagaçUo: serfl que isto é dcmonstraçfw
das Forças Armadas.
de forçu de um Governo que se propõe à abcrturu ou, pelo contrú·
Pois esse decreto, Sr. Presidente, foi agora explicitumcntc revo- rio, i': apenas dcmonstruçào de fraqueza de um Governo que se pensa
gado pelo novo decreto, aquele que veio sem fundumentaçUo. Mas forte'?
nilo apenas esse decreto, Sr. Presidente. Também outro, o Decreto
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- A sua indagan• H2.02H, de 24 de julho de 1978, que cnlroduziu um parúgrafo, que
passaria a ser o~ 2Y do art. HY do Regulamento Disciplinar do Exérci- ção, nobre Senador Marcos Freire, tem toda razão. NUo sc1 se
to, lJUe fora aprovado pelo Dccrclo n' 79.9H5, de 19 de julho uc V. Ex• hú h:1via chegado ao plenC1rio quando cu observava que esse
decreto sai, st.:m justilicaçUo, quinze anos dcpois do movimento de
1977. O que diz o Decreto n~' 82.028'! Dii'. exatamentc isto:
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1964 e que revoga um decreto expedido menos de quatro meses após
o movimento de 31 de março, quando, evidentemente, o ambknte
geral do Pais tinha de guardar us caructerísticus próprh1s de um
momento de graves transrormações.
Pois bem, em 1964, o Presidente Castello Branco, pelo decreto
agora revogado, a que venho de me referir, dispôs que os militares
reformados ou da Reserva ficavam isentos das restrições dos regulamentos militares, salvo aqueles dois pontos- assuntos de carilter sigiloso e de caráter funcional, o que era perfeitamente com·
preensível.
Todo mundo sabe que esse decreto visa precipua, imediatamente, o General Hugo de Abreu, que hoje deveria falar aos estudantes
de Porto Alegre, que amanhã deveria conceder à Imprensa do meu
Estado uma entrevista coletíva e que, salvo engano meu, ainda no
dia de amanhã, daria uma entrevista à televisão do meu Estado.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Mais um casuísmo ...
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Está aí. Eis
porque o decreto não traz fundamentações e eis porque a Nação
inteira conhece qual o seu considerando. Eu não poderia, Sr. Presidente, levantar este protesto, que não i: apenas meu, mas i: da Oposição parlamentar, nesta Casa, contra um ato discriminatório, uto
retrôgado, um ato iníquo e um ato que não recomenda o Governo.
Mire-se o Governo atual no espelho dos primeiros tempos do
Governo Castello Branco, ati: àquele dia fatídico de outubro de
1965, quando depois de proclamar c jurar que sabia que não possuía
autoridade nem competi:ncia para editar atas constitucionais,
claudicou no seu dever, quebrou o seu juramento c veio a pcrprctar
o crime do chamado Ato Institucional n• 2. Mire-« o Governo no
comportamento, nas atitudes, nos critérios, nos estímulos daquele
Governo que saía imediatamente após um movimento que traumatizou, evidentemente, a vida do País, porque foi um movimento
insurrecional, com todas as conseqUências sabidas e conhecidas.
Eu tambi:m pergunto, Sr. Presidente c Srs. Senadores, se i: por
esses caminhos que o atual Governo pretende adquirir a credibilidade perante a Nação relativamente às suas promessas proclamadas e
reiteradas de restabelecimento da ordem democrática em nosso Pais.
Será por esse meio? Francamente, Sr. Presidente, não me parece a
mim o meio mais acertado e mais apropriado.
Vou encerrar, mas não quero fazê-lo sem antes referir-me a algo
que não deixa de ter conexão, que não deixa de ter pertinência, ainda que autônoma, com o assunto que venho de tratar.
10 que os jornais de ontem e de hoje informam, e informam
copiosamente, os grandes jornais do Pais, dize~n que o Ministério do
Exército pretende processar o Estado de S. Paulo c o jornalista Evandro Paranaguá; ou o Estado de S. Paulo ou o jornalista Evandro Paranaguá. Por quê? Porque esse jornalista, que a Casa conhece e sabe
ser um jornalista de alta qualificação profission:tl e de reconhecida
idoneidade moral, porque esse jornalista, no cumprimento dos seus
deveres e no exercício dos seus direitos, divulgou um documento,
documento este cuja autenticidade ninguém negou ati: agora;
oocumento este que não ora tido por sigiloso e muito menos, por
secreto, sequer por reservado; mas um doc~mc:nto que menciona um
plano contra a chamada imprensa alternativa, no sentido de também
amordaçá-la, no sentido também de enforcá-la. Em outras palavras,
no sentido de eliminá-lu.
O Sr. Murcos Freire (MDB- PE)- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Pois ni10.
O Sr. Murcos Freire (\1DB- PE)- Este é o terceiro futo que
V. Ex• traz a Ca!ia.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Agora veja
V. Ex•, Sr. Presidente, se l1ú motivo paru a Oposição inquictHT·sc; se
esses motivos sf10 reais c nilo são imuginados. Veja, Sr. Presidente, se
a Orosiçào tem o direito de ouvir as solenes declarações do Chefe do

Governo, cu diria até as pleonásticas declarações do Chefe do Governo, no sentido dos seus compromissos de restauruçf10 da ordem
dcmocroítica, neste País; se a Oposição tem o direito dr.: conli:u c
uccitar essus declarações e essas proclamuções, quando com clus
sucedem rutos dessa natureza, cuja gravidude está nos próprios f.atos
e vai muito além das minhas palavras,
Era, Sr. Presidente, o que eu entendia de dizer nesta sessão, por
um imperioso e inadiável dever parlamentar. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Leite Chaves.

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE ii REVISÃO DO ORADOR. SERÁ
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Concedo a palavra
ao Senador Jarbas Pass~rinho, que falará como Líder da ARENA.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA. Como Li·
der, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Há momentos, Sr. Presidente, o ilustre Líder da Minoria fez seu
veemente discurso de critica a um recente decreto baixado pelo Governo da República.
Embora estivesse eu ausente do plenário, aindu consegui ouvir
parte do discurso do nobre Senador Paulo Brossard, no meu gabinete, e venho esclarecer a S. Ex•, na medida cm que analiso, do ângulo
do Governo, a medida adotada.
Em primeiro lugar, é preciso caracterizar origens mais remotas.
E eu o faço na única condição em que posso sobrelevar o Líder da
Minoria: é no conhecimento de assunto militar de onde eu provenho.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- E cm muitos outros.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Isso i:
bondade de V. Ex•
Sou militar da reserva e posso adiantar a V. Ex• que, desde que
se editou o I• Estatuto dos Militares que o militar da reserva tam·
bi:m tem limitações na sua liberdade de atuação ...
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Certo.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- ... desde
que se editou o I• Estatuto Militar.
O Presidente Castello Branco, no decreto aqui citado, louvou-se
precisamente no Estatuto Militar vigente à época c baixou o seu
decrelo regulamentador.
Agora, o que se faz, Sr. Presidente, i: apenas atualizar as coisas,
pois que, entre o ato do Presidente Castello Branco e hoje, há um novo Estatuto dos Militares, aprovado e sancionado. E estt: novo
Estatuto dos Militares proíbe de maneira ati: mais clara, mais objeti·
va e - eu diria - at5 mais limitativa aquelas atividades às quais o
militar da reserva tinha acesso anteriormente. Não se truta de impedir que o militar da reserva fuça política. O decreto diz bem militares
da reserva, renumerados, e os rdormados - note-se que vai a lei
abranger ati: os reformados, que são aqueles que já não ti:m, pela idade, condições de atuur nos postos em que cstUo, nu reserva. Vale
dizer, nfio são mais mobilizávc:is.
"Apliquem-se os regulamentos disciplinares dus Forças Armadas, quando, ainda que no meio civil"- pois são
rerormudos ou na reserva - se conduzem, inclusive por
manirestuções através dn imprcnsu, de modo a prejudicar
os princípios du hierarquia, da disciplinu, do respeito c do
decoro militares."
Entiio, o que o decreto previne é precisamente a manil'csta~i'io
que prejudil!a o~o nrincínios da hieraruuia. da disciplinu, do respeito c
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do decoro militares. Ela não amordaça a boca do militar, da reserva
ou reformado, que tem, atividades políticas. No que todo exército
do mundo que se preza baseia a sua cliciência é precisamente em pe·
lo menos dois pilares: a hierarquia e a disciplina.
O Sr. Paulo Drossard (MDB- RS)- Sem dúvida alguma.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Se a
hierarquia e a disciplina podem ser afoladas impunemente, não há
exército, há milícias ou bandos organizados. De modo que o decreto
não está pensando no General Hugo de Abreu. Eu, particularmente,
estou ávido do parto da montanha; estou ávido do que vai acontecer, no Rio de Janeiro, dentro de poucos dias, com a publicação do
livro do General Hugo de Abreu. Suponho que os ilustres membros
da Oposição do meu País vão ficar, talvez, mais frustrados do que
eu, porque não depositei as esperanças que eles nele depositaram,
particularmente quando se tratar de ler o capítulo sobre corrupção.

Então, não se trata disso; não se trata de impedir o General na
sua atividade de ir e vir, na sua ativídade de, hoje, conferencista
requestado, fazer as conferências que lhc aprouver; mas, deve-se
prevenir que, mesmo na Reserva, sem a responsabilidade de permanecer na ativa voluntariamente, pois o quadro de Oficiais do Exército não requer senão o voluntariado para ser oficial, não se pode
atingir a hierarquia, a disciplina, o decoro militar e o respeito militar.
Esta ativídade, portanto, Sr. Presidente, não significa, no meu
entender, nada, absolutamente nada que impeça o militar, já agora,
enquanto cidadão, de exercer uma ativídade política. O que ele não
pode é desvincular-se das sua; origens, origens das quais ele vai-se
servir para fazer determinados tipos de pronunciamentos, atingindo
a hierarquia, o decoro e o respeito.
Ouço o nobre Líder Paulo Bossard.
O Sr. Paulo Drossard (MDD- RS)- V. Ex• disse, com a sua

alta e reconhecida autoridade, que o decreto ontem expedido tinha a
sua explicação pelo fato de, entre o decreto do ex-Presidente Castello Branco, de 28 de julho de 1964 e o decreto de, suponho eu, 18 de
abril, tenha sobrevindo um novo Estatuto dos Militares. Eu pediria
licença ...
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Quase isso, ou praticamente isso.

O Sr. Paulo Drossard (MDB- RS)- Sim.
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mente de acordo. Mas, acontece que- e peço licença para chamar a
atenção de V. Ex• para esse dado - vigeote o atual Estatuto dos
Militares, o Presidente Geisel, em 24 de julho de 1978, pelo Decreto
no 82.082, fez expressa referência ao Decreto n' 54.062, de 1964, para
quê? Para dizer que, aos militares da ativa, agregados nos termos da
lei- e a lei que menciona, não vou ler todo o texto, não ê nem mais
oem menos do que a Lei 5.774, que ó o atual Estatuto dos Militares
-e aos militares da Reserva remunerados ou rc;formados aplica-se o
disposto no Decreto n• 54.062. De que, aioda no ano passado, o
Presidente da República dizia por decreto que aos militares agregados, reformados, ou da Reserva, exatamente por estarem nesta situação, aplicava-se o disposto no Decreto 54.062, decreto que, agora, ê
explicitamente revogado pelo decreto de 18 de abril deste aoo.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Este ó o
embargo?
Quisera que todos os embargos, ao longo
nossa vida
parlamentar, que V. Ex• pudesse opor fossem iguais a este; porque,
pelo fuodameoto que V. Ex• cita, não me faz recuar de dizer algo
que poderia ser estranho, mas que eu digo com a maior
naturalidade: o decreto do Presidente Geísel, recente, oão levou na
devida considcraçno o tc:xto do novo Estatuto. O erro foi do decreto
do Presidente Geisel, e agora eu não peço isenção ao político, seria
pedir demais, mas peço isenção ao Jurista para comparar. oa semana c:ntrante, os dois textos dos dois estatutos militares, o passado c: o
. vigente, e os dois decretos, o decreto ao tempo do Presidente Geisel e
o atual; se eu estiver equivocado, peço a V. Ex• que não me poupe;
caso contrário, peço de V. Ex• apenas o silêncio.

de

O Sr. Paulo Drossard (MDD- RS)- Desde agora requeiro
que V. Ex• me auxilie, conhecedor que ó desta e de outras matérias,
no confronto dos textos.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Com
muito prazer.
O Sr. Paulo Drossnrd (M DB- RS)- E se tal fosse a razão, por
4uê'! Eis uma rat.no nrw revelada. Por q~ê·~
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - Pt\) - Ficaria
mais satisfdtu se V. E.x~ dissesse:: "se tal ê a razno ... ": daria um PL1U,.,, mais th: crcdihilidadc.
O Sr. l'uulo Brossard (M DB - RS) -Se a fundamentacito do
decreto tal fosse declinada ...

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Pois oão.

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- O decreto
do Presidente Castello Branco louvava-se num estatuto anterior, c
esse estatuto, posteriormente, foi modilicado, tc:ve uma nova redu·
ção.
O Sr. Paulo Drossard (MDD- RS)- Perfeito! Perfeito!

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) redacào c: consentânea com ela, existe agora este dc:creto.

S~bado

Ne»a

O Sr. Paulo Drossard (MDB- RS)- Se V. Ex• me permitee sei que ê uma temeridade discutir um assunto desta natureza com
V. Ex• ...

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Nuo é.
O Sr. Paulo Drossard (MDB- RS)- ... mas se V. Ex• me
permite, vou-me reportar a um texto. Não vou usar de um argumento, vou-me reportur a um texto pura, com a devida vênia, cmbargur
a sua assertiva.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Pois nuo.
O Sr. Paulo Drossurd (MDB- RS)- Porque, se é verdade que
o decreto do Presidente Castcllo Branco, de 28 de julho de 1964, o
Decreto n'~ 54.062, tinha um untcccdcnte, que cru o Estatuto dos
Militares vigente Uquclc tempo, o :lluul de~.:rcto tumb~m tem. lntdra-

1: evidente que poderemos ter até criticado determinados tipos de
legislação que: sno feitas sem uma devida comunicnçUo prévia ou
dt:sdobramento em considnanda que permitissem um entcndimc:nto
comum. Há um fato de coincidência, sem dúvida nenhuma, I.JUI!
pode ter levado a Oposição a uma interpretação que diria ao pó da
letra. Há um fato maior que i: este constante da observação de
V. Ex• Realmente há. Tinha apenas poupado essa primeira parte,
que não me intc:ressavu estar fazendo críticas :.1 um dc:creto recc:ntcmcnte bai.)\udo por um Governo que já nilo o é.

O Sr. Paulo Drossord (M DB- RS)- C01npreendo.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Mas a
verdade em si, tanto que nii.o me preocupei cm me documentar sobre:
isso, é que, tomando informação sobre o assunto, ainda ontc:m a
Imprensa me perguntava, mas eu respondi: "a lei chumotda Estatuto
dos Militares é muito antiga. Só eu estou fora do Exército há doze
unos".
O Sr. Paulo Drossurd (MDB- RS)- V. Ex• vai-me perdoar a
minha interrupção. Se. V. Ex• tem ruzUo, pois cntiio vai verilicar
que o decreto seria inócuo. O decreto de 18 de abril nfto tinha rat:Ün
de ser, porque nu mcdidu cm qUI: um decreto anterior íl um cstatutu,
a nova lei vigente, contrariavu a lei, evidentemente nno poderia
suhsistir.
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O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA.:... PA)- Mas, ele
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- f: bondade de V. E.x•precisava sor regulamentado. V. Ex• sabe isso muito melhor do que cu ugrudeço, mas considero mais como um ironia de V. Ex•
nós todas que há partes nuto·aplicáveis da lei ou leis auto-aplicúvds
O SR. JARIIAS PASSARINHO (ARENA- PA)- A culpa
e outrus não. Então, esses decretos regulamentam, em geral, trechos
disso cabe ao nobre Senador Paulo Brossard.
do Eswtuto dos Militares. No Brasil, não só no Brasil mas cm países
O Sr. Marcos Freire (M DB- PE)- Estú fazendo escola, Ex•
democráticos, também existe a limitaçüo pura a atividadc do militar
enquanto politico. Ele pode ser politica até um determinado limite.
O Sr. Roberto Saturnino (MDB - RJ) - Nobre Líder da
E foi a minha escolha. Quando saí do meu Belém do Pari! c peguei.
Maioriu, V. Ex•, com o respeito que todos nós temos, declara c a~r·
como na cançüo de Caymi, o meu "Ita no Norte" para ir tentar um
ma c não vamos por isso em dúvida que, nu sua opinif1o, esse decreto
concurso militar e terminei na Farroupilha, no Rio Grande do Sul,
de anteontem nada tem a ver com o General Hugo de Abreu. Eu não
foi uma escolha que nz, e não há oõcial que possa dizer que não foi
estou querendo pôr cm dúvida a afirmação de V. Ex•, mas, ressaltar
vnluntúrio. El:.1 foi voluntári;.t: a pruça, sim, esta ~ ohrigo1da. Ponan·
to, é melhor a lei continuar como está. Esse militar também não uma coincidência, nobre Senador Jarbas Passarinho
pode subitamente abandonar o seu métier, a sua escola de formação,
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Eu ressalonde eh: viveu e se projetou, e, ao ir para a política, utilizar coisas de tei u coincidência- não sei se V. Ex• a notou.
Iii de dentro, em detrimento da hierarquia, da disciplina c do respeiO Sr. Roberto Saturnino (MDB- RJ)- V. E.x• ressaltou a
to ii corporação.
coincidência do livro, mas essa não é a única porque no fin;:li do mi:s
O Sr. Paulo Drossard (MDB - RS)- Estou inteiramente de de março, o Gcncrul Hugo de Abreu- cu estou inl'ornwcto disto1
acordo com V. Ex• c vou dizer mais: fiz essa ressalva. Quando foi interpelado relo Comand;1ntc do 1' Exêrcitn, com re:-.pcito u declarações
que
dera
e
que
saíram
publicadas,
ou no O Estado de S.
comect:i a falar, estava certo de que V. Ex• estava na Casa e, depois,
c111hm ou na Folha de S. Paulo, nr1o estou bcm certo, mas estou ab·
me surpreendi com a sua ausência.
solutamcntc informado de que ele foi interpelado p:ua dizer se con·
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Estava firnwvu ou não essas dt:clarações, que eram de naturcta política. E o
fu7.enda uma manobra cm conspiração com V. Ex• Só que foi uma General I-lugo de Abreu respondeu ao Comandante do \'·' E.\~rcito
conspiração tão boa, que a República não será perturbada por ela.
que conlirmuva inteiramentc as suas paluvru~. m;.1s 4uc, de ~corJo
O Sr. Paulo Brossnrd (MDB- RS)- Pus cm relevo, na minha com o regulamento cm vigor, t:las nada revelavam <.Juc J'ossc de ~:arú·
intervenção, que o decreto do Presidente Castello Branco, embora ter sigiloso ou funcional e, por conseguinte, ele estava absolutamente
dispondo que aos militares da reserva ou reformados não se aplica- dentro. E essa rcsposta, ao quc estou inrormado, tamhém foi accit:.~ c
vam os regulamentos disciplinares, porque eles, uma vez o General Hugo de Abrcu continuou descnvolvcndo as suas atividaroformadas, se integravam na plenitude da vida civil, própria do regi- dt:s ljUC, obviamente, srlo politicas. Pois bem. pa:-,sados 15 dia!'!, se
me democrático, fazia a plenitude ...
tanto, sui cssc decreto, Us vc!speras dc umu pulestra que.: t:lc: fariu no
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - A Rio Grandc do Sul c ils vc!speras,também, do lanç;:1mento do livro no
plenitude da vida civil, para o militar que o foi, de carreira, é que é Rio óe Junciro. Dcvc V. Ex• concordur comigo que & muita coinci·
dCncia junta: a interpelaçflo, a rcspost;.1 accita, porque nr1o podi~1 dei·
duvidosa.
xar de sc:r uccita, c o decreto modilicando os dispositivos rcgulamcn·
O Sr. Paulo Drossard (MDB - RS)- Nobre Senador, estou tmes, no momento cm que S. Ex•. o Gcner:.~l Hugo de Abreu, h1
lendo a Presidente Castello Branco.
manifestar-se novamente:, de acordo com o anunciudo h opinirlo
pública.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Respeito
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Senador
a memória do Presidente Castello Branco e V. Ex• sabe.
Roberto Saturnino, tenho a impressão que isto é extremamente fácil
O Sr. Paulo Drossard (MDB- RS)- Nem precisa respeitar. O de explicar, exceto, naturalmente, as coincidências interpretadas ao
fato é que estou h:ndo. Sei que V, Ex• respeita, mas estou lendo: sabor de cada um, conrorme um pré juízo, conforme um estado de
"ocasião em que o regime democrático se integra na plenitude dos espírito, de cada um que as interpretem.
direitos de cidadão."- é o terceiro considerandum. Mas, na cláusula
Em primeiro lugar, quero dizer a V. Ex•, com a franqueza com
final do artigo I•, há uma ressalva que eu pus em relevo aqui. Perfei- que sempre aqui me conduzi cm plenário, c que creio que não me
tamente compreensível, quer dizer, o militar pode tratar, no meio causou nenhuma inconveniência por parte: do tratamento reciproco,
civil, inclusive sob forma de crítica, pela Imprensa ou outro meio de ao contrário, causou-me bons frutos, que o Governo que cu
divulgação, de qualquer assunta, excetuado o de natureza militar de represento aqui está muito mais atento à palavra de V. Ex•, ii pala·
caráter sigiloso ou funcional. Fiz a rt::ssnlva c.: disse que era pc.:r- vra do Senador Marcos Freire, à palavra do Scnt\dor Paulo
fcitarncntc compreensível.
Brossard, à palavra do Senador Henrique Santillo, à palavra de qualquer um dos Senadores nesta Casa, do que preocupado com o que o
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Nós,
General Hugo de Abreu possa dizer ao estudante, ao operário, ao
provavelmente, atrasados que estamos para a próxima semana,
trabalhador, ao bispo desta ou daquela igreja.
chegan::mos ou a uma conclusão, ou a uma completa dissenção em
Crc:ia V. Ex• que cu atribuo muito maior importüncia a
termos de compreensão do caso.
algumas afirmativas que V. Ex• tem feito aqui, nesta Casa, c que me
O Sr. Roberto Saturnino (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um tem nbrig<tdll a tr<t:t.er uma resposta estudada, trahallwUa, par:1 que
("lOssamos, entflo, debater idéias, do <.Jue aquilo que tenho visto, at~
apurtc'!
;.1gura, partindo do meu velho instrutor da Escoh1 Militar do Rc:den·
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Mas,
gu.
antes de passar à complementação do meu raciocínio, ouvirei o
O Sr. Roberto Saturnino (MDB- RJ)- De V. Ex• ni•o duviapmtc da nobre Senador Roberto Saturnino.
do, mas pode ser que o Governo não tenhu u mcsm:.1 opinião.
/

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Nobre Senador, cm seguida solicitaria um aparte a V. Ex•
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Claro,
nohrc Senador, mesmo porque meu disCUI'SO não scrin completo sem
ueV. Ex•

1

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - I' A)- Mas cu
estou representando o Governo. Esta condição, V. Ex• nf1o pode me
tirar, porque cu rcprcsento o Governo, por cscolhn do Governo c
represento a Maioria por clciçUo dirctu Uu Buncada. De maneira qut:
posso acentuar a V. Ex• que não hú nada o que estranhar na ~.:ondu·
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Eu não conheço é a natureza das declaraçõc.1 prestadas pelo
General; se tivéssemos essas declarações, faríamos a excg,~se agora.
Se as declarações do General Hugo de Abreu foram apenas de
nalureza polílica, ele vai continuar podendo fazê-las, desde que elas,
n:~dmcnte, não sejam sigilosas, ou melhor, não desvendem sigilo
interno ou problema de ordem funcional que não deva sair da corporação.

1:1.

O Sr. Paulo Drossard (MDD- RS)- Certo.

tinuava sendo tratado pelo posto, c para o militar ele passava a ser civil, mas nunca na plenitude. Então, lembro, apenas para rematar a
resposta a V. Ex•, que há coronéis que V, Ex• conhece, que lhe
freqUentam a casa, que eu sei, ou pelo menos freqUentaram, e que foram punidos na vigência desse Estatuto, c na vigência do deéreto do
Presidente Castello que não se referia a isso. Foram punidos porque
atingiram a hierarquia militar, foram punidos porque atingiram a
disciplina militar, na medida em que agrediram diretamcnte o Chefe
das Forças Armadas.

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Veja bem
O Sr. Roberto Saturnino (MDB- RJ)- Mas, punidos cnquan·
o que estou dizendo a V. Ex• Ele vai continuar podendo dizer, ele to no serviço ativo.
vai poder ingressar no MDB, fazer a defesa do programa do MDB
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PAI- Não, jú
ou da federação de oposições, nlio sei cm qual da.1 oposições de vai
estavam na inatividade.
se: situar- parece-me que a última, que V. Ex• mnuralmcnte foi
Quero furgir de nomes, mas quando os microfone~ n~o c~ti
centro dela no Rio de Janeiro, que conseguiu trazer de volta o Gene·
vercm registrando eu sussuro nos ouvidos de V. Ex•,·um dos quais
ral Euler, que nada sofreu.
tenho por ele grande admiração, mas que foi punido.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Ele nunca saiu.
Então, a resposta seria esta: nada surpreendcntc qlõe tenha sido
O Sr. Roberto Salurnino (M DB - RJ) - Ele eslú inscrito no interpelado. Ele foi interpelado e o erro terá sido de quem o interpe·
Iou, sem antes analisar as declarações. Porque, analisadas as declara·
MDB, é membro do MDB.
çàes e verificando que elas apenas políticas e não abalavam ou não
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Eu sei tentavam atingir os pilares cm que repousa a instituição, não havia
que é, c vi, inclusive::, no mês de setembro ou outubro se não me c:nga- por que interpelar.
no, um<l grande movimentação no prédio em que moramos, na miO Sr. Roberto Saturnino (MDB - RJ) - E que tanto não
nha prumada, cm que tenho a honra de ser vizinho de V. Ex•, c era
o candidato à Presidência pela Oposição, que criava aquele alvoroço eram, porque ele não sofreu nenhuma punição. E o nosso receio é
natural de repórteres, freqUentadores e visitantes, lodos no apar- que doravante venha a ser alvo desse ...
tamento de V. Ex•. que acho foi muito pequeno para conter tantos
O Sr. Paulo Drossard (MDB- RS)- Permite, nobre Senador~
correligionários.
Pedi licença aos meus colegas que se inscreveram como aparteantcs,
A questão, porém, estâ siluada no que teria dito o General Hu- mas para não quebrar a análise deste aspecto da questão. Eu folgo
go de Abreu. Se o General Hugo de Abreu disse nessas declarações cm registrar o que V. Ex• diz, não apenas como dando a sua in·
algo referente à anistia defendida pelo MDB, um velho vezo que o terprctaçào, mas falando na qualidade de Líder do Governo, que
nosso Eça de Queirós dizia que nós gostávamos de usar a língua por- entende que esse decreto não impede manifestações de caráter políti·
tuguesa e que a cada substantivo deveríamos ncresccr três adjctivos, co, seja do General Hugo de Abreu, seja de qualquer outro militar ...
então, ampla, irrestrita c total ...
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Posso
O Sr, Paulo Drossard (MDB- RS)- Então V. Ex• hú de con- acrescentar a V. Ex• que não 6 só meu pensamento. estou me
vir que tem, pelo menos, em favor ...
expressando como Líder do Governo, não é o pensamento do Sena·
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Tenho o dor Jarbas Passarinho.
respaldo de Eça de Queirós.
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Exatamenle. Coloquei
O Sr. Paulo Drossard (MDD- RS)- ... o respaldo de Eça do em relevo que era o seu pensamento e também o pensamento do Li·
der do Governo e, por isso mesmo, ainda com esse valor duplicado.
Queirós. Mas, para mim, prefiro o substantivo.
Que o General Hugo ou qualquer outro militar na inatividade, da
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- C: do seu reserva ou reformado, poderia, sem qualquer risco de punição, fazer
estilo.
manifestações de carâter político, envolvendo, obviamente, críticas,
O Sr.l..elte Chaves (MDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte'! por exemplo, ao Chefe do Governo que é o Comandante Supremo
das Forças Armadas e, portanto, superior hierárquico de qualquer
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Peço a militar.
V. Ex• que se contenha um pouco no desejo de me dar o prazer do
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Ai i: que
seu aparte, porque estou respondendo ao do Senador Roberto
Saturnino e, depois, ainda terei que passar pelo ilincrário do Sena· V. Ex• abrangeu mais amplamente o meu pensamento e me permi·
tirá que, em conseqUência, faça um comentário: depende, a critica a
dor Marcos Freire; depois, passo a V. Ex•
Então, as declarações do General, cm sendo de natureza políti· que V. Ex• se refere, feita por um civil, e ai a diferença entre a
~a. poderão continuar u ser feitas- não haverú problemu. O que cu- plenitude de que um civil pode gozar num sistema democrático e o
da militar da reserva tem que prestar atcnçUo- ui é que: eu, dma l'ê· que acredito que não existe totalmente para um militar que resolve
•na, discordaria do {'(msidera11dum do Presidente Custello Branco, depois ser político está nisto.
Por exemplo, tenho ouvido grosserias, tenho ouvido c tido grosque fulu em plenitude, porque nós, militares, nunca mais voltamos u
ter a condição de apagar completamente as nossas obrigaçõt:s milita- serias, purtidas de civis em relação a oficiais generais, oficiais cm
n:s \! ingn:s~mr m\ plenitude civiL O próprio Presidente: Castdlo Brnn- geral, tenho ouvido ate! genericamente, sobre os militares. f: evidenco dizia a mim, aqui, uma vez, neste Plc:n{lrio, quundo ele me te, nobre Senador Paulo Brossard, que isso dito por um militar da
perguntava- c: cu jí1 disse isso uma vez também cm discurso- "um rcscrvn tem uma conotação de ofensa à disciplina, pdo vínculo que
bom candidato para a Presidência'!" c cu perguntava se podia ser ci- ele nUa perdeu. Essa é a diferença.
vil, c ele disse: "inrcJizmcnt~: n11o, '' c disse, por exemplo: "tambl:m
O Sr. l'uulo Brossurd (M DB- RS)- Eu falei cm tese.
niio pode ser anfihio", E cu lhe pcrg:untci o que era anfíbio, c eh: mt:
O SI\. JAI\IIAS I'ASSARINHO (ARENA- PA)- Criticar
respondeu 4uc anfíbio era pn:cis~llllCntc o que ele cru c cu seria d;.tí a
pouco. Qut:r dizer, era aquele militar que passava para a rt:serva mas ao Presidente da Rcpúblh.:a, criticar a estratégia de governo, discnrdar das posições adotadus pelo Governo, cu acredito que com
i<~nwi~ pcrdcria (l vinculo com a t1rca militar: pam o d\'il de con-
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V. Ex• isso será amplamente assegurado. Agora, atingir nominalmente as pessoas, chamá·las de "tiranete" uo Pn:sidentc du República que roi seu companheiro de armas. Isto é lícito para um
homem que serviu ns rorças militures, inclusive quando elas se assonhoroaram indiscutivelmente do poder? f: uma dúvida, que cu
gostaria que não desdobrássemos aqui. Mas, é evidente que cuda
caso terã a sua análise.

O Sr. Paulo Drossard (MDB- RS)- O que me recordo, nobre
c pc:r111ita-me mais e!lsa intc:rrupçf1o, o que me rc:cordo é de
ljliC:, cm determinado pcriodo da história do nosso Pais, o ~linistro
Ja Guerra, lJLIC: era ao tempo o General Lolt. puniu mt.:io mundo por
~.:ríti~.:as fdt~1s ao Govc:rno. E acho até quc: dc:u sorte cm nlguns casos.
s~nador.

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Se ele
puniu meio mundo c teve sorte cm alguns casos, V. Ex• está scndo
generoso, porque em alguns casos para meio mundo o percentual
deve ser muito baixo. Mas, admitamos que esse percentual muito
baixo tenha sido verdadeiro.
O S. Paulo Brossard (M DB - RS) - Prefiro não declinar
nomes. Mas, o Cato é que o General Lott puniu meio mundo. Ele roi
substituído no Ministério da Guerra pelo Marechal Denys quo,
s~l!vo cnfWilü mcu, não puniu a ninguém, pelo menos nos moldes,
pdas motivações por 4uc erí.lm punidos, copiosí.lmcntc, militares
pdo seu antecessor. As \t:is erum as mesmas, os regulamentos os
mesmos, mas evidentemente os homens tiveram uma conduta
fundamentalmente distinta. De modo que o que eCetivamcnte me Caz
temer, é que esse texto atual permita punições de toda ordem.
indiscriminadamente, e eu não estou imuginando coisas, cu me
reportei a um fato histórico, e da nossa história recente.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V. Ex•
está fazendo uma de[esa por antecipação, uma advertência, esperomos. Eu não gostaria que diversificássemos tanto o nosso discurso,
que [ôssemos agora discutir a personalidade do General Lott.
Houve um momento em que estive com ele, um momento em que cu
estive contr:.~ de. fui por dc: também ntingido. Entretanto cu tenho
que reconhecer que era um homem que agia com escrupulosíssimo
sentimento do dever. E eu respeito todo homem que exige do seu
subordinado aquilo que ele, no mínimo, exige de si próprio.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Destituir Presidentes,
por exemplo?
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Não, ele
destituiu o Presidente louvado pela Oposição, inclusive, hoje.
O Sr. Paulo Brossard (MDB perdão.

RS) -

Não, pela Oposição,

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Uma
parte da Oposição de hoje, que o ajudou a depor, inclusive o
Presidente do Partido de V. Ex• Ajudou a depor o Presidente Carlos
Luz, e ajudou a depor o Presidente CaCé Filho, e se chegou atê ao crime. que eu considero, de desconsiderar a palavra de renomados
cirurgiões, ou cardiologistas.
Eu prc[eria, realmente, não discutir isso, e guardar para a frente. Se, por exemplo, amanhã se verificar ...
O Sr. Paulo Drossard (MDB - RS) punições.

Eu fiquei apenas nas

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- ... que há
uma punição que discrepa do texto do decreto, então sim cu vou
ficar embaraçado como ropresentantc do Governo.
O Sr. P~ulo Bross~rd (MDB- RS)- Mas, vamos convir que
o texto í: muito amplo.
O SR. JARIIAS PASSARINI·IO (ARENA- I' A)- Eu cspc·

O Sr. Marcos Freire (MDB aparte'?
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PE) -

Permite V. Ex• um

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Nobre
Senador por Pernambuco, ouço V. Ex•
O Sr. Marcos Freire (M DB - PE) - Senador Jarbas Passar i·
nho, se me Coi dado apreender bem o raciocínio de V. Ex• ...
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Se não
apreendeu é porque a [alta é minha.
O Sr. Marcos Freire (MDD - PE) - Mas a deficiência terá
sido minha.
Mas, pelo que depreendi, V. Ex• argumenta que há um novo
Estatuto dos Militares, e que em Cace ...
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA mas que não é tão recente.

PA) - Novo.

O Sr. Marcos Freire (MDD- PE)- Certo. Mas que em Cace
do atual texto do Estatuto dos Militares, impunha-se, portanto, uma
nova regulamentação na matéria em discussão. Isso raz com que possamos concluir que ocorreram modificações tão profundas c
substanciais no Estatuto, que impossibilitavam a permanéncií.l
daquele disciplina menta que dizia que era livre a mani[estação dos
aliciais na n:serva ou reformados, através da Imprensa, inclusive,
com exceçào apenas, era o que dizia o texto anterior do decreto do
Presidente Castello Branco, daqueles assuntos considerados de
natureza militar, de carúter sigiloso ou Cuncional. Então, parece-me
que a restrição anterior era bem especifica, bem Cácil de ser definida,
bem [úcil de ser comprovada. f:: natural; ninguém se contrapõe a esta
restrição. Somente que, quando um oficial da reserva, ou refor·
mudo, in[ringisse esta limitação, racilmente estaria comprovado que
ele realmente teria trazido a público assunto sigiloso ou reservado.
Ora, as modificações do Estatuto que, segundo V. Ex•, exigiram a
modificação desse disciplinamento, ampliou de uma [arma, no meu
entender, muito vaga a restrição, porque o novo decreto rc:centemen ..
te vindo a público, estabelece exceções no que diz respeito aos princípios da hierarquia, da disciplina, do respeito e do decoro militar.
Então, a mim que sou leigo, que não conheço inclusive os textos do
Estatuto dos Militares, nem o anterior, nem o atual, parece que a
coisa ficou muito mais nebulosa agora, porque o que é aquilo que
rere o respeito militar, o decoro militar, a disciplina militar, a hierarquia? Como é Cácil de, realmente, a acusação contra um militar
rt!fornmdo ou dí.l resc.:rva ter contornos mais concretos, mais indiscutíveis, nwis incontroversos. Então, isto é que m•! parece rcalm~.:nte
o gravt.: no novo disciplinamcnto.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Por isso é
que um gênio da literatura [rancesu como AICred de Vigny escreveu
Servidão e Grandeza Militares.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Não há V. Ex• de querer
com isto dizer que o decreto anterior do Presidente Custcllo Branco,
vamos dizer, era muito liberal...
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Não,
perdão, eu aguardava o fim do raciocínio de V. Ex• e evidentemente
que não quis interrompi:·lo.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Mas o Cez.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Fui tào
breve c V. Ex• está fulundo hú tanto tempo sem ser interrompido.
Só quis lembrar que nós somos submetidos- c V. Ex• estú fazendo
um elogio muito grande à vida militar- n s~:rventius que o civil nt10
tem. E V. Ex•, naturalmente, mais do que um civil, um civil lihcral,
mais do que um civil liberal, um proressor de Direito, estranha essas
serventias.
Dcscu\pe .. me interrompê-lo de novo; cm seguida, dou-lhe a
palavra.
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O Sr. Marcos Freire (M DB - PE) -Talvez soja ati: - quem
sabe! -uma deformação profissional, não digo do professor, que o
sou funcionalmente, mas de estudioso do Direito, que faz com qw.: u
minha preocupação seja, cxHtamentc, com os parilmctros legais que
cerceiam o exercício do direito da pessoa, para que elos sejam bem
definidos, para poder evitar que, numa fase do crise ou do abuso do
poder, se possa facilmente enquadrar militares na reserva ou na
reforma com essas restrições que não me parecem tão especificas
quanto as do decreto do Presidente Castol\o Branco. E a propósito
disso, ontem, o Senador Paulo Brossard reeditou críticas que já vêm
sendo feitas pela Oposição, vejamos o art. 32, por exemplo, da
Constituição Federal; o texto anterior assegurava a inviolabilidade
parlamentar, salvo - e ui vinham as exceções - calúnia, injúria,
difamação, segurança nacional, que, no entender do nosso Líder c
no entender do pensamento da Oposição brasileira, virtualmente
anulavam, por assim dizer, o princípio da inviolabilidade parla·
mentar. Então, o que nos assusta, o que nos preocupa nc:ste novo
decreto presidencial, revogando expressamente aquele anterior do
Presidente Castel\o Branco, é que as restrições ora impostas são

muito menos amarradas, muito menos especificas, muito menos
objetivas, de tal forma que poderão realmente exercer uma pressão
coercitiva e extremamente restritiva em relação àqueles que se terão
incorporado à vida civil, e que no dizer do Presidente Caste\lo
Branco, ele não falava cm plenitude do regime democrático configurava a plenitude e no exercício dos direitos dos cidadãos. f:
somente esta colocação que eu gostaria de fazer, para mostrar que
não há razão de se estranharem as colocações feitas pelo Líder do
MDB.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Em
primeiro lugar, não estranhei nada. Nada estranhei. Pretendi dar
explicações à estranheza que foi veiculada pelo Líder da Minoria.
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oportuno, ao comentário do Senador Marcos Freire, a quem ainda
não respondi.
O Sr. Lenolr Vargas (ARENA - SC) - Sinceramente, não
vejo nesta discussão toda, uma preocupação tão grande da nobre
Oposição, com referencia a um decreto, porque o decreto, evidentemente, nunca poderá extrapolar ao que já está escrito na lc:i. O que
deveria ter sido criticado, no caso, seria ~ lei que existe, donde
decorreu o decreto.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Se eu
soubesse, não lhe dava o aparte, porque V. Ex• me roubou a
resposta que eu ía dar exatamente ao Senador Marcos Freire. O que
ele está condenando não i: o decreto; as críticas que ele fez são ao
Estatuto dos Militares e veja que está no bojo do decreto a citação
que tinha que estar, por técnica legislativa:
"O Presidente da República, usando das atribuições ...
etc."
... no disposto no art. 15 e seus parágrafos, no art. 32
da Lei n° 5.774, de 23 de dezembro de 1971 (Estatuto dos
Militares) ... "
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- O que que diz esta cláu·
suJa, nobre Senador?
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Não i: tão
novo, não é novo em relação ao Estatuto anterior, e aí, nobre
Senador Marcos Freire, V. Ex• terá razão quando diz que foi mais
abrangente; foi. E o Estatuto de 1971 foi mais restritivo que o
Estatuto anterior. E isso eu me proponho provar, e i: a isso que
quero sejamos compelidos, por um dever de justiça.

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Suponho que V. Ex•
não tenha razão.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Permite V. Ex•?
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Vou me
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Pois não. manter no seu benefício de dúvida, com a comparação dos dois
textos.
O Sr. Marcos Freire (MDB - PE)- A estranheza nossa, do
Seria extremamente fácil nós analisarmos o texto do Estatuto
Líder do MDB, i: procedente.
dos Militares, antes de 1971, e o texto posterior a 1971.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Sim. Isso
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Nesta ponto, V. Ex• per·
i: um ponto de vista de V. Ex• e estou tentando a ele me contrapor. mi te uma interrupção, em função da resposta que V. Ex• terá me
Apenas, chamaria a atenção para o que disse o Senador Paulo dado, juntamente com o Senador Lenoir Vargas? (Assentimento do
Brossard, num dos pontos em que baseou o seu argumento.
orador.) Fiz a colocação de que desconhecia os termos do atua\
Estatuto dos Militares e o do anterior, mas era levado à conclusão,
"Considerando que tais restrições não têm cabimento pelo raciocínio anteriormente feito por V. Ex•, de que um novo
quando o militar passa para a \natividade: ocasião e~ que, texto como que impossibilitava a manutenção da restrição anterior,
no regime democrático, se integra na plemtude dos direitos que me parecia mais expecínca e menos abrangente.
de cidadão ... "
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Se fosse
Esta i: a exala expressão. Comentando, o Senador Pa~\o menos restrita, já agradaria, evidentemente, a V. Ex• em sua linha
Brossard não me poupou, ao dizer que eu estava, cm comentáriO, de raciocínio.
criticando o Presidente Castello Branco; e eu, humildemente, acho
Agora, quero apenas lembrar mais um fato, Professor, Doutor
que nós, militares, seremos sempre militares, como os padres serão e Senador Marcos Freire.
sempre padres, ainda que abandonem a batina, ainda que se casem,
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Mais uma vez a ironia de
ainda que se transformem ati: em ateus.
V, Ex• com tanta ênfase aos meus títulos.
Então, temos vinculações que são irrepnrâveis. Não podemos
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA-PA)-Não,
repará-las. Portanto, eu não diria que teremos, em algum momento,
Ex•!
E vou ter que me prevenir. Estou falando sério, nobre Senador.
o direito pleno de cidadão. Tenho, no mom~nto _cm ~ue estou
investido de um mandato popular; caso contrlmo, nao teria. Como Eu lhe dei todos estes títulos que lhe são devidos, absolutamente por
Coronel da reserva do Exército Brasileiro, terei, automaticamente. justiça.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Obrigado, nobre Senador.
restrições.
O Sr. Paulo Drossurd (MDB- RS)- Não era estnn opinião
do Marechal Deodoro du Fonseca, que umn vez ...
O Sr. Leite Choves (M DB hicrurquiu, u hierarquia ...

PR) - Senador Passarinho, a

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Não
parece-me que o Senador Lcnoir Vmgns pediu o aparte, por

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Por que
os doi? Pura amarrá-los ao que vou dizer em seguida; por isso falei
Professor c Doutor.
O Sr. Mnrcos Fre\rc(MDB- PE)- Aguardemos.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V. Ex•
sabe, como Professor - Doutor cm Direito nUo sei se V. Ex• é;

l~l
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então vou me cuidar para não chamá-lo assim; mas chamo Doutor,
que é um Professor Académico- V. Ex• sabe que neste ponto, ai
sim, o militar da Reserva ou o militar da !natividade, quer o da Reserva, quer o Reformado - muitas vezes referido com um pejorativo "coronel Reformado", apenas por questão de velhice, porque
a diferença entre a reforma e a inatividade, na Reserva, é a idadetem muito mais garantias para defender-se em face da legislação vigente do que o militar na Ativa.
Digamos, um tenente do MDB incide, segundo o Governo, nas
penas cominadas no Regulamento Disciplinar do Exército, em
função deste decreto, e ele ache que nada fez- como V. Ex• receia
que possa haver esse tipo de abrangência excessiva - nada fez por
merecer a pena, ele tem o amparo da lei, ele pode recorrer aos tribunais civis, diferentemente do militar da Aliva, que em principio,
por principio não o faz. Faz, sim, recurso interno, interna corporis:
apresenta um pedido de reconsideração; se mantido e achar ainda
que está sendo vitima de injustiça, faz a queixa à autoridade
superior, aquela que o puniu, mas encerra aí. Ao passo que,
amanhã, se um tenente - quis falar tenente para não falar um
general- se um tenente se sentir atingido no seu direito, ele poderecorrer e anular a questão.
Como disse, ainda há pouco, o nobre Líder da Minoria, os
homens aplicam, e isso não é privativo dos militares, os homens
aplicam a lei, quando dela dispõem e sabem aplicar, com variedade
de estilo: u~s são mais rígidos, outros menos rígidos. O importante é
saber se a lei foi aplicada no limite da competéncia.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Esses limites, do novo decreto, é que são muito mais vagos, muito mais imprecisos, de forma
que ...
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Não
diria vagos. Para a nossa linguagem, nobre Senador Marcos Freire,
eles são bastante claros. Não são vagos, para a nossa linguagem
militar.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Pelo menos comparativamente ao texto anterior.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Para
V. Ex•, eu compreendo que seja interpretado ...
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Estou apenas acompanhando os dois textos.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- São mais
amplos.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Lógico, e mais restritivo,
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Mais
amplo e mais restritivo. Agora, quanto a serem vã lidos, é duvidoso.
Ouço o nobre Senador Leite Chaves. Mas, antes peço aos juristas da minha bancada que também me solicitem apartes.
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Senador Jarbas Passarinho, tudo o que for dito ou divulgado pelo General Hugo de
Agreu, agora, não sua aposentadoria... ·
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Permite
V. Ex•? Não há aposentadoria ...
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Perdão. Depois da Reforma.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Também
não é Reformado. Ele está na lnutividadc remunerada,
O Sr. Leite Chaves (M DB- PR)- Exnlo.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Desculpe
não brigar por normas, mas dar exala quulificaçlio.
O Sr, Leite Chaves (MDB- PR)- Nn Inatividade remunerada. Seria cm razão dos conhecimentos ou 1.k fatos a que eh: assis-
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tiu, no exercício do último posto, de Chefe da Casa Militar da Presidência da República. De acordo com a hermenéutica de V. Ex• ou a
hermenêutica militar, esse posto é estritamente militar ou é civil'?
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Qual
posto?
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Chefe da Casa Militar da
Presidência da República.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- O Chefe
do Gabinete Militar ou Casa Militar, cu interpreto como sendo privativo do exercicio de um oncial das Forças Armadas.
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- V. Ex• poderia invocar o
dispositivo legal, onde há essa atribuição?
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA) está me sabatinando, como seu eu fosse um ...

V. Ex•

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR) - Eu queria uma resposta
porque V. Ex• ê conhecedor do assunto. V. Ex• disse que o General
Hugo de Agreu está na ...
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Depois que teve um caráter de qualincação ...
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Nito, porque teve apenasstalll.< de Ministro. O chefe do SNI, o Chefe da Casa
Milito r e o Chefe da Casa Civil, que eram antes apenas isso, Chefe do
SNI, Chefe da Casa Militar e Chefe da Casa Civil, passaram, a partir
do Governo M~dici, a ter status de Ministro, c mais o EM FA. Veja
que o caso do EM FA ~mais explicativo para nós. E um aliei ui da ativa, quatro c.:strclas, obrigatoriamente ...
O Sr. l'aulo Brossurd (MDB- RS) -Mero

sta/11.1'.

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- A menos,
Senador Leite Chaves, que nós tivéssemos, um dia, por exemplo, a
sorte de ter um presidente que escolhesse V. Ex• para Chefe da Casa
Militar. Poderia causar surpresa? Sim. Seria absurdo'! Nuo sei lhe
responder, honestamente ntw sei. Eu h::nho para mim que é priva ti·
vo, se nós usássemos a dotação orçamentária dos Ministérios c da
Presidéncia da República, que é cargo privativo de militar. Eu paro
aqui, porque não s:i se é privativo de militar da ativa, ou se admite
militar da reserva. Confesso a V. Ex• que cu nlio sei.
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Porque, quando eu liz essa
pergunta a V. Ex•, foi cxatamcntc pelo fato de V. Ex• ser militar e
estar mais atualizado com os estatutos, mas não me parece ser privativo ou ser um posto estritamente militar.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- E o que
teria isso com aquilo que estamos discutindo? V. Ex• poderia me dar
essa lição. Eu jogo futebol e V. Ex• xadrez.
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- No aparte do Senador Saturnino Braga, por S. Ex• foi invocado que havia uma direção, esse
decreto tinha um endereço: seria o de silenciar o General Hugo de
Ahreu. V. Ex• negou isso.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Se este
Governo, para a sua cstahilidudc, dcpt:ndcssc de silcndar a voz do
Genl.!ral Hugo de Abreu, nós jú cstÍivamos derrubados.
O Sr. Leite Choves (MDil- PR)- Senador Jarbas Passarinho,
cu niw estou indo ao m~rito desta lJUCStilO nem, tampouco, s~.:ria essa
a minha pn:ocupaçfro. V. Ex~ negou c cu conçon.Jo com V. Ex~ Porém, :t minha indagaçfto ~se a posiçfto é militar, é estritamente militar.

O Slt JAJliiAS I'ASSARINIIO (ARENA- I' A)- Eu neguei
cm sit consciência. S~.: tne permitir ir mais lnngc, para V. Lx'·' ~t:ntir a
minha ,jn~:crid;Hit.:, erHt.:nUu 11pcna~ que, vcri!kado o cnL·Ililo du del'rl'to :111terior. qu~.: nüo :-.c enmpath:cia com a nwdificaçito dn l:statu-
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to para mais, em termo restritivo, comn salienta o nobre Senador rnr
Pernamhu~.:o, o Governo, num;J hora de abertura, cm que nó~ sabemos que nessa hora, evidentemente, a forma de colocar as aspirações
dt.: ~:ada scgnH.:nto popular pode tomar t.:sta ou aquela gra1H..Ic1.a,
maior ou menor, pode adot;u este ou aquele meio, mais conveniente
ou menos ~.:onvr.:nientc 11 própria úrea da disciplina, cnt~o. o que se
pt:nsou'? Civis, t:rn SUi.l plenitude: militares restritos 11 ld de 1971.

O Sr. Leilc Chaves (M DB- PR)- Entilo, Senador, se um dos
caracteres difen:nci:Jis, ou se uma das circunstúr.das c:tractcrizador:t~
da funçflo militar é a hierarquia, c se o Chefe d:.t Casa Militar da Presidência da Repúblic:t tem o stlHUs de Ministro, ncso;a condiçito comissionada, u lJUern estú t:le subalterno'!
O SR. JARIIAS PASSARINHO (ARENA- I' A)- No .1tu111.1
Ministro cst~t elt: subordinado diretamente uo Presidente da Rcplihli"a.

d~.:

O Sr. Leite Chaves (M DB- PR)- Como qualquer outro Mi·
nistro civil: uma subordinação funcional c não milit:~r. Logo, a
!'unção nilo é "sp"cmca de militar.
O SR. JARIIAS PASSARINHO (ARENA- PA)- A premissu é certa, mas a conclusão i: crrônca, como dizia o velho Poincarc:
de premissas certas tiram-se conclusões cert&~s: de pn:missas falsas,
podem-se tirar conclusões cenas ou erradas. Pode ocorrer isto. De
premissas falsas, normalmente, chegam-se a conclusões t:rradas, mas
pode-se chegar a uma conclusão certa. Partindo-se de uma premissa
errada, chcgu-sc, entretanto, a uma conclusão certa!
O Sr. Paulo llrossard (M DB- RS)- E a rcdproca é vcrdadci·

m.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Também
é verdadeira. Pode-se chegar a uma conclusão equivocada, partindo·
se de uma premissa certa. Em ambos os casos a regra será que da premissa certa se chegue à conclusão certa e da prc:missa falsa à conclusüo falsa. No ca:io, V. Ex• partiu de uma premissa certa c chegou a
uma conclusuo falsa.
O Sr. Paulo Drossard (M DB- RS)- Até porque o Presidente
da República i: o Chefe Supremo das Forças Armadas.
O Sr. Leile Chaves (MDB- PR)- V. Ex• nilo tem segurança
acerca disto. V. Ex•, pelo seu conhccimcnto, digamos, momentaneamente, nflo pode informar se dc acordo com os Estatutos Militares H
Chcliu é um posto cstritnmcntc militar c se como tal, no cometimento ou no exercido dessas funções, o militar estaria sujeito às disposições militares ...
O SR. JARIIAS I'ASSARINHO (ARENA- PA)- Não, a se·
gunda parte, respondo a V. Ex• sem dúvida algumu. Se ele i: um olici:ll da utiva, servindo onde estiver. de cstú sujeito ~to Regimento. sujeito aos Estatutos. Lcmbrc·St! V, E.x• do episódio que, ainda hú pou~
co, foi cit~1do :tqui cm que a principal personagem era o General
Lott. O General Lott, que ora o Ministro da Guerra, quis punir oCoronel Mamede, qut: lizcra um discurso no túmulo do General Canro·
hen. O Gcn"ral Lott quis puni-lo, mas nilo podo porque o Coronel
Mamede pertencia ao EM FA, Estado-Maior das Forças Armadas. E
o Estudo-Mnior das Forcas Armadas, cmboru t1quda altura ni1o ti·
vesse .<lllltl.l' de Ministi:rio, tinha, entrctunto, uma condição cspccili"a de ehefc independente do Ministro da Guerra. Só o Presidente da
Repúhlica, em conseqUência, podia punir. Ele, entoo, se dirige ao
Presidente da República, pede a puniçuo, não foi dada, tivemos o
onze de novcmhro. Foi a origem remota do onze de novembro.
Entrto,militar, na utiva, V. E.x• nrw tenha dúvida alguma: numa
função de Chefe da Casa Militar, ele l! cstrit:tmt.:nte suhortiinado ao
Regulamento Militar. Restaria saher dt: quem era ajurisdi!..·rw. Claro
qut: t:ra dtl Prt:sidt:ntt: da Rt:plthlica.
Ow.;n n nohrt: Senmlnr pela Bahia.
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O Sr. l.um:mtu .Junior (t\RENA- fl,\)- Agmdeço ao nobre
l.id~.:r ;t

opnrtunidadc. Eu qucria apenas prestar um csd:.Jrcdmento.
n:HJ se vai dirimir a dúvida do nobre Senador pelo Paranü. Posso d;.tr
o testemunho, c lcnho a imprcss~o de que a mesma coisa pode owrrcr n;.t csfcr:.t federal, é que os ~.:argos de Chefe da Casa Militar c Go~
vernador de Estado só pndcm ser exercido:-. por um oncial Tcncntc·
Coronc.:l ou Coronel da ativa. Então, a minha imprcssüo é de que bto
deve ocorrer. c, se não me engano atê, o Cht!l'c du Cas:t Militar deve
ser um General-de-Brigada.
·

O SR. JARIIAS I'ASSARI:-IHO (ARENA - PA)- :-;õo. O
Gt:ncr:.tl Ernesto Gc;bcl cra Gcncral~de-Divisrto c foi Chefe da C:1sa
~1ilit:~r do Presidente Castcllo Bntnco: o General Jaymc Portcll:t era
um General-Ue-Brigada. praticamente; recém-promovido, c foi Chefe
Ua Casa Militar do General Costa c Silva: o General Assis Br:t"il er:1
um Gencr:ll-dc~Brigada, recém-promovido. foi Chefe da Casa Mi li~
t:~r do Presidente João Goulart, c suposto rcsponsúvCI por um tripé
lJUC se provou ni10 existir. Então, em regra, todos têm sido gcncrai~
da ativa. O General Pedro Geraldo era o Chefe da Cosa Militar do
Presidente J;inin Quadros.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Bom, eu apenas queria di1.cr que tive uma experiência cm que tive de substituir o meu
Chefe da Casa Militar, port]UC ele pussou para a reserva, c o Regulamento exigia de que só puderia ser Chefe da Cusa Militar um aliciai
yuc estivesse cm serviço :ttivo c tivesse o posto de Coronel ou
Tcncntc~Coroncl.

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- O preconceito é de tal ordem que, quando eu govt:rnei o Estado do Parú c cs~
colhi para Chefe da Casa Militar um dentista, Coronel, houve
rcaçàcs, porque se admitia qut: só podia ser um oficial combatente.
Isto é que nito estavu c:scrito.
O Sr. Humberto Lucena (M DB um aparte'!

PB) - V. Ex• mo concede

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Ouço,
wm prazer, o nobre autor do projeto que extingue o SN I.
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Escutei atentamente,
palavras de V. Ex• cm resposta ao nobre Lidcr da Oposiçilo, Senador P•tulo Brossard. sobre este novo dt:crcto que acaba de ser buixado pdo Senhor Presidente da República. Se não me engano. a tese
ccntrul do discurso de V. Ex~ é a de que o decreto decorreu das :tltcraçàcs que surgiram no Est:tluto dos Militares. Entito, cu gostaria
apl!nas que V. J.:x• sutislizcssc ;t minh:t curiosidade:, wmo Líder do
Governo.
'IS

O SR •• IARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Nito silo
as I.!UriosidaLies que eu posso satisfazer.

tm.J:~s

O Sr. Humberto l.ucenu (M DB -1'8)- Mas essa V. Ex• rodcrú. Como V. E.\~ explica que csst: de!.:rcto só tl!nha sido baixado oito
i.lllos depois'?,\ lei que alterou o Estatuto dos Milit:1rcs, nobre Sena·
dor, é de~~ de dezembro de 1971. Estumos cm JQ79! Scrú que esse
decreto nito veio p<lr~L pn:vcnir ulgum fato'! Afinal de contas, deve haver outnL explicação.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - I'Al- O que
V. E.x• está me pedindo que decifre não é propriamente umu curiosidade, mas sim uma perplexidade. V. E.x• está perplexo porque o Estatuto mudou de tc.xto cm 71 c só t:m 79 se fez isso. Ora, V. Ex• hú de
convir que ulgumus legislações dcsdobmdas podem ser demomdas.
O Sr. Humberto Lucena (M DB- PB)- Mas essa ni1e1 se ""PI i·
l.!a. nobre ScnuLior. H anos!
O SR .•IAI!IlAS PASSARINHO (ARENA- I'Al- Nilll c\·
plica para você E\•, pnrque. antes dos H anos, jú houve o dc~n:to dn
Presidente Cicisel. 1-:lt: t:unh~m est:'t sendo revogadn. Enti'lll, o~ scth S
anos j;'1 n:~tl si'to S illlllS. ·\i ll!rlllinariamos no aparte dll S~.:IWdtlf, ..
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O Sr. Humberto Lucena (M DB- PB)- Mas o decreto do Presidente Gciscl nr10 diziu respeito a essa ultcraçào do Estututo dos Mititmcs. Rcalirmuva o anterior.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Pois ui é
4ue hil o equívoco do decreto do Presidente Geisel, que se corrige
a~ora. Então, é umu corrt:çào de I ano, 2 anos.
O Sr. Humberto Lucena (MDD- PD)- De qualquer maneira,
nobre Senador, a minha impressão i: de que o Governo i: colhido
num erro grave.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V. Ex• vô
que fomos desbastando o terreno de suas dúvidas e V. Ex• não quis
chegar a um juízo de valor. Primeiro, V. Ex• parece que desconhecia
que realmente a lei já tinha sido regulamentada antes e que, agora, se
volta a regulamentar, reconhecendo que havia um flagrante descompasso entre a regulamentação e o texto do decreto, que já não era
novo para o Presidente Geisel- aí é que está a diferença. Foi novo
para o Presidente Castello Branco. t. claro que, neste aqui, está irroprochâvel, porque ele se levou no regulamento existente, não há dúvida nenhuma. O resto eu disse, quando respondi ao Senador
Marcos Freire. Talvez, de fato, o processo da abertura, ele tenha
gerado preocupações para que se faça em ordem. Isso eu acho que i:
do interesse da Oposição, tanto quanto do nosso. Não creio que a
Oposição seja carbonária e deseja apenas a destruição, o desmoronamento. Ao contrário, eu a respeito exatamente na medida em que ela
é Oposição e não Minoria, nesse sentido disposta à destruição do
Governo e do regime.
Sr. Presidente, concluo. V. Ex• já me advertiu, com a lhaneza
que lhe i: peculiar, que ultrapassei o prazo. Peço a V. Ex• que me
permita ouvir, ainda, o aparte do nobre Líder, Senador Paulo Drossard, e, em seguida, fazer um pequeno comentário sobre a segunda
parte do seu discurso referente à uma medida do Ministro do
Exército.
O Sr. Paulo Drossard (MOO- RS)- V. Ex• me fez não um
desalio, mas um convite, para que eu fizesse confronto da legislação
do Estatuto dos Militares de 1971 com o anterior. Eu, talvez, para
ganhar tempo, lhe faria uma pergunta: as referôncias ao Estatuto
dos Militares que teriam. trazido inovações são as mencionadas pelo
decreto de 18 de abril e que V. Ex•, numa certa altura, aludiu a elas?
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Não. São
baseadas em dois dispositivos: art. IS e seus parágrafos e o art. 32 da
lei.
O Sr. Paulo Drossard (MDB - RS) -A minha conclusão é
que esses dois artigos citados; art. 56, letra b parágrafo único.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Não!
Art. IS e seus parágrafos e o art. 32 da Lei no 5.774, de 3 de
dezembro de 1971.
O Sr. Paulo Drossard (MDD- RS)- Então, seriam estas?
O SR. JARDAS PASSARINHO . (ARENA - PA)
Seriam estas. Este, aqui, daria o respaldo para o decreto atual.
Agora, eu digo a V, Ex•, como disse, ainda sujeito a uma confirmação de quem tomou, talvez por ser militnr da reserva, foi tão
natural o desdobramento, que ele não se preocupou em analisar.
Mas posso garantir a V. Ex• que nós vamos chegar à análise dos
Estntutos. Foi o que propus que nzéssemos, com o vagnr que pode
nos permitir o fim-de-semana.
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS)- Agradecido n V. Ex•
Assim nca circunscrito o campo do exume.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- O erro de
ccrtns decisões legislativas qut: cu não atribuo ao Governo.
o Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- V. Ex• me permite uma
últi1na intervenção'!
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O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Pois não,
nobre Senador Marcos Freire.
O Sr. Marcos Freire (MDD- PE)- Sobre os esclarecimentos
que V. Ex• aduziu após o meu aparte, vejo que realmente a minha
conclusão estava correta, enfocando o raciocínio de V, Ex.•: que as
modincações do decreto disciplinar foram um imperativo das modincações na própria lei, no Estatuto dos Militares. E aí, Excelência,perdoe-me V. Ex• - não estou querendo dramatizar - mas na
verdade, ...

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA Aliás, sinceramente, não é do seu estilo.

PA) -

Não.

O Sr. Marcos Freire (MDD- PE)- Eu não diria que é ironia
de V. Ex• porque já não posso ...
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Pelo contrário, Senador Marcos Freire, eu acho que V. Ex• tem sido direto e,
por vezes, contundente, Quando V. Ex• diz: não quero dramatizar,
é teatralizar. Eu interpreto assim: não há.
O Sr. Marcos Freire (MDD- PE) - Mas o importante é que
estou procurando lixar...
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Embora
V. Ex• pudesse ser umphysique du rtile, não acredito que utilize.
O Sr. Marcos Freire (MDD- PE)- Mas vamos deixar inclusive, bem claro, por causa do adiantado da hora a minha posição
de espanto. Permita V. Ex•, pode ser como causa a lei e não
propriamente o decreto, mas de espanto. Porque a restrição anterior
era uma restrição de ordem material, pois não seria a uma espécie de
assunto, o sigiloso ou reservado. Era só essa a restrição. Agora,
Excelência, não é nem mais assunto, mas qualquer assunto que possa acarretar conseqUências no campo da disciplina, do respeito, da
hierarquia, do decoro, porque parece-me que realmente a ampliação
foi de tal ordem, que mesmo admitindo-se a abertura para a sociedade brasileira, no atual estágio, evidentemente que isso implica
num fechamento para aqueles militares na reserva ou reformados.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - V. Ex•
perceba que estou, por um lado obrigado a contraditá-lo, e, por
outro, inteiramente a me rejubilar. Como militar da reserva eu me
rejubilo.
O Sr. Marcos Freire (MDD - PE) - Mas V. Ex• com a
imunidade parlamentar está livre destas restrições.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Se o
Deputado Marcos Freire, o brilhante Deputado que nós aqui no Senado já ouvíamos falar dele, e aqueles que não tinham o privilégio
do seu fulgor, de ser com ele familiares, tivessem nu ocasii1o oportu·
na, levantado essa dúvida, quando a Lei n• 5.774, de 23 de dezembro de 1971, tramitou no Congresso Nacional, gostaria que realmente naquela altura, o Senador Marcos Freire e todos que hoje acham
que isso ó excessivo como limitação à atividade militar, que já não
pertence à corporação, tivessem defendido essa tese ...
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- V, Ex• me permite'!
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Por qui:'!
Por que gostaria eu? Exatamente porque eu nuo gostaria - ui sim c
não me ntribuo aqui ironia, mas sim uma coincid~nciu que eu quero
enfatizar- porque nuo gostaria cu que toda esta i:nfusc, que todo
este vigor clvico, que todo esse amor pela liberdade do militar nu
vida civil pudesse, realmente, trunsrormar-sc, na suu total integra·
çào, só seja objcto de tantas veementes prcocupuçõcs, a partir do mo·
menta cm que determinados militares ingressam no MDB, dispostos
a com bater o Governo.
O Sr. Murcos Frolro (M DB - PE) - Permite-me V. Ex• um
nrartc?
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O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PAI- Gostaria
que elas fossem impessoais c não apenas motivadas por este ou aquc·
lc falar de clientelismo político.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PEI- Tinha dito que era essa a
última intervenção, mas, à esta altura ... foi trazido um fato novo c te·
nho que realmente me manifestar.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PAI - Sr.
Presidente, é aquela história: nós dizemos sempre aqui, o Presidente
fica contente quando dizemos que apelamos para a liberalidade dele,
então, vai embora o Regimento.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PEI- Quero lembrar a V. Ex•
que, em 1971, eu chegava ao Congresso Nacional, exercendo meu
primeiro mandato.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PAI - Então,

rouché.
O Sr. Paulo Rrossard (MDB- RS)- Eu cá não estava.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Quero dizer a V. Ex• que
éramos poucos naquela época, a eleição de 1970 reduziu pela metade a Representação Oposicionista na Câmara dos Deputados c, se
não me engano, a um terço aqui no Senado Federal. !Õramos poucos
e realmente as tarefas eram inúmeras e vastas, era Vicc-líder do
Deputado Pedroso Horta c a nossa preocupação era muito ampla
em termos de sociedade brasileira; estávamos, talvez, no período
mais escuro do regime discricionário que vivíamos. J: possível que
nas tarefas que foram destinadas ao corpo de Vicc-lídercs realmente
essa não tenha me cabido, é possível que tenha passado despercebida
até ao próprio corpo de Vicc-líderes. Não saberia me situar no
tempo.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PAI- Acredito
que sim.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PEI- Mas quero dizer a V, Ex•
o seguinte: estávamos na estacada porque V. Ex• que, tão bon·
dosamente disse que acompanhava a atuação do Deputado Marcos
Freire, poderá constatar pelos Anais da Casa, nesse mesmo ano de
71 o nosso cuidado, a nossa preocupação, o nosso combate, vamos
dizer, em setores vários e cm relação a medidas inúmeras do Governo c que nos pareciam atcntatórias das liberdades públicas. Era
um ano difícil, com censura drástica à Imprensa, com denúncias di fi·
ceis de serem levadas, muitas vezes, adiante com relação à violação
dos direitos humanos ...
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PAI - De ter·
rorismo rural e urbano.
O Sr. Marcos Freire (M DR - PEI - Tudo dentro daquele
ambiente a que a ditadura levou este País, de violéncia de um lado,
acarretando violência de outro.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- A violência número um ê que precisava ser destacada.
O Sr. Murcos Freire (MDB- PEI- Esse negócio de número
um, V. Ex• se lembn' o Ato Institucional não tinha número um, só
teve por causu do dois.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PAI- Exato!
O Sr. Murcos Freire (M DR - PEI - Assim é possível que
violências de um ludo tenham ocorrido cm função de violências de
outro. Mas quero dizer a V. Ex' que uma coisn posso dci.xar claro,
como satisfaçiio a V. Ex• No uno de 1971, cu nflo me omiti c os
Anuis do Congresso Nacional hiio de registrar ...
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - I'A) - Mas
V. E.x' cslú praticando um erro crasso, me permita, cstú se UcfcnLh.:n-

do do que nlio lhe acusei.

O Sr. Murcos Freire (MDB- PEI- Não, Ex•. não precisa
esclarecer, nü.o terá sido por desatenção.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA _:_ PAI Exatamente, eu mesmo já fui acusado, recentemente, por um Deputado amigo de V. Ex•, que me trata muito bem, porque eu tive a
audácia de ter um ponto de vista contrário ao dele, não totalmente
contrário, mas possivelmente contrário em matéria de denúncia
vazia, de não ter cumprido meus deveres de Senador da República.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PEI- Aí Ex• é inteiramente diferente. Aí V. Ex• teve um comportamento em relação à determinada
matéria quando V. Ex• hoje ...
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PAI- Não. O
que ele dizia era que antes eu não tinha tratado do assunto. 10 a
mesma coisa. Eu podia ter tido outros tipos de encargos. Agora, o
que quero dizer, Senador Marcos Freire, com a maior honestidade,
o que eu atribuo t: o seguinte: esse silêncio, essa despreocupação, niio
chamaria de desatenção, a despreocupação era natural, porque era
uma lei voltada para a área militar.
•
O Sr. Marcos Freire (MDB- PEI- Eu não digo nem isso: ê
que havia fatos tão mais graves para a sociedade brasileira a nos cx.i·
gir um:.1 atenção c uma acuidade. Lembro-me: que foi neste ano que
liz a denúncia do caso de Rubens Paiva, foi o caso do Conselho de
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que foi transformado nesse
ano, foi o ano da criação dos decretos sccretos. Como vê V. Ex' ra·
pidamcnte, havia tantos assuntos que eram no nosso entender atcntatórios das liberdades públicas, tanto possível que um Estatuto de
M ilitarcs, diante deu m governo excessivamente: militar, draconianamente militar, tenha feito com que as atenções, já não digo minhas,
porque aí seria uma justificativa muito limitada. mas talvez uté du
prúpriu equipe de Vicc-Lídercs tenham passado despercebido.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PAI - Nesta
sintcsc brilhante que V. Ex• acaba de fazer do primeiro ano do seu
mandato. veja bem porque disse cu, já tinha minha atenção voho.tda
para V. E.x• Disse V. Ex• apenas que generosamente. Não. ao contrúrio, c;wtelos<~mcntc. Estava acompanhando esta linguagem do Serwdm Marcos Fn:irc. quando Deputado. vendo que era um combatente de primdra linha. De maneira que. não me parece. mereço.t ai!,!Uil1~1 criticu a V. Ex' Eu teria preferido, realmente, que os militures.
ao pass~trcm par:.t a in:llividade, não tivessem sido submetidos tts restrições a que foram.
O Sr. Marcos Freire (M DB- PEI- Certo, Excelênciu. Quero
apenas concluir coin unut frase, dizendo que n:almentc essas rcstriçllcs hoje, 4ue me parece draconianas, menos talvez pdo o lJUI! elas
di1.em de resguardo de cerlos valon:s militures, do que pda falta de
parttmctros que elas podc:m pc:rmitir uma interprct•u;ão, se justificam
atê quundo subcmos que elas remontam a 1971, do Governo Mêdici.
que foi realmente unm dus fases mais dificeis para a sociedade: br;.tsileira. Mui to obrigodo a V. Ex•
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PAl- E um jul!,!amcnto rn:sso;.tl de V. Ex• do qual evidentemente dis~:ordo n~10 só
por ser parte do Governo c mais uindu porque vejo aqui presente, nas
p;tl;.t\'f'.IS, na i:nfusc com que normalmente falu o Senudor Marcos
l:rcirc, precisum~:nte é o Prof~:ssor de Direito que se rcbel;.t contr:.t
tmla I! (.]lt:.tlqucr mutil~tçiio da liberdade. Eu interpreto neste sentido a
reaç~to de: V, Ex•
Agom, infclit.mente. nobre Scn;.tdor, cu voltaria ;.to meu tcnw
anterior: nós, militares, - porque nào escaparei jumais disso. fui
muit:rs veles chammlo Corond, Ministro disso c daquilo, ma~ nin·
!!U~Ill di1 Dcntbt;.r - Ministm da Previdência Social, 111a~ Clnunc:l
- r\linistro do Trabalho c: da Previdência Social. eram :~s~im. \'. L\~
nwstnnr ainda :t!!ma. cumn a feto natural que possui pt.:la rninh:tllri·
!!L'Ill, V. b.•.t, que í.: irm;tll de um hrilhantt.: oficial da Marinh<t c ;lcho
qut.: hu.i~.: i: llfici;d (icnt.:ral. V. l:x• dis~t: '\lr:t(.'llniam~.:ntt.: milit:tr. c\-
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L:cssivamc:ntc militur", Ora, draconiana, realmente, é a rcgulmncn·
tac;fHl militar c sempre foi. O nosso Regimento, que é o regulamento
disdplinar ...
O Sr. Murcns Freire (M DB- PE)- Port:Jnto, pode ser mais
ou menos.
O SR ..JARRAS J'ASSARINHO (ARENA- PA)- Mas dra·
L:Lllliana, entn; o mais ou menos ...
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- V. Ex• mesmo rcconhcL:C:U llliC o atual Estatuto é muito mais restritivo.
O SR ..JARRAS J'ASSARINHO (ARENA- PA)- Sim,"""
agora estou me referindo ao draconiano que, como V. EX sahc: ...
11
·

O Sr. Marcos Freire (M DB- PE)- Entr10 pode admitir a restric;fto ü liberdade. Hú ccrtus rr.:stric;ões plausíveis.
O SR .. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- ... deriva
dr.: Draco, de uma lcgislac1'1o que, jú cm p~tssado remoto.
era considc:rada c:xtrcmarncnte dura. Enlfto, nós temos o n:gimc:nto
disL:iplimJr que é draconiano. que: é do Conde de: Loippc. Mas. ai das
hHc;as Armadas, se elas rerrnitem as liberdades a que os civis têm di·
rei to, no todo! E é esta concepção que leva uo Estatuto dos Militan:s.
c.\~ttamr.:ntr.:
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fato grave que está, por seu turno, regido por lei própria. 10 a lei que
gar:mtc.:, ou garantiria -tive: que modilicar até o meu tempo de.: vcrho- ;.t rwturcw dos documentos sigilosos da República, Este.: é o
ponto,
De maneira que, o Ministro do Exército cm nada exorbita na
medida c:m que, no primeiro vazamento, solicita uma investigação
para se chegar a um resultado. Nüo interessa se o jornal foi a, h ou c,
ou se o jornalista foi x, y ou z; o que interessa é que hú uma legislação rigorosa, tão rigorosa que nós, agora, na Comissão Parlamentar
de Inquérito, não podemos desde logo receber - c estamos recorrendo à Comissão de Constituição c Justiça do Senado, cm grau de
recurso, - o acordo de acionista entre o Brasil c a Alemanha,
porque é um documento considerado sigiloso no seu grau mais
restrito, praticamente secreto. Daí por que o Presidente da
NUCLEBRÂS nos enviou uma consulta prévia, extremamente diplomática e delicada, dizendo que estil pronto u cumprir, mas que se
eximir da responsabilidade de dar fazamento a documento sigiloso
do Pais.
Não vejo, portanto, Sr. Presidente, por que se ter medo de que o
processo natural de desc:nvolvimento na busca de.: uma democracia
cstilvcl, no Pais, seja prejudicada por isso. Ao contrário, Sr.
Presidente, o que eu vejo é que o prejuizo pode surgir cxatumentc na
rncdiU~t crn que aquilo que.: for mais rigorusumcntr.: sigiloso na sc.:g.untnça d~t Rcrública escape it publicw;fto pura c simples.
De maneira que i: esta a explicação que, como Lidcr do
Governo, me cabia dar. (Muito bem! Palmas.)

Sr. Presidente, ~I parte li na\ do nH:U discurso é para razc.:r 1:1111·
hém um rc.:paro r, alirmativ;.t da Minoria, pc.:lo sc.:u Lider, qu~tndo ~c.:
nwstra tfto prol'undarnentc.: condc.:nador da mc.:dida que: o Sr. Minbtro do E.\êrcito ~tcaba dr.: pedir ao Sr. Ministro da Justiça, c.: c.:u rrc.:su·
mo estar nc.:sta tc.:in de raciocínio, apanhando uma grave incoerência
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Concedo a palavra
da Oposiçfw, porque ugoru mesmo c.:la acha - isto é c.:xprcssfto do ao nobre Senador Mauro Bcncvidos.
nobre.: Senador por Pc.:rnambuco- mais draconiano o Estatuto MiliO SR. MAURO BENEV/DES PRONUNCIA DIStar de.: \971 que o anterior.
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR.
O Sr. Murcos Freire (M DB - PE)- V. Ex• reconhece ...
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Nobre SeO SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -Concedo u palavra
nador, quando digo drnconiuno, acho que já é demais.
ao nobre Senador Gastão MUller. (Pausa.)
S. Ex• não cstil presente.
O Sr. Murcos Freire (M DB- PE)- Há o mais c hú o menos.
Concedo u palavra ao nobre Senador Franco Montara. (Pausa.)
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Eu rccoS. Ex• não está presente.
nhc.:ço c me.: submeti a c.:Jc.:, vo\unturiumc.:ntc:. Entretanto, se elogia que
Concedo u palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior. (Pausa.)
nc.:sse menos draconiano se cxcctuc a possibilidade.: de um militar da
S. Ex• não está presente.
reserva fuzc.:r declaraçõc:s de natureza ou de caráter sigiloso ou funConcedo a palavra ao nobre Senador Henrique Suntillo.
cional, quando o sigilo foi admitido como básico pura u munutcnçiiO (Pausa.)
das estruturas militares, pois é um documento sigiloso que se publiS. Ex• não está presente.
ca, mc.:nos pelo que nele se contém c mais pelo fato grave de ser ova·
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
zamcnto de uma informação sigilosa, de um departamento ou um órO SR. HUMBERTO LUCENA (MDR - PB. Pronuncia o scgrào com a responsabilidade de tratar dos assuntos de sc.:gurunça, de
gui!'!te discurso.
manc.:ira sigilosa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores.
O Sr. Marcos Freire (M DB - PE) - Quer dizer, então, que
Em homenagem à data de amanhã, 19• anivcrsilrio da fundação
V. Ex• confirma a cxisténciu dele'?
de Brasília, esta cidade nascida sob o inOuxo do gê:nio criador Juscelino Kubitschek de Oliveira, cuja memória para todos nós continua
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Eu estou
a ser motivo de reverência permanente, leio, para que conste nos
conlirmundo o pedido do Sr. Ministro:
Anais da Casa, curta à população do Distrito Federal nos seguintes
O Sr. Marcos Freire (M DB- PE)- Mas V. Ex• conlirmu a termos:
c.:xistência do documento'?
Brasilia, 20 de abril de 1979.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Peço ao nobre SenaCidadãos do DF!
dor Marcos Freire paru não apartear mais, de vez que estou sendo
A Representação Política do DF ê: um anseio manifesadvertido pelos olhares dos Srs. Senadores que ainda desejam aparto de todos os sctores da nossa população. Constituímos
tc:ar o orudor. Peço desculpas a V. Ex', porque, rc.:almente é um pm·
hoje uma comunidade de mais de um milhão de hubitantcs,
zer ouvir um debate tf10 elevado, mas não queria mais adverti-lo aqui
sem direito a voto. Precisamos assumir nosso papel como
da Mesa,
cidadãos. Queremos eleger nossos representantes, pois, só
ussim, poderemos innuir nos destinos do país. Só assim po~
O SR.JAIUIAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Pois nioo.
dercmos participar da resolução dos problcmus da nossa coConto com a natural compreensão do Senador por Pernammunidade.
buco, para que ele contenha os seus arroubos naturais de moço c,
O Comitê: Pró-Representação Politica do DF, órgão
com isso, poderei concluir, dizendo upcnus que o que se pussa é o
unificudos da luta pela representação politica no DF,
seguinte: um documento sigiloso levado a termo c a público é um
forrnudo por entidades de representm;iio de prolissionais c
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comumtarms, sem discriminação social ou política, instituído em ato público em abril de 197B, por ocasião dos I H
anos da cidade de Brasília, vem promovendo debates c
encontros, visando dinamizar a participação popular c
aprofundar o tema da representação política.
Brasília está completando 19 anos de idade, Não "
justifica, dado o amadurecimento político c cultural da
população do DF, manti:-la sem direito de innuir na
resolução dos problemas nacionais, e impossibilitada de
participar diretamentc na resolução dos seus próprios problemas. Assim, o Comitê pela Representação Política do
DF manifesta-se favorável à representação politica em todos os níveis.
O Comitê pela Representação Política do DF entende,
entretanto, que a conquista da Representação só virá
mediante intensa participação e mobilização popular. Cabe
sensibilizar o governo. Cabe sensibilizar o parlamento.
Cabe sensibilizar aos concidadãos ainda não participantes
do processo reivindicatório. Por outro lado, acreditamos
que a participação de todos é fundamental para que a
representação seja compatível com os mais legítimos anseios populares. Não queremos uma representação elitista.
Queremos uma representação realmente democrática, tal
como deseja toda a roação brasileira.
O Comitê: pela Representação Policial do DF canelama, nesta oportunidade, toda a população a juntar-se à luta
pela representação política. Apela tambi:m aos governantes
e congressistas para que sejam sensíveis ao clamor popular,
respeitando o seu anseio e concedendo à população do DF
o direito constitucional de cidadania que lhes ti:m sido
negado.
Comitê pela Representação Política do Distrito Federal.

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB nobre Senador Benedito Ferreira.

PB) -

Pois não,

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - Nobre Senador
Humberto Lucena, preocupa-me ver este manifesto trazido a esta
Casa por uma voz do Nordeste, por uma voz de uma região que
clama cada vez mais atenção governamental, a exemplo do que
ocorre com nós outros da região Norte, que só após esta extraordinária Brasília. que passou a ser capital Federal, de fato, i: que deu
condições aos nossos governantes para olhar o Brasil como um
todo. Essas regiões sempre foram tão esquecidas, porque os nossos
governantes, os nossos presidentes da República nada muis eram
que prisioneiros da metrópole. prisioneiros da problemática da antiga cidade-Estado da Guanabara, no caso o Rio de Janeiro. Daí por
que louvamos Brasília; Brasília que todo o mundo, todos os puxadores de enxada lá do Acre, lá do interior de Goiils, como o sofrido puxador de enxada Iii da Paraíba, pagaram paru que ola fosse
construída, sendo um território neutro c continuasse sendo, como
ainda ê hoje, uma cidade que dependesse de todos os contribuintes
de impostos do Brasil, porque da não tem autonomia cconômicu.
Portunto, nUa vejo razões parn que V. Ex•, com toda a lidclidadc i1
suu origem, possa ser um uruuto, ncstu Casu, dessa postulaçilo de
querer Brasília como uma unidudc nivelada ÍIS demais, quando ela
não tem autonomia cconômica c pretende a autonomia politica.
Acho, nobre Senador Humberto Lucena, que não podemos repetir
cm Brasilia, o que seria irrcparúvcl no futuro, :1quilo que aconteceu
na antiga Capital Federal, quando, com autonomia politica c, con·
scqUcntcmcntc administr:lliva, o antigo Uovcrnador Ang.clo McnUes de J\.·loraes, in!'itrumcntalizado pela untiga Cúmara dos Vcrc~l·
don:s, púLlc lotear todas as terras rurais ditl]Ut:lc antigo Distrito Fc·
dcr:d. E o resultado que nós tcmos hoje? Aqueles 1.140 quilónH.:trns
quadrados cstún transformados, totalnH:ntc, 1:111 mais um c:'uu.:cr da
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urbanização, nessa avassalante urbanização, que tanto tem prcjudicudo o desenvolvimento do Brasil como um todo. Permita~mc
V. Ex• esta admoestação, este reparo, porque entendo que nós, os lilhos das regiões até há bem pouco esquecidas, das regiões esquecidas
antes de Brasília, não podermos alimentar essa pretensão que atenta
contra os interesses do Brasil como um todo. Muito obrigado a V.
Ex•

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - Respeito
plenamente o ponto do vista de V, Ex• contrário à adoção da
representação política para o Distrito Federal, mas desejo que
V. Ex• também reconheça o direito que tenho de emitir a minha opinião favorável. Não sou o arauto no Senado desta causa, pois que
todos sabemos do empenho com que a vem comandando o nobre
Senador Itamar Franco. No entanto, fui um dos subscritores, com
outros companheiros de Bancada, da proposta da Emenda Constitucional do S. Ex• que restaura a representação política do Distrito
Federal.
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - Eu não disse que
V, Ex• era o arauto. Como vê: V. Ex• estou com muita dificuldade na
voz, c eu disse que V, Ex• estava sendo arauto dessa postulação,
neste instante, quando lê este manifesto, mas cu não intitulei V. Ex•
de arauto da tese. Mas neste momento deplorei o fato de V. Ex•
estar se prestando a essa condição, até mesmo porque, sabiamente,
Brasília já i: representada por um segmento do Parlamento brasileiro, o mais isento possível, que i: o Senado Federal, que é aquele
que realmente pode fazê-lo, sem nenhuma innui:ncia, porque realmente i: o representante desta Capital no Congresso Nacional.
Quero crer que Brasília está servida, tem sido bem servida pela
representação no Senado Federal, atravi:s da comissão específica, no
caso, a Comissão do Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Nobre Senador
Humberto Lucena, lembro a V. Ex• que dispomos de apenas 6
minutos para encerrar esta sessão. Solicitaria a V. Ex• concluir seu
discurso, pois temos uma solicitação do nobre Senador Alberto
Silva, para uma breve comunicação.
O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- A minha intcrfcri:ncia
i: de um minuto apenas. Nobre Senador Humberto Lucena, a
exemplo de V. Ex•. tambi:m fui cu um dos subscritores da proposta
de emenda constitucional, de que i: primeiro signatário o nobre
Senador Itamar Franco, estabelecendo a representação política do
Brasília, atravi:s de uma Assembléia Legislativa. Anteriormente, na
legislatura passada, cheguei a firmar uma proposta de emenda à
Curta Magna do País, de autoria do ex-Senador Catteto Pinheiro.
Nesta proposta estava prevista a representação senatorial para o Distrito Federal. Mas. tanto aquela iniciativa como a do Senador
Itamar Franco ambas significam o desejo latente, no seio do todos os
segmentos da população brasiliense, no sentido de que ela se faça
representar ou através de uma Assembléia Legislativa ou no Congresso Nacional, mas de forma que Brasília tenha rcprcsent•mtes autênticos, ungidos pelo voto popular. Por isso, nas duas oportunidades estive solidúrio, c no momento cm que V. Ex• lê este documento dos empresários de Brasílin. mais uma vez quero tornar
pública minhn adesão u esta causa, sem dúvida alguma, das mais
justas.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Agradeço a
participação de V. E.'\• neste pronunciamento. E afirmo ao Senador
Benedito Ferreira que li com a maior satisfação este documento,
porque ele rcncte o anseio de uma comunidade. E o que nôs
queremos, nós que propugnamos pel:1 reprcsentaçt1o politica do Distrito Federal. é que Brasilia c suus cidades-satélitt:s possam st:
t:xprimir, no Poder Legislativo através de rcprt:st:ntantt:s eleitos relo
flOVO, I.!OilHl, aliÚS, Sl!tllprt: i.lCOOtCCCll na tradh;flo flllJitico·CllllStitudonaJ brasileira.
Era o qut: tinha a dizt:r, Sr. Prcsidt:ntc. (~'luito bem~)
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O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -Concedo a palavra
ao Senador Alberto Silva.
O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI. Para uma breve co·
Sem rcvisUo do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Scnudo-

munic;~çào.

rcs:
Apenas para uma comunicação rápida: i: um apelo que faço, no·
vamcntc, aqui, a S. Ex• o Sr. Ministro Mário Andrcazza c ao Superintendente da SUDENE, paru socorrerem o Piauí.
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Nada mais havendo que truta r, vou encerrur a presente sessrw.
designando pam u próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Votaç,IO, cm turno único, do Requerimento n• 90, de 1979, do
Senador Gabriel Hermes. solicitando o dcsarquivamcnto do Projeto
de Lei uo Senado n• 145, de 1978, de autoria do Senador Jarbas Pas·
sarinho. que altera os arts. 80 c 81 da Lei n• 5.988, de 14 de de·
zembro de 1973, c dá outras providências.

Acabo de receber um telegrama da Associação de Criadores do
meu Estado, dizendo que a calamidade climútica do Nordeste já se
abale por sobre mais da metade do Piauí, pedindo urgente providi:n·
-2cia, porque, por motivos que desconheço, o Governo do meu Estado
ainda não se manifestou, pedindo o estado de calamidade, para que
Discuss,to, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 11, de
os órgãos federais possam alender àquela população. Não lendo esse 1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusC!o de
documento, Sr. Presidente, apelo aqui, agradecendo a V. Ex• a opor· seu Parecer n• 40, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de
tunidadc que me deu, para solicitar ao Ministro Mário Andrcazza c ü Osasco (SP) a elevar em Cr.S 165.171.734,00 (cento c sessenta c cinco
SU DEN E que ajudem o Piauí, nesta hora dramática que está vivcn· milhões, cento c setenta. c um mil, setecentos c trintu c quatro cruzei_do, quando nenhuma providt:ncia ainda roi tomada paru socorrer os ros) o montante de sua dívida consolidada interna, tendo
homens do meu Estado.
PARECER, sob n• 41, de 1979, da Comissão:
Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidudc c juridici·
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra uadc. com voto vencido dos Senadores Tancrcdo Neves. Hugo Ru·
mos c Nelson Curneiro.
ao Senador Lourival Baptista.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Está encerrada a
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
scssrw.
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Ministro du Previdência c Assistência Social, Jair Soares, nào
1Lel'allta-.H' a .H•ssiio às /8 horas e 20 minutos.)
poderia tt:r feito escolha mais feliz ao nomear a Professora Léa Leal
para a Presidência da Legião Brasileira de Assistência- LBA, idcn·
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. HENRIQUE
tincada com a instituição, desde sua fundação, por D. Darcy Vargas,
DE LA ROCQUE NA SESSÃO DE 19-1-79 E QUE. EN·
uc quem foi uma das colaboradoras.
TREGUE Á REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLI·
D. Léa Leal dedicou sua vida aos problemas sociais, exercendo
CADO POSTERIORMENTE:
privilegiada vocação a cujo serviço colocou sua inteligência, sempre
prcocupadu com os problemas do relacionamento humano c, cspcO SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA. Pela
da\mcntc, os da pobrt:za, tão extensa em nosso País. Em seu discurso Liderança, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Se·
Uc posse, é: visível a emoção com que D. Léa Leal assume a n:spon- nadares, o dia de hoje marca o aniversário de nascimento de um
sabiliuadc de conduzir a LBA, ampliando c aperfeiçoando sua açào, grande brasileiro, o ex-Presidente Getúlio Vargas. O nosso Partido,
em todo o território brasileiro, conforme anrmou em seu discurso. a ARENA, não pode, e portanto não deve, silenciar sobre fato tão
Após frisar o empenho do eminente Presidente João Baptista Figuei· signincativo em nosso passado político.
Falar sobre o ex-Presidente é lembrar a sua obra bifurcada em
redo na melhoria do bem-estar do brasileiro c, sobretudo, maior
assistência aos necessitados, a Presidente da LBA acentuou serem as tantos setores econômicos e sociais da Pátria. Dizer que Getúlio
tarefas da Legião "imensas e onerosas", acrescentando: "distribuir Vargas não i: apenas património de sua família, mas um relicário
com mais justiça os resultados do desenvolvimento e do progresso sagrado do Património Nacional, não í:, na realidade, proclamur
constitui um dos principais objetivos do Governo c, portanto, da Lc· algo de novo para aqueles que, conhecendo dirctamcnte o que ele fez
pelo País, é também do conhecimento de terceiros que sabem,
giào".
através das páginus da História, do seu trabalho a favor de seus
Para tudo isso, D. Léu Lt.:al manteve progrumas c projetas cla- governados.
horados ou cm estudo, uo mesmo tempo cm que, gruças Usua expeGetúlio Vargas sempre foi um homem totalmente voltado,
riência, udotu medidas iniciais para mais intensa c extensa uçrw da sobretudo, para os magnos interesses do País. Ele se preocupava
LBr\ cm todo o Pais. Dcntrc os projetas que terão andumcnto, desta- sobremodo com a gente simples que o amava tanto. Ainda recente·
cou o dt.: complcmcnltlçtiO alimcntur, o de registro civil cm massu, o mente, quando indagado por determinado órgão da imprensa sobre
dc crcdu!s-casulo c o de cducm;r10 paru o tn~balho, sobre os quais dis- a possibilidade da criação de novos partidos, cu declarava com a
se: "Que missflo mais nobre que esta de fornecer alimento a quem maior sinceridade que esta viabilidade, no que concerne ao Partido
dele necessitu: de zt.:lar pela maternidade em funçi10 da inmncia: de Trabalhistas, eram indiscutíveis, porque a bandeira de Vargas ainda
dar assistênci;.Jicgul a quem nUa a possui, quando se sabe que de lU a continuava incólume excitando o povo brasileiro em busca das pro·
12 milhões de brasileiros vivem nas mais diversas regiões de nosso mossas, da doutrina, daquilo que ele havia ensinado. O Deputado
Pais scm possuir sequer a ccrtidi10 de nascimento'!",
Getúlio Dias, da Bancada do MDB do Rio Grande do Sul, ainda
Sr. PrcsiUcntc, congratulo-me com o Ministro da Previdência c ontem declarava que o Partido Trabalhista Brnsileiro ia buscar na
Assistência Social, Sr. Juir Soares, pela sua fdiz escolha. E concluo lembrança do ex-Presidente Getúlio Vurgns, no seu esforço, nu sua
açào governamental, a grande ruzilo de ser da sua ressurreição.
com palavras proferidas por Sua Excelência, ao empossar u nova
\'residente lia L liA. D. Léa Leal, cuja gcst,to "por certo hil de ficar
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permita-me um
man.:ada por sua capaciUade c inteligência",
aparte'!
ba o qu~.: tinha a diz~.:r. Sr. Presidente (Muito bem!)
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MAl O SIL I'I!ESIIlENTE (Gabriel Hermes)- Ni1o hil mais orado· Com muita sutisl'açào, ouço o nosso Líder, Senador Jarh~ts
n:-. in~critm. {J>ausa.)
Passarinho,
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O Sr, Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- V. Ex•, pelo extralrdinário respeito que nos merece, é, no momento, u figura par.icularmente adequada pela Bancada da Maioria para ralar sobre a
Jessoa do Dr. Getúlio Vargas, eis que V. Ex• o conheceu mais de
perto, eis que ele teve a inteligência, o discernimento e o talento de
V. Ex• também. E hoje, ao tratar do tema Getúlio Vargas, eu, que no
passado rui tão envenenado cm relação a ele pelas leituras que razia
de articulistas vigorosamente contrários à política de Sua Excelência, revejo certas posições para concordar com V. Ex•, clura·
mente, em que a figura do Presidente, do estadista que realmente
roi, cresce na medida em que passa o tempo, quando se comparam
as suas inclinçaões para a politica social. A criação do Partido Trabalhista Brasileiro e a criação do Partido Social Democrático, que
passam historicamente por terem sido inspirados em Getúlio
Vargas, mostram pcrreitamente o equilíbrio do estadista. Um
homem voltudo para o ruturo, pretendendo um Partido Trabalhista
que interpretusse o que já na Europa se traduzia pelo Trabalhismo.
e, ao mesmo tempo, convencido da hora histórica em que vivia c.
portanto, tinha que respaldar-se num partido, eu não diria conservador, mas num partido que não rosse tão voltado para a linha do trabalhismo, e esse partido então seria o que hoje se costuma chamar
um partido de centro, vigoroso e vitorioso como roi o Partido Social
Democrático. Atribui-se, com muita razão, a Lindolro Collor a
origem da rerormulação da Legislação Trabalhista no Brasil, depois
da Revolução de 1930. E sem tirar mérito al~um de Lindolro Collor.
a verdade, porí:m, í: que se o Presidente da República não tivesse
tido a sensibilidade para as teses que o seu Ministro lhe levava, nüo
teríamos tido a evolução da política trabalhista brasileira que
tivemos. Hoje vemos duas alas do antigo trabalhismo brasileiro em
luta -já se rala no PTB c no PTdoB. Um seria o Partido Trabalhista Brasileiro e o outro me escuso de classificar, porque não sei
bem se seria Partido Trabalhista do Brasil ou se seria o Partido Trabalhista do Brizola. Ainda tenho dúvidas sobre esse tipo de deter·
minações. O rato í: que a figura dos descendentes de Vargas, ao lado
da velha bandeira, da antiga bandeira, estou ralando agora strictu
sensu do PTB, representa a permaní:ncia da figura de Getúlio Vargas
na vida política brasileira. V. Ex• receba o nosso aplauso, como
intérprete que está sendo da Bancada da Maioria desta Casa, na saudação que raz à memória do ex-Presidente Getulio Vargas.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)Nohrc Lidcr Jarbas Pussurinho, t: com a maior honra c cxprcss:.mdo
um scntimcnto que nlt: sai do coração que digo a V. Ex~ que de t;.mws incumh~ncias recebidas no Parlamento brasileiro.~~ que V, E.\~
hojl! mc outorgou, a de: saud~u. de fazer marcar a prcscnça da t\RE-

Nt\ no dia 19 de abril de 1979, em homenagem a Getúlio Vargas. Foi
uma dctcrminuçflo que me emociona sobremodo. E nlc grutifica,
qu~tnUo V. E.x• dcclurn que;:, revendo conceitos provenientes de infornH:s de t:ntfiO, reconhece, no ilustre filho do Estudo do Rio Grande

do Sul, n c.:st~tdista que cresce dia a dia, com o perpassar do tcmpo.
V. Ex' llisst: nwis c cu unott:i - que hoje Ihc impn:ssiom1,
sobremodo, a inclin:.u;rw que o Prcsidcntc falecido tinhu l!m bu~~:~\ dtt
solucfto, c essa busca era pcrrnunc:ntc:, dos prob\c:mas mais agudos
na úrea social.
Fui testemunha de perto tic: t;.mtas horas de ungüstia, motivadas
pela prohlemútic<.t sociul que atormentava o !ltlccido Presidente. Em
seu cxilio, na Cidude de ltú, onde Deus permitiu - c o meu
cntushtsnlO por ele fez com que algumas vezes para lú dcmand<.tsserws su:ts conversas, na tranqUilidade t! sossego dos pampus, ouviu do
vclho !!i.llH:ho :1 rcnovada dcdaraçUo de quc, retornando tt
PrcsiU~ncia da Rcpllblica, o seu amor ao povo nlto poderia cn:sccr
mais ponJuc de tinlw chegmlo ao máximo da sua potencialidade: t]UC
a sua deLiicaçfto it prohlcrnúti!.:a soda! da gente brasileira haveria de
~c r a su:t constante. Const:Jnte cssa, demonstrada cm seu Governo,
pcrscvcr:tnça cssa que haveria de ser dcnwnstrmla no Govl!rno quc se
aprn.\inwva.
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O Sr. Luiz Cuvulacanrc (ARENA- AL)- Permite V. Ex• urr.
a~arte'!

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA)Cllm muita satisfuçllo, nobn: Senador Luiz Cavalcante.
O Sr. Luiz Cavalcanlc (ARENA - AL)- Eminente colega.
c.\l:tmos todos, nestc P:~ís, <travorados diuntc do espectro da
inllaçiio, que, no ano rmssado, aYançou acima dos 40%. E a rcrsistir
o percentual do primeiro trimestre deste ano, ela sobrcpassurá a
marca ~tntt:rior, no lim do ano, Por coincid~n<.:ia. tenho aqui cm
m[tos uma confer~ncía do Sr. Gtycon de Paiva, recentemente feita na
Conl'cUer~tçüo Nacional do Com6rcio, onde de lt:mbra que nos anos
de 193 I, 32 c JJ a inllaç~o no Brasil foi m:gativa. isto é, o mil r~ i~ teve
o seu poder aquisitivo aurnentudo. Então é o caso de, parafraseando
n Sr. Guilherme de Figueiredo, dizermos: .. Ah. bons têmpos aquclcs
nwus tempos Ja diwdura Yargas ... " Muito obrigado a V. Ex~.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQIJE (ARENA -MAlQuern agraUecc.: a V. Ex~. nobre Senador Luiz Cavalcante, é tjucm.
neste inst~mte, fala sobre o Presidente Vargas. t~o preocurado. como
todos nôs sabemos, t;.tmbém, sobre essa problcmática aguda do custo
de vid~t do poYo brasileiro.
Tenho detalhes a contar ao Parlamt:nto: certa feita, chegundo ~
sua modesta resid~nciu - ela se compunha de: dois andurcs: o
g:tbinete do Pn:sidcnte se localizava no segundo undar- foi quando
ele deu-me a honra de lcr um discurso que pretendia fazc:r em
demanda ao Palácio do Catete, onde haveria de chegar. Leu para o
seu modc:sto amigo o discurso com que iniciaria a campanha do
Estado do Rio Grande do Sul; o discurso que haveria de proferir no
Vale do t\nhangabaú, no Estado de Silo Paulo; discurso que haveria
de fazer na Cidade do Recire. E quando, com emoção, para mim
declarava, no pronunciumento, com que iniciaria a sua campanhu,
lJUC se morto voltasse ao Rio Grunde do Sul, pediria aos seus
patrícios, ~tos seus amigos, uos seus correligionários t: !t sua fumilia
que lhe desse o solo do Rio Grande do Sul ~ara a guarda de seu
corpo sem vida.
Mas, ele emocionado, declarava, então o quanto ele fizera pela
Pátria brasileira e o muito que ele rora incompreendido. E na sua
dissertação, na sua peça oratória a afirmação, a tônica, o essencial o
cerne, o principal era que só voltava para governar o Brasil, se eleito
rosse, com a preocupação única c exclusiva da defesa do bem-estar
da gente brasileira. E que por tendência, embora descendesse de
família rica e tivesse o seu patrimõnio honradamente conquistado. a
sua vocação, a sua preocupação era mais para com as classes mais
modestas. Ele sabia que estas precisavam mais dele; ele sentia que
era preciso uma visão mais direta, da gente pobre.
E foi com esse desejo, foi com esse desiderato, que iniciei a sua
jornada, Brasil arara. E recordo-me de que acompanhava S. Ex•,
quando cheguei ao Estado de Alagoas e lá fizemos um comício por
volta do meio-dia, quando governava o Estado Silvestre Pí:riclcs de
Góis Monteiro. O discurso foi reito ao sol, e depois ramos aquinhoados com um almoço num clube local, onde saboreamos a carapeba,
o peixe beneficiado pelo mar do Estado de Alagoas. Havíamos saído
de Pernambuco ao amanhecer. Lá, o Governador Barbosa Lima
Sobrinho- já contei nesta Casa este rato- roi o único Governador
da Federuçào brasileira que teve a coragem de receber oficialmente a
S. Ex• orereceu-lhe um banquete no Palácio das Princesas. Ocorreu
que havia um comício marcado para us 9 da manhã, na cidade de
Caruaru; não pudemos comparecer a esse comício, às 9 da munhii,
porque S. Ex• havia amanhecido adoentado e a turma que o
cercava, D:mton Coelho - lembro-me muito bem dele - Gasipo
Chagas, que depois veio a dirigir a rede ferrovi{tria, Roberto Alves,
Sumuel Wuiner c um grande número de pessoas que o acompanhavam, incumbirum-me de pcrguntnr .:1 S. Ex• - c jà c:r.:1m
:.tproximudamente 5 horas dn tardt:- se ele desejava ir a Caruuru. E
ele, com humildade, com aquela humild:tde que n[tl' cr<l simulada,
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com aquela humildade que era muito dele, perguntou-me: "Vo~~
achu que o povo ainda me aguarda quando o comício estava marcado para us 9 horas da manhã'? Voe~ acha que devemo:, partir para
Caruaru?" Disse-lhe cu: "Presidente Getúlio Vargas, o povo
continua pacientemente aguardando a palavra do seu grande
Chefe." Paru lá fomos, c em lá chegando realizamos um grundc
comício. Muita gente! O povo niio arredara da praça. O povo queria
ouvir o seu conselho, a sua ponderação, o que ele esperava fazer
ainda pelo País que ele tanto amava. Ao retornarmos a Recife,
fomos, então, para o Palácio das Princesas c lá, esse homem fidalgo,
esse bravo, esse intelectual, esse pernambucano ilustre, Barbosa
Lima Sobrinho, com sua Sra. e seu Secretário nos aguardava por
volta das II horas da noite, para que aquele Presidente deposto, que
mostrava desejo de rCtornar ao Governo, pudesse receber da gente
de Pernambuco uma homenagem que t:lc, Governador, achava que
o Presidente era merecedor.
Jantamos com o Governador e, cm chegando ao Gande Hotel.
encontramos o finado Governador Agamenon Magalhães no pátio.
S. Ex• desejava um cantata, queria conversar com o Presidente Getúlio Vargas. Nós nos afastamos e deixamos que os dois estadistas
dialogassem. A conversa foi longa, terminou por volta de duas c
meia da manhã, e, no dia seguinte, quando demandávamos para
Maceió, perguntei: "Presidente, como foi a conversa com o Dr.
Agamenon"? Ele me disse: "foi muito boa, foi muito útil, era necessário que conversássemos, também''. E assim corremos o Estado inteiro.
Mas, cu dizia que esse homem humilde, que esse homem bom
leu seu discurso que haveria de pronunciar cm Siio Paulo e o que
haveria de pronunciar em Recife; ele, em Recife, anunciava a extensão do beneficio do trabalhador urbano à área rural c eu, respeitosamente, após ouvir a sua peça oratória, disse: "Presidente, permita uma breve observação; acho que V. Ex• deve enfocar essa problemática no comício de São Paulo, para quando chegarmos em Pernambuco o impacto da notícia já estar, bem diminuído, bem diluído
e a classe usincira não reagir assim tão violentamente contra as ali rmações de V. Ex•. que vão afetar frontalmente o aspecto social da
populaçiio rural do Estado de Pernambuco".
Fiz a observação, mera observação, e com que emoção, atrás
dele, notei que, quando pronunciava S. Ex• o discurso de São
Paulo, ele havia retirado aquele tópico e transferido para proferi-lo
quando passasse por Recife.
São fatos históricos que conto com emoçiio, porque deles
jamais poderia esquecer, porque tive a ventura de conversar com
S. Ex•, porque tive a ventura e a honra de, solicitado por Assis
Chateaubrinnd, partir para São Pedro, onde S. Ex• já se encontrava,
na Fazenda de Batista Suzardo, em Uruguaiana, c declarar a Vargas
que o Dr. Assis Chateaubriand desejava que o mal-entendido havido
entre ambos desaparecesse e que aqueles dois brasileiros se tornasoem novamente amigos. Em lá chegando, comuniquei a S. Ex• que
naquele dia tinha uma missiio difícil a cumprir; era uma missão que
me fora ditada por esse eminente brasileiro, Assis Chateaubriand.
S. Ex• me levou para um pequeno chalí:, junto da residí:ncia de
Batista Luzardo, que chamávamos o .. Castelinho". Conversamos sobre tudo c, já no final da conversa, eu não acreditava que ele medesse urna resposta: c a resposta foi exutamcntc a seguinte: "'vou pedir a
Luzurdo que lhe faça uma cama, voei: dormirú hoje aqui, comigo, na
fazenda São Pedro, e amanhã, após a montaria, iremos conversar sobre a proposta de Assis Chateaubriand."
No dia seguinte, realmente, após a montaria, S. Ex• convocavame para conversa e continuava a divagar sobre vúrios problemas
nacionais, até a hora cm que foi alertado de que o momento do almoço havia chegudo. Defronte a esse Custelinho, havia uma parte.:
cimentada, de grundc extensão. Andamos juntos toda essa parte, c,
ao linal dela, ele me conl~dcnciou: "Diga i.\ Assis Chatcuubriaml
que, cm chegando ao Rio, você estú uutorizado a lcvú-Jo para que ele
volte H ser meu amigo".

E as!lim se fez; o Presidente, hospedando-se no Hotel Paincir~s
c ulmoçando c jantando na casa do meu falecido c inesquecível
amigo Senador Epitácio Pessoa, foi por mim cobrado, 4H horas antes da su;~ posse, de que havia comigo assumido o compromisso do
almoço com Assis Chatcaubriand. Ele respondeu-me: "O almoço
depende do local em que ele vai ser realizado", E cu lhe indaguei:
"Não pode ser aqui, na casa do Senador Epitúcio Pessoa"? E ele dis~e: "Converse com a minha comadre, Dona Clarita, c peça a devida
nutorizaçào". E após a dcvidu autorização, cu aguarda v<~ a chcgadu
de Assis Chateaubriand e assisti a cenu, que relato. Assis
Chatcaubriund saltou do automóvel, cm companhia de Samuel
Waincr, seu amigo de então; e os dois entram; mediaram alguns
instantes apenas c esses dois grandes brasileiros estavam abraçados,
discutindo os grandes problemas nacionais, corno se não houvera
havido, no passado, nenhuma divergí:ncia, nenhuma discordúndu
entre os dois. E daí para diante tudo foi atençiio c apreço.
O Sr. Gabriel Hermc• (ARENA - PA) - Permite V. Ex• um
aparte'?
·
O SR. HE:>IRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MAl h1i por isso, eminente Senador Jarbas Passarinho, que quando
V. Ex~ me ddcg.ou esses poderes, nu minhu cabeça se volvl!u tudo is·
so. Rc~.:ordci-mc de todas cssus lembranças. Recordei-me de qui! o
Prcsidc:ntc era um homem tido como autoritário, mas que nf10 demitia ningu~m porque desrespeitava <IS suas ordens.
Aqui, nc:ste plc:n:írio, não se encontra o Senador que !'o i vitima
de: um mal-cntt:ndido comigo, o Senudor Dinarte Mariz, que me pro~.:urou. após uma detcrminaçfto do Ministro Danton Coelho, para
que determinada pc:ssoa da sua família fosse nomeada delegado do
Instituto que cu presidia. Em pessoa, levou-me a ordem pant que eu
nomc:usst:: o seu parente, mas cu havia recebido uma solicituçào drarnútica de Café Filho, um upclo de irmt10, para que essa nomeaçi10
nfto fosse ft:ita, porque ele, Café Filho, se dcsmowlizaria no Estado
do Rio Grande do Norte. Passei, então, a mcnlUiizar o valor dos dois
p!!didos. De um lado, uma ordem, por escrito, do meu Presidente:, a
quem devia a posição que ocupava; de outro lado, o apelo dramútico
de um homem a quem cu queria muito bem, o J'a\ccido Presidente
Café Filho. Resolvi nomear o candidato de Café Filho. Desrespeitei
a determinação do Presidente Vargas, que nunca me cobrou por essa
desobedií:ncia.

E quando tive a bravura- digo bravura, porque naqut.:le tempo
poucos agiriam assim -de nomear o escritor Lúcio Cardoso, hojl!
fah:cido, a pedido do meu amigo Aduuto Lúcio Cardoso. Assl!ssor de
Imprensa, chamado ao Palácio, fui interpelado se não sabia que o
nohrc Dcrut;~do Ad;~uto Lúcio Cardoso eról inimigo do Prcsidt:ntc
Gctlllio Vargas, c cu disse que sabia, mas que sabia tamb~m lJUC a
wmpc:tência d:.aqucla nomeuçào me cabia c que se o Presidente: me
cohrassc: a minha atitude, cu sabcria explicá-lu porque a nossa amizade permitia essa cxplicitaçflo. E. S. Ex• nunca me cobrou essa no·
meaçfau. E quantas vc:zc:s o Ministro Ribeiro da Cost:a, presidindo o
Suprc:mo Tribunal Fcdr.!ral. cm Brasília, me: contava que esse mpaz,
1\ll linal Uu sua vida, debruçado sohrc o muro da sua rcsidênci:.t,
lJUando,jú dominm.Jo por um:1 paralisia facial4uasc: que absoluta, vi·
via da modesta pensfw que o cargo 4uc: cu lhe dcr:.t permitira lJUC ele
tivesse. E, tudo isso, no lim, cu devia u quem'! Eu devia a um homem
hom que me colocou na Presidência do Instituto dos Comcrl!iúrios,
qui! convivc:u comigo c que, no primeiro dia da sua pos~c.
convo~ava-mc c p~.:dia que lhe indicasse o delegado mais rigoroso do
Rio de .lanciro. para nfto pt:rmitir lJUe a carne nfto suhissL! um cl!nla·
Vll L! o pnhrc tivc:ssL! o desfalque na sua bolsa. Lembro-me hcm de que
indiquc:i o Dcleg:u.Jo 1:ernando Schwah, c ele di tia-me cntfto: o meu
Pn.:fcito jú estú escolhido- é o Gcncntl Ângelo Mcnde~ de Morai~.
Eu vou c.:scolhê-ln, porque ~c:i que é um homl!m que dcdd!! na l'm~a.
purquc é o de ljUe precisa o Governo, pura ni1o permitir que o povo
~cja c:\plormlo. Preciso de.: um delegado rara ajudar o prefeito, para
qu~: a c.\pluraçfw n:ú1 volte a campcar twstc Pab. Era~.:,ta 1!111 lingua-
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gcm :-.irnrlc~. o dcscjo do Pr~.:sidcntc, d~H.JUc.:lc homc.:m cxtraon.linúrio,
que, ncst~.: instante, o mc.:u Partidll me.: Uü a honra, u sutisfaçrro c a
cmoç:u1 mesrno, por dctcrminaçrw do m~.:u gr<.~ndc Lídt.:r, falar sobre
a data do nasdmcnto dt.: Getírlio Vargas.
O Sr. l.omanlo .Junior (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um
ar~rrtc'.1

O SR. HENRIQUE DE !.A ROCQUE (ARENA -MA)Com imensa honr~r c satisfaçfro, nobre.: Senador.
O Sr. Lomanlo .Junior (ARENA - BA)- Foi muito !'diz 0
rwssn LíUer Jarbas P:rssarinho ao designur V. Ex9 para prc:-.tar :r hon~~rwg~rn ir memória do grande cstadist:.r, Presidente Getúlio Vargas.
1'\ rnguem mdlwr do que V. E.\ que privou da intimidade. qut: colol.,;nu 1.1 :-.t:u tal~.:nto, ~~ sua ~.:aracidadc de trabalho a serviço do !-!CU Governo. ningu~m melhor, ningu~m m;ris autorizado rur~r rt!lemhrar.
ncsta tarde. a figura inesquccivel do Pn:sid~:ntc Vurgas. Queria, também. ao apnrtcar-lhc. relatar r:.tpidamentt.: um cpisódio ocorrido corni~o nos primórdios da minha mocidade. jovem prt.:feito de JcqLri~.
clerhl rcla le~cnda do Partido Libertador. soh a liderança dc Otúvio
f\lang;1hl.!ira: pedi urna audiência ao Presidente Getúlio Vargas.
Nessa época, dois Prefeitos de importantes Municípios baianos,
o de Ilhéus e do Itabunu, sendo que o de Ilhéus pertencia ao Partido
do Presidente Vargas. Também pediram audiência, e foi o primeiro
a ser recebido. O Presidente fez questão do que estivesse presentoo c:ntào Ministro da Educação e Cultura, o inesquecível e bravo
baiano Simões Filho. Recebeu-me o Presidente Vargus com aquela
s1mpilcrdade que caracterizava a sua personalidade jovt:m, perturbado e acanhado diante do mais alto Chefe da Nação, o modesto Prefeito de Joquii: foi colocado, imediatamente, ;i vontade, quando o
Presidente, sem indagar, mas já informado da minha posiçfro partid:íriu, disso: "Eo sd que o Sr. Pertence ao Partido Libertador co
sei que o seu Lider ó o Dr. Octávio Mungabcira, com quem te~ho
um grande respeito, apesar de meu intransigente advt:rsário, e st!i,
também, das suas ligações muito afetivas com uma figura baiana por
que lenho uma grande admiração, que i: o Senador Aluísio de Carvalho Filho. Mas fique tranqUilo que a sua condiçiio de membro de
um partido chefiado por tradicionais adversários meus possa
impedir o atendimento às legítimas aspirações do povo qoe dirige".
Eu era porta-voz das angústias e sofrimento da minha população
que sofria, naquela época, por falta de abastecimento de ilgua, a
c1dade, realmente, estava sofrendo conseqUências desastrosas, c o
Presidente, com aquele sorriso de que nunca me esqueci: "Voei!
não sairú daqui de mãos vazias: O Banco do Brasil irá linanciar a
execução do serviço de abastecimento de água da sua cidade". E cu,
imediatamente pedi um auxílio para resolver o problema da construção do campo de aviação. No dia imediato procurava o Banco do
Brasil, e a ordem já estava em mãos do então Presidente do Banco,
Sr. Ricardo Jafet, era u autorização pura financiar à Prefeitura a execução dus obras do serviço de abastecimento de águu, c o Ministério
da Aeronáutica já concediu um auxilio para o início da construçrto
do aeroporto da minha cidade. Este fato defino a personalidade marcante do Presidente Vargas. Ressalto agora a soa extraordinária
preocupação com os problemas b"1sildros, sobretudo com os problemas sociais. Ele que trunsformou o Partido Trabulhistu Brasileiro
naquela barreira, naquela resistência il dissiminuçào em nossu Pi1tria
da idéia murxista-leninistu. Empresto-lhe, nestu hora, u minha solidariedade às palavrns de V. Ex•, repetindo que ningoi:m poderia
transmitir com mais autoridade porque conviveu, porque cola·
borou, porque sorvi o ao Presidente Getúlio Vargas.
1
'.

O SR. HENRIQUE DE !.A ROCQUE (ARENA- MA) Nobrt: Senador Lomanto Júnior, o aparte de V, Ex• traz um substuncial valor humano, marcado por rel'erêncins muito objctivas no
que concerne à personalidade de V;rrgas. Ele ntio distinguiu entre as
pessoas quando o interesse público fosse prioritúrio. Por certo viu
logo no jovem que o procurava o brasileiro desejoso de servir :t sua
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terra. En~aminhou-o, porque o seu pleito era válido c era legitimo.
E era ass1m que ele ~:ncarava todos aqueles que à sua porta butium
na defesa do povo. Somos imensamente gratos a V. Ex•. pelo aparte
honroso com que nos brindou, nesta hora cm qu~: falamos t.:m homr.:·
nagcm uo grande brusikiro.
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Permito V. Ex• um
arartc?
O SR. HENRIQUE DE !.A ROCQUE (ARENA- MA) Com muita honra.
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Nobre Senador Henrique de La Rocque, é breve o meu aparte e até peço que me perdoe
interromper depoimento tão brilhante, humano, que.V. Ex• faz. Mas
conheci Getúlio Vargas- eu que o combatera desde jovem - no
dia da sua posse, antes do seu último Governo, no Palácio, ;.r li aprcscntudo por ;.rmigos. P;.rJestra breve provoc;.rda por cs:;~:s amigos c
oma sério de perguntas do falecido grande morto. Dois dia;' depois
era convidado por Sua Exccléncia para uma entrevista - o qu~: me
surpreendeu- pediu·mc qut: falasse da Amazónia. Dei o meu depoimento, tive a lembrança, na ocasião, de levar alguns trabalhos
meus, de jornais, dados, o recebia dele esta pergunta: "Quem V. Ex•
me aconsolhariu para Presidente do Banco da Amazônia'!" Lembrome, como se fosso hoje, a pergunta daqudo homem, Presidente da
República, a mim, jovem, desconhecido, pequeno industrial c advogado da Amazônia. Disse-lhe que nunca havia pensado cm chegar o
Presidência da República, e, portanto, não havia pensado cm
nomear um Pr~:sidente do Banco da Amazônia, mas, contudo, atendendo à pergunta que me fora feita, eu nomearia um técnico. Ãqucla
altura, voltou-se para mim c disse, depois de m~: ouvir durante 40
minutos sobre u região: "O Sr. desapareça três dias e, dentro de três
dias, procure o Ministro Horácio Lafer. Ali o Senhor encontrará a
sua nomeação pura Presidente do Banco da Amazônia, para realizar
um programa dentro daquilo que o Senhor conhece". Foi a maior
surpresa da minha vida. C: um ato que não se esquece, ó om ato que
se grava. Quatro anos convivi com Getúlio Vargas, a quem, durunte
toda a minha juventude, havia combatido. Fui ter o último conta to
com Getúlio Vurgas tr<s dias antes de seu falecimento. Recebeu-me,
respondeu àquilo que eu precisava saber com a maior cordialidade c
sequt•r transpirava o que estava dentro daquele cérebro inteligen,tc
do homem tão patriota. Senador Henrique de La Rocque, durante 4
unos dirigi o Ba?co da Amazônia. Apoiado por Getúlio Vargus, prepare• a mstaluçuo da SUDAM. Nunca Getúlio Vurgus perguntoumo nada sobro política. Só uma voz uconselhou-mo: cuidado, não se
doi.<e envolver pela política. Faça a política administrativa. E hoje
lembro que grande foi o seu conselho. Lembro mais: Getulio Vargas
sem~re me recomendara que eu utendesse a todos, sem pensar em
Partidos, sem pensar d~ onde vinham aqueles homens, desde que
eles tivessem alguma co1sa de útil para a administração, pura o P.ris.
Ouço V. Ex• com o maior respeito e com muita saudade desse
grande morto, desse grande brasileiro a quem devo o meu c;.rminho
politico a partir de 1950.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MAl- Se·
nador G:rtlricl Hermes, somos imensamente ngradccidos tts suas rc·
minisc~ncias sobre a ligura de quem estamos homen;rgc:ando. Sito f:r·
(OS, sru~ Uct~rlhcs, srw pormenores que v. Ex• houve por bem tralcr ir
nossa laia. pura liUC: ela, melhor agusalhada cm nossos :\n:lis, sirva
para ll estudo futuro duqucles que desejarem conhecer a personalilladc, a obra c a vida do grande hrasileiro u quem a ARENt\ pn:st:r a
sua homenagem.
O Sr. llcnri<llll' Snnlillo (MDB- GO)- Permite V. E\' um
;1p;rrtc?
O SR. IIENRIQUE DE L,\ ROCQUE (ARENA- MAlCllrn muita satisfa~fto, nobre Senador.
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O Sr. llcnri11Uc Sunlillo (M DB - GO) - Figura cxroncncial
nossa História r.:ont~:mpor:'1nea, sl.!m dúvida Gctlllio Yargas teve
muito mais acertos do que erros, Lamenta-se, no entanto, nobre Senadllr, n~:stl! emliUe se r.:omemc:n a data de nascimento dl!sse gramll!
Esu.u.listu, que cll! tl!nha sido levõldo ;.10 suicídio pelas forças mais rcacionflrias c retrógrudas dl!stc Pais.
J~:

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MAlGratll Ull aparte de V. Ex~. Sl!nudor Henrique Suntillo.
O Sr.
apa rtc:'.'

~luuro

Bcncvidcs (M DB- CE)- Pcrmilc V. b• um

O SI!. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MAlC0m

satisfaç~10.

O Sr. ~lauro Bcncvidcs (M DB- CE)- Nobre Senador Henri·
que de: La Rocque, nesta seqUência di! reminiscências da vida do
i nnlvid:h·cl Getúlio Dornelcs Vurgas, tamh~m desejo. neste aparte a
V. Ex~. render u minha homenagem no grande brasileiro. E relembro
um f;.Jto, vivido crn 1950, que me causou profunda imprl!ss~to.
Naquela ~pllCa militava cu na imprensa do meu Estado, pl!rtencia ao
Cllrpn r~:datorial do .lomal da Manhã, dirigido pelo saudoso Senador
Olavo Olivc:ira, que pn:sidia o Partido Social Progrcssi:-.ta. Gctlllio
Vargas, cm plena campanha clcilOral, visitava o nosso Estado, c lú
c:ncontntva o quadro sucl!ssório cstadual dividido por uma disput;1
c:mpolgantc entre o Profl!ssor Edgard de Arruda, candidato da c.xUDN. c o Dr. Raul Barbosa, seu velho amigo, candidato pelo
Partido Social Democrático. As forças politicas do Ccarú
postulavam o apoio do candidato Gclúlio Dornclcs Vargas. Na
Praça José de Alencar, ondc se realizava um comício monumental, os
dois grupos, de udcnistas e pcsscdistas, uplaudiam delirantemente o
Presidcnte Yargas. No curso do pronunciamento, cm quc Getúlio
Vargas pretendia dclinir·sc quanto ao sou candidato na disputa
c:st:.tdual, a massa presentt: prorrompia em aplausos aos seus
respectivos candidutos. Uns gritavam Raul Barbosa; outros o faziam
cm relação ao Edgard de Arruda. Enlão, o Prcsidcnlc Getúlio
Vargas, com aquela isenção, com aquela imparcialidade, com aquela
tranqUilidade admirável, apontou para o povo o disse simplesmente:
''é c:slc: o nomc que indico". Ati: hoje o povo cearcnsc, diante daquele
gesto de sapiência politica, não sabe exatamcntc qual a preferênciu
de Gclúlio Yargas, se para Raul Barbosa ou se para Edgard de
Arruda. Esse fato demonstra, sem dúvida alguma. a acuidade
daquele saudoso homem público, que não quis desestimular, com a
su:.t manifestação, aqueles aplausos que recebia cm praça pública.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Nobre Senador Mauro Bcncvidcs, após uma reunião dramática-~
o termo c:xato- m1 casa de Carlos Jcrdssati, cm que alguns solicitavam o apoio de V"rg"s PWI o Dcscmb,.rgador Edgard de Arruda. c
outros, com ardor, solicitavam a sua ajudu para Raul Burbosu, Suu
Excléncia limitava-se: a ouvir.
Sentamos todos ti llll!Sma mesa, Partimos para o comício, sobn:
o qw1l V, E.x• :1cab~1 de depor. Assistimos lls ovações a que V. Ex• sc
refere. Recordamos bem da hora cm quC Vargus uponlou para n
massa dizendo: aqucll! é o meu candidato,
Contam-lhe mais, cm dclt!rminada úrca do povo houve um sussurro maior. Procuramos verificar n reaçào do Presidente, c l!Ste,
cunw costumava fazer, movimentou as m~tos nas costas c passou
adio1nte, cu mo V, Ex• disse, porque achavu que a probll!mútica dn
rolítica ccarensc pertencia mais no homem da ll!rra.
Quando terminamos o comício, algumas pessoas perguntaramlhe por que n~1u tinha sido mais explícito. Ele disse que percebera que
a simpatia popular estava corn Raul Barbosa. que o povo desejava a
~.:leiçf1o de Raul Barbosa- V. Ex• sabe bl!m- mas aqudes qu~: o
apuiavam politicamente nll C~:arú queriam o Descmhmgador Ed!_!<lrll de Arruda, Os seus amigos do Ccarú deviam compreender a diri!.:uldadc em que se ClH.:Ontrava. Daqlll'la sacada c.!lll llUC falou, 11~10

NACIONAL (Seçlo li)

podia ser mais explicito, para nU o prejudicar a sua gente, c, por outro
lado, pura nrw contrariar a vontadc sobcrana do povo do Cc.::.1rú.
Fui test~:munha desse acontc:cimcnto, porque acompanhei o Prc~idl!ntl! cm toda a sua peregrinação cívicu cm husc:l do seu retorno ii O
Pa lúcio Presidencial.
O Sr. Dinarlc Mariz (ARENA- RN)- Permite V. Ex• um
aparte:'!
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA)Com muita satisfaçUo, nobrl! Senador, Eujú havia feito uma referência, do fundo do meu coração, a respeito do comportumento ético,
exl!mpklr, que teve com seu modesto companheiro cm determinada
fase de nossa vida.
O Sr. llinarlc ~lariz (ARENA- RN)- Estava cm meu Gabi·
nctl! qu;.111do ouvi :1 rcft!r~nciu dc V. Ex• sobrc o l.!andidato a dcleg<~·
do Jo l.!xtinto J,\PC. Aliús, apenas houve pequeno equívoco, quando
V. Ex~ det.:lurou que se tratava de um parente meu. Era meu amigo,
não meu parente. Sobre Vargas. quc.:ro também dl!por, pois tendo
~ido rcvoludonúrio cm 193lll! at& com mundados provisórios durante o pl!ríodo rl.!volucionúrio, dele me afastei, ou melhor, da rl!voluçflll
me afastei, quando o Governo marchou para a ditadura. Nl!sta ~po
ca. lornc:i-mc conspirador c ao lado dos p:1ulistas tomc:i parte no mo·
vim~:nto, nflo ativamentc. porque fui preso mais de unw vez, duwnt~:
o período da rcvoluçito de l<J32, Mas, durante quase toda a minha vid;.l, moço idealista, só encontrei um caminho para nno qut:hrar o ritmo do meu idealismo, ainda de moço c ardoroso. que foi a conspiraçflo. Ccrt:1 Vt!l, muitos anos depois, eu exibia, por intermédio do
meu cnlào di leio amigo, Senador Epilúcio Pcsso" Sobrinho, um convite para ir tt prcscnça do eminente e saudoso Prcsidl!ntc Getúlio
Yurgas. poucos dias antes dt: Sua Excelência tomar posse no último
Governo, pilr~l o qua.l o povo o havia eleito. Rt!uni t.m casa o velho
lidcr do meu Parlido, o Dr. José Augusto Bezerra de Medeiros c
comuniquei-lhe o convite que havia recebido. Tive de todos o apoio
para ir à presença de Getúlio Vargas, apesar dc não haver consultado, pois ia npcnas comunicar. Lá chegando, encontrei, na antc-sal:1,
o Dr. Fernando Nóbrcga, que nessa época, cru Depu lado pela Uni1to
Dcmocrútica Nadonal. o meu Partido. Fomos juntos~~ presença daquele eminente c saudoso Prl!sidcntc. Logo que me apertou a mUo
pronunciou as st!guintes pal•tvras: "M:triz, os homens de 30 scmpn:
se encontram". E cu respondi: ··rrcsidentt:, mas cm 32 cu estava rm
cadeia: c de 32 até hoje tenho a imprcssào de que tomd conhecimento dl! todas us conspirações contru V. Ex', pois de todas participei".
Foi quando ele me perguntou se cu conspirava com pais:.mos ou mil i~
Wrl!s, como 4uc investigando um fato que teria ucontccido cm ~pocas
muito rcmut;.1s,
Expliquei que conspirava com mililaros, porque paisano não faz
revolução. Contei-lhe de um episódio de um comando militar no
Nordeste com o qual eu tinha vinculação: A última vez que cu havia
sido convocado para receber instruções.- pois o comunJu rt:futuVi:i
que a revolução estuva iminentt!- regressei ct:rto de que em breve
teríamos condições de fazer a revolução plancjuda; quinze dias
depois pegava pelo rádio a nomeação desse militar puru intcrvcntoriu de um Estado. Contei isso a Getúlio Vargas, som declinar o
nome c de, imcdiutamcntc, pronunciou: "Foi o Barata." E confirmei ele deu uma daquelas risadas que coslumuva dar, com a
cabeça para o céu. Continuou u conversa e cxuminúvamos toda a situação do meu Eslado. Falou sobro tudo. Foi umu conversa que
durou quase uma hora. E quando chegou-se ao ponto de tratar
sobre os problemas nacionais, ele disse uma frase que é histórica c
que um dia contarei com detalhes o acontecimento, quando ele ~c
rcft!ria u detcrminudus figuras de destaque nu políticn nacional, vinculadas até ao seu sistema político. E me diziu: "Mariz, cu vim paru
mudar". Tcxtuul: "Eu vim para mudar. Homens como fulano c fulano nfio dcverfto mais voltar a ler inlluência política neste Pais."
Foi quando vcrifiquci que, realmente, o pensamento daquele
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eminent!,ssimo Presidente c grande estadista, que tivemos, cru remodelar a polilicu nacional, caminhando, não só pura u pacificação
mas, sobrct.udo, para novas linhas visando uo desenvolvimento do
País. Isso não pôde acontecer. Os episódios posteriores, os fatos
foram mais fortes c quando ele faleceu, aquelas figuras que ele
achava que deviam ser afastadas du política, naquela época,
estavam, realmente, dentro do mesmo sistema político. Mas não
vamos deixar de reverenciar a memória do grande Presidente que
nesta hora se reverencia. t. que os acontecimentos c os adversários
não permitiram que se fizesse, realmente, aquela reforma que estava
na sua imaginação, e, sem dúvida, alguma, seria um grande caminho
pura o futuro du nossa Pâtriu. Tenho desse Presidente várias manifestações. Essa, à que V. Ex.• se referiu c que me levou autorização c
pedido para que cu fizesse indicações para cargos públicos pura o
Rio Grande do Norte, foi o Dr. José Nicodemas, que, nessa época,
era urna espécie de auxiliar do ex-Senador Epitúcio Pessoa Sobrinho. Sou testemunha do quanto o Presidente se esforçou pura que
o Brasil tivesse um destino diferente, mas os acontccimenlos não o
permitiram. Ele não merecia o fim trágico que teve. Durante muitos
anos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, tive do Presidente Getúlio
Vargas uma imagem diferente: é que me havia traçado outra imagem
do Getúlio Vargas que conheci pessoalmente. Para mim ele cru um
homem sem nenhum patriotismo, o perseguidor do poder, o que
queria tudo pura si, porque nunca pensava nos destinos do Pais. Encontrei um estadista, talvez dos m·aiores, senão o maior que tive a
fortuna de apertar a mão. Acompanhei a sua trajctóriu nus diflcul·
dudes até o último dia, quando o visitei oito dias untes da grande tragédia que o levou à morte. Visitei-o, chegando do Nordeste, sabendo
que havia sido marcada uma audiência para que eu fosse recebido,
pois, o Presidente costumava mandar incluir o meu nome nas audiências públicas e uma das auxiliares do Gabinete do Dr. Lourival
Fontes, a Sra. Lurdes Lessa, me avisava pelo telefone que o Presidente havia incluído o meu nome, naquele dia, em audiência a se realizar em determinada hora. Pois bem, chegando, fui à sua presença e
encontrei-o abatido. Quando o abracei, ao me despedir, levando
apenas u minha solidariedade pessoal, caminhando alguns passos,
ouvi sua palavra: .. Mariz," como costumava me chamar e me interoguva se ia me ausentar do Rio por alguns dias. Respondi-lhe que
não, e ele, imediatamente me dizia: .. Vou mandar chamá-lo."
Foram as últimas palavras que ouvido Presidente Getúlio Var~as.

S~hlldO

11

1063

Esse é um depoimento rápido que queria inserir no discurso de
V, Ex•. Muito obrigado.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Muito grato a V. Ex.•, nobre Senador, renovando o que já dissera a
respeito da conduta altamente fidalga que tive com o seu colega, no
affair, quando presidíamos o Instituto dos Comerciários. Getúlio
Vargas, artífice de Volta Redonda, que, nu esteira de Elói Chaves
deu à Pátria tantas leis sociais que tiraram o povo da misí:ria c lhe
deu noção mais ex.ata dos seus direitos, pertence à estirpt: dos
homens que jamais o povo esquece, porque eles dão a vida pela sua
grandeza. Getúlio Vargas jamais serâ esquecido pela Pátria brasileira, porque deu em holocausto a sua própria vida. E quis o destino
que 19 de abril, o dia do seu aniversário, coincidisse ex.atamente com
o Dia do lndio, o índio que é brasileiro, o índio que é só pureza, o
índio que é gente na plenitude du sua grandeza. Sàudamos aqueles
que aqui se encontram, c por coincidência chegaram cxatamcnte na
hora cm que homenageávamos um dos maiores presic!entcs que já dirigiram a Nação brasileira.
Mas, antes de concluir nosso pronunciamento, o Senado há de
permitir prestemos uma homenagem, embora aqui não se encontre,
ao Senador Amaral Peixoto estendendo·a a D. Alzira Vargus do
Amaral Peixoto, saudando com respeito o Ministro Tancredo
Neves, aquele companheiro do Presidente ati: o último instante da
sua vida, aquele homem que ele respeitava, aquele homem que ele
apreciava. Ainda recentemente, em confidência mostrava ao
Senador Tancredo Neves fotografias dele quando bem jovem, ao
nosso lado e ao lado de Getúlio Vargas. Em várias solenidades estivemos juntos. Nüo o vejo em plenário, ele estava aqui há pouco
tempo, mas fica a nossa saudação a esse homem que, integrando o
Gabinete de Vargas, o último Gabinete dele, soube se comportar
com toda a dignidade e lealdade, não faltando ao Chefe na hora em
que ele mais precisava dos seus colaboradores. Levou-o até ao seu
túmulo como testemunho de pâgina emocionante na nossa História.
Aos companheiros da ARENA, ao nosso eminente Líder
Jarbas Passarinho, aos companheiros do MDB as nossas saudações
eu afirmação de que a nossa fula, saindo do fundo do coração, outra
coisa não quis dizer senão que Getúlio Vargas jamais desaparecerá
do coração do Brasil. (Muito bem! Palmas. O orador é
cumprimentado.)

ATAS DAS COMISSOES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
6• REUNIÃO, ORDIN;\RIA, REALIZADA
EM 18 DE ABRIL DE 1979
;\s dez horas do dia dezoito de abril de mil novecentos c setcntu
e nove, na Sala "Clóvis Bc.:vi!{u.:qua", sob a Prt::fo!idência do Sr. Senador I Jcnrique de La Rocque, presentes os Srs. Senadores Nelson
Carneiro, Moacyr Dalla, Aderbul Jurema, Raimundo Parente,
Cunha Lima, Helvídio Nunes, Bernardino Viana, Murilo Budaró,
João Basco, Tancrcdo Neves, Franco Montara e Almir Pinto, reúnese a Comissão de Constituição e Justiça.
D~:ixam de comparecer, por motivojustilicado, os Srs. Senadores Jos~ Sarney, Amaral Furlan, Hugo Ramos, Aloysio Chaves, Ldtc Clmvc:\, P;1ulo Bross~mJ c Lúz~1ro Barboza.
Hnvcndo número regimental, o Sr. Presidente dú inído nos trabalhos da Comiss1\o. Dispcnsadu a leitura dn Ata da reunião ant~.:rior
~. cm s~.:guida, dada como aprm-ad;1.
O Sr. Presid~.:ntl! comunica que o Sr. Senador t\loysio Chaves
m1scntou-se Jo P<1is, cm missf1o do Sem1do Federal, c antes de fut~·lo
mandou distribuir, a ~ada Membro dcst~: Ürgfw Têcnico, cópia do
~cu parcct.:r ;w Ofit.:io nl' IS4c:í,7 1J do Sr. PresiLknt~: do Supremu Tribunal Fedt.:ral solicitandn o pronunciamento do Senado sohrt.: a ncl.'C~s:'tria lh.:t.:rH.;a para prns~cguimento de Açflll P~:nal Privada, prnpll~·

por Aluizio Alves contra o Scnador Dinartc Mariz, que deixou aspara ser aprt:ciado ncstu reunião, visto j:.i ter s~: esgotado o
pntzo nu Comissiio. Assim sendo, prossegue o Sr. Presidente, indago
se hú n~:ccssidade de se proceder a leitura do parecer ou se podemos
r~ISS:Ir a SliU votaçflO. Pela ordem, o Sr. Cunha Lima diz que.gostaria
d~.: ouvir o J)areccr.
O Sr. President~: solicita ao nobre Senador Hclvídio Nunes para
proceder a sua leitura.
1\ seguir, o Sr. Presidente diz que o Sr. Senador Helvidio Nun~:~
fel uma síntese, como de hábito, precisa do parecer clabontdo pcll1
Scrwdor Aloysio Chaves c qu~: conclui .. por que as imunidud~.:s parla·
mcntares sf10 de ord~:m J)Ública, nUo podendo ser renunciada pelo
~~~.:us~1Jo, mesmo porque a arbitrariedade dirigida a um parlamentar
importa cm ofcss;1 c gr~vc ameaça t1 corporuç~o u que ele pertcn!.:~:'\
~:olocando. cm seguida, o purec~:r ~:rn discussf1o.
O Sr. Senador Nelson Carneiro pede a palavra c faz o seguinte
prnnundamcnto: "Senhor Pr~:sidentc, quero manifcstur meu ponto
Llc vista. Acolho o parecer pon.]u~: se trata de um~1 açrto pcmll contn1
um Senador no cx~:rdcio do Sl!ll mandato c di:-.tingo entre o crime ou
.1 c.x~:csso que se possa praticar no ex~:rcício da irnunidalk c o delito
d~: naturc;.a p~:ssoal estranho !1 entidade.:. No primeiro ca~o. no ~.:a~o.
pnr cxcmpln, do S.:natlor Dinarlc Mari1, s~o:ria impos~ívt.:l dar a lil:eiH,':t. Fmoutra situa~·ihl, pnr~rn. haveria n~:ccssidade de que c~talili.l
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f'nssc dada, inclusive, cm favor tlo próprio Parhtmcntar. Digo
isto Cl>lll autoridmk de quem pediu quL' fosse concedida :.1 licença
p:.tra ser prw.:cs.o;ado c contnt a minha vontade, a Cümura dos Dcputadns votou contra a licença. Acompanho o parecer porque ele se refere c.xatamcnlt.: a uma atividadc parlamentar do Senador Dinartc
Mari/'.
O Sr. Senador Murilo Budaró assim se manifesta: ''Li atentamente o pare~:er do nobre Senador Aloysio Chaves c conl.!ordo plcnamcntt: com t:lt:, mas a imprcssf10 qut: tenho é de que tanto a Cúm:.1ra
dos Dcputadl>S como o Senado Federal devem li.xar uma jurisprudênci:~ hem nítido! com relação ao probh.:ma de conct:ssão de licença
para processar parlamentares, porque, evidentemente, a inviolahilitladc do rnanUato nf1o levu ii irresponsabilidade ubsurda, ror r.:xcmplo, de praticar delitos fora do exercício do mandato. Esta prática
ni"ul poJe, de form:.1 alguma, sr.:r :.u.:obertada pela imunidade purlarncntar. O prohlr.:ma dr.: difamação, culúnia r.: injúria estú num tt:rreno
de difidl separaçf10 r.:ntrc a prútica do criml.! c o uso do direito de
críti~o::.t. principalmente da tribunu nos comícios públi!.!os, nas manirestaçl>es c entrr.:vislas a jornais, munifcstaçõt:s de toda u ordem a qUt:
s~mprc se entreg::.un os Membros do Poder Legislativo, Estr.: ~ que é,
~to meu ver. o problema ~rucial da qucstttO, mas levar a imunidade rt
irresponsabilidade :.tbsoluta parecr.:·mt: que não é possível vollar <.to
sistema que rrevalecr.:u na Constituição de 1946. Voto favoravdmcntr.: o pan:cr.:r do Senador Aloysio Chuvcs c concordo cm que o S~.:na
dor ou Purlament:tr nfto pode renunciar à imunidade, porque clu perten(.;t:, Ut: fHto, ü instituição c nlio é um direito subjetivo",
l\>m a·p~ilavra, o Sr. Senudor Hc:lvídio Nunes faz a seguinte.: dr.:claraçüo: "Sr. Presidcntt:, estas munifest;tções de posição filosóficas
c doutrinúrias srto, além de: rdevantes, úteis, mas cada pedido (jlll.!,
P~Hventura, chegar a cstu Comissf\0, originário do Pretória Excelso,
tem seu ~arútl.!r particular, tem as suas pcculiaridudcs. Não podemos,
agora, pretender que a Comissüo di! Constituiçtta e Justiça lixe uma
posiçtto. Temos qur.: cstudur c:.~da cuso de modo espccílico, de modo
particular c o que cstú cm discussão é o pedido feito pelo Supremo
Tribunal Federal para continuar o processo que i: movido pelo
Sr. Aluisio Alves contru o Senador Dinartc Mariz e, pelas manifes·
taçõcs :~qui feitas, não h:.í dúvida nenhuma de que, neste caso, a Comissflo de Constituição e Justiça acolhe intl.!gralmentc o parecer do
nobre Senador Aloysio Chaves, que defende a tese da irrcnunciabili·
dadc t: que no caso cspccílico a solicituçfiO deve !'icr negada".
O Sr. Senador Tancredo Neves pede a p<.tlavra c fuz ~l scguintr.: pronurwi:.tmento: ''Senhor Pr~'iith:ntc, c..:omo n:io me encontrasse pr!!scnlt:, ~I li tempo em que se votl1 u n parecer do Sr. St:mJdor Aloysio Chi.t·
ves subrr.: a matéria que acaba de merecer o sufrú~io dt.:stu Comissão,
peço a V. Ex~ fazer constar Jn At•t qur.: e'\tivcssr.:, eu, presente no momento do.t votuçfw teriu, também, :mfrugado o parc~.:t:r do
Sr. Senatlor t\loysio Chaves. Porque jú {) conh!!cia, :.~nh:riorml.!nlc,
~uh~crevo, ni"10 só a sua fundamcnta(fàll. comn li sua conclusfw.
Apwvdto, ainda. u oporlunidadc par:.~ uma dcclaraç:io que rcdiriu
lllle constasse da Ata dos nossos trabulho~;.. Quando'-~ imprensa do
Rio de janeiro noticiou a m:orr~nr.h.1 que ~ objcto de nossas
considcr:.tções, mencionou que cu teria pro~urudo o S!!nador Dinurtc
M:tril. para rnr.: oferecer a pre<a;.tr, na eventualidade du
pm~s~!:!uirncnto do procr.:sso, depoimento contra o ex-Deputado
,\luilio Alves c seu lilho Deputado Henrique Alves. Nada mais
tliswntc da rc'llitladc. Mantenho com o Senador Dinartc Mariz. hit
mais de :!U unos. rclacionuml.!nto o mais cordiul c o mais amistoso,
cmhora sempre cstivCssemos situados cm campo:-. advl.!rs(trios. Mas
tenho pelo cx·Dcpuwdo Aluízio Alves c pelo seu lilho, meu
cnrreli!!ionúrio, Deputado Henrique Alves, o maior apreço I! a maior
cnnsidcr:u.:iw. Jamais me orert:ceria para prestar depoimento de
qualquer nature1.a que pudesse comprometê-los, mesmo porqut.: cu
sú tenho nwtivo para adrnirú-los",
' O S~:nhnr Presidente dcdara qu~: o pm~:cer do nobn: S~:nador
:\luy~iD Chaves C aprovado por unanimidade.
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Suo relatadas as seguintes proposições: I) Projeto de Lt'l do Senado n• 172(74 - Autoriza o Presidente da República u lotear c
doar os terrenos dos aglomerados de palalitas, que integram a "re·
giilo dos alagados", na cidade de Salvgdor (BA). Relator: Senador
Nelson Carneiro. Parecer: constitucional e juridiro. Aprovado. 2) Projeto de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem nY 43(79, do Senhor Presidente da República, submetendo, à
aprovação do Senado Federal, proposta do Ministro da Fazenda pa·
ra que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba (SP), a elevar o montante de sua dívida consolidada
em CrS 140.532.600,00. Relator: Senador Raimundo Parente. Pare·
cer: constitucional e jurídico. Aprovado, vencido Senador Nelson
Carneiro. 3) Resolução n• 109(77, do Senado Federal, que "autori·
za o Governo do Estado de Pernambuco a realizar operações de cródito no valor de CrS 375.550.216,57". Relator: Senador Nelson Car·
neiro. Parecer: constitucional e jurídica a decisão da Comissão de
Economia, podendo a suplementação de cri:dito ser autorizada através de nova Mensagem do Poder Executivo. Aprovado. 4) Projeto
de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n• 27 (79, do
Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Ministro da Fazenda para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Camaçari (BA), a elevar o montante
de sua divida consolidada. Relator: Senador Aderbal Jurema. Parecer: constitucional e jurídico, Aprovado, vencido o Sc:nador Nelson
Carneiro e, votando com restrições, o Senador Franco Monto·
ro. 5) Projeto de Resolução n• 4/79 - Altera a redução do
art. 164, §§ I' e 2•, do Regimento Interno do Senado Federal. Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: constitucional e jurídico.
Aprovado. 6) Oficio "S" n• 24/78, do Presidente do Supremo Tri·
bunal Federal, Recurso Extraordinário n• 89.520-5, Estado de São
Paulo, inconstitucionalidade do art. 166 da Lei n• 1.066(75, de 3012-75, do Município de Chavantes. Relator: Senador Aderbal Jurema. Parecer: favorável com Projeto de Resolução. Aprovado. 7) Projeto de Lei da Câmara n• 3(76- Regula a responsabili·
dade civil das empresas de ônibus no transporte de passageiros. Relator: Senador Aloysio Chaves. Concedida vista ao Senador Franco
Montoro. 8) Oficio "S" n• 020(79, do Sr. Presidente do Tribunal
de Contas do Distrito Federal, encaminhando ao Senado Federal o
relatório e demais peças do Processo sobre a aprovação das Contas
do Governo do Distrito Federal relativas ao exercício de 1977 (Projeto de Resolução da Comissão de Legislação Social). Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: constitucional e jurídico o Projeto de
Resolução do Senado da Comissão do Distrito Federal. Aprovado,
votando com restrições o Senador Franco Montoro. 9) Oficio "S"
n• 5, de 1977, do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Recurso
Extraordinário n• 84.480, Estado do Rio Grande do Sul, inconstitu·
cionalidade do Decreto no 20.635, de 30-10-70, c da Lei n• 6.483, de
20 de dezembro de 1972, daquele Estado. Relator: Senador Moacyr
Dalla. Parecer favorável, concluindo por Projeto de Resolução.
Aprovado. 10) Projeto de Lei da Câmara no 50(77 - Acrescenta
parágrafo ao art. 4• da Lei n• 1.060, de 5·2-50, que estabelece normas para a concessão de assistência jurídica aos necessilados. Rela·
tor: Senador Franco Montoro. Parecer: favorável. Aprovu·
do. II) Projeto de Lei da Câmara n' 122/77- Altera u redução da
alínea d, do inciso I do art. 40 da Lei n• 5.250, de 9-2-67, que regula a liberdade de manifestação do pensamento e da informação. Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: favorável. Aprovado. 12) Projeto de Lei do Senado n• 30(79- Dispõe sobre a prioridade a ser concedida, pela Caixa Económica Fcderul, no financiamento de unidade habitacional aos que hujam tido sua moradia de·
sapropriuda. Relator: Senador João Bosco. Parecer: constitucional
c jurfdico. Aprovado. 13) Projeto de Lei da Ciomuru no 15(77Acresce ulfncu J ao urt. 3• da Lei n' 4.898, de 9 de dezembro de
1965, que regula o direito de representação c o processo de rcsponsabilidudc administrativa civil c penal, nos casos de ubuso de autoriUade, Relator: Senudor Murilo Buduró. Parecer: fuvor{tvcl. Anrovado. 14) Projeto de Lei da Ciomuru n' HH/78- Determina consulta
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plebiscitária às populações da j,rea amazõnica do Estado li~.: Goiús a
respeito da criação do Estado de Tocantins. Relator: Senador Franco Montoro. Concedida vista ao Senador Nelson Carneiro. 15) Projeto de Lei du Cama ra n• 9f79 - Autoriza u realização de estudos
geológicos c topográficos pelas concessionárias de serviços públicos
de energia elétrica, pura implantação de instalações de transmissão
em tensão nominal ou superior a 230 KV. Relator: Senador João
Basco. Parecer: cunstitucional e jurídico. Aprovado. 16) Requerimento sjn, de 1978, do Sr. Senador Dirceu Cardoso, requerendo,
nos termos do art. 239, inciso I, letra a do Regimento Interno, se·
jam solicitadas informações ao Poder Executivo, atinentes a imóveis
retomados ou adjudicados, por inadimplência dos mutuários, através do Sistema Financeiro de Habitação ou de Hipoteca. Relator: Senador Helvídio Nunes. Parecer: contrário. Aprovado, votam vencidos os Senadores Tancrcdo Neves, Franco Montara c Nelson Carneiro. 17) Projeto de Lei da Câmara n• 112/78 -Introduz alteração na legislação pertinente à Zona Franca de Manaus. Relator: Senador Aloysio Chaves. Parecer: injurídica. Aprovado. 18) Projeto
de Lei do Senado n• 5/79 -Extingue limites de idade para filiação
ao INPS c suprime período de carência em favor do trabalhador rural. Relator: Senador Murilo Badaró. Concedida vista ao Senador
Hclvídio Nunes. 19) S/M (Consulta) de 29-4-75, do Presidente do
Senado Federal, consultando a Comissão de Constituição e Justiça
sobre votações de Propostas de Emendas à Constituição. Relator:
Senador Hclvídio Nunes. Parecer: a consulta perde significado, vez
que a proposta é considerada aprovada quando obtiver, em ambas
as votações, maioria absoluta dos votos dos Membros de cada uma
das Casas do Congresso. Aprovado. 20) Projeto de Lei da Camara
n• 72/78 - Acrescenta § 2• ao art. 368, do Código Civil. Relator:
Senador Hclvídio Nunes. Parecer: contrário. Aprovado, vencido Senador Franco Montara. 21) Projeto de Lei do Senado n• 278/78·
Complementar- Altera a redução do caput do art. 4•, da Lei Com·
plcmentar n• 11, de 25 de maio de 1971, que institui o Programa de
Assistência ao Trabalhador Rural. Relator: Senador Murilo Budaró. Parecer: inconstitucional. Aprovado, vencidos os Senadores Nel·
son Carneiro e Franco Montara. 22) Projeto de Lei da Citmara
n• 14/77- Altera a redução do art. 706, do Código de Processo Ci·
vil. Relator: Senador Helvídio Nunes. Parecer: contrário. Aprovado. 23) Projeto de Lei do Senado n• 16/79- Estabelece limite máximo para a taxa de correção monctâria cm financiamento de casa
própria, quando o mutuário tiver renda mensal igual ou inferior a
seis salários mínimos. Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: inconstitucional c injurídica. Aprovado. 24) Projeto de Lei do Sena·
do n• 314/76- Legitima a Procuradoria-Geral da República para
requerer, perante o Supremo Tribunal Federal, a sustação de efeitos
das decisões que menciona. Relator: Senador Helvidio Nunes. Parecer: contrário. Aprovado. 25) Projeto de Lei da Câmara n' 58f7H
-Altera a redução do art. 40, item lll da Lei n• 5.869, de 13 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil). Relator: Senador Helvídio
Nunes. Parecer: contrário. Aprovado. 26) Projeto de Lei do Senado n• 43/79 - Assegura aos assalariados a contagem do tempo de
serviço prestado cm meio rural. Relator: Senador Almir Pinto. Por
proposta oral do Relator, aprovada pelo Plenário da Comissão, o
projeto baixou em diligência junto ao INAMPS. 27) Projeto de Lei
do Senado n• 285/78- Altera a destinação da Taxa Judiciária, em
favor da construção do edil1cio·sedc da Ordem dos Advogados do
Brasil- Secção do Distrito Federal. Relator: Senador Nelson Car·
neiro. Parecer: inconstitucional. Aprovado. 28) Projeto de Lei da
Câmara n• 50/78 - Proíbe a recondução aos cargos de confiança
que cspecificu, durante o mesmo Governo, de anterior ocupante que
se haja dcsincomputibilizudo paru concorrer u eleição. Relator: Senador Adcrbal Jurem a. Conccdidu vista ao Senudor Nelson Carneiro.
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Nada mais havendo a tratar, cm:erra-~c a reunião JavrantJo, t
Maria Helena Bueno Brandiio, As~istentc, a presente Aw que, lida
aprovad~l, será assinada pelo Senhor Pn:sidcnt~.:.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 197'J.

As dez horas do din dezcnove de abril do ano de mil novcccntc
e setenta e nove, na Sala "Ruy Barbosa", presentes o~ Sr.!nhorc~ S
nadares João Calmon- Presidente, Aderbal Jurem a, Adalberto S
na, Arnon de Mello e Jutahy Magalhães, reúne-se a Comissiio •
Educação c Cultura.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores S
nadares Tarso Outra, Aloysio Chaves, José Sarncy, Evclásio Viei1
c Franco Montara.
1": dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que. t:•
seguida, é dada como aprovada.
O Senhor Senador João Calmon, Presidente, concede, ~ntão.
palavra ao Senhor Senador Aderbal Jurem a, para que possa relat;
o seguinte Projcto:
Parecer contrário ao Projeto de Lei da Câmara n• 97, de 197
que "Altera dispositivos da Lei n• 5.692, de li de agosto de 197
que fixa Diretrizes e Bases para o ensino de I'~ e 29 grau~··.
Em discussão c '-'Otação, é aprovado o parecer sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião. lavrando e•
Sônia de Andrade Peixoto, Assistente da Comissão, a presente At•
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL
4• REUNIÃO, REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 1979

Às nove horas e trinta minutos do dia dezenove de abril do a(
de mil novecentos e setenta e nove, na Sala "Ruy Barbosa", prese
tcs os Senhores Senadores Evandro Carreira- Presidente, Bernarr
no Viana, Henrique de La Rocque, Humberto Lucena, Alberto Sil•
e Lázaro Barboza, reúne-se a Comissão de Serviço Público Civil.
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senad•
Raimundo Parente.
f: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que, e
seguida, i: dada como aprovada.
São lidos, discutidos e aprovados os seguintes pareceres con
tantes da pauta dos trabalhos:
Pelo Sr. Senador Humberto Lucena
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n' li, de 197
que .. Dispõe sobre estágio ocupacional para o menor carenciado".
Pelo Sr. Senador Alberlo Silva
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Camara n• I, de 197'
que "Dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribun.
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, e dá outras providoncias"
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n' ::!, de 197'
que "Dispõe sobre a criação de cargos na Secretariu do Tribun'
Regional Eleitoral do Pará, e dá outras providências".
Pelo Sr. Senador Lúzaro Ilarbozn
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara no 115, de 197
que "Veda a ocupuntc de cargos de ministros c consdhciros
aposentadoria de quutro anos Uc exercício no cargo".
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a rcuniUo, lavrando c'
Sõniu de Andrade Peixoto, Assistente da ComissUo, a presente At
que, lida c aprovada, scrú ussinnda pelo Senhor Presid~ntc.
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MESA
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LIDIRANÇA DA ARINA I DA MAIORIA
Lide r
Jarbos Pouorinho

Vlce-Lidor••
Pre1ldento

3•-Socretárlo

Luiz Viana (ARENA- BA)

Lourival Bopli110 (ARENA- SE}

Aloysio Choves
Jo1e Uns
Aderbal Juremo
lomanto JUnior
Moacyr Oalla
Murilo Badoro
Saldanha Cerzi

1•·Yice·Pre•ldonto
Nilo Caolho (ARENA- PE)

4•-Secrotárlo

LIDIRANÇA DO MDI E DA MINORIA

Gastão Müllor (ARENA- MT)

Líder
Po11lo Brouard

Oinorte Mariz (ARENA- RN)

Vlce-Líder••
Henrique Sontillo

1 •·Secretário
Suplente• de Secretários

Humberto Lucena

Jorge Kolume (ARENA - AC)
Benedito Canelas (ARENA- MT)
João Bosto (ARENA- AM)
Pouo1 Porto (ARENA- SE)

Marcos Freire
Mouro Bonevidos
Ore~tes Quercio
Pedro Simon
Rabertll Saturnino

Alellandre Costa (ARENA - MA)

2•·Secretárlo
Gabriel Hormu (ARENA- PA)

COMISSOES

Diretor1 Jo~e Soares de Oliveira Filho
Local* Al"exa U- Terreo
Telefone11 223·6244 0225·8505- Ramais 193 e 257

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES

Chofe1 Claudio Carlos Rodrigues Costa
Local1 Anexa 11- Terreo
Telefone1 225·8.50.5- Ramais 301 e 313

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)
(7 membros)

Titulares
1.
2.
3,
4,

Mendes Canele
JoM Uns
Jo6a Bosco
Vicente Vualo

1, Evondra Carreira
2. Agenar Maria
3. Moura Benevides

COMISSÃO OE CONSTITUIÇÀO EJUSTIÇA -(CCJ)
( 1.5 membros)
COMPOSIÇÃO

Pretidente1 Evelasio Vieira
Vice·Presidente1 Leite Chovea
Titulares
1.
2.
3,
4,

Panas POrta
Benedito Conelo1
Pedro Pedranion
Ja11 Lins

1. Evelasia Vieira
2, Leite Chovei
3, Jose Richa

Supltntea
ARENA
1. Jutahy Magalhães
2. Affan~o Carnargo
3. João Calmon
MOB
1. Agenar Mario
2. Amoral Peixoto

Auistenta1 Sônla Andrade Peixoto- Ramal 307
Reunióa11 Quortas·folras, 01 l0100 horas
Local1 Solo "Ruy Barbosa"- Anexo U- Ramols621 o 716

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS -(CAR)
(7 rnernbro1)

MOB
1. Marcos Freire
2. Humberto Lucena

Auistente1 Carias Guilherme Fon1oca- Aamal676
Reuniõe11 Terças•feiras, Cu 10100haras
Local! Sola "Clovis BovilCicqua" - Anexo Jl - Ramal 623

COMPOSIÇÃO

Pro1idente1 Htnriquo de La Rocque
1•·Vlc.. Pre•idtnte* Alay1io Chaves
2•·VIc.. Pre•idente* Hugo Ramos
Suplentes
ARENA
1, Lena ir Vergas
1, Henrique de La Rocque
2. João Basco
2. Helvidio Nun11
3. Almlr Pinta
3. Jose Sarney
4. Milton Cabral
4, Alaysia Chaves
5. Bernardino Viana
5, Aderbal Juremo
6. Arnon de Mello
6. Murilo Boda ró
7. Maacyr Oolla
8. Amaral Furlon
9, Raimundo Parente
MOB
1, Cunho Urna
I. Hugo Ramas
2. Tancrodo Ne~es
2. Leite Choves
3. Dirceu Cordasa
3. Lazaro 8arboza
4, Nelson Carneiro
5. Paulo 8rouard
6, Franco Montara

COMPOSIÇÀO

Presldent111 J111t Frelr•
Vice•Prttidente1 Lózoro Barboza
Titulare•
1.
2.
3.
4.

Jene Freire
Joóa Batca
Pano• P6rto
Saldanha Cerzi
~. Aflonw Camarga
6. Murlla 8odoro
7. Benedito Ferreira

1. Itamar Franco
2. lazaro Borboza
3. Adalberto Sena
4, Mouro Benevid11

Ani1tente1 Maria Helnna Sueno BrandOo- Romal305
ReuniOe11 Quartos•feiral, (U 10100 horas
Local* Sala "Clo~l• Bevilacqua"- Anexo 11- Romol623

Suplentet
ARENA
1. Jas6 Guiomard
2, Tor5o Outra
3. Bendito Conela1
4. Moacyr Oolla

MOB
1. Henrique Santillo
2. Roberto Saturnino
3. Gilvan Racho

Asslstente1 Ranoldo Pochtco de Oliveira- Ramal 306
Reunlões1 Quintos·feirol, Os 10100 horo1
Local! Solo "Ruy Borboto"- Anexo li- Ramoit621 e 716

Titulares

COMPOSIÇÃO

Pre1id•'"te1 Mendu Cor1ale
Vice·Presldente1 Agenot Maria

COMISSÃO 00 DISTRITO FEDERAL- (COF)
( 11 membro•)

Suplentes
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Alberto Silva
3. Almlr Pinto

COMISSÀO OE ECONOMIA -(CE)
( 11 membrot)
COMPOSIÇÀO

Presldant•1 Itamar Franco
Vlce•Pretldente* Roberto Soturnino
Titularei
1. Arnon de Mello
2. Bernardino VIana
3. Jo11 Lln•
<4. Jene Freire
5. Milton Cobrai
6. Benedito Canelas
7. lulz Cavalcante
I.
2.
3.
4,

Roberto Soturnlno
Itamar Franco
Marcos Freire
Pedro Simon

Suplentet
ARENA
1, Helvldio Nunes
2. Alberto Silva
3, Benedito Ferreiro
4. VIcente Vuolo

MOB
1, Jo16 Rlcha
2. Ore1t11 Cutrclo
3. Toncredo Neve1
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Aulstente1 Daniel Reis de Souza- Ramoi67S
Reunl6111 Ouartas•feiros, tu 10130 horas
Lacol1 Sala "Ruy Borba1o" - AneKO ti - Ramais 621 e 716

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO ECULTURA- (CEC)
(9 membros)

1. Franco Montara
2. Humberto Lucena
3. Jaison Barreto

MDB
1. Nelson Carneiro
2. Marco1 Freire

Aui1tente1 Daniel Reis de Souza- Ramai67S
Reuni6es1 Ouintas·feiros, 01 II100 hora1
Locol1 Sola "Clovis Bevilocqua" - AneiCo 11 - Romol623

COMPOSIÇÃO

Prúsidente1 Joóo Colmon
Vlce·Presidente1 Jutohy Magalh611
Titulares

MDB
1. Marcai Freire
2. Gilvan Rocha

Auilfente1 Sónia Andrade Peixoto- Ramal307
Reunióe11 Quintas·feirol, 01 l0100 horas
Local1 Sala "Clovis Bevilacquo"- Anuo 11- Ramal 623

COMISSÀO DE FINANÇAS - (CF)
( 17 membro1)

1.
2.
3.
4.

Luiz Cavalcante
Milton Cabral
Alberto Silva
Arnonde Mello

1. Dirceu Carda1o
2. Itamar Franca
3. Henrique Santillo

Suplente1
ARENA
I. Affon1o Camargo
2, Jo6o Colmon
3. Jutohy MogolhO-es
MDB
1. Gilvan Rocha
2. Roberto Saturnino

Ani1tente1 Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal306
Aeuniões1 QuartOI·feirot, tu 11100 hora1
Lacol1 Ane•o "B"- Solo ao lado da Gob, da Sr. Senador
Joóo Bo~eo- Ramal ~84

COMISSÃO DE REDAÇÀO - (CR)
(S membros)

Prelidente1 Cunha Lima
Vke-Presidente1 Tancredo Neves

1. Raimundo Parente
2. Ja1e Guiomord
3. Arnon de Mella
~. Lomanto Junior
S. Affon1o Comer
6. Vic.ente Vuolo
7, Alberto Silva
8, Amoral Furlan
9, Jorge Kolume
10. Jutohy Magalhóe1
11. Teotónio Vilela
1. Cunha Lima
2. Tanc:redo Neve~
3. Roberto Soturnino
4. Ama rol Peilcata
S. Pedro Simal'l
6. Mauro Benevides

Suplentet
ARENA
1, Saldanha Oen:i
2. Mendn Canele
3. Henrique de Lo Aacque
~. Jene Freire
S. Jo11 Sorney
6. Milton Cabral

I. Lenolr Varga1
2. Helvldio Nune1
3. Jeue Freire
4. Moocyr Dallo
Henrique dela Rocque
Aloy1io Chovei

'••·

Suplente•
ARENA
I. Jutohy Magalh611
2. Raimundo Parente
3. Joóo Calmon
4. Benedito Canela•

COMISSÀO DE SAúDE - (CS)
(7 rnembrOi)
COMPOSIÇÃO

Pre1idente1 Gilvon Racho ,
Vice·Pre1idente; Henrique Santillo
Tituli:u11
1.
2.
3.
4.

lamento Junior
Almir Pinto
Alberto Silva
Jose Guiornord

1, Gilvan Racha

2. Henrique Santillo
3. Joison Barreto

Suplente1
ARENA
1. Saldanha Derzi
2. Jorge Kalume
3. Benedito Canelas
MDB
1. Jo1e Richo
2, Adalberto Sena

Aui1tente1 Carlos Guilherme Fon1eco- Ramal676
Reunióe1: Quintal•feirol, os 10J30 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa''- Ane~eo 11- Romai1621 e716

COMISSÀO DE SEGURANÇA NACIONAL -ICSN)
(7 membro1)
COMPOSIÇÀO

Titulares

L Torso Outro
2. Saldanha Cerzi
3. Mondes Canele

Suplent11
ARENA
1. João Co1mol'l
2. Muri1o Badoro
3. Jose Sarney
MDB
1, Hugo Ramal

Aui1tente1 Maria Thereza Mogalhlle1 MaMa - Romal134
Reunióe11 Quintol·feiros, as 12100 horas
Local! Sala "Ciovi1 Bevilacquo''- Anuo 11 - Ramal 623

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES -ICRE)
( 1S membros)

Pre1id1nt111 Jorge Kolume
Vlce-Presidente: Mauro Benevide1
Titularei
I.
2.
3.
4,

Jorge Kalume
luiz Cavalcante
Murilo Sadaro
Benedito Ferreira

1. Mouro Bene... idel
2, Agenor Mario
3. Hugo Ramos

Suplent111
ARENA
1. Raimundo Parenle
2. Amoral furlon
3. Jo1e Guiomord
MDB
1. Cunha Lima
2. Joison Barreto

Ani1tente1 Corlo1 Guilherme Fon1eca- Ramal 676
Reuni6111 QuartOI•feirol, à1 9J30 haro1
Local1 Sala "Ruy Barbosa"- Ane•o 11- Ramois621e716

COMPOSIÇÃO
Pre~idento1 Tono Outra
1•·VIce·Pre1idente1 Saldanha Oerzi
2•.VIce·Presidente1 lamento Junlor

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS)
(9 membros)

Titularei

Anistente1 Antónia Carlo1 de Nogueira- Ramai67S
Reuni6e1: QuartOI•feiral, 01 11100 hora1
locaiJ Sola "Ruy Borbota"- Ane•o 11- Rarnoi• 621 e 716

Pre1idente1 Dirceu Carda1o
Vice·Presidente1 Adalberto Sena

Auistente1 António Carlos de Nogueira - Ramai67S
Reunlóes; Quintol·feiral, à1 9130 hora1
Local1 Sala "Ciovi1 Bevilocqua"- AniiCo 11 - Ramal 623

COMPOSIÇÃO
Pre1idente1 Helvldio Nunes
Vice·Presldente1 Lenolr V:.rga1

Jot~Richa

COMPOSIÇÀO

1. Dirceu Cordo10
2. Adalberto Sena
MDB
1. Paulo Bronard
2. Mortal Freire
3. Lozoro Barbozo
~. Jo1e Rlcho

MDB
1, Morco1 Freire
2. Moura Benevide1
3. Leite Cho~es

Amoral Pei•oto
Tancredo Neves

Pnnidenle1 Arnon de Mello
Vice·Presidente1 Alberto Silva

COMPOSIÇÀO

Titularrn

Paulo Brouord
Nel1on Carneiro
llamar Franco

COMPOSIÇÃO

Titulares

\, Adolberta Sena
2. Evelasia Vieira
3. Franco Montara

1.
2.
3.
4.
S.
6.

1067

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

Suplentes
ARENA
1. Joselin1
2. Arnon de Mello
3. Jorge Kolume
4, Pedro Pedrouian

1. Jo6o Colmon
2. Torso Outro
J, Jutahy Magalhóet
~. Alovsio Chove1
S. Aderbal Juremo
6. Jose Sarney

Sáhlldo 21

Titularei
1,
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9,

Tar~o

Outro
Bernardino Viana
Saldanha Deni
tomanto Junior
Mondo1 Canele
Teotónio Vilela
Almlr Pinto
lenoir Vorgo1
Jo111 Sornoy

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC)
(7 membro1)

Suplente~

ARENA
1. Aloy1IO Chovei
2. Aderbol Juremo
3. Pedro Pedroulon
,., Henrique de la Racque
S. Jo1e Gulomard
6. luiz Cavalcante

COMPOSIÇÃO

Prnidente: Evondra CaHeiro
ViC11•Preddente1 Humberto Lucena
Titularei
1.
2.
3.
4,

Suplente\
ARENA
Raimundo Parente
1. Alfon1o Camargo
Henrique de la Rocque
2. Pedro Pedronion
Bernardino Viana
3. Aderbal Juremo
Alberto Silvo
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MDB
1. Or11te1 Querela
2. Evelculo Vieira

1, Evandro Carreira
2. Humberto Lucena

III

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECII\IS
E DE INQUERITO

Suplentu

Titularei

Abril de 1979

ARENA

3. Lozoro Borbota

1, Pano• P6rto

ComluOe1 Tempororio1

1. Benedito Ferreira
2. Vicente Vuolo

2. Lomonto JLinior

Aui 1tente 1 Sónio Andrade Pehcoto- Romal307

3. Pedro Padrouion

3. Alberto Silva

Reuni0111 Quinlal·feiral, 01 9c30 horOI
Locot 1 Sala "Ruy Borbo•a"- Ano~to li- Remai• 621 e 716

ol. Affon10 Comorgo

Chofcu Ruth de Souza Co1tro

Locolc Ane11o ll- T•rreo
Telefonei 22.5·B!i0.5- Ramol303
1) CominOu Tompororlo• paro Projeto• do Congreuo Na·

MDB
1, Leite Chove~
2, Agenor Mario

1. EYondro Carreira
2. lozaro Borbo1o
3. Ore1111 Quercio

COMISSÀO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS POBLICAS -(CT)
(7 membros)

cianol
2) CominOes Temperaria• para Apr.ciaçOa de Velas
3) CamluOes Espeelab e delnqwtrila, e
4) CamiuOa Mlsla da Projeta de Lei Orçamentcirla (art. 90
da Regimenla Comum).

COMPOSIÇÀO

Anistenle1 Ronaldo Pacheco de Oli'lelra - Ramal306
Reuni6es1 Terças·feira1, (n l0100 horas
Locol1 Sala "Ruy Barbo•a"- Ane~to 11- Ramais 621 e 716

Pre1ldenle1 Benedito Ferreira
Vice-Pre1idenle1 Vicente Vualo

SERVIÇO DE CO:USSÕES

Anistenles de Cami1s6111 Haraldo Pereira Fernande1 - Ro·
mal6741 Alfeu de Oli'lllira- Romai674J Cleide Maria B. F.
Cru: - Ramal 5981 Mauro Lope1 de Sa - Ramal 3101 Lei la
Lei11as Ferro Casto- Ramai31A.

0 L:íl.:·~\~:r:;::TES

llOR.f..RIO D1\S REUtliÕES DAS CO:.IlSSÕI::.S PCIC·!IINENTES DO SI::rJADO FCCERI\L

P,\R.\

HO!'.i'.•S

TERÇA
c.T.

10:00
C.I\.R.
HOMS
. 09:30

QUI\RTI\
c.s.N.

c.c.J.

1\.SSIS'ri::NTE

HUY Ul\RflOSll
R;unais-621 c 7t6

RONALOO

CLOVIS BEVILf,CQUI\
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------CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 19, da Constituição, e eu,
Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N9002, DE 1979
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.641, de 7-12-78, que "altera a legislação do
Imposto de Renda das pessoas tisicas".
Artigo único. 1:. aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.641, de 7-12-78, que "altera a legislação do
Imposto de Renda das pessoas físicas".
Senado Federal, 23 de abril de 1979.- Senador Luiz Viana, Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 44• SESSÃO, EM 23 DE ABRIL DE 1979

de 25 de maio de 1971, que institui o Programa de Assistência ao
Trabalhador Rural.
I. l-ABERTURA
-Projeto de Lei da Câmara n• 58/78 (n• 1.675-C/15, na
Casa
de origem), que altera a redução do artigo 40, item lll, da
1.2- EXPEDIENTE
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil).
1.2.1- Pareceres
-Projeto de Lei da Câmara n• 14/77 (no 361-B/75, na Casa de origem), que altera a redação do art. 706 do Código de
Referenles às seguintes matérias:
Processo Civil.
- Projeto de Lei du Cümuru no 97/76 (no 2.174-A/76, na
-Projeto de Lei da Câmara n• 122/77 (n• 1.912-B/74, na
Casa de origem), que altera dispositivos da Lei n' 5.692, de li de Casa de origem), que altera a redução da alínea "d" do inciso 1 do
agosto de 1971, que lixa Diretrizes e Bases para o Ensino de Io e urtigo 40 da Lei no 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que regula u
liberdade de manifestaçiio do pensamento e da informação.
2' Graus.
-Projeto de Lei da Câmara no 15/77 (no 741-D/77. na Ca-Projeto de Lei do Senado no 314/76, que legitima a
Procuradoria Geral da República pura requerer, pernnte o Supre· sa de origem), que acresce a alínea "j" ao artigo 3• da Ld
mo Tribunal Federal, a sustaçiio de efeitos das decisões que no 4.898, de 9 de dezembro de 1965, que regula o direito de reprc·
menciona.
scntução c o processo de responsabilidade administrativa civil o
-Projeto de Lei do Senado no 16/79, que estabelece limite penal, nos casos de abuso de autoridade.
mdximo pura a taxa de correçi\o monctdriu cm financiamentos de
-Projeto de Lei da Câmara n• 66/78 (no 1.582-B/75, nu
casa própria, quando o mutuârio tiver renda mensal igual ou in- origem), que altera a redaçi\o do art. 353 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de
ferior u seis suldrios minimos.
-Projeto de Lei do Senado no 285/78, que altera u destina- maio de 1943,
ção da Taxa Judiciária, em favor da construção do edifício-sede
-Projeto de Lei da Câmarn no 50/77 (n• 2.621-B/76, nu
du Ordem dos Advogados do Brasil- Seçào do Distrito Federal. Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao artigo 4' du Lei
-Projeto de Lei do Senado n• 278/78-Complementur que n' 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece normas paru a
ultern a redaçuo do caput do art, 4' du Lei Complementar no li, conc~ssào de t\ssistêncinjudiciária nos necessitudos.
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-Projeto de Lei da Câmara n• 144/78 (n• 4.696-C/78, na
Casa de origem), que altera dispositivos da Lei n• 4.769, de 9 de
setembro de 1965, que dispõe sobre o exercício da profissão de
Técnico de Administração.
_:-Projeto de Lei da Câmara n• 112/78 (n• 3.373·Cf77, na
Casa de origem), que introduz alteração nu legislação pertinente
à Zona Franca de Manaus.
-Projeto de Lei do Senado n• 347/78, que dá nova redução
ao art. 51 da Lei Orgânica dos Partidos Políticos. (Redução linal).
-Requerimento SfN, de 1978, do Sr. Senador Dirceu
Cardoso, requerendo, nos termos do artigo 239, inciso I, letra
"a", do Regimento Interno, sejam solicitadas informações ao Po·
der Executivo, atinentes a imóveis retomados ou adjudicados,
por inadimplência dos mutuários, através do Sistema Financeiro
da Habitação ou de Hipoteca.
-Projeto de Lei da Câmara n• 13/77. que acrescentu parágrafo único ao artigo 8• da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de
1966 (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).
1.2.2- Requerimentos
- N•s 105 e 106/79, de desarquivamcnto de projetas de lei
do Senado que especificam.
1.2.3 - Oficio
-Do Sr. Vicc-Prcsidente da Fundação das Pioneiras So·
ciais, encaminhando ao Senado cópia da Tomada de Contas
daquela Fundação do exercício de 1978.

1.4- MATf:RIA APRECIADA APÚS A ORDEM DO
DIA
-Redução linul do Projeto de Resolução n• II /79, constan·
te do item 2 da Ordem do Dia da presente sessão. Aprovada·, nos
termos do Requerimento n• 107 j79. À promulgação.
1.5- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA

SENADOR GASTÃO MULLER- Situação dos garimpei·
ros do Estado de Mato Grosso diante da ação monopolistica das
multinacionais.
SENADOR HUMBERTO LUCENA - Inclusão, no texto
do projeto governamental de revisão da Consolidação das Leis
do Trabalho, a ser encaminhado ao Congresso, de dispositivo
que assegure, aos que fazem jus ao adicional de insalubridade, o
cálculo percentual sobre o salário efetivnmente percebido pelo
empregado.
SENADOR ALMIR PINTO- Documento da Associação
Comercial do Ceará, remetido no Sr. Ministro da Fazenda, defendendo o recxame de decisão adotada pelo Conselho Monetá·
rio Nacional, extinguindo, gradualmente, as alíquotas·prêmio
das exportações brasileiras.
SENADOR MURILO BADARO- Movimento denagrado
na Capital Federal, em que professores da rede aliciai de ensino
reivindicam melhoria salarial. Convocação da Comissão do
Distrito Federal para participar ativamentc dos entendimentos
entre autoridades governamentais c representantes dos professores a lim de buscar uma solução àquela reivindicação.
SENADOR LÁZARO BARBOZA
Convocação
extraordinária da Comissão do Distrito Federal para tratar do
assunto objcto do discurso do Sr. Murilo Badaró.

1.2.4- Discursos do Expediente

SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Pronunciamento
SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE-Solenidades feito pelo Sr. Ministro do Interior, em reunião do Conselho Delirealizadas em Brasília, por ocasião do transcurso do aniversário berativo da SUDAM. ocorrida em 19 do corrente, estabelecendo
de sua fundação. Posição da Magistratura Nacional em favor do as diretrizcs gerais da política de desenvolvimento do novo Goadiamento da execução da Lei da Magistratura, para melhor verno para a Amazónia.
reexame da matéria.
SENADOR MAURO BENEV/DES- Apelo ao Ministro
da Educação e ao Diretor-Gerul do DASP, sobre pleito de pro·
SENADOR HENRIQUE SANTILLO- A convocação de fessores dos cursos de extensão do Centro de Humanidade da
uma Assembléia Nacional Constituinte como forma capuz de pro· Universidade Federal do Ceará.
piciar a conciliação nacional. Apelo em favor dos professores do
1.6- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA
Distrito Federal que se encontram em greve.
-Convocação de sessão do Congresso Nacional a realizarSENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Necrológio do Sr. se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.
João Gonçalves de Souza.
1.7- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXI·
SENADOR LEITE CHAVES - Considerações sobre os MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
movimentos grevistas de caráter reivindicatório que ocorrem no
2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANPaís. Sugestão uo Governo Federal no sentido da concessão de TERIOR
um abono de emergência às categorias assalariadas de baixa ren·
-Do Sr. Senador Leite Chaves, proferido na sessão de
da.
20-4-79.
1.3- ORDEM DO DIA
-Do Sr. Senador Mouro Bcnevides, proferido na sessão de
20 ' 4' 79 ·
-Requerimento n• 90/79, de autoria do Sr. Gabriel
Hermes, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n• 145/78, do Sr. Senador Jurbns Passarinho, que altera
os arts. 80 e 81 da Lei n• 5.988, de 14 de dezembro de 1973, e dá
outras providôncius. Aprovado.

3- ATO DO PRESIDENTE
- N• lO, de 1979.
4- o\ TAS DE COMISSOES

- Projeto de Resolução no li /79, que autoriza a PrcfeituS- MESA DIRETORA
ru Municipal de Osusco (SP), u clevur em Cr$ 165.171.734,00
6- LIDERES E VICE·LIDERES DF.I'ARTIDOS
(cento c sessenta c cinco milhões, cento e setenta c um mil, setecentos c trinta c quatro cruzeiros), o montante de sua dívida
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PEIIMANEN1:vusolidada intcrnu. Aprondo, A Comissão de Rcduçiio.
TES.
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ATA DA 441;1 SESSÃO, EM 23 DE ABRIL DE 1979
1\1 Sessão Legislativa Ordinária, da 9~;~ Legislatura
PRESIDENCIA DOS SRS. LUIZ VIANA E NILO COELHO
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:

Adalberto Sena - Jorge Kalume - Raimundo Parente Alexandre Costa -José Sarney - Helvídio Nunes- Almir Pinto
-Cunha Lima - Marcos Freire- Nilo Coelho - Luiz Cavalcante - Lourival Baptista - Passos Porto - Jutahy Magalhães Luiz Viana- Moacyr Dalla- Itamar Franco- Benedito Ferreira
-Henrique Santillo- Lâzaro Barboza- Gastão MUller- Vicente Vuolo- Mendes Canale- Affonso Camargo- Leite ChavesLenoir Vargas- Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A lista de presença
·usa o comparecimento de 27 Srs. Senadores. Havendo número
Jimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. !•-Secretário procederá à leitura do Expediente.

E lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER N• 84, DE 1979
Da Comissão de Educação e Cultura, sobre o Projeto de
Lei <la Càlllal'a :n.• 97, de 1976 (n.• 2.174-A, de 1976, na
Casa de origem), que "altera dispositivos da Lei n.0 5.692,
de 11 de agosto de ,1971, que lixa Diretrizes e Bases para o
Ensino de 1.0 e 2.0 Graus".
Relator: Senader Aderbal Jurema
A proposição sob nnállse visa a proceder diversas alterações
cm dispositivos da Lei n.• 5.602, de 11 de agosto de 1971, que !lxa
Dirctrlzes e Bases para o Ensino de 1.0 e 2.0,Graus.
2. Embora seja de reconhecer-se o valor do trabalho pela
seriednde com que foram encarndos aspectos de real importância
pnm a c~ucação brasileira, não deve a lniclatlva prosperar. Alguns
n.spcctos da medida preconizada são merecedores de n.náltse mais
percuclcnte, qunls sejam:
2.1 No que concerne à. competência dos Conselhos Federal e
Estaduais de Educação é oportuno snllcntnr-se QUe nos artigos 2.0
•: .•, 12 e 14 do projeto há supressão de suas atribuições ou trnnsrerêncla das mesmas para o Mlnlstérlo da Educação c Cultura e
para ns Secretarias de Educação.
· 2.2 Quando da criação dos Conselhos Federal c Estndunls de
Educação cm 1961, pela Lei n.o 4.024/61, uma das grandes metas
dos legisladores foi n descentralização do ensino, tão bem firmada
no nrt. B.• da Lei: "O Conselho Federal de Educação scró. constituido por 24 membros, nomeados pelo Presidente ria República por
:w!ls anos. dentre pessoas de notório saber e cxpei·lência em matéria de educnçii.o''. No parágrafo 5.0 do mesmo urtigo diz: 11As funções de Conselheiro silo consideradas de rclevnnte interesse nacionnl, e o seu exerciclo tem prioridade sobre o de quaisquer cargos
públ!cos de que sejam Titulares os Conselheiros ... " Isto vem no
encontro da diversi!icn.çüo do ensino nas regiões brasileiras. Os
cctucndores das diversas Unidades Federndns, trazendo o conhecimento dn sua rcnUdndc educacional c soclnl, fazem com que n divcrstdndc seja trnns!ormnda numa unidade de rcnl valor pnrn
o ensino brnsllclro.
2. 3 Os Conselhos de Educnçüo sflo centros irradiadoreS da
!Uosotln c dn politlcn cducaclonnls do pais. Eles cqunclonnm essa
!lloso!ln c cssn politica atrnvês de pareceres, normas, resoluções
P pronunciamentos,
São órgãos normativos, consultivos c de npolo il. nçflo cducntlvn do Ministério e dns Sccretnrlns. o esvaziamento ou n extinção
dns suas ntrlbuiçõcs, allj nndo-os das !lnnliclndcs pnrn ns quais !ornm criados, vlrin privar o.s slstcmns de enslno dn açfw nornmtiva
pcln qun.I pnutam seu clcscmpenho.
3. Qunnto Us normas parn n clnboraçf1o ele curriculos, impõe~
:;c sullcntar que n implnntnçüo de um slstcmn. dcsccntrnllzado de
'Hino, nrtlculndo por um conJunto de dlretrlzcs cm niVí'l r:;ta-

dual, reflete umo. politica de educação que se basela na divisão de
atribuições entre a União c as Unidades Federadas. Em termos de
curriculo, atribuiu-se no nivel federal a .indicação das mntértns
"relativas no Núcleo Comum dc!lnlndo-lhcs os objctlvos e a nmplltudc".
~.I O que se propõe no projeto é que, para cada série e matéria, sejam rixados objctlvos especl!lcos em nlvcl federal. Não
toram seguidos "os princípios de !lex!b1Jldade, variedade e ntunllzo.çiio de soluções que, considerando a dependência entre o sistema.
e a realidade social que o abrange, deve satisfazer as especiticidadcs e n. transitoriedade do melo", como ressaltado no Parecer n.o
4.833175 do Conselho Federal de Educação.
3.2 Como se sabe, objetivos eSpecificas de eilsino com vistas
à maior clareza e entendimento, são definidos em termos de comportamentos que o aluno deve evidenciar ao final de uma seqüêncla de ensino - no caso, uma série. Caberia, então, ao Ministério lixar os comportnmentos que o aluno de cada escola do
Brasil deveria apresentar, matéria por mntérin, no final da respectiva série - o que significa que os alunos teriam de demonstrar
o mesmo desempenho, fossem quais tossem as condições de sua
aprendizagem em escolas de um só professor, ou com professor~5
leigos, ou carentes de recursos, ou nos grandes colégios das cidades, onde professores têm cursos superiores e de especialização
ou em pequenas escolas da zono. rural - isto sem !alar em outros
!atares tntcrvcnlentes da nprendizngem cuja varlab111dade é tlugrnnte.
3.3. Impõe-se uma pergunta: que nível de desempenho sena r
mlnimo? Seria definido tomando como referência os alunos de
menores condições próprias e ambientais? Isto llmltaria a totalidade das crianças e adolescentes brasileiros ao nivel dos menos
fo.vorectdos. Fixar-se ..la como nível de desempenho, para todos,
aquele que estaria no alcance dos alunos que contam com melhores condições? Isso virln negar ao aluno o direito de crescer dentro das suas potenclal!dades, ellmlnnndo da escola pela reprovação aqueles de quem se exige mais do que aquilo que podem dar.

Cada um crestes comportamentos rigidamente de!lnldos pelo IIIEC
a partir dessa nova proposição, seria de !ato lmpresclndive!' para
o desempenho do cidadão brasllelro?
3.4 Entre o currículo e o melo deve haver uma dinâmica; con..
figurado o currículo como um sistema aberto que se reallmenta
no ambiente n que deve servir c onde o aluno necessita realizar-se,
onde irá trabalhar e exercer sua cidadania, como é objctivo do ensino cm nosso Pnís.
3. 5 O conhecimento do. situação c das condtções dns suas rer;ICes, n. vivlmcla do context~ em !unção do qual .se elabora um
eurriculo, a proximidade da escola, é que asseguram aos plnnejndores nos Estados, "eondlçõcs necessil.rias para que possam propor
currículos cxeqüiveis c coerentes com os recursos e o meio cm ,que
estão sendo pastos em ação. São equipes que, em cada Secretario.
de Educação, trabalham, estudam. e orientam os professores dos
heus sistemas de ensino, crescendo profissionalmente, em função
de recursos humanos que não podem ser desestimulados num momento cm que tanto se precisa deles. l!: importnnte con!inr nos
técnicos, apoifl~los c dar-lhes condições de desenvolvimento. Não
convlrln atro!lnr-lhcs n capucldndc julgando que só poderão contribuir para o. melhoria do ensino cm seus Estados se para isso
receberem do Ministério, cm detalhes, a Ustn do que seus alunos
devem realizar.
3.6 Atlrma-sc, n~ justl!lcntlvn do projeto, que não se quer
voltar no sistema de 11 pacote de conhecimentos entregue tgual todo nno a cndn nluno" mns propõe-se n !lxnçüo de comportamentos
pndt'ócs, elaborados por órgãos responsáveis do Ministério dn Educação. Descjn-se, nlndn que "todos os nhmos tenham o direito n
um mínimo de Informações, e que professores tenham alguma
orll'ntaç[\0 c!ctlvn pnrn seus planos de nuln". Mas isso jó. ó prescn.
temente nsscgurndo cm cndn unidade dn Federação que possui sun
proposta cnrrlculnr elnborndn e grndativnmente di!undldn, apllcadn, nvallncln c reformulada.
3. 7 Com rcfcrCncln U. sclcçüo de conteúdo, tanto esta como
a tlt'flnlçf;o dos objct1vos específicos sflo feitos n nível estadual, a
que pennlte umn lntr~t·nçfiO que, certt\mcntc, se pcrdcrln com n
dt•.smtlcnl:-~~·üo Jlroposta. Esxn mocllflcaçfw virlll retirar dus unida~
dt•s dn F'edt•ra<;üo o dirt•lt.o de l'CXJlOmlel' nos r~rancles objl,Uvos do
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C'n~lno

na sua medida. Se lhes for

exl~ldo

demais, Isso terá como

rt·sultaào um entrave o..lncla malar no fluxo do alunado, aumcntfLllc!o os patamares de rctcnçüo no nível de cndn série; se de menos,

suscltnr-sc-:1. a soncgr~çüo do empenho por melhores resultados.
E cncon trnr, em plano nfnstndo das áreas de cxccuçüo, um "mínimo hipotCtlco que seria n medida justa pnrn tantas dcslguuldnclcs", nüo parece vlãvcl.
3.8 Analisadas globnlmcntc, as normas sugeridas para n prcpnraçüo de currículos no parágrafo 1.0 do nrt. 4.0 do projeto cm

I

pauta nüo parecem consistf'ntr.s l.'m termos dn ortcntaçüo ndotadn, variando da centr:~.llznçüo do inciso I ("0 :r-.tlnlstérlo da Educnr;fw c Cultura fixará ... ", à. descentraliznção absolutn do inciso
IV lOs estnbelcclmcnto:i podP.ráo acrescentar ... sem necessidade
de consulto. a qualquer órgão do sistcmn ... )"c do V (" ... distribuindo o conteúdo fixado ... cm ntlvidadcs, áreas de estudo ou
disciplinas, conforme lhes pareça mo.is conveniente'') c novamente ii. centralização do VI (" ... devendo manter permanente fiscalização ... 11 ).
3.9 Ensino c aprendizagem são processos que se completam,
e só se rcallznm através da interaçüo profcs:;or-aluno-mcio ambiente. Os planos curriculares - como os programas - sáo simples Instrumentos. Não hi curriculo que veicule um bom ensino se
não for bem manejado c não contar com um minimo de condições
de rcceptivldo.de. 1!: isso que se deve prover, para avnliar c concluir
com segurança.
4. Rclnt!vamcntc à. iniciação para o trabalho c proflssionnllzação, a alternativa sugerida para a p:trte de formação especial
do 2. 0 grau, tornando-a "uma preparação para o ensino superior",
fere um dos pontos mais importantes da Lei n.C' 5.692/71- a profissionalização.
4.1 "0 ensino de 1.o c 2.0 graus tem por objetivo JJroporclonar
ao educando a formação necessária no desenvolvimento de suas
potencialidades como elemento de auto-realização, qualificação
para o trabalho c preparo para o exercício consciente da cido.danlu". lgrlfo assinalado).
4.2 A urgência do preparo para um mundo técnico é uma
realidade influente nas tendências educacionais de hoje, embora
"não devn. empanar o tradicionalismo de uma educação humanís~
tlca". Entretanto, enquanto as mudanças sociais eram feitas lentamente há alguns anos atrás, hoje são as mesmas projetadas em
1
'espirais acelerrtdas".

4.3 Não se deve, por isso, permitir a. volta do dualismo: ensino sccundó.rlo para os filhos de família abastadas c ensino técnico para os outros.
4 "A vida. d-e trabalho, destino Inexorável de todo estudante,
jornal~ foi ubjcto de consideração fundam~ntal cm toda n história
da educação do Brasil. Agora, que se propoc um instrumento como
este projeto (referente ao Projeto dn Lei n.O 5.692/7U corajoso,
profundo, adequado, justo c em perfeito correlaclonn.mcz:to com os
objctlvos nacionais e com os direitos dos braslletros, nao há que
enfraquece-lo peln viabilidade de manter o que era lmpcrntlvo nbolir: o ensino vazio sem objetivos futuros e simplesmente mediador
desinteressado cntJ.c os estudos elementares c superiores" <Debates
que precederam, na Câmara dos Deputados, a homologação da Lei
n.o 5.692/71).

4. 5 Que dizer dd qunntldnde Imensa de _Jovens que, ao ~r
minar os antigos cursos cló.sslco c cientifico, nua tinham condlçocs
de ingressar no ensino superior?
4, 6 Pelos problemas aqui cnumc:ndos, c por tantos ~.utros
encontrados na sociedade bra.sllelrn, nua hó. rnzao para um salto
atrás" visando a. recolocar aqullo que se constituiu durante tanto
tempo' cm um !mpnssc para nossn sistemático educacional.
5. Com refcréncla. il. formação cspcclnl nos curriculos de 1.0
grau, o parágrafo 2.a do art. 5.0 da Lei n. 0 5.602/71, diz que "a. parte de formnçüo especial do curriculo terá. o objctlvo de sondagem
de aptidões 'c lnlclaçúo pn.ra o trabalho, no ensino de 1.0 grau
e de hnbllltnçüo profissional, no ensino de 2,0 gro.u". O projeto cm
exame propõe a rcdnção seguinte: "a parte de for!,llnçü.o cspeciitl
dos currículos procuraró. fnzcr sondagem de aptldoes e lnlclnçuo
pn:a o trabalho, no ensino de 1.0 grau, c habilitação protlsslonal
ou preparação para o ensino superior, no ensino de 2.0 grau".
5.1 Comcntou~sc anteriormente o aspecto rctcrentc no 2.0
grnu. Passa~se ngora il. modlficnçúo sugerida. para o to grau, ou
seja, troca de "tcró. o objeUvo de" por "procurará fazer".
~ondn~cm dn aptidões constitui-se nn "lnvcstlgaçü.o c lcvnn~
tanumto do conjunto de qualidades pcssonls que determinam as
condições do individuo para o desempenho de uma tnrcrn, ntrnvé~:~
de tt~cnlcas cspcclnllzndns, dentro de um cspirlt.o ctentirtco de trnbniho". A sondagem de npttdücs pode dt~scnvolvcr-Hc no longo de

toclo o 1.0 grau, dando ao aluno melhor conhecimento de suns concJl•·õcs pessoais. A observação do nluno, cm todas n.s situações de
aprendizagem proporcionadas pela escola, possibllltari malar pre~
clsüo na obtenção de dados rcfcrer.tes às hnbtudndcs, Interesses c
necessidades que ele possui. Porém, se a. Lei n. 0 5.692171 enfatiza
a parte de formação cspeclnl relativamente à. sondagem, isto C. por~
que essa pnrtc do curriculo possibilita n observação do desempenho
do aluno cm tarefas que favorecem n demonstração de determia
:~nelas lmbilldnclcs c Interesses, A formulação original da Lei n. 0
5. 00!!171, ou seja, •·Terá o objctlvo de", parece mais adequada do
que a proposlçflO cm pauta, pois fixa um objctlvo a ser alcançado
e não uma posslb111do.de.
5.2 Na realidade, a formação especial tem um objctivo de~
flnldo, que fica claro no texto lcg:nl. A altcrnçüo niio se viabll1za,
assim, como a melhor indichda.
Sobre o mesmo assunto (formação especial) ó proposta a Jn~
serçfw do seguinte parágrafo: .. Na escola de 1. 0 grau; o aluno
não podcrã ser reprovado na parte de formn.ção Cspccia.l".
Vale assinalar que a Lei n.O 5.602/71, nem uma só vez usmt
essa term!nolo~r!a:- reprovado-. Dai a dcsneccs:i!dade de inser~
~·ües dessa natureza.
5.3 O Importante é fixar o espírito da lei, que C sonda~cm de
aptidões. c inicinçúo para o trabalho legados it. formaçüo espccb.l
Nao se ve ncccssldndc de alternr o texto da. lei sem que exista rn.züc
forte que justifique a mudn.nça.
G. Quanto õ. Instituição da orientação educacional a Lei n. 11
5.602171, cm seu art. 10, que o projeto suprime, diz: "Ser:i instituída obrigatoriamente a Orientação Educacional, Incluindo ncon-

sclhnmento vocacional, cm cooperação com os professores, a família e n. comunidade".
6.1 "Em todas as reformas parciais ou globais que se renll~
zarnm no sistema cducn.clonnl de nosso pais a partir de 104<) a
Orientaçio Educacional esteve presente, quer' se tratasse dn. c;Íar:io de classes experimentais, ginásios orientados para o trabalho
e vocac!onais ou da transformação ela escola de sistema fechado,
cm escolas de sistema aberto nos pais, à comunidade c üs cxpedl:ncias novas cm educação". (Faria, Hlldn, DOEP, Boletim de
Orientação 1. 0 , 2, junho de 1972).
6.2 ALUalmcntc, quando a escola deixa de ser simplesmente
acadêmico. c "corredor para a Universidade", abrlndoase cm dlre~
ç()es piOfisslonnis mais variadas, os alunos se defrontam com problemas de opçüo para os quais nem todos estão prcparnclos. Some~
se a isso o número crescente de estudantes das mais diversas condiçCcs sóclo·cconômtcas, e ainda aqueles que não têm recursos pa~
ra uma longa escolarização, nccessitp.ndo exercer logo uma proa
fissüo, e os estudantes que estão na escola cm atendimento a in!>J~·~Lncin da família, sem que eles mesmos tenham interesse ou
l::otlvaçrto. Esses aspectos são geradores de problemas de inaclap~
ta~~i!o que os conduzem a fracassos, reprovações c deslst&ncias,
0.3 O Orientn.clor Educacional colocou-s-e como cclucndor participante, colaborando com a escola no plnncjumcnto e clcsenvolvimento das rttlvldades p~·or.trnmar\ns para oferecer opmtunidadc.s no
aluno de descobrir, expcrimcntnr c desenvolver potcncia!ida~cs. A
Orientação, porém, compreende muitos outros aspectos alcm ela
nutodcscobertn c da escolha de uma profissão. São seus objetlvos
.o desenvolvimento da rcsponsab1Udade, respeito, comprecnsilo c
outras qunlldndes que demonstram uma correta formaçfto psicosocial do ser humano c que são também objct1vos de toda n cducnção.
6.4 Diz o art. 1.0 do Decreto n.o 72.846, de 26 de dezembro
de 1908, que rcHulnmentn n Lei n. 0 5.504, de 21 de dezembro de
1008, c que provê sobre o excrcicio dn profissão de Orlcntndor
Educncionnl:
"Constitui o objeto da Orlcntaçüo Educaclonnl n ns:iistêncln no educando, lndiv!dunlmentc ou cm grupo, no flm'lito
do ensino de 1.0 c 2. 0 graus, visando no desenvolvimento
lntc~rnl c harmonioso de sua personalidade, ordenando e
Integrando os elementos que exercem 1nfluêncla cm sua
formação c preparando-o para o cxerciclo dns opções
bú.slcns."
o. 5 A Secrctnrln de Cul turn elo Estudo do Rio Ornnclc do
Sul nssim deflne a posição da Orientnçüo Educacional no seu sis~
t.cma de ensino:
"Con:ildcrnndo que os objctivos da Orlentru;íio Educacional
se ldcntlficnm com os principias. c flnnlldades ela Educaçüo, J sl~nl!flcat!vo que se definn, cspccltlcamcutc, n po:>l~
r:üo dn Orlcntaçüo Educacional, como um do.'> clcmenl.u:i
de lntcgraçüo d11s demais tarefas educacionais, funcionando no núcleo do processo cclucaclonal". "O Sci'Vi~·u clt•
Orl~~ntaçiw Educncionn.l ... no ilmbito da eseola
visa
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promover harmonia c corrigir dc5aj U:itc entre c5r.ola, aluno
:l. A mat~rla foi incorporada ao texto da Constltulç:üo Fc~
e nçofessor, oferecendo ao alunado o apoia indlspensúvel deral, pela Emenda Constitucional n, 0 7, de 13~4-77, que acrescenpara que alcance sua autoMrenllznçüo, bem como receba tou ao :trt. lltl, entre· outras, a alínea "O":
auxilias necessários ao desenvolvimento de sua vida csM
"Art. ll!.l. Compete no Supremo Tribunal Federal:
colar, ajustado its oportunidades oferecida:-; pela própria
t~scoln. A r.scola não pode prescindir dumn. açüo Integrada
I - processar e julgar originariamente;
de recursos humanos c cientificas que possibilite no eduM
cando sua autodcscoberta c sua autodireção."
o) as cau:ms proccssnda.'i perante quaisquer juizos ou
Tribunais, cuja avocação deferir. n pedido do Procurador6 6 Assim, o Orientador Educacional é visto como um eduGeral da RepUblica, quando decorrer imediato perigo de
cado!' quL•, alúm de atentar para os objctivos cspcciflcos de cada
~rave Jcs;io ü ordem, a saúde, à segurança ou a.s finança.'!
~rau ele t·nsino, visa no desenvolvimento global do aluno. "A Oricnpúblicas. para que .~c .sm.'Pendam as C'fcltos de decisão protaçfto Educacional, cm última lnstúncin, busca uma harmonia
ferida c para que o conhecimento Integral d~ lide lhe seja
entre as aptlclües lncllviclunls do cidadão c as necessidades dn sodevolvido:"
·
cll·dade. Isto implica cm que cada aluno csejn consciente daqullo
qllP (· capaz de fazer, f,'Tnças a uma avallação continua de seus
·1. Comparando-se os textos, perce\)e-se que, pelo projeto, o
conh1•clmentos c aptidões". 1Documentatlon ct lnformntion Peda- Pror:urador Geral po<lerú requerer apenas se suspendam D."i deltas
~·.ur..:lqllt'S. Grnr'·vr, Burcau Internntlonal d'Educnclon, Unesco, 1071, de decisfw, quando verificados os prc.ssupm;tos Indicados, ate o
n.o IB01. A Orlcntaçüo Educacional (.o nccer..súrla, tanto nessa ava- julg-amento deOnltlvo da causa. Nada mais que a suspensão dos
Jiac,·fm como nn auto-nvnliaç:J.o, a fim de auxiliar o aluna "n co- t~feltos da decJ.;üo. O jul~nmento da causn. é do juiz ou tribunal QU'-'
nllccer suas posslbllldo.dt"'s c limitações, lcvnncto~o à n.celtnçüo de hDLIVf'l' p•uff'rido a decis[to, O julgamento definitivo só che~arâ
si !1H''>ll10 c elo outro, preparando-o para situações de vida que o ao Supremo Tribunal FcdC'ral através de recurso extrnordln:irlo,
.'>e couber. na hipótese. Pela Emenda n.O 7, o Procurador-Geral pode
conduzem ü rcalizac:ão pessoal" !SEC - RSl.
pe<:lr ao Pretória Excelso a avocaçãa do feito, nas hipóteses pre7. Conclui-sr, ele tal farmn., que na neompanhar o progresso ';ista:;, pura que se suspendam os efeitos da dcclsào c, - mal:i
da·; cil·nclns humanas, o ensino brnslleiro vai se pautando par uma ainda -, para que o conheclm('nto Integral da lide lhe seja dcvolorli;!ltaC,'üo atuallznda, fundamentada clcntiflcnmente e afinada à ·vldo. Multo mais ampla e completa é a providência estabelecida
n1l'ciida em que e posta em prática. A Lei n. 0 5.602/71 é a instru- no novo texto constitucional, sempre que ocorrer Imediato pcrig:o
mento que permite à escola responder coerentemente à época de grave Jesfto à ordem, a .saúde, à. segurança ou flnançn,s púa tua!. Que cm sua apllcaçüo surgissem problemas era de se esperar, b!IC"-'.
pois l.'iso f:~z parte de qualquer processo renovador; mas a eestng5. O projeto quis evitar nova regra constitucional. mas esta
nac:üo e o retrocesso comportam riscos maiores.
reio, ~cm as restrições daquele.
7. 1 No momento em que a Administração Federal aplica seus
6. Ante o exposta, o parecer é pelo. rej.elçüo da projeto.
recursos financeiros na nsslstênclo. às Universidades para que possam gradatlva c proC"ressivamente aplicar a reforma, implemenS:1.Ja das Comissões, 18 ctC abr11 de 1979. - Henrique de La
tando ntivldndcs de pln.ncjamcnto c avaliação curricular, Implan- Rocque, Presidente -- llei\'Ídio Nunes, Relator - Nelson Carneiro
tando modelas de supervisão capazes de ativar o processa de en- - :\lurilo Badaró - Bernardino ,Viana - )1oac~rr Dalln - t\dersino· quando apenas se começa a slstcmattznr a orientação cdu- bal 'Jure ma.- Almir Pinto.
cnclonal cm al~uns Estados; quando ainda não se colheram os
PARECER :-;o 86, DE 1979
nrlmclros Indicadores pura nvnllnçãa objetivo. dos resultados da
lmPl;mtação dn Lei n. 0 5.602171: c considerando que, através do
Da
Comissão
de Constituição e Justiça, sobre o Projeto
:~~Jnlstf'·rlo da Eclucnção c Cultura, das Secretarias c das Conscde Lei do Senado n.0 16, de 1979, que 41 estabelece limite
HlOs c!P Educação e possível aplicar mecanismos de reajuste c
máximo para a taxa. de correçã.o monetária. em financiacorrcr;ão :-~cm que para isso seja necessário alterar a texto legal,
mentos de casa própria., quando o mutuã.rio tiver renda
:.rho que as modificações apresentadas na projeta não concorrem
mensal igual ou inferior a seis salários mínimos".
i;arn a melhor execução da lei. Antes podem causar perplexidades
no educador que nlnda está nn fns~ de avaliação de seus primeiros
Relator: Senador I\lurilo Badaró
resultados.
P.. Ante o exposto, sou pela rejei~ão do projeta.
O nobre Senador Nelson Carneiro, com o Projeto de sua autoria ora sob cxnme, prapugna "o limite máximo de 20% (vinte por
Sala das Comissões, lO de abril de 1070. - Joâo Calmon, Precentol a Incidir, como taxa anual de carreção monetária, "sobre
:ldcnte - 1\dalbcrto Jurema, Relatar - Arnon 'le 1\fello - Jutahy quaisquer flnanclnmcntõs destinadas à aquisição ou construção de
~ragallücs Adalberto Sena.
caso. própria, concedidos a mutuó.rios com renda !nmlllnr mensal
igual ou Inferior a 6 lsclsJ salários minlmos regionais".

PARECER

:-;o H5, DE 1979

Da Comissfw de Constltuiçfw e Justiça, sobre o Projeto
de Lei do Scn:uln n. 11 3U, de 1976, que "legitima a. Proeuradorhl Geral da Jtcpúhlica para requerer, perante o
Supremo Tribunal Fellt!ral, a sustação de efeitos das dcrisitcs IJUC menciona",
Bt•lator: St•Jtatlul' llclvidiu Xuncl'i
A propo:-~1\üo ,-;ob anúUse, da autoria do ex-Senador Otto
LPhmann. objetlva a autorizar que o Procurador Geral dn Repú.hlil';l pus~;a n·qlll't't't' ao Supremo Tribunal Federal se suspendam
os dl'ilu.'> dt• c!t'I'Í'iCID d(• quabquer juizos ou Trllmnais, até o julgalllt'!ltll dPflnlll\'n da eaus:-~. a.-;:;ef.::ul'aclo, :w neces.-;úrio, recurso üque~
Iro TrllJunal. qu:ttHio da c!l'ci.-;üu lll1J1llf..:'llttcla decorrei' lmedln.to peri:~n de gra\'t' lt>súo ú ordt•m, i1 saúde, il st~~uran\;t ou l1s finanças
púlllka.'l, '' lN.:I1iml<lacle elo PI'Oruraclor Geral será extensiva ao
!'!'1'1\l·sn rdt•!'ldo.
~ su~11'\lta 11 autor qut• o t•.'!cupn princ-ipal de ,,ua. lniclat.lvn
.· t'l'la
11 dt• apat'1•lhm u E;tado, atmvé.'l de sua ProcmadorinUPI'al. para ~·vltar u,-.; gra\'l'.'> nmll'." qut.• L'VL•ntuaL'i declsõc::; judlt•ta!s possam l'aus:lr. l'lll tl'nllOS clt> lL·.'>ÜO ü urdL'Ill, il saúclt•, it
.·t'l~ltl';tlH.'a Ult ii.'> flnan~·a.'> públicas. Embora t•nramcntl' po.s.'ia :u:on
!1'1'1'1', :1 pusslbllicladt• du mal existe t' a sua prolmblllclade IL•vou o
FXI'I'll'!llts.~illlll Sl'llillll' Pn•,-;Jdt·ntt• da RL·públlca a sullnwtL'I' o proLll'll\:1 ;111 CIIIU~l'I'SSil Nacional. na proposta ele t'L'I'onna do Pollt•r
.JIII!ki:tritl. n:11 :t razúo CJllt' .lll.">t!fie;l uma corrcçüu IIHlt•JwnciL'IHI'
d.llptr·l!L \'l'llil'lll:t. t•onsl<!t•r:llHill-,'>t' qllt' :1 )l!'liJll'l:t ll'i onllnarla pudt•
:tt!:l]l!ar .1 1\ll'dlda t'II!Tt•ll\'11 adi'IJII<~da. Dl•,-..,1t· ll!()<\u, \'t•solvi<lu o
4

Jll'IJillt•Jll:l lllt pl:lllll 11\'dl!larlrl, 1'1111\tl p:tl'l'l'l' pl't'll'l'J\'1'1. 1'\'lta-.~t· 1\ll\':1
1'1':'.1';1 l'll\\,',llll!l'llill;ll"

Na brilhante justitlcação da projeto, lembra-se, entre outros
judiciosas argumentos, "que o próprio Governo, em outro setor de
Igual lmportüncla para o Interesse ccanãmico-sacla.l da Nação. j:í
cuidou de estabelecer o precedente fixando cm 20t;i: a taxa anual
múxlma da corrcçi""10 Incidente sobre os credltos c financiamentos
concedidos às empresas privadas".

O projeto foi Igualmente d!str!buido as Comissões de Leglslaçiio Social, de Economia c de Finanças, as quais, a nosso ver, teriam
condições de alta qua.llflca.ção para analisar suas repercussões no
contexto ela politica t•conômlco-finnncclrn da Pais.
No entanto, c em que pesem o:-; altos propósitos que Inspiraram

o eminente Senador Nelson Carneiro na fciturn deste projeto, náo

ha como se fug"ir no reconhecimento de que tal proposta colide com
o art. 57, I, L' com o artig"o 65 da Con.stituiçClO Federal: no primeiro
dispositivo, parque ê cln competência exclusiva da Presidente ela
R('públlca a lnlcintlva clns leis que disponham sobre matéria flnnncclrn: no :-;cgunclo, porque - mesmo cm se tratando dn Scçüo
VI - Do Orçamento - o art. 05, ln fine, cl:i competência no Poder
Executivo para n inlcintlva de lel.s que "ou, de qualquer modo, autorizem, CI'iPm ou aumentem n despesa pública".
Parece lnd\scutivel que, no cn~o cm pauta, o projeto versa
o::.ten:>Jvamcntr matéria flnanceir:t l'. llnlltando a taxa de correçiio
monct:"trla pnm lntercs.~~clos dl' <iL'lcnnlnac\a faixa salarial, su:1clta
ún us ao Podt'r Públlco .
A col'rt·~·iio monctúrla. l'm nossn Pais. cJp t.al moela ~L' Incorporou
ao lli'Oel•~so económico t• nnanct•l!'o qut•. lamt'IltavPlnwnt.e, o ;.;Jmph•s t.nqw• no St'll nwcanlsmn dt> rot.ina dt'St>IH~:H\t•;trla t'fPitos mulM
llpllt•arlnt't•s dt> l'l'l'ilos lmprt'\'\Si\'l'!s. t•nm al!~llll~ att; tlt•sa.'>trosos.
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O exemplo cltudo pelo nobre autor do Pl..S n,0 16/7D - qunnto
no limite da correçúo para as empresas privadas - não se originou de um projeto de lei do Lcgislntivo, como n. própria justlficaçfi.o esclarece. Ultimou-se após prolongados estudos técnicos do
Poder Executivo que, pura conceder tu! benefício, tal obrigado naturalmente o. suprir, com recursos públicos, os vnlores que llic couberam subsldlnr, correspondentes ao percentual que restou ·para
se chegar à. corrcçúo monetária real.

Estendemo-nos neste parecer, além do aspecto constttuclonnl
e jurídico que nos cabe nprcclnr, para deixar clara a opinião de
que igualmente discordamos de uma correçfi.o monetária que es~
maga pequenos assalariados e lhes frustra as oportunidades de
aquisição da co.'a própria.
Essa preocupação, aliás, jti foi externadu pelo ntual Presidente
da Replibllcn, cujos prlnclpnls auxlllures, segundo Informações jti
divulgadas até mesmo na Imprensa, estudam soluções que suavizem a correção rnonetó.rla, a. começar pelo agressivo combate a
Inflação.
Em suma, todos desejam - homens do Governo ou da Oposição - soluções Que nos liberem do rigor da correção monetária
como hoje é processada, mas, essas soluções - que exigem excepcional habllldade e engenhosldnde de arte econõmlca, tal a extensão do instituto nos negócios financeiros nP.cionals - ainda não
se concretizaram.
O projeto, em conseqüência, tumultuaria uma ordem econõmica juridicamente estabelecida, sob normas regularmente cumpridas no Pais.

Em face do exposto, opinamos contrariamente ao projeto, por
lnco!l.'ltltuclonal e lnjuridlco,

Ahril dt• I1J7'J
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Importante lembmr que a Ordem dos AdVOJ..tado.s do

Brnsll dcscmpcnlm atlvldade de relevante intcrrssc público, n scrvico da população e do Pai~.··

Estn Comlssúo tem distinguido entre projetas que dizem respeito à. matéria flnnncclrn c os que d!Rpõem sobre direito financeiro. Relativamente nos primeiros. a vedação constitucional é
expressa lnrt. 57, n, ainda que constitua rcstrlçlio Jnjustlflcó.vcl
ao Poder Legislativo. Rclatlvnmcnte à segunda, nenhuma. Inconstitucionalidade tcrln a ~er npontndn.
Pondcró.vels sfto as razões cm que se esteta o Projeto, e só
louvores recolho, no mérito, à proposição. Mas ao mnda.r o destino de uma taxa, que jti deveria ter sido abolida, o Projeto Incide
nn proibição constitucional que, Jnfcllzmentc, se hó. de aplicar
enquanto não modificada.
Por cssen motivos. e lnmcmtando que me cniba. oplnnr pelo não
andamento de projeto de tnl valia, e que Interessa no núcleo proflsslonnl a que pertenço, julgo lnconstltuclonal o projeto.
S.M.J.
Sala das Coml,.ões, 18 de abri! de 1070. - llenrlque de La.
Jtocque, Presidente - Nelson Carneiro, Relator - M'urilo Badaró
- Bernardino Viana .....:. Al'n1ir Pinto ...;..· Helvldio Nun~ -.:... .Moacyr
Dalla - 1\derba.l Jurcrna.

PARECER No 88, DE 1979
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto <le Lcl do Senado n. 0 278, de 1978 - complementar
-, que ''altera a redação do "caput" do art. 4.0 da Lei
Complementar n. 0 11, de 25 de maio de 1971, que institui
o Programa. de Assistência ao Trabalhador Rural".

Sala dos Comissões, 18 de abril de 1979. - Henrique de La.
Relator: Senador I\Jitrilo Badaró
Rocque, Presidente - 1\'lurilo Badaró, Relator - Nelson Carneiro
- Bernardino Viana - Franco Montoro - iDmlr Pinto - Moacyr
Projeto sob exame, de uutorla do Uustre Senador
O
DaDa - Aderbal Jurema.
Cn.rneiro, objetiva elevar o.. prestação dn. aposentadoria por
do trabn.lhndor rural, passando-a de 50% (cinqüentn. por
para o valor Integral do malar salário mín.Lmo vlgente··no

PARECER No 87, DE 1979

Da Comissão de Constituição c Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado n. 0 285, de 1978, que "Altera a
de~tinação de Taxa Judiciii.ria, em favor da construção
do edifício-sede da Ordem dos Advogados do BrnsiJ Seção do Distrito Federal".
Relator: Senador Nelson Carneiro.
Vem no exame desta douta Comissão o Projeto de Lei do
Senado n. 0 285, de 1978, que, dando nova rednçiío no nrt. 20 do
Decreto-lei n." 115, de 25 de janeiro de 1067, pleiteia posse a
vigorar ne~ses termos:
"Fica criada a tnxa judlcl:irin. no. base de 2% (cJols
por centol sobre o valor do. causo., dcstlno.do. a contribuir
para a construção do edlliclo-sede da Ordem dos Advogados do Brasil - SeçfiO do Distrito Federal."
Assim o justifico. o seu Jlu."tre autor, Senador Franco Montara.
"O presente projeto uos foi sugerido pela própria Or~
dem dos Advog,dos do Brasil - Seção do Distrito Federal, atravCs do Dr. Mauricio Correu, seu atual Vlce~
Presidente. Como se sabe, o nrt. 20 do Decreto-lei n.O
115/67, instituiu n taxa judlció.rln, correspondente a 2~;,
(dois por cento) do valor dn causa, destinada n contribuir para a construçi\o do Pulúelo da JUJitlÇu do Distrito
Federal.
A construção do referido Pnláclo já tal conclulda,
estando ele cm pleno funcionamento. Portanto, não mais
subsiste rnzão para a cobrança dn mencionado. taxa com
aquele objetlvo.
Por outro ludo, o § 2.0 do urt. 130, du Lei n.n 4.215,
de 27 de abril de 1063 !Estatuto du Ordem dos Advogados
do Brnsm, dispõe que "o Poder Executivo proverá, no
Distrito Federal c nos Territórios, n lnstnlnçüo condigna
da Ordem, cooperando com os Estados, para o mesmo
l'lm".
A Ordem dos Advog-ados elo Brasil - Scçüo do DisDlsLrlto Federal -, embora disponha de um terreno havido por donçClo da Compnnhln Urbanlzadorn da Nova
Capital - NOVACAP ---, até hoje niio ohtevr os recm·;;w;
neces:-;úl'lu.-. it eonstt·u~·lto de :;nn secle.
DL~:;tln!lndo a ü:-il'ie fim os l'l'cursos provenientes tl!t
tuxa j mllclúr!a, a l'Xemplo do qw~ :;e I'!!Z para a con.'i\,ruf,•[w tio Pahtclu t!a Justiça, tlan•nlCJ.'i iH!Ul'la cnt!d!tdt• a.';
condii,~ÕP:-> nece.'i:>úrias para qt:e t~1·1~a .-wu Nlifieln-;-;!~dt•.

Nelson
velhice
cento)
País.

Na justtrlcação assinala o Autor que "o quantum correspondente à aposentadoria por velhice do trabalhador rural é Irrisório
pois correspondente a apenas n metade do so.lário mintmo ... ",por
isso não ter "condições de viver com os limitados proventos de
sua n.posentaçãp".

Destaca, ainda, n "l.nadmlssivcl desigualdade entre o trn.bnlhador do campo c o trabalhador urbn.no uma vez que a esse último
é assegurada uma aposentadoria por velhice slstematleamentc superior no valor do salário mínimo".
Trata-se, no mérito, de matéria de largo alcance social pois
corrige uma injusta diferenciação no trato das aposentadorias
por velhice entre trabalhadores rurais e urbanos.
A proposição, todavia, encontra óbice no pn.rágrn.to único do
art. 165 da Constltulçii.o Federal, qut subordina a crluçfto, mujoração ou extensão de scrvlço.s de nsslstêncln ou de beneficio compreendidos na previdência sor.lal, à prévia indicação da correspondente fonte de seu custeio totú.l, 1: não O. g:euérlcn. referência
feita pelo Autor às "verbo.' próprias do Instituto Nuclonnl de Previdência SOcial".
Dln.nte do exposto e embora reconhecendo os elevados propósitos do Senhor Senador Nelson Co.rnclro, nosso Parecer é pela
rejeição do Projeto, por lnconstltuclonalldude.
sala das Comissões, 18 de abril. de 1070. - llenrlque de La.
Rocque, Presidente - lUurilo Ba.dnl'o, Relator - Nelson Carneiro,
vencido - Franco 1\lontoro, vencido - Alnúr Pinto .- l\loacyr
Dnlla. _ Aderbn.l Jurema - Bernanllno 'Viana - llclvLdlo Nunes.

PARECER No 89, DE 1979
Da Comissão de ConstltuJc;iWJ c Justiça, sobre o 1~
jcto de Lei da Cámara n,u 58, de 1978 (n,o 1.675-C, de 1975,
rm Cns1\ de ori~:"em), (IUe "nltern. a redação do !Lrth:o •10,
item III, dn. J,ei n, 0 5.8ti9, de 11 de janeiro de 1973 (CúdiJ,''O
do Processo Clvll)".
Jlelator: Senador llelvídlo Nune:;,
De nutorln do Sr. Deput.uclo Celso Bn.rros, a projeto cm exame
pretende tlltemr n. rednçit.O tlo Inciso III, do art. 40, do qócttgo de
Processo Civil, parn !LCI'l':-iCCl1tll.r expl'<.!:;snmcnte a permlssao de re~
tirada elas nuLos ele cartório pelo ac!vo1_~1Hio, "quando tiver de reCOI'I'rr otl responder ao reeurso".
~. Es.'it: probiL•ma, porém, jt'l se achn liOluclonado com a Ld
n.U ü .:11·1. clt' Hi ele d!)~t'mbro de 1H75, orl1~lnúl'ill llo Projeto c!t~
LP! n. 0 tl:l/7~i. clt• !tutoria do St>naclor Acclnly l•~llho, que dH'J~0\1 nu
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mesmo resultndo oro. pretendido, slmplesmcn te cortando do texto
do art. 508, do mesmo Código de Processo, ns pn\avrns tlnnls "correndo em cn.rt6rio 11 •
Eis n rednção original do art. 508, gritada a expressão suprlmldn:
"Em
mento c
terpor c
correndo

todos os recursos, salvo o de agravo de Instruo de cmbnrf,tos de declaração, o prazo pn.ra Inpara responder ::;cró. sempre de 15 (quinze) dia11,
em cart.firio,"

3.

O que se alegava, com base em decisões que jó. se estarepetindo, é que .a expressão "correndo cm cu.rtorlo" levava
al~un.'l lntêrprctes ao entendimento de que ao n.dvogado era defeso retirar os autos para rccorrr.r ou responder a recurso, devendo examiná-los, estudá-los c prepn.rar seus arrazoados t!JTI cartório.
4. O Con~rcsso aprovou a altcraçilo proposta iJCio Senn.dor
Accioly Fllho. trnnsrormando-n na Lei n. 0 Q. 31·1. Ora, que ~;r sn!ba.
nint~u~~m m~lis levnntüu clúvlda a rP.~peito. ~,anotH;c a aponw.rln
f~dha, os n.c!vogndos aquietaram-;-;e. nüo mnis se ccrc!~ando, por
duvidO:i:l int,erpretuç:lo dt ;dguns JUiu.s. o direito n.u lcgJt.lmo cxerc:du da fJI'{•fi:.;.::;:lo.
rir~>m

5. Nenhuma razáo depois disso se pode alegar para a!~r:rnr
novamente· ü Código recente cm ponto assentado e estreme de
divcr~encius.

As.'llrn, não deve o projeto prosperar por desncces.-.ário.
O.

T~rçu-rclrll

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAI.iSo<no III

Ante o exposto, o parecer é pela rejeição do'projer.o.

Sala das Comissões 18 de abril de Hl79. - llenril1ue de La
Rocquc, Presidente - Iieh·idio Nunes, Relator - Nelson Carneiro
- 1\lurilo Badarõ - Bernardino Viana - Moa.cyr Dalla - t\(ler~
bal Jurema. - Almir Pinto,

PARECER N•90, DE 1979
. Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Pro.1eto de Lei da Câmara n, 0 14, de 1977 (n,0 361~8, de 1975,
na. C;_tSa de origem), que "altera. a redu.ção do artigo 706
do Codigo de Processo Civil".
Rcl11tor: Senudor Hcll'ídio Nunes.

A proposl~ão sob anállse de autorln. do Ilustre Deputado Jorge
Arbage, visa n modlllcar a redação do art, 706 do Código de Processo Civil, com o intuito de limitar a escolha dos credores, quanto nos lc1Iociros públicos, nos Estados onde n organização j udlciárla reconhece a existência ric lçllociros judlchí.rlos.
::! . ObJC~tlvarln, assim, n propositura, evitar-se que o Iclloeiro
judicial, devidamente concursado c empossado, fique sem fun~ão
mercê da. posslbllldndc de livre escolha do profissional, pelas partes
intcrcs~adns, dentre os leiloeiras públicos,
3. Quanto à constitucionalidade da medida, nada há a hnpugna.r. O projeto n.tcnde nas prccclto.s específicos da Constituição
Federal.
·1. RelnLivamcnte à juridicidndc c oportunidade, forçoso ê
lccanhcccr-sc que o art. 706 pretende resguardar, apenas, a faculdade dr. escolha por parte do credor, o que não slgnltlcn, implicl~
tnmentc, deixar-se no desamparo os leiloeiros judlclnl.s, Ao contrário, n tendência é justamente a de conduzir o credor o. quem está,
por razão de seu próprio ofício, aparelhado para auxlUar nus
funções j udlcantcs.

5. AICm disso, quer pesquisando n jurisprudência, quer cxnmlr..nndo o entendimento dos doukls, chega-se à certeza de que o
atual art. 706, do CPC, cstã vazado na melhor doutrina c atende
nos dcsi~nlos processuais de maneira cscorrcita.
6. Quanto á escolha, pelo credor, desta espécie de leiloeiro,
-- o pUblico -, atenda-se n. que o fato pr!mordlnl em .logo - cl.s
que se trata. da figura da arrema.t:u;ofto - 6 a sntlsfaçüo dn dívida
(portanto vlsn-sc o bcnctíclo do credor) a se verlflcnr do modo mais
completo c da forma que redunde cm maior economia de tempo.
Não há, pois, de comandar o ato o Interesse de pagamento o. leiloeiro judlcínl.
7. Ademnls disso, evidente que o Código de Processo Civil,
lei g-enérica, de flmblto nnclonul, não haveria de, prefercnclnl ..
mente, se preocupar com n posslbllldndc ndmlnlstrntlvn de um Estado poder ou nüo poder crinr, continuar n sustentar c pngnr !un~
clonãrlo no cnr~o de leiloeiro jtldlclal, só porque entendeu devn
~~le ,.,.nbslstlr rm detrimento da .sistemática ndjetlvn frdcrnl, que
rPf~P o a..,.suntD. Multo ao contrúrlo, seria o ca.'m de dizer-se que n
dispen.m drstc tipo de Ieiloclro C que vlrln, cm p:1rtc, :t. c\lmlnulr
o R"a:-;to elo ExecuLivo com o pnfinmcn!.o de funclonnrlos ociosos.
a. E:mmlnnndo n Jlroee{h'·ncla do dlspo.'iltlvo cm qucstüo ob.·a•rvn, mnltü ju:-~t:unent.t•, CPI.'io Nt•ves tCmt.. Cild. Proc, Cv., Vol.
Vlll J·:t!. l•'or., p(q~. 1:10):
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"A circunstância de escolher o cxeqücnte, a. seu crlté~
rio, o leiloeiro, não altera a natureza. da. conversão, nem
compromete a sua. rcsponsa.bllidn.dc pela escolha que fizer. A ordem para que o leilão .se realize é do Juiz, por
mandn.dn, e assinala o carótcr juris satisfaliv<> do procedi·
mcnto, vinculado a.o processo executório. Onde nã.o houver
leiloeiro público o Juiz, ouvido o exeqüente, nomear:i. "ad
hoc", quem lhe 1faça as vezes."
!:1. ou então, no ensinamento de Pontes de Miranda, sucedendo a hipótese inversa; o certo será. que venho. a ocorrer esta.
solução:
"Supõc .. sc haver dois ou mais lelloelros públicos c cabe
ao credor escolher. Diz a lei que o escolhe livremente. Tcm,<;e de atender a que a escolha é manifestação de vonta·
dt~ ... "
Até porque:
"A escolha do Jelloclro pelo credor, como a intimação
necessária ào devedor para que ele srdba em que dia c
:1 que hora sr. rcaUZ<.l a praça ou leilão, apenas atende a.
interc~c na arrcmat:u;ão sem que faça parte na n.ção de
n.rrcmntnção o credor que escolhe o Iclloclro ou o devedor
que teve de ser intimado.
Hã apenas atcncllmcnUJ aos seus Interesses." (Com.
Cód. Proc, Civil, tomo X, For. 1D7G, p:igs. 420 u. 4::!1).

10.

Vale recorrer, ainda, ao festejado Sérgio Sahione Fadcl,

na apreciaçfw do artigo que se pretende alterar:
"Quem escolhe o lclloelro é o credor. Já era. assim
na praxe forense, embora pelo código anterior houvesse
referência vaga. à escolha do mesmo pelas partes."
E completa o pensamento citando excerto da lavra da
süo responsavel pelo Código Processual vigente:

Comls~

"Por outro Indo, a. regra do nrt. ·706 deve ser mantida. É uma garantia e uma trn.nqüllldade para o credor a
faculdade de poder escolher o leiloeiro. Por que Impor-se·
lhe

wn?"

11. Constituindo o Código de Processo Civil parte do sistema
conferido ao dlrelto privado, é Imperioso que lhe seja preservada
a unidade de cargos, funções e denomlno.ções.
12. Orn., examinando dito sistema. tem-se 1 no que conce~ne
no ãmhiW formal do Cód. Proc. Civll, que não se depare a cxigencln da adjetivação do leiloeiro judlclo.l, quer no Titulo VIl, Capi·
tulo m, arts. 275 e segs., dispositivos que tratam da "processo
sumari.sslmo", quer no Livro II, Titulo II, Capitulo IV, Seção I e
Subscc. VII, nrt.s. 088 n 707, onde se encontra inserto o nrt. 706
em tela, que tem por motivo a "nrrematnç5o".
!3. E mais, por se tratar de sistema, a alteração do art. 706
viria a. entrar em desacordo com dispositivos que o antecedem (ex.:
nrt.r;. n. 0 s 704 c 705) ou propiciar colldt!ncia com disposição subseqüente,
14, Note-se, por último, que no tratar de vendas públicas o
Códl~o se Umltn n falar de leiloeiros, tal como se vc nos nrts. de
n.'' I. 113 a 1.119,
Isto posto, a proposição do ilustre Deputado Jorge Arbagc
não merece prosperar, por injurídica c inconvcnlcntc.
O parecer, cm conseqüCncia, é pela rejeição.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1979, - Jlcnrique de La
Rocque, Presidente - Dclvidio Nunes, Relator - :\Cison Carneiro
- Franco :uontoro - Almir Pinto - J\Ioacyr Dalla. - Aderbal
Jurcma - Bernardino Viana - l\lurilo Badaró,

PARECER N•91, DE 1979
Da Comissão de Constituição e Justiça. sobre o Pro~
jeto de Lei da Câmnr11 n,0 122, de 1977 (n.0 1.:.912~8, ~e
IU7·1, nu Casa de origem), qna 11 altera a redac;ao da ahnca "d" do inciso I do art. •tO d:L Lei n. 0 5.250, de 9 de
fevereiro de 1967, que ~<regula a liberdade de manlfesta-:ão
do r•ensamcnto e thl Jnfornmção".
Rcl1110r: Sen11dor Murllo Oud11rU,

Orlglnúrio da Cúmnrn dos Deputados, onde fel apresentado
por lnlclativn. do Deputado Chaves Amnrnntc, o Projeto sob cxanlC'
visa a alterar a nlínea "d" do item I do art. 40 dn Lei n. 0 5.::!50
de HH37, para lncluh· o filho rntre os que têm lr(:':ltlmnç:i.o pnra
promover a açiw penal nos cnsos dos arts. ~O a ~~ dn rcfC'rldn lei.
~.
Na Justificativa da matéria, trazendo ü eola~·ão Inclusive
1\lanlft'stal,"ún de Mlnlsti'O do Tribunal FNleral dl' Recursos, argúi
u Autor qlli' "nlnp;uCm Plll nwlhores eondlçõL•:-; l' l'Oill nwlor dlrl'lto

DIÁRIO I)O COJ',;f;IU:sso ~A CIO:'\,\ I. (St·~iw 11 l

107b Tcrtu-rcin 24

1-----

de zelar pelo renome dr nlA"uém do que seu próprio filho, particularmente quando se tratu de rcabllltnr-lhc a memória".
3. Em sua tramltn~:\0 pela Câmara dos Deputados, foi a
propo:;lçõ.o examinada pela douta Coml~süo de Constltulçilo c Justiça, que a considerou constitucional e jurídica. Assim, tt luz do
art. 100, item III, b, n.u 1, combinado com o nrt. 100, item I,
n. 0 ü. do Regimento Interno, resta-nos, tão-só, o exame do mórito.
4. O Projeto, incluindo o filho entre os que tem lcgltlmaçüo
atlva para n nção penal nos casos de crimes de calúnia, difamação ou lnjürin contra n memória do alguém ou contra pessoa falecida nntcs dn queixa, no Indo do cônjuge, do ascendente c do
irmão, apenas sana um lapso evidente dn lei, pois, como bem assinala o Autor, ninguém mais habilitado e interessado do que o
fllho cm cru;os tais.
5. Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto, por oportuno e conveniente.
Snln dus Comissões, 18 de abrl! de 1979. - Henrique de Ln
Rocque, Presidente - Murilo B:ularó, Relator - Nelson Carneiro
- Ta.ncrcdo Neves - Franco Montoro - Almir Pinto - Ilelvidio
Nunes - Moacyr Dalla - Adcrbal Jurcma - Raimundo Parente
- Bernardino Viana.

PARECER No 92, DE 1979
Da Comissii.o de Constituição c Justiça, sobre o Prn,icto de Lei da Cflmara n.0 15, de 1977 (n.0 741-D, de 1977,
11a origem>, que '•acresce a alínea ''j'' ao artigo 3,o da Lei
n. 0 4.898, de 9 de dezembro de 1965, que "regula o direito de
rcprcsentaç:i.o c o processo de responsabilidade adminis·
tratim civil c penal, nos casos ele abuso de autoridade".
Relatol': Stmador I\lurilo Badaró

O Projeto sob exnme, proveniente da Câmara dos Deputadas,
onde se originou de lntciativa do Ilustre Deputado José Alves, visa
n introduzir nlineo. no art. 3, 0 da Lei n. 0 4.898, de dezembro de
H:fis, que "regula o Direito de Representação e o Processo de Responsabll!dade Ac!rnlnlstrnl!vn Clvll e Penal, nos cosas de abuso de
autoridade".
2. Nu Jusllflcutlvo do Projeto, oduz o Autor que "principalmente com os advogados que têm encontrado, em muitas oportunidades, grandes diflculdades paro. cumprirem seus mandatos",
ocorrem abusos de autoridade.
E conclui: "A falto. de referência expressa, julgamos oportuno
complementar u Lel n. 0 4. 898, de 9 de dezembro de 1965, para
considerar abu.5o de autoridade o atentado aos direitos c gnmntlas
Jrgn!s assegurados no exercício profissional".
3. Em sua tramltnçii.o pela Câmara dos Deputados, fol examlnadn. a proposição pela douto. Comissão de Constituição c Justiça, que a julgou constitucional, juridico. e, no mérito, convenlen~c.
Assim, à luz do art. 100, item III, alínea "b", n,O 1, combinado
com o Item ;. n.o 6, da Regimento Interno, cumpre-nos, tão-só, o
exame do merlto.
4, O Projeto acrescenta ao at't. 3.0 da Lei modlflcnnda uma·
nova alínea. Esse artigo trata das hipóteses que configuram abuso
de autoridade . ou seja, qualquer atentado contra a. llberdndc de
locomoção lnl, o !nvlolubl!!dnde rio domlci!lo lbl, o slgllo de COI'respondêncla ICf, a liberdade de consciência e de crença (dl, o
livre exercício do culto rclig'loso lcJ, n llberdnde de assoclaçflo tfl,
os dircltos c snro.ntlas legcl.is n.sscgurndos ao exercício do voto 11;1,
o ctit·ctto de reunião 1111, a tncolumldndc.fislca do Individuo 111.
A nova nlincn. como bem asslnnln o Autor do Pl'ojcto, vl.'ia n
resguardar os cUreitos c go.rnntlas lcgnls assegurados no exercício
profissional, cxempllflcnncto com o caso do:i advogados, mais fl•eqü-cntemcnlc expostos n cercenmcntos, no partlculnr.
O Projeto é conveniente c oportuno, pols reforço. as ncccssú·
rins gn.rnntlas no exercício profis.'ilonnl. A tcntnçüo de abusar do
poder é um fato constntúvel cm todos os tempos e cm todos OB
Jur,nre.s.
5. Is.so posto, opinamos pela nprovaçüo do Projêto, por opor~
tuno c convtmlenlc.

Srtla da~ Coml.s.sõrs. IR dt• nbt·ll tiL' 1070. · - llcnriiiiH' dt• l.a
ltuCfllll', Pl't~.sldtmte --* l\lurllu Uad!,rú, Relnt.or - Nt~lsun Carnt~il'll
- 'l'ancl't•do Nc\'C~i - ltulmundo l,:trt~ntc - Ahnir l'intu - lldvitllu Nunes- 1\lmu~~·r llalla - Allt!l'hal .lm·t~ma - l~rnm:n !\lnn·
tm·n - Heruardinu \'iana.

PARECERES 1\'s 93 E 9~ OE 1979
Suhrt• u Projeto de l.t:i dn Cúm;~ra n, 11 ~iG, de 1!17H
(u.u 1. ii H:!·:~. dt• J!li;i, na ori~-~·ml, IJIIl' "a !lera a. rcd:u;;"w
do art. 3:i:~ da Cur.:•olid~uião dóiS l.t•is dn 'l'rõthalho, :1pro\'a·
da pelo ilcr!'clu·lcl n,u 5.·15:!, clt~ J." de maio de 11113".

U:~

Pt\llECEit N. 11 tl:l, UE J!li!l
Co:ai:;r.:io lle Constituic;~u c Justh;a

ltclatur: Scnadm· Xclson Carnciru
O projeto de 1:.:1 Ol'ol :;o!; exame deste órr;~io tt!cnlco tem por
objetivo o.crc.sccnt:tr ao textJ do art. 353 da Consol:daçúo cla.'l Leis
do ·Trabalho as palavras ''c os portu~ues~s".
O texto cm vigo!' é o :::e:;n:lnt~:
"J\rt. 353. Equlpo.l'<Ull·!'!C nos brnslldros, para os fins deste Capitulo, c rc;-;.:;alvado o ·exercício de proHssücs reservadas aos br~1.,ilclros natos ou nos brJ.s!Jelros cm geral, os
cstrunr;clt'OJ que, rcsl~llndo t&o Pais hú mnls de dez anos,
tenham cónJu~e ou fllho brndlclro."
A proposlçflo ncrc.scr.ntn as ptllnvri1s "C os portugueses".
Aprovada na Cúmara dos Deputados, velo ela h Cúmant revisom, de ncm·do com o mJndJ.mt!nto constitucional.
No Senado, foi c!lst.ril:uida üs Comissões de Constltuiç".lo c
JustiP;n c de Leglslac;ão Social.
Neste órgão técnico, !\!1 d·cslgnudo relator,
C:.1be a esta Com!ss~\o, nas termos do art. 100 do Regimento
Interno, opinar nJ.o apcr~as ~wbre a constltuc!onulldadc c juridlct.
dadc do projeto, como, ainda, sobre o seu mérito.
A matérl:t Icrr;islo.dn, lndiscutlvclmcntc, e da competência da
Unlüo !art. 8.0, XVII. letra bJ, eis que vcr.'la sobre direito do trabalho (olteraçi'.o do CLTl.
O poder de lniclatlva parlamentar é 1ndi.'lcutivcl, encontrando
fulcro no nrt. 56 do. Lei Malar.
Por outro lado, a proposiçüo nüo a.trlta com qualquer dlsposl·
tlvo const.ltucianal. Pelo contrârlo, com ele s-e harmoniza, pois o
art. 109 da Lel Maior determina que, ··respeitado o disposto no
parigrafo único do art. 145 (que enumera os cargos privativos de
brasileiros natosJ, as pessoas natura!s de nacionalidade portu~
guesa não .'lafrerão qualquer restrição cm virtude da condiçf1o de
nascimento, se admitida a reciprol!idadc em favor dos bro.silclro::)",
Como se vê do parecer da nobre Comissão de Trabalho c Lcgisla~ão Social da Cü.mara dos Dc}lntados, o Governo de Portugal
já assentiu nessa reciprocidade de tratamento. Assim sendo, a
presente lnicintlvu parlamentar encontra respaldo no próprio art.
199 da Constituição bro.sllelrn.
No que tang-e h sua juridicldadc, força é convir que o projeto
não contraria os pt:inciplos ccrals que regem o assunto, segundo
a tendência jó. manJrestada cm outros diplomas legais, de ser dis·
pensado tratamento especial aos portuguesrs pelo Governo brasileiro, da mesma forma que o Governo português procede no .seu
território po.rn com os cidadãos brasileiros lU residentes,
Finalmente, quanto ao mérito, nada tem o relator que possa
ser oposto à aprovação do projeto.
AEslm, a Comissão de Constituição c Justiça opina no sentido
dn cDnstltucionnlldadc c jurlcllcidadc do Projeto de Lei dn Câmara
0
n. 66, de Hl78. No mérito, por sua aprovação.
Sal(L dn.s Comissões, 13 de setembro de Hl78. - Dnnicl Kricger,
Presidente - Nelson. Carneiro, Relator - Leite Chaves - Wibon
Gonc:alvcs - l~cnoir Vargas - Ottu Lchmann - Ilcitor Dias Gustavo C:timnema.

Da Comis:;ão de Lcgl:;l:u:ão Snci:~l
ltci:Ltor: Senadm· .Talsou Il:lrJ'cto
Oriundo du Cúmarn dos Dcputatlo.'l, cheg-a, (LO Senado Federal, o projeto de lei que aqui tomou o n.u ütJ, de l!l7B, que "altem
n redução do nrt. 353 da Con.solidaçüo das Leis do Trabalho, npl'ovada pelo Decret-o-lei n.u 5.45:.!, (!C. 1.0 de mnio de l!J.13". A prupo.slçüo mereceu parecer favorúve1 ele t.oda-s as Comls.sôcs tt!cnlc[l.~
da outru. Cas[l. elo Cungt'es:-;u, c tem a :legulnte l'l~claçüo:
"Art. 1.0 O nrt. a53 dn Con:-;olldiU.'ilD das Lcl.'i do 'l'rabalhu, ap1·ovada ptdo Dt~creto-lPI n.u !i..t5~. de 1. 0 dl! mato
c!t• lll·l:l, pass:t a vll•,urai' eqm a ~~·glllnte l't)llat;CLu:

An. :lG:I.
{[I'S!.t' rapif.\1]0,

Equiparam-:,!' aw; bt'il:-i!leiru:;, para os J'lns
J'(•.'iilalVi1dfl 11 I'XI'I'CÍC[O dt• Jll'Oi'!SSI-H'~l l't'.'il'l'-
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vadas aos braslletro:-i nn.tos ou aos brasileiros ~m geral, os art. 9.0, alínea a, determina. que os Membros do Conselho Federal
estrangeiros que, residindo no Pais hó. mais de dez anos deveriam ser "eleito.s pelos representantes dos sindicatos e das asWnham cónj uge ou filho brasileiro, e os portugueses,"
' sociações profissionais de T6cnlcos de Adl!llnistração" e, no art. 11,
Dl•tribuido o Comissão de Constltulçõo c Justiça, oll mereceu a mesma forma estabelecida para. o Orguo Federal deveria ser a
odotodn para escolha dos Membros dos Conselhos Regionais.
parecer favorável, dizendo o relator Senador Nelson Carneiro:
A9ontcce que lnexistcm sindicatos e associações pro!lsslono.ls
"No que tange it. sua juridlcldadc, força é convir que
o projeto nüo contraria os princípios gerais que regem cm numero e áreas capazes de Implementar o cumprimento dns
o assunto, segundo a tendência Já. manl!cstado. cm outros e~lgénclns legais. Fato este que lmposslblllta a realização de eleldiplomas legais, de ser dispensado tratamento especial aos çoes nos re!crldos Conselhos, fazendo com que o Conselho Federal
portugueses pelo Governo brasUeiro, da mesma !arma que viva cm situação "de prática intervenção, dada a falta de condio Governo português procede no seu território para com ções paro. a. legal eleição de seus dirigentes".
os cidadãos brasileiros lá residentes.
Além destes esclarecimentos. trazidos pela Exposição de Motl·
vos do Senhor Ministro de Estado do Trabalho, esclarece-se, tamFlnulmcntc, quanto no mérito, nada tem o relator que bém, que o sistema preconizado, .de eleições lndlretas, rião correspossa ser oposto à aprovação do projeto."
ponde aos anseios e reclamos da estrutura e tlnalldade do órgão,
Os portugueses têm trntll!llento cspeclul na nossa leglsln·
além de não atlnglr.os objetlvos do mencionado texto legal.
ção. E assim somos levados pela nossa origem c pela tro.dlc1onal
Assim é que n proposição, em seu art. 1.0, acrescento. alinea
amizade e solidariedade que nos une ao digno povo do outro lado ao nrt. 8.• da Lei n, 0 4. 769/65, estabelecendo entre ns finalidades
do Atlântico, E merecermos dele lguo.l tratamento.
dos Conselhos Regionais dos. Técnicos de Administração, com sede
Nosso Parecer é, assim, favorável, no Projeto de Lei da Cô.mam no.s Caplt:ús dos ·EStados c no Distrito Federal, a. de eleger um
n. 0 66, de 1078. Snlvo melhor juizo.
delegado c um suplente para a o.sscinbléla de eleição dos Membros
Sala das Coml.ssões, 19 de abril de 1979. - llelvidio Nunes, do Conselho Federal.
O art. 2.0 do projeto, em exame, se propõe a alterar a redaçiio
Presidente - Julson Barreto, Relator - Nelson Carneiro - Bumberto Lucena - Raimu.tJ.do Parente - Juta.hy Magalhães - llen- da allnen a do art. 9.0 c a rcdação do caput do art. 11 da r~fertda
rique de La Rocque - João Calmon - Moacyr Dalla.
Lei, que passarão n ter a .seguinte redação:,
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Art, 9,0 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 •
a) nove membros: etct.tvos, .eleitos em e.ecrutln!o •seDa Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto
creto e maioria absoluta de votos, em assembléin dos de'
de Lei da Câmara n. 0 50, de 1977 (n.0 2.621-B, de 1976, na
legados
dos Conselhos Regionais, que, por sua vez, elegerão
Casa de origem), que ••acrescenta· parágrafo a.o artigo 4,o
entre si, o respectivo Presidente.
da Lei n. 0 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que "estabelece
normas para a concessão de assistência judiciária aos neArt. 11. Os Conselhos Regionais de Técnicos de Adcessitados".
ministração serão constltuidos de nove membros, eleitos em
escrutinto secreto e maioria absoluta de votos, em assemRelator: Senador Franco 1\olontoro.
bléia, dos regi,'ltrados em. cada. regliio e que estejam em
O Projeto cm exame, originário da Ciimara dos Deputados
gozo de seus direitos prollsslonals."
vlsn a acresccntnr ;nràgralo o.o art. 4.0 do. Lei n.• 1.060, de 1950:
. A modificação redacional :;e assenta, como esclarece n. Expoque trata da concessão do bene!lclo do. justiça gratuito. o.os necessição de Motivos citada, no Interesse de estabelecer o sistema de
sitados.
eleições dlretas nos Conselhos Reglono.ls e lndlretas no Fedem!,
A n.t:•al !egislaçúo exige que o interessado apresente ao juiz mediante Indicações lcl.to.s pelos próprios Técnicos de Administra"atestado de autoridade pellclal ou Prelelto Municipal em que ção, através dos Orgãos Regionais, ao Invés de representantes de
conste ser o requerente nece.ssltado".
sindicatos e associações, proporcionando, destnrte, os meios adeO projeto, em boa hora c o.dotnndo solução já acolhida na quados· à estruturação· administrativo. do. entidade.
Vale ressaltar que o Autógra.to da Cll.mnrn aprésento. um lnpso
área trabalhista, determino. que n cnrtelra prollsslonal servirá
para comprovar n necessidade da asslstênelo. sol1c1tnda.. E o !az evidentemente de mecanografia,' vez-· que·eUdiram/na''nova 'redaçãÓ
11
proposta
peln Mensagem Presidencial, o complemento verbnl tillnl
nos termos .seguintes: A apresentação da Carteira Profissional
dc\"ldamente legalizado., onde o Juiz verillcará a necessidade da dn nova redação da allnen a. do art. 9.0 do texto le~al
pnrte. substituirá os ntestndos exigidos nos I§ 1.0 e 2.0 deste nrtlgo".
Assim, sollclto.mos a atenção da Comissão de Redação no senO projeto merece aprovação e louvor. A assistência judiciária tido da correção da omissão conllguro.do. na referida alllÍea, alvo
·
nos que não podem nrcnr com os altos custos das demandas cons- do nrt. 2.0 do projeto examinado.
Conslderil.ndo que nnda há que obstaculize n normal tramitatitui medida de rigorosa justiço. social. ~ Imperativa, sob pena de
serem Impedidos de reivindicar ou proteger os seus direitos, todos ção _da proposição, somos, no âmbito desta Comissão, pelo. suo. aproaqueles que não possam suportar as despesas dos processos ju- vo.çno.
Sala do.s Comissões, 5 de abril de 1979. - Evandro Canoira
diciais.
Presidente - Lázaro Barbosa, Relator - Raimundo Pan!nte _:
Snla do.s Comissões, 18 de nbrll de 1970. - Henrique de La Atfonso C:unargo- llumberto Lucena - Bernardino Viana.
Rocque, Presidente - Franco l\lontoro, Relator - Helvidlo Nunes
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- Bema.rdlno Viana - Moacyr Dalln. - Cunha Llma. - Murllo
Dadaró - Almir Pinto - Raimundo Parente - Nel'K>n Carneiro
Da Comissão de Leps!açiio Social
- Aderbal Jurema.
Relator:· Senado..-l!enrlquo··do Lo. Roeqoe
Nos
terinos do ·nrt: 51 do. bonstltúlçiiO Federal encaminhou o
PARECERES Nos 96 E 97, DE 1979
Senhor Presidente do. Repúblico. à deliberação do Congresso N.....
clonnl o presente projeto de lei, que vlsn n nlternr o. LO! n.• 4. ,69,
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 144, de 1978 de O de setembro de 1965, nn pnrte que disciplino o processo elei(n.O 4,696-C, de 1978, na origem), que Haltera dispositivos
toral nos Conselhos Federal e Reglon:ús de Técnicos em Admlda Lei n.0 4. 769, de 9 de setembro de 1965, que db1põe sobre nlstroçiio.
o exercício da profissão de Técnico de Admlnlstraçíi.o".
Resultou n medido. oprovndn no. Cll.mnrn dos Deputados opós
nprccloçiio uns Comissões de Constituição e JUllt.içn e de Tr.Íb:úho
PARECER N.0 96, DE 1979
c Legislação Soclnl.
D<L Comissão de Serviço l'úbllco Civil
Submetido. n proposição 11. revisão dcstn Co.sn, co.be-nos o exomc dn matérln sob o aspecto que nos compete oplnnr.
Relator: Senn.dor L:i:mro Bn.rboz..1.
Trntn-sc de providência tendente n regularizar sltuo.ção nnôDe lnlelntlva do Senhor Presidente dn República vem " exame
desta Casa, projeto de lcl qu~ "altera cllspo.slttvos dn Lei n, 0 4.769, mnlo orlglnndn pelo texto vigente do. lei supracltndn, que estabede 1905, que dispõe sobre o exerciclo da proflssüo de Técnlco de lece critério de eleições lndlrctns pnrn n escolho. dos membros dos
rcterldos Conselhos, om Ince à lncxlstênclo. de slndlcntos ou o.sso.
Adm.lnlstrttçüo'',
clnções protlsslonnls de •récnlcos em Admtnlstraçúo cm número
A mntérin, cxnmlnndn pclu Cftmurn dos Deputados, mereceu su!lclcnte pnrn. o cumprimento dn dlrctrtz lcgo.l.
nprovnçüo.
E:iclarccedarn, cnbc snllcntnr, n Exposição de Motivos do SeA nUcrnçfLo proposta nas dl;;posltlvos dn Lei n,o 4. 700, de 106 5, nhor Ministro do Trnbnlho, no cons1dernr:
vhm n. nonnallznr o proce~.so eleitoral no Con:-~clho Federal c nos
"A presente propo1ilçi~o tcró. o mérito de soluc1ono.r 0
rcHpectlvos Conselhos H.c~~lonn.ls, ve?. que o diploma legal, em seu
problema. de que se cogito., pois, Instituindo o st..o;tcmn de
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eleições dlretns nos Conselhos Regionais e indlrctns no quer outro ponto do Pais". Ademais, no Invés dn ex1gôncla dn.
Federo!, mas realizadas por delegados Indicados pelos pró- "nutorlznçflo leg"nl expedida peln..s nutorldndcs competentes'', suprios Técnicos de Admlnl>tração, através dos órgãos re- bUnhn-se outro requlsit<l - excessivamente genérico: o de haver
gional>, no Invés de representantes de sindicatos e asso- sido a mercadoria "devidamente liberada pela autoridade comciações, proporc:lono.rn, seguramente, os melas adequados petente".
à estruturação administrativa da entidade."
Em outras palavras: substitui-se a autorização da lei pela
No âmbito de atribuições desta Comissão, nenhum óbice pode devida liberação, através da autoridade competente.
ser oposto ao projeto, razão porque opinamos pela suo. aprovação.
8. As invc:rsões sào, por conseguinte, totuis. Dcsligum.:o;c: :t noçUo de
Sala das Comissões, 19 de abril de 1979. - He!vídlo Nunes,
?residente - llenrique de La RoC41ue, Relator -llurnberto Lucena ·contrAbando.
- Moacyr Dalla - Raimundo Parente - 1ulahy Maplhãeo 9. Por out.ro Indo, é prccl.so o.tento.r para. o momentO consu1oão Calmon - Nelson Carneiro,
mativo .. da lnfrnção ....: é, aque!Q ~111 que a rp~readQrla. é liberada,
Ingressando na posse do agente, 'sem pâgamimto· dos 'direitos ou
PARECER N• 98, DE 1979
Impostos devidos.
Da Comissão de Constituição e 1ustlça, sobre o Projeto
10, Finaltznndo, n. Zona. Franca. corresponde n. uma. zona
de lei da. Câmara n. 0 112, de 1978 (n.o 3.373-C,. de 1977, na !Iscai. Nela deve ter lugar o pagamento dos tributos devidos, para
Casa de origem), que ''introduz alteraçiW na. legislação ensejar o. desembaraço. da merc:a.dor.l:a..
pertinente à Zona Franca de 1\tanaus",
Convém lembrar o art. 40 do Decreto-lei n. 0 288, de 1967:
Relator: Senador Aloysio Chaves
"Art. 40. Compete ao Cl<lvérno Federal a vlgllilncla das
áreas limites dn Zona Franca. P a repressão ao contraA proposição sob análise objetiva permitir o desembaraço
bando."
nl.fn.ndegário das merendarias procedentes dn. Zona Franca de Manaus, também nos locais de destino e não somente nn. origem,
ti. Conclui-se, pois, que a proposlção é lnjuridlea, além de
como vem sendo fctt.a.
Inconveniente, razão por que não deve prosperar.
12. Ante o exposto, opina-se pela rejeição do projeto.
2. Fundamenta-se o autor no fato de nfi.o existir nos portos
e ancoradouros, bem numerosos naquela. árcn., servidores da SeSala das C:omtssões, 18 de abril de 1979. - llenrique de La
cretaria da. Receita. Federal para promoverem o desembaraço alRocque, Presidente - Aloyslo Chaves, Relator - Delvídio Nunes
fandegário, O fato de não haver autorização expedida pelas auto- - Almlr Pinto - Tancredo Neves - Nelson Carneiro - ~lurllo
ridades fnzendárlas para as merendarias snlrcm dos limites da
Bàdaró - Bemadino Viana - Franco 1\lontoro - Moacyr Dalla
zona Franca, quando o melo de transporte é n navegação, tem - Aderbal 1urema.
causado, continua o autor, situações vexatórlo..s, mesmo às pe_:;soas que conduzem suas compras dentro do quantum da isençao
PARECER N• 99, DE 1979
legalmente concedida.
Da Comissuo de Redução
3. Realmente, a Secretaria da Receita Federal não dispõe: de:
Rcdaçf,o final do Pro,ieto de Lei do Senado n.U 347,
contingente n-ecessário pnrn atender à. fisca.llznção cm todos os porde 1978.
tos e ancoradouros da Zona França; por isso, mantém os Fiscais
Itelator: Senador IDireeu Cardoso
de Tributos Federais no Aeroporto Internacional de Mnnnus, de
onde a saída de mercadorias se dá com mnior intensidade. Além
.A. ComÚ's~o apresenta a redaç.lo final do Projeto de Lei do
da !alta de pessoal especializado, carecem, também, a maioria Senado n. 0 347, de Hl7B, que dâ nova rcdnção ao o.rt, 51 dll Lei
dos locais de distrito, de estrutura mntertnl para. funclonnmento Organlca dos Partidos Políticos.
de lnspeção das mercadorias.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1979. - Adalberto Sena,
4. Esclareça-se, entretanto, que o. Receita Federal dispõe, na Presidente - Dirceu Cardoso, Relator MuriJo Badaró.
citada zona livre, de repartições capazes de inspccionar as merANEXO AO PARECER N. 0 99, DE 1979
cadorias adquiridas, vez que o Interesse público exige que toda
mercadoria salda da Zona Franea .de .Mannus seja. li lnspeeloRcdação final do itrojeto !de Lei do Senado n. 0 347,
de 1978, que di nova redaçiio :ao ~1rt. 51 da Lei Org{mica
nada, com vistas a eolblr o contrabando.
dos 1Partidos Políticos.
5. Assim, é conveniente ver!llear o que o C:ód!gb Penal esO Congresso Nacional decreta:
tabelece, oonceltuando a !lgura do contrabando:
Art. 1.0 O art. 51 da Lei n. 0 5.682, de 21 de julho de 1971
"Art. 334 ... Importar ou: eJ<;>ortar mercadoria proibida ou
Iludir, no todo ou em. !)arte, o pagamento de direito ou I Lei Organlca dos Partidos Políticos), passa a vigorar acrescido
imposto devido pela entrada., pela saída. ou· pelo consu- dns seguintes o.línens:
mo de mercadorias: .
"Art. 51. .. ............................................ .
Pena. - reclusão, de .wn .n. quatro anos,
I - ................................................... ..
§ .1.0 Incorre na mes~a penn; quem pratica:
c) n fim de o.nular convenção mw11c1pn.l para escolhn. de
candidato o. cargo eletivo, qunndo eivo..da de nuUdnde, no
al navegação de cabotagem; .!ora dos easos. permitidos em
todo ou em parte.
lei;
11................................................... .
bl 'lato 'asslmlln.do, em lef espe~làl, n cqnttalltindo ot! des'
ea'!nlnho.
c>. n fim de anulo.r convençii.o rcg1onn.l nn.'i condiçiles d!l
nlmen c do incl.so I.
§ 2.0 A peno. o.pllcn-se em dobro, se o crime de contrabando ou descn.minho· é praticado em tro.nsporte aéreo."
IJI- .................................................. .
O Código vigente usa. o. rubrica. latero.l ••contrabando ou desc> a fim de mrJlnr~ convenção nncionnl nns condiçõcR dn
camlnho", sugerindo, como o.sstnalo. Nelson Hungria, o entendin.linco. c do inciso I."
mento de que ns duns expressões são slnõnlmns.
Art. ~.o Ritn Lei entro. cm vigor nn dntn. cte ~un. publlcnqào,
Na segunda parte do dispositivo citado o crime está n, elisão, t't•vog-ndn!i O...'i d1.~po.~1çóc;:) em contriuio.
total ou parcial, do pagamento de direito ou Imposto devido.

o

6. Ora, os arts. 6, 0 c 7, 0 do Decreto-lei n, 0 288/67. sujeitam
o.o pagamento de impostos n.s mercadorias de origem estrangeira
estocadas nn. Zona. Frnncn c as nela proctuzldns, beneficiadas ou
indtJstrlnUzactns, "quando ~nircm desta para qualquer pont.o do
território nnclonnl".

E o urt. 3!1 em cnusa mnndu preclsnmente considerar cont.rnbnndo a snldn dcssns mcrcnctortns "sem n nutorlZitçii.o legal pcln.<.;
o.utorldndcs compntcntoslt, Quer dizer: o que lhe!'! g-arante n snídn
é tL nutorlzn~~fi.o lcr;ul cxpt:dldn pelet nut.orldade competente,
7. O projeto mucln. lntclrnnwntc-, n qucstflo. Jl;m lUf'.:Lr de
dcclnriLr con trnbn.ndo n nn!ctn. dn mf!rcadorln dn Zona Franca,

pnssn. n. rotulnr como t.nl n. ent.rndo.

cte.~sa

nwrcndorla
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Do Comissiio de Constilulçlio c .lustlçu, sobre u

Requerimento n~' sjnY, de 1978, do Stnhor St~nndor Dirceu
Curdo'io, requerendo, nos termos do l\rtiJ::o 239, inciso I,
lctrn .. 11 .. , do Rt~~imL•nto Interno, s('jum solicitudtts informu ..
ções do Podc1· Exccuth·o, ntincntcs 11 Imóveis "rctnmudos ou
udjudlcndos, JWr inudlmplénclu do!-t mutu1irim., ntrnvês do
Sishmm 1-'innncclro du. Hnbihu;;Uo nu de Hipotl'cn.
Rc!utor: Scnndur Hch. ídlo Nunes
Com fulcro no a:-1. 239, inciso I, h~tra "a", do Regimento lntcr·

no do Senado Fcdt:rat, u cmincntl~ Senador Din.:cu

C<~rdoso rcquc~
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rcu fossem solicitadas ao Exm~' Sr. Ministro Chefe do Gabinete da
Casa Civil da Presidência da República informações a rc.:speito da
quantidade de imóveis que, linanciudos pela Caixa Econômica Fc·
deral, através do Sistema Financeiro da Habitação ou de Hipoteca.
foram retomados ou udjudicados, por inadimplência dos mutuúrios,
cm cada Est:~do da Federação c, cspecilicumcntc. no Rio de Janeiro,
assim também a totalidade dos imóveis que foram n:tomados ou
adjudicados pelo Banco Nacional da Habitação c pelos Agentes
Financeiros dessa Instituição, por inadimplemcnto dos mutu{!rios,
em todo o País c, especialmente, no Estado do Rio de Janeiro.
A Mc!-.a Diretura do Senado, por intermédio do seu Presidente,
houve: por bem de indeferir o requerimento do nobre rt:prcsentantt:
capixabu, sob o fundamento de que a proposição não st: adt:qua "ü
norma regiment<.~l que regula a matéria".
Em decorrência, o então primeiro-secretário - Senador
Mendes Cunulc -,através de oficio datado de 16 de maio de 1978,
comunicou ao Senudor Dirceu Cardoso, cm cumprimento ao disposto no inciso Vli do art. 239 da lei interna-corporis, a decisão adotada.
Inconformado, porém, com o indeferimento ao pedido de
inform<.~çõcs, o Scnudor espírito-santense pronunciou, na sessão de
dezessote de maio do uno próximo pretérito, discurso no qual, após
afirmar que na é:pocu da formulação do seu pedido, tramitava na
Casa Mensagem presidencial que: .. portava ou carreava uma nova
Lei do Inquilinato, sobre a qual se vazavam as informações que
solicitara", recorreu, consoante permissivo regimental, da decisão
da Mesa Diretora para o Plenário, ouvida a Comissão de Constituição c Justiça.
2. Cabe examinar, assim, à luz do Regimento Interno c da Lei
Maior, a matéria.
Estabelece a lei interna do Senado:
"Art. 239. Em relação ao requerimento de informações serão observadas as seguintes normas:
1- só será admissivel:
a - como ato pertinente ao exercício da compc:tênci<J
fiscalizadora do Congresso Nacional ou do Senado Federal:
b) - para esclarecimento de qualquer assunto
submetido à apreciação do Senado;

Apegou-se, então, à Mensagem prt:sidencial relativa à lei do
cm tramitação no Congresso desde 1975, c que cm 197X
fazia estações no Plcnflrio c nas Comissões Ti!cnicas desta Casa.
Evidente que tanto a proposição governamental como a t:men·
du substitutiva que lhe foi oferecida, transform<.~ndo a matériu original cm Consolidação d<.~s relações Jocacionais, não traziam qualqut:r
dispositivo rt:ferente à política habitacionul, sobretudo no que tange
ii construção, revenda e retomad<J de unidades habitacionais
construídas ou financiad:ts pela Caixa Econômica Federal. Banco
Nacional da Habitação ou seus agentes financeiros.
Não há infelizmente, portanto, a mais mínima pertinência entre
o requerimento de inform<.~ções do eminente Senador cspirito-santense e a proposição indicadora da remissão.
Isto posto, o parecer é porque não prospere a solicitação do
honrado Senador Dirceu Cardoso.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1979.- Henrique de La
Rocque, Presidente - Helvídio Nunes, Relator - Toncredo Neves,
vencido - Adcrbal Jurcma- Nelson Carneiro, vencido. - Franco
Montoro, vencido - Almir Pinto - Murilo Badaró - Bernardino
Viano - Moacyr Dalla.
~nquilinato,

PARECERES N•S 101 E 102, DE 1979
Sobre o Projeto de Lei da Câmara no 13, de 1977, que
"acrescenta parágrafo único ao artigo So do Lei n9 5.107, de
13 de setembro de 1966 (Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço)".
PARECER No 101, DE 1979
Do Comissão de Legisloção Sociol

Relator: Senador Lourival Baptista.
Originário da Câmara dos Deputados, chega à revisão desta
Casa o presente projeto que, acrescentando um parâgrafo único ao
artigo Soda Lei no 5.107, de 13 de setembro de 1966, visa a tornar
obrigatório o depósito dos juros e da correção monetária, nas contas
vinculadas dos empregados optantes, no momento em que se cfoti·
varo saque por motivo de rescisão do contrato de trabalho.
O artigo 8• citado prevê as hipóteses de movimentação da conta
vinculada quando, ocorrida a rescisão, pretende o empregado utili·
zar os valores depositados para a compra de casa própria, por
~·d~;e·r;.·,;,~~~lonar o fato sujeito à fiscalização do necessidade grave pessoal ou familiar, para a aquisição de
Congresso ou do Senado, assim definido cm lei (Const., art. equipamentos profissionais e por motivo de casamento.
Deste breve resumo do artigo, bem se vi: que a alteração preten45), ou fazer remissão expressa à matéria legislativa em
dida é: imprópria ou, até:, impertinente ao artigo 8•. De ra:o, o
tramitação."
disciplinamento dos depósitos e a capitalização dos juros e da corre·
Evidente que, não bastussc a invocação do cminc:ntc Senador ção monetária estão previstos nos artigos 39 e 49 da mesma Lei.
Dirceu Cardoso, a proposição foi calcada na letra a, inciso I, do art.
Assim, quanto à carroção monetária, dispõe o artigo 3'':
239.
"Art. 3' Os depósitos cfctuados de acordo com o urti·
Ocorre que, além do ato pertinente ao exercício da compet~ncia
go 29 são sujeitos à correçào monetária na formôl c pelos
flscaliwdora, haveria o Requerente, indcsculpavelmcnte, de
critérios adotados pelo Sistema Financeiro de Habitação c
mencionar, também, o fato sujeito à fiscalização do Congresso ou
capitulizuçàu de juros segundo o disposto no artigo 4~'."
do Senado, segundo cstatui o inciso Ili do prcfalado artigo.
Quanto aos juros, preccitu<J o artigo 49:
I: que a competência se mutt:rializa através da identilicaçfw de
"Art. 49 A capitalização dos juros dos depósitos
f~1tos sujcitos ü fiscalização do Congresso ou do Senado.
mencionados no art. 29 far-se-ú à taxa de 3% (tri:s por cenDe outru purtc, dispõe o art. 45 da Constituição vigente:
to) ano a ano (rcdação dada pela Lei n' 5.705, de "1-9· 71 ). "
"A lei regularú o processo dc: fiscalizuçào pela Câmara
:\ Lei n'' 5.107j66, com propriedade ou não, deferiu ao
dos Deputados c pelo Senado Federal, dos utos do Poder rcgulamonto c ao próprio JlNH, gestor dc1 Fundo do Garantia do
E.\ccutivo, inclusive os da administração indireta."
Tt:mpo de Serviço, a incumhi:ncia de disciplinar a ap\icaçilo dos
Certo ~ que, ilflCS~Ir riu'> tentativas de congressistas, scmrn~ principios, nela cstabell!c:idos.
A.~sim, embora não esteja litl~ralm•:nle prr.:vista a .::~pitalizaç;uJ
cslHJrrand() nas limitações da compt.•tl:nda da inici;.ltivu ou na
aLJsêm:ia d;,1 prometida regulam~;ntação, o art. 45 da Lei Magna t:, Jos juros c da .~orreçrto munctúria, na cinta da rescisão do contratu
l..!:n con~t.·qO~nd:J a letra ''u", inciso I, do art. 239 do Regimento de trabalho, verdade i: qtu.: esse jú ~ o t:ntt:ndimento <tdotado pelas
norm:ts rcgulamcntan:s baixadas postcnorntentt.: pdn Poder
intc.:rn>) permanecem, pratic~trl"ll'Oil' inap\il:úveb.
Conven.:1do da verdade apontada, c na tentativa de contnrtl'lr a Exct.:tttÍ\'l1,
lhst:t Vl'r o que dispõe u Decreto n~' 7tJ.750, de 5 Je dc1emhro
rigidr:llt.:gal, o St:n:u.ior Dirc~.:u Cardoso prm:urou agarrar·'-t: i1 parti.!
final dl' inl:iso III do ;1rt. ~)9, que admite rcqucrimclltl)S di! in!'L'flll:!· Je 1 1 l7~. qlw, .1\tel'anllu o artig.o 14 UD "Rl'g.ulamcntl' do I·TiTS".
~·úcs .:nm ha~c cm n:missilo t:.\prcssn t) matéria leg.i~lativa cm tramtt<J· JL'tcrmina:
•••••••• '
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Recomenda-se, assim, a manutenção da atual c vigente
sistemática, para evitar rcpercursõcs negativas na aplicaçtto dos
mencionados recursos.
Ante as rn:lôes apresentadas, opinamos pela rejeição do Projeto
de Lei da Câmara n• 13, de 1977.
Sala das Comissões." 19 de abril do 1979.- Henrique de l.u
Rocque, Presidente em exercício - Jutahy Magalhíies, Relator Mouro Benevides, vencido - Alberto Silva - Jorge Ka!umc Desse modo, se de um lado, o projeto acrescenta parágrafo a Soldanho Derzi - Lomanto Júnior - Cunha Lima, vencido, com
artigo que di>ciplina matéria diversa da objetivada, de outro, o que Voto cm Separado - Raimundo Parente- Affonso Camurgo.
propõe já está devidamente regulado pela legislação complementar.
VOTO EM SEPARADO, VENCIDO, DO SENADOR
f:: bem verdade que à data em que o seu eminente Autor, Deputado
Francisco Amaral, o submeteu à apreciação do Congresso Nacional, CUNHA LIMA:
não vigia, ainda, o pré-citado Decreto n• 76.750/75. e mais, que o
lõ submetido a esta Comissão o presente projeto de Lei origináBNH, até então, só capitalizava os referidos acréscimos cm dczcm· rio da Câmara dos Deputados, que objetiva acrescentar parágrafo
bro de cada ano.
único ao art. 8• da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966 (que
De qualquer forma, remanesce o fato de que embora houvesse instituiu o Fundo de Garantiu do Tempo de Serviço), dispondo
razão para a propositura do projeto, normas supervinientcs torna- sobre cômputo de juros e corrcção monetária sobre os valores
ram-no desnecessário e redundante, motivo pelo qual opinamos pela utilizados nas hipóteses previstas nesse dispositivo.
sua rejeição.
2. Como se sabe, o referido art. 8• da Lei n• 5.107/66 autoriza
Sala das Comissões, li de agosto de 1977. - Jessé Freire, o empregado a utilizar o saldo de sua conta no FGTS nos casos, ali
Presidente - Lourival Baplista, Relator - Ruy Snntos - Domício previstos, de rescisão contratual pela empresa, pelo empregado, ou,
Gondim- Lenoir Vargas- Jarbas Passarinho.
ainda, durante sua vigência.
Tendo em vista que a legislação pertinente, em especial o art. J•
PARECER N• IOZ, DE 1979
da própria Lei n' 5.107/66, determina que os depósitos do Fundo
Da Comissão de Finanças
de Garantia serão corrigidos monetariamente e capitalizarão os
juros correspondentes, a proposição intenta, no dispositivo ora
Relator: Senador Jutahy Magalhães
aditado, disciplinar em lei que aos valores utilizados da conta
Sob exame da Comissão de Finanças o Projeto de Lei da vinculada, nas hipóteses do mencionado art. 8•, computar-se-ão
Câmara n• 13, de 1977, que acrescenta parágrafo único ao artigo 8• juros c correção monetária, cm conformidade com os últimos
da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de !966 (Fundo de Garantia do índices conhecidos, imediatamente anteriores à data em que se der o
saque.
Tempo de Serviço).
3. A justificação do projeto - que, diga-se de passagem, ê de
Em sua tramitação no Senado Federal, a proposição obteve
março de 1975- esclarece que, não obstante o Decreto n• 59.820,
parecer da Comissão de Legislação Social, pela r~jeição.
Objetiva o projeto incluir o seguinte parágrafo único ao artigo de 20-12-66, que regulamentou o FGTS, tenha determinado que o
cômputo dos juros c da corrcção moneturia fosse feito
8• da Lei n• 5.!07, de 1966:
trimestralmente, tal não era o procedimento do Banco Nacional da
"Parágrafo único. Nas hipóteses de utilização da Habitação, administrador do Fundo. Com efeito, prossegue a
conta vinculada prevista neste artigo, aos respectivos justificação, o BNH somente efetua a anexação das importâncias
valores serão computados juros e correçào monetária, cm referentes aos juros e à correção após o dia 31 de dezembro de cada
concorduncia com os últimos índices conhecidos, imediata- ano, "o que vem provocando grandes prejuízos aos trabalhadores
mente anteriores à data em que se der o saque."
quesacam as parcelas correspondentes ao FGTS antes desta data".
4. De fato, a situação descrita nu justificação correspondia à
A providência alvitrada busca atualizar as contas, mencionadas
apenas os .. últimos índices conhecidos" sem dizer' quais esles índices realidade da êpocu em que o projeto foi apresentado.
Hoje, com o advento do Decreto n• 76.750, de 5-12-75, que
e qual sua incidência.
modificou
o Regulamento do FGTS, o crédito de juros e corrcção
O artigo 3• da Lei já prevê a correção monetária pelos critérios
monetária nas contas vinculadas 6 efetuado trimestralmente, con~
do Sistema Finaceiro de Habitação.
Vale destacar que o princípio adotado pela Lei n• 5.!07, de soante o disposto no 9 1•, do art. 19, deste Decreto.
1966, é o único compatível com a sistemíttica do Fundo de Garantiu
Todavia, nem por esta razão é de desprestigiar-se a presente
do Tempo de Serviço, de vez que o Banco Nacional da Habitação proposição, porque ê melhor, de uma vez por todas, que a referida
não pode assegurar às contas vinculadas do FGTS atualização norma seja inserida na Lei n• 5.107/66, a fim de dar plena c segura
monetária excedente àquela obtida através êlas aplicações dos recur- estabilidade ao preceito.
sos do Fundo de Garantia, sob pena de comprometer sua liquidez.
Argumentar-se que o projeto é despicicndo, ou que se tornou
lõ assim necessário que o sistema de crédito de juros e correção inócuo, pelo simples motivo de a matéria jú estar disciplinada em
monetária sejn compatível com o produto das aplicações. Assim, são Decreto, é atribuir ao Decreto regulamcntador uma natureza de
iguais os rendimentos do Fundo de Garantia e das Cadernetas de norma primária, inovadora da ordem jurídica, própria das leis, que
Poupança.
são normas infra-constitucionais por excelência. O Decreto é sempre
0< bene!lcios <uo auferidos trimestralmente, o que exige ficar o uma norma secundária, infralcgal, fiel à lei à qual se vinculu.
dinheiro depositado imobilizado por 3 meses, preservando, u
Portanto, niio excede, pelo contrário, impõe-se que a lei, no
coerência do si:itcma instituído pela Lei.
caso a Lei n• 5.107/66, determine, expressa e claramente, o modo c
Sem dúvida, os recursos do Fundo de Guruntia têm gerado o momento de fazer-se o cômputo dos juros c da corrcçl1o monctilriu
expressivas rcali:r.ações 110 campo social, o que assegura benefícios das contas vinculadas do FGTS, nus hipóteses do seu art. 8''·
indiretos uo cmpregudo.
E, por isto mesmo, a normu deve ser inserida neste dispositivo,
O projeto, sob o aspecto finucoiro, propõe norma de difícil como propõe o presente projeto, c niio junto a outras disposições
aplicn~:i,1, irnpossibilitlldo a nccessúi'Ía imobili7.açiío (tr~s mcst:s)
genéricas, como os artigos 3"' c 4Y da mesma Lei. que tratam do
para 1'~ realizações sociais u que nos refcrimm;,
Cômputo ordinúrio dos juros c da corrcçiio monclftria, mas nnn do
§ I~ O crédito dos juros c correção rnonctúria nas
contas vinculadas será efetuado trimestralmente.
9 2• Para efeito de computação de juros e corrcção
monetária, os depósitos serão considerados como efetua·
dos no primeiro dia do trimestre civil subseqUente e os
saques como realizados no último dia do trimestre civil
anterior."
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seu cálculo nas hipóteses do urt. 811, feito sempre em carittcr
extraordinário.
S. Por estas razões, inexistindo óbices de ordem financeira,
considerando oportuna c acertada a medida proposta e, ainda,
considerando-a tecnicamente correta, somos pela aprovação do
presente Projeto de Lei.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1978. -Cunha Limo.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. Jo-Secretário.

São lidos os seguintes
REQUERIMENTO No 105, DE 1979
Nos termos do disposto no artigo 367 do Regimento Interno,
requeiro o dcsarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado no 236, de
1978, "que dispõe sobre os serviços de vigilância cm navios, por vigias portuários", feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 23 de abril de 1979.- Raimundo Parente.
REQUERIMENTO NoJ06, DE 1979
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno,
requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n' 246/76,
de minha autoria, que dispõe sobre a construção, em Brasília, de
monumento em memória do Presidente Juscelinc· Kubitschek de
Oliveira, c dá outras providências, e solicito seja feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 23 de abril de !979.- Lázaro Barboza.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os requerimentos que
vêm de ser lidos serão publicados c incluídos cm Ordem do Dia nos
termos regimentais.
Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. )o-Secretário.

E lido o seguinte
Of. no 099/79- VP/FPS
Brasília, 16 de abril de 1979.
Jlmo Sr.
MD. Presidente do Senado Federal.
Brasília- DF
Senhor Presidente,
Dando cumprimento ao disposto ao § 5o do art. 5o da Lei
no 3.736 de 22 de março de 1960, tenho a honra de encaminhar a
V. S• uma cópia completa da Tomada de Contas desta Fundação do
exercício de 1978.
Coloco-me a disposição de V. S• para fornecer maiores
esclarecimentos e documentos, se necessário.
Reitero, nu oportunidade, meus protestos de ultu estima e
consideração. - Ccl. Geraldo da Silva Rochu, Vice-Presidente da
Fundação das Pioneiras Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O expediente lido, nos
termos do§ 5' do urt. 5o da Lei n' 3.736, de 1960, vai à Comissi10
de Finanças.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Henrique de Lu
Rocque.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA.
Pronunciu o st:guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Brasília completou súbudo mais um universilrio, nu murchu
cmpolguntc do seu progresso. Várias foram as solenidades com que
procururam Governo c Povo, comemorur o evento histórico c fcsti·
vo. Si10 de se destacar o congruçamcnto promovido pelo Eron Palace I-Intel, assim como, a rcccpçiio rcalizudu na mujestosa sede d~.:
"~·lanchctr.:" cm Brasília, onde a lidn\guia do casul Adolfo Bloch.
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mais uma vez com a colaboração da sua equipe, se retratou cm toda
plenitude.
Muita coisa tínhamos a assinalar ainda, mas como síntese da
data histórica, passamos a ler os "Dezenove Anos", de Edilson Varela, admirável resumo com o qual nos premiou em O Correio Bra:iliense o seu exemplar Diretor.
Saudamos assim todos os que di reta, ou indiretamcnte, ajudaram o grande Presidente Juscelino Kubitschek, que, com seus
candungos e uma equipe sem fronteiras para. o trabalho, nos ofertou
a Capital que ui está. E agora, quando a Sede da República, na área
da comunicação não se resume apenas ao Correio Bra:i/iense c à TV
Brast7ia, os nossos cncômios se estendem a todos os órgãos, nesta
área dedicados à pujança da capital, assinalando o Jornal de Brasília
do nosso velho companheiro Jaime Câmara, que com forte complexo de comunicação em todo o País, entre nós tambt:m chegou e venceu.
A nossa alegria é um parcela apenas, deste mundo de gente que
hoje aqui reside, acompanhando passo-a-passo, a marcha vitoriosa
de Brasília.
Todos os anos renovamos os elogios ao Correio Bra:ilie:zse e à
TV Brasília. pioneiros da comunicação em nossa grande cidade. É
nosso dever.
Agora Sr. Presidente, Senhores Senadores, no dia 13 de maio.
entra em vigor a Lei Orgânica da Magistratura Brasileira. Coubenos por determinação da Liderança da ARENA. nu Tribuna do
Senado, conceituá-la algo. E foi quando afirmamos que considerávamos positiva o seu envio ao Congresso Nacional, como estrutura
a ser examinada, de uma grave problemática que há tantos anos exigia uma solução de grandeza. Acontece que o Poder Judiciário. na
realidade, cm sua esmagadora maioria, repele o texto da lei. Houve
as mais variadas tentativas para que ela fosse modificada em determinados aspectos altamente arestosos.
Apresentamos várias dezenas de emendas, algumas aceitas
quando sobre a mensagem se debruçava com a sua habitual dedicação o nosso Mestre, o Senador Hclvidio Nunes. Magistrados da
melhor categoria c respeitabilidade, não conti:m o seu desagrado
com a formulação do seu texto. Alguns a consideram suspeitosa. Ela
é desestimulante no entender de grandes figuras da Magistratura
nacional.
Tudo indica que, cm sinal de inconformismo com a Lei, un'
grande número de juizes abandorarão a magistratura, sob o argumento de que não podem integrar um Poder regido por uma estrutura orgânica que não lhe merece aplausos. Com maior respeito formulamos veemente apelo, não pretendendo desmerecer o trabalho do
Governo Geisel, no sentido de que seja adiada a vigência da Lei com
objetivo de uma desintoxicação permissiva, de um -exame sereno de
matt:ria tão controvertida.
O talentoso Ministro da Justiça, Senador Petrõnio Portellu, tem
sentido a gravidade da situação. Nós nos habituamos no Senado, a
acreditar na sua açiio e a respeitar sua sensibilidade politica. Cremos
pois, que os esclarecimentos que há de prestar uo Presidente Baptista
Figueiredo, serão suficientes para que a Lei tendo a sua execuçUo
retardada, tenha os seus aspectos mais atrituntes reexaminados.
O Presidente Figueiredo deseja um Governo aberto, sendo levada a Sua Excelência u realidade brasileira. Temos a certeza de que
falamos por quase toda magistratura do nosso Pais e, haveria de ser
com a maior tortura c a mágua mais profunda, que assistiríamos
uma Lei tutelar amortalhar a estrutura do Poder pura o qual foi
elaborada. (Muito bem!)
DOCUMENTO tl QUE SE REFERE O SR. /I ENRIQUE DE LA ROCQUE, EM SEU DISCURSO:
DEZENOVE ANOS
Edil.l'on Vart•la

Em 21 dr.: abril de llJ60 ao ubrir-sr.: o novo ciclo de e.xist~nci:.~ do
Correio Bl·uzillcn!'lc cujo derradeiro número, cm Londres, datava de
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janeiro de 1823, alirmúvumos em nosso editorial: "Os propósitos
que levaram Hipólito José da Costa a lutar i1quelu época pela causa
da Independência, são os que nos movem agora cm 1960- advogar
a causa do Brasil na hora revolucionária da mudança de sua Capital
dentro dos mesmos princípios democráticos e constitucionais que a
conduziram". Esses têm sido os nossos propósitos dos quais jamais
abdicamos. E vitoriosa a tese, com a fixação delinitiva de Brasília
como Capital, com todos os seus poderes funcionando normalmente
e como centro que é das altas decisões· nacionais, é justo que ao
completar o Correio 19 anos de vida, de existência, volte os olhos a
um passado ainda recente numa retrospectiva histórica e sentimental
daqueles tempos heróicos. Essa batalha não foi fácil - primeiro
para construção de um prédio e instalação de um jornal cm cem dias
c depois para sua manutenção no cerrado, onde nesse tempo, não
havia nem leitores nem anunciantes: alguns dos companheiros que
ainda estão conosco, sabem perfeitamente. Lutamos muito contra a
incompreensão dos que jamais acreditaram nu impluntuçf10 dclinitiva da Capital e aqui viviam com a obsessão do regresso. Aliava-se
a isso a má vontade de quase toda a imprensa brasileira que era
contra a mudança para Brasília. Quantas vezes, madrugada a
dentro, os nossos jornalistas candangos traziam fotos de c•1minhões
com móveis de repartições inteiras já preparados para o retorno ao
Rio diante da alegada impossibilidade de viver na nova Capital.
Acompanhamos todas as fases da vida de Brasília - us suas
crises periodicus e seus dias de glórias. Toda a história desta Cidade
está nas co\eções do Correio Brazlliense. Junto com Brasília, completamos hoje mais um ano de existência e os nossos propósitos permanecem os mesmos; continuamos a defender os anseios da comunidade mesmo agora com u Capital implantada em toda sua plenitude.
Pretendemos continuar como porta-voz das aspirações mais legíti·
mas du coletividude. Mas a nossa vitória no decorrer de todos estes
anos não foi obtida sem esforço e uma perseverança sem limites. Por
falta d'água de rua, fizemos c\ichi:s com mineral nos tempos pioneiros e sofremos ameaças de agitadores que queriam se upossur do
jornal, nas horas graves de \964; não alteramos os nossos ideais c o
jornal jamais deixou de circular um só dia.
O Correio Braziliense i: líder desde o primeiro número e nunca
teve ameaçada u sua posição. Nem em 1960 quando a população,
incluídos candangos e funcionários, não chegava a vinte mil pessoas
nem agora quando já beiramos o milhão de habitantes.
O dia de hoje pura nós i: de satisfação intima pelo dever cumprido, pela parte que desempenhamos na consideração de Brusiliu. E
neste diu rendemos as homenagens devidas a antigos companheiros
que aqui vieram para o lançamento do jornal e du TV Brusiliu;
muitos ainda estão conosco e manifestamos nosso entusiasmo pelos
novos que vieram juntar-se a nós e trabalham pura o crescente
aperfeiçoamento do Correio. Não podemos esquecer os que já se foram, dentre eles excelentes jornalistas como Benedito Coutinho,
Otací\io Lopes, Paulo Vial Correu, Humberto Queiroz. No limiar de
um ano novo de existência o Correio Brnzlliense reafirma os mesmos
ideais e propósitos de Assis Chuteaubriand, o "Velho Capitão", u
quem o Brasil deve esta imensa rede jornalística, e Hipólito José du
Costa, fundador do jornal em Londres. Ideais e propósitos que tém
por escopo unicamente servir o País,
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a puluvru ao
Senador Henrique Suntillo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO. Pronuncia o seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Enquanto se ugruvu u situação económico-social do Pais, pelo
recrudescimento do processo innacionário, exigindo-se OH! is um penoso reajuste do modelo capitalista dependente, disposto a substituir no que tem de essencialmente uético- u exploração do trabulho
humano e a expropriuçUo de largas parcelas de seu valor real - é
oportuno discutir o que está u pnrcccr-nos umn estratégia global do
Governo~ c portanto da estrutura de poder, destinada u constituir-se
em resposta às exigências sempre crescentes da sociedullc brasileira,

por todos os setorcs mais ou menos organizados, do estabelecimento
de regime democrático cfctivo, capuz de permitir n convivência harmónica do pensamento politico pluralista, cm que se procura a ;intese dinámica pelo confronto dus idéias e das forças sociais.
Há um Brasil diferente desaliando esta estrutura de poder, Brasil cuja consciência desperta insiste cm exigir punicipaçüo de t'oda a
sociedade na elaboraçüo das decisões em todos os níveis, sobretudo
ao nível dos problemas sócio-econõmicos ou do próprio sistema económico,jú que afetum o mais intimo duvida de cada cidudào. Condicionam sua própria possibilidade de existência humana.
Passados I 5 anoS de restrições severas c injustificáveis üs liberdades individuais e públicas, crescem verticalmente as exigências de
participação pela aproximação do poder dos mais variados setores
da vida civil, dos trabalhadores sindicalizados uos meios universiHl·
rios, dos intelectuais aos empresários nacionais, do funcionalismo
público aos meios políticos.
A vida democrática exige a participação de todos, de tal modo
que maioria c minorias harmonizem seus interesses, nu busca da
igualdade como objetiv.o maior. Este é o anseio da Naçt10: a construção de umu sociedade solidária e justa, livre c pluralista, cm que o
trabalho seja entronizado como o principal agente do desenvolvimento que é, nas preocupações do Estado.
Esta i: u proposta explicitada em todos os setores da vida nacional, colocada como objetivo a ser alcançado, não pela via trauminica c deletéria do golpismo armado, mas por transformações improrrogáveis du estrutura social do Pais.
A esta proposta democrática da sociedade, o Governo contrapõe u expectativa de abertura do regime. Que abertura é esta. no entanto'? Destinada a criar instrumentos institucionais aptos c dcsutivarem c a eliminarem de: vc:z o autoritarismo estatal, propiciando u indispensável participação du sociedade na estrutura de poder'? Realizada de modo a permitir a construção do solidarismo c do pluralismo politico? Pergunta-se.
Nu medida em que se definem os limites du estratégia global do
Governo, frustram-se as esperanças da Nação. Tendc:ntc a manter a
coerção com mais sutileza, esta estratégia dispõe-se a conceder â sociedade estreita faixa de liberdade vigiada e controlada, desde que se
garanta incólume o sistema econômico, ávido por reajustar-se.
Nestes últimos dias, alargando-se de repente ainda mais .: dis·
tânciu que separa a profissüo de fé democráticu, profcss~1da cm ~mlc·
nes discursos presidenciuis e ministeriais, dos atas perpetrados pelo
poder~ c:videnciam-se manobrus tendenciosas e casuísticas destinadas a impedir que se construa o verdadeiro pluralismo dcmocrútico.
Entre a paluvru u gerar expectativa e u ução a frustril·la, aprofunda-se o fosso do pragmatismo autoritário.
Promovc-st: a pregação democrática e editam-se ''pucotes",
como se uma e outros pudessem conviver pacificamente.
Reconhece-se farisaicamente o anacronismo da legislaçt1o trabalhista c dos draconianos dispositivos du lei antigrevc c, respaldados
nesta mesma lei, promovem intervenções sindicais desnecessárias t:,
pior ainda, continuam brandindo ameaças aos trabalhadores comestes mesmos dispositivos.
Pretenderiam uma sociedude de carneiros disposltl u aceitar indclinidamentc, de um ludo u rcpressf1o policial e do outro u tutela paternalística dos que se t:rigíram donos da vcrdude. tudo cm nome dt.:
uma segurança nacional qu~:, na verdude, continuu sendo segurança
do capital'? Há os que se dispõem sempre ii subscrvivênciu. A socic·
dade como um todo, nunca, A liberdade u que aspira é u I.'OtllJllis·
tudu sob a única tutela de seu próprio conceito de responsabilidade.
O que se vê~ no entanto, é o Estado uutoritúrio, jil exaurido c
consumido em seus mecanismos de brutalidade c arbítrio, l1 procura
de sofisticados reajustes que lhe permitam u consolit.laçiío definitiva
do pcnsumento político unitllrio c monolítico, indispensável ao
processo crescentt: de internucionulizuçào de nossa e~.:onomia, pclh
manutcnçUo dos interesses do cupitulismo oligopolistu intcrnai:ional
rcprcsenlttdo pela Comissiio Triluterul.
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Para este improrrogável reajuste, a estratégia governamental
E mais adiante, com extraordinário pragmatismo amoral,
prevê a consecução de dois objctivos básicos. O primeiro, dcstinudo característica do regime brasileiro, encaminha-se as sugestões:
u confundir a opinião pública nacional, cada vez mais exigente, atra"Visando coibir a atividade nefasta da imprensa nani·
vés de medidas protelatórias de caráter político-institucional conduca, são apresentadas sugestões de caráter prático c passiveis
zidas pelo Ministério da Justiça, visa limpar a área para que, no
de provocarem resultado satisfatório se adotadas. Fator
setor económico, armem-se os dispositivos objetivando maior desnaque deve ser lembrado é que as sanções econõmicas têm efeicionalização da economia brasileira, pelo eufemismo de sua líberoto mais rápido, direto e positivo, sobre qualquer órgão do
privatização.
que as ações judiciais que, devido as características de
O segundo, de longo alcance e a prazo médio, busca a instinossa legislação, tém chances de excessiva procrastinação."
tucionalização do primeiro, inserindo-se na estratégia global com
artifícios casuísticos visando marginalizar da vida nacional todos os
Estendendo-se da repressão policial à sanção económica, o
segmentos do pensamento político que advogam propostas reformisdocumento
é modelo de neo-facismo, preconizando até mesmo a
tas mais profundas.
instituição do rito sumário para julgamento de crimes de imprensa.
A inócua discussão de novas legendas partidárias, a suspensão
Enõm, analisando a formação de nossos proõssionais de
das eleições em ,1980 e a implantação possível do voto distrital formam o elenco de medidas indispensáveis à montagem da farsa imprensa nas Faculdades de Comunicação Social, conclui:
"Este aspecto indica que na imprensa estudantil as ações a
casuística travestida de democracia.
O que se pretende, na verdade, é a imediata absorção de todas serem efetuadas no setor, além do aspec10 repressivO. devam englo·
as áreas políticas consideradas as mais conservadoras para, aglutina- bar atitudes positivas de reavaliação de qualidade e quantidade de
das. em um ~~ dois partidos políticos, ofereçam o indispens<ivei Faculdades de Comunicação Social (Jornalismo)."
Não apenas na áreã d"e Comunlcaçfo Social, o que é ~astante
ap01o monoht1co ao governo, pelo esmagamento das lideranças
populares.
sintomática a criação da Secretaria de Comunic"çào Social como
Não são sem motivos de ordem geral, tanto o decreto presiden- tentativa de controlar a notícia c informações da área do poder esta·
cial opondo restrições aos militares reformados e da Reserva remu- tal, mas também em outras áreas sente-se a investida do autoritarisnerada, também subreptício aviso a alguns militares da ativa, quan- mo soõsticado, como no caso do programa mínimo para os Cursos
to às declarações do General Samuel Alves Correia, Chéfe do Esta- de Psicologia.
Em toda a discussão protelatória comandada pelo Governo,
do-Maior, segundo as quais cabe ao Exército nacional a identiõnão
se
cuida de alterar a Lei de Segurança Nacional, capuz de hum i·
cação das tensões sociais existentes, saber de suas causas e profundidades para preVeni-las, em clara alusão aos movimentos grevistas lhar o próprio Dracon, se descesse ao Brasil da atualidade, princidos trabalhadores, missão que, em desejando-se democracia, seria palmente em seus dispositivos coercitivos da atividade jornalística,
representados pelos artigos 14, 19, 33 e 50, expressões redivivus do
da competência do Ministério do Trabalho.
arbítrio
institucionalizado.
Neste amplo espectro de intenções e ações, insere-se com nitidez
A liberdade de imprensa que pretende tem as mesmas dimen·
o recentemente publicado documento de estudos do Centro de Informações do Exército sobre a imprensa alternativa no País. Publica- sões da abertura por que propugnam: caolha e capenga, destinada a
ram-no O Estado de S. Paulo, em sua edição de 18 próximo passado engendrar a farsa da legitimação do Estado autoritário, disposto a
c o Jornal do Brasil, no dia seguinte. Tanto o estudo cm si, quanto a manter-se a qualquer custo como aparato político de apoiamento de
ameaça de processo pela Lei de Segurança Nacional ao conceituado estruturas econômicas a representarem cm laboratório de experiénórgão da imprensa brasileira e ao não menos conceituado jornalista .cias do capitalismo internacional no Terceiro Mundo.
Enquanto se fala em anistia parcial, não há indícios da desati·
Evundro Paranaguá, ajustam-se na mesma engrenagem dispost:.1 a
vação
do aparelho estatal macartista e discriminador, que espiona
tutelar a sem i-liberdade.
utilizando-se da soõstificução tecnológica de instrumentos ultra·
Ao referido documento sobra clareza de linguagem c nitidez de sensíveis, mas, que, sobretudo, molda consciências nas formas
intenções. Já na introdução, faz o indisp~:nsável diagnóstico, segunmonstruosas do irracionalismo anticomunista, quando, na verdade,
do o que a imprensa alternativa, ou nanica, estabciccr.:-se como disfarçam a intenção de manter a injustiça. Aparelho estatal pago
controlada por grupos comunistas e, portanto, mal que prt:cisa ser pela sociedade pura reprimi-la e tutelá-la.
e.xtirpado com o bisturi do amoralismo politico.
Estão aí, além do altamente omeroso SNI, todos os Dcpar·
Envolvendo os semanários Pasquim, Mcwimento, Em Tnnpo c lamentos de Segurança e Informações c Assessorias de Segurança e
toda a imprensa alternativa, diz a certa altura:
Informações, cerca de 120 órgãos de repressão a punirem cidadãos
brasileiros por possíveis delitos de pensamento, impedindo sua
"A iniciativa foi copiada c, cm tempo relmivamc:nte
cu rio, o que se viu foi a montagem de uma verdadeira ca- admissão ou forçando sua demissão. Isso além dos órgãos estaduais
deia de pequenos jornais, correndo paralelamente a outros c municipais existentes.
Não se limitam à espionagem dos cidadãos comuns mas, nu
órgãos existentes c quase totalmente controlada por elemenfebre
da luta pelo poder discricionário, às ocultas da opinião públi·
tos comunistas."
cu, colocam sob suspeição os mais diferentes membros do poder esta·
Acusando ilustres jornalistas brasileiros e pondo sob suspeição tal, como foi o recente caso de Goiás, em que uma purafcrnúlia
os Cursos de Comunicação Soci~1l de nossa Universidades sctorcs da electrónica foi introduzida no gabinete do próprio Governador do
Igreja c da imprensa tradicional c a própria AssociaçUo Brasileira de Estudo. Este, certo de que estaria envolvendo apenas seu desufeto
llllprcnsa, prevê a criaçiío de mecanismos facistóidcs especiais de politico, o habitual delator ex-Governador lrapuan Costa Júnior,
caução económica pum a extinção da imprensa ultcrnutiva, toda clu fez o escândalo nacional, pura, posteriormente, urrepender·se, jú que
dassificada de ncgativistu-contestutóriu, exceto, por óbvios motivos, o problema acabou por envolver o próprio SNI.
o scman(lrio A Carta. Sem a organicidadc que se pretende dar ü
Este clima de suspeição generalizada é próprio dos regimes
rcprcssiio, tal boicote jú se vcrilicu hú muito tempo, é bom que sc di- fechados em que colidem os interesses de pequenos c rcstt itos grupos
gu,
palacianos na disputu do pl'lder ilegítimo.
Nilo se vê outra saídu dcmocr{,tica que nf10 convm:ando~sc lH1HI
Comidcram.Jo sotismas da imprcnsu livre, invectiva contra: "I
- A luta pelas lihcrtlm.h:s lh:rnocrútic:1s; 2 - Associaçf1o an mov'- Asscmbl~ia Nacional Constituinte, única forma de lJcvolvcr-sc aol
mento tla~ classes trahalhadoras: J - Posicionamento inarrcdúv~:l povo o que lhe tem sido usurpado - o poder, E só o CongresSll
contra a c.\plora~·ilo do País pelo imperialismo cconómko.''
Nacional pnderia fatê·lo com independência, inserindo disposiçf10

transitória nu Constituição do País, marcando a data de sua clciçf10,
já sob a égide das liberdades públicas, pela cxtirpaçiia de toda a Jegislaçiio discricionária c conc~:ssào de anistia.

O Sr. Lázaro Barbosa (MDB - GO) aparte?

Permite V. Ex• um

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Com prazer.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Nobre Senador
Henrique Santillo, V. Ex•, no seu percucientc discurso, traçou o
quadro real brasileiro. Congratulo-me com V. Ex• sobretudo
porque, na parte final, V. Ex• mostra ao País o único caminho para
que se ponha fim ao divórcio entre a Nação e o Estado. Só a.
convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte devolvendo
assim ao povo o direito de autodcterminar-se, para que se vote uma
Cana Constitucional digna deste nome, a Nação Brasileira podení
reencontrar-se consigo mesma e por fim aos desmandos, por fim à
politica econômico-financeira extremamente dependente do
exterior, por fim às injustiças sociais e erguer, finalmente, sobre os
ombros do Brasil, um País melhor e mais digno de seus filhos. Para·
béns, eminente Senador, pelo seu lúcido discurso.
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O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Agradeço a
V. Ex•, nobre Senador Lázaro Barboza.
A Nação toda quer conciliação, mas os caminhos desta
conciliação passam sem dúvida nenhuma poJa legitimação do
poder, legitimação que só se fará pela convocação de uma As·
scmbléia Nacional Constituinte.
Essa é a conciliação esperada pela Nação como forma capaz de
propiciar a construção de uma sociedade livre e pluralista, em que a
abertura não seja apenas a formalidade destinada a reciclar a
própria injustiça,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, falo do Brasil, c, portanto, do po·
vo brasileiro, povo que, verticalmente, procura agora, como exigência principal, aproximar-se das decisões do poder; falo dos brasilci·
ros, trabalhadores organizadas ou não, e sobretudo os organizados
que, nesta hora, em movimentos reivindicatórios, colocam-se diante
do Governo para reivindicar justiça.
Os movimentos grevistas que se localizam em vários pontos do
País e em vários Estados, de médicos, de trabalhadores braçais, de
motoristas, de professores, visam, exclusivamente, à reivindicação
salarial, e entre eles se encontram os professores da rede de ensino
do Distrito Federal, que, após verem esgotadas todas as possibilid:o·
des de acordo pacificamente, entram em greve na data de hoje, para
que as suas reivindicações sejam atendidas. São reivindicações básicas,·prioritárias, de milhares de mestras c mestres que estão submeti·
dos ao salário de fome, já que a maioria deles, enquadrada na Classe
A, recebe, hoje, CrS 2.775,00 brutos, gasto quase toda ele com
transporte e alimentação, pelos professores das Cidades-Satélites.
Não querem outra coisa que não o diálogo c a possibilidade de
atendimento às suas reivindicações prioritárias. Na verdade, na
ordem e com disciplina, tomaram hoje a,rampa do Congresso Nacional, que é o Palácio do Povo, e ali, na paz, discutem os seus proble·
mas e tentam levar às consciências nacionais as suas necessidades c,
sobretudo, o seu direito.
Sr. Presidente, neste final cm que incluo no meu discurso essa
reivindicação búsica do selar da população brasileira dos mais
sacrificados, pediria, através de V. Ex•, e da Liderança da Maioria
nesta Casa, que olhassem pelos professores do DF, c lcvussem tat6 a
Senhora Secretl.ria de Educação e Cultura do Distrito Federal,
Professora Euridcs Brito da Silva, suas reivindicações búsicas, suas
reivindicações prioritúrias, suas reivindicações fundamentais.
Sr. Presidente, muito obrigado a V, Ex• c <lOS Srs. SeJHidorcs.
(Muito bem! Pidmas. Oowdori:cumprimentadu.)
O SR. l'llESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao
,nobre ScnaLior Lourival Baptbta.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Estou certo de que, nesta Casa, não poderá faltar, por dever de
justiça, um registro do falecimento de João Gonçalves de Souza.
Nascido no Ceará, João Gonçalves soube ser, durante toda a
sua vida pública, exemplarmente fiel às necessidades de sua Região,
o Nordeste, e ao Brasil.
Ainda jovem, enfrentando as maiores dificuldades financeiras,
João Gonçalves ingressa no Ministério da Agricultura. Naquela
Secretaria de Estado, após brilhante carreira, enriquece, o quadro de
assessores do Gabinete do Ministro João Cleofas, preside a
Comissão Nacional de Politica Agrária, elabora o projeto que criou
o Serviço Social Rural- do qual foi o primeiro Presidente.
Voltado para as questões sociais que envolvem c condicionam o
desenvolvimento agrícola, João Gonçalves - excepcional criatura
humana, grande técnico, excelente administrador- foi um pioneiro
no campo da reforma agrária autêntica, brasileira e cristã.
O Presidente Humberto de Alencar Castello Branco, na
liderança da Revolução Brasileira de 1964, convocou-a para a
Superintendência da SUDENE e, lá, João Gonçalves realizou uma
notável obra de organização, coordenação e recuperação.
O Sr. Almir Pinto (ARENA aparte?

CE) -

Permite V. Ex• um

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA muito prazer.

SE) -

Com

O Sr. Almír Pinto (ARENA - CE) - Meu nobre Senador
Lourival Baptista, V. Ex• faz, nesta tarde, como que um necrológio
da pessoa de João Gonçalves de Souza. Este necrológio cu o fiz
como ainda Deputado Estadual, na minha Assembléia Legislativa
do Ceará. João Gonçalves é meu conterráneo, filho de um distrito
do Município de Lavras da Mangabeira, de onde também sou filho.
Conheci profundamente João Gonçalves, homem de excelente
coração, pessoa humana inigualável. Na verdade, João Gonçalves
galgou todos os pastos que V. Ex• poderá citar daqui por diante,
graças à sua inteligência, a seu esforço, sobretudo à sua cultura.
Passou pela OEA, esteve à frente da SUDENE e substituiu, no
· Ministério do Interior, o General Cordeiro de Farias. Depois voltou
à OEA, e, aposentando-se, veio para o Brasil. Foi convidado pelo
então Dirclor do Banco do Nordeste, o Dr. Nilson Holanda, para
realizar um estudo geral sobre a politica cconõmica do Nordeste
brasileiro. João Gonçalves faloceu antes de terminar essa sua grande
obra. O Ceará pranteou a morte do seu filho ilustre. Em nome da
Família de João Gonçalves, da terra que lhe serviu de berço,
agradeço esta homenagem que V. Ex•, nesta tarde, presta à figura
inesquecível desse meu ilustre contcrrfmeo.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Sou muito
grato a V. Ex•, Senador Almir Pinto, pelo seu aparte c por este
depoimento que dá sabre a personalidade de Joiio Gonçlaves de
Souza.
No início do meu discurso, disse que Jouo Gonçluves era filho
do Ceará, e não poderia jamais, eu que tumbém fui amigo de Joiio
Gonçalves, deixar de prestar esta modesta homenagem a um homem
que sempre trabalhou cm beneficio do Brasil e que também ajudou
ao meu Estado, quando eslava na OEA. Sou muito gwto a V. Ex•,
Senador Almir Pinto, por este aparte, que muito t:nriqucce o meu
pronunciumento.
Sr. Presidente, da Superintendência da SUDENE, ainda
no Governo Castcllo llrunco, João Gonçalves de Souza foi chamado
u exercer o alto cargo de Ministro do Interior. Nessa fum;flll, scutra·
bulho estendeu-se a tollo o Brasil, numa obra Llc consoliLiaçüu Lia
grunde tarefa cmprecndida por seu ilustre antecessor, o Gcncr~tl thvaldo Conleifll Llc Farias.
Antes t: depois do cxcrddo das funçôcs de Ministro Jc Estadll c
Supcrintcmlcntc da SUDENE, Jolto Gonçalves fni alto l"um:iunúriu
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da Organização dos Estados Americanos (OEA). Nesse Organismo
internacional, ele fez muito pelo Brasil, projetando a imagem do
nosso País através do seu carátcr, da sua inteligéncia c do seu amor
ao trabalho.
t. de meu dever, nesta hora, ressaltar a valiosa ajuda que deu ao
Estado de Sergipe, quando me encontrava no Governo,
contribuindo paru a concretização de uma operação nnanccira,
junto ao Banco Interamcricano de Desenvolvimento, destinadu ü
ampliação dos Serviços de Abastecimento de Âgua de Aracaju.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Permite um aparte, nobre
Senador?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Pois não,
nobre Senador.
O Sr. Marcos Freire (M DB - PE) - No momento em que
V. Ex• reverencia a memória de João Gonçalves de Souza, não
poderia, como pernambucano, deixar de me associar a esta homenagem. Embora colocados cm posições politicas diferentes, tt:ria qu~
trazer o meu testemunho da figura afável de João Gonçulvcs,
homem preocupado com os problemas do Brasil c especialmente
com os problemas do Nordeste, a cuja Região ele pertencia. Até
recordo que, cm viagem que fiz aos Estados Unidos, quando o
Ministro João Gonçalves trabalhava na OEA, mantive um encontro
com S. Ex•, pois que, ao lado de pontos dispares que sustentávamos, tínhamos algumas concordâncias em análise económica que
poderiam ser traçadas, sobretudo naquilo que dizia respeito i1
questão agrária. Portanto, como Senador de Pernambuco, associome a esta homenagem à memória de João Gonçalves de Souza, que
me parece realmente ser de inteira justiça.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Eminente
Senador Marcos Freire, sou muito grato a V. Ex• pelo seu aparte c
pelo seu depoimento a respeito desse grande homem público, desse
grande brasileiro que foi João Gonçalves de Souza.
Desejo, Sr. Presidente, que a este meu pronunciamento seja
anexado o artigo de Paulo de Tarso Souza, publicado no Diário dt•
Pernambuco, no dia 26 de janeiro de 1979, e solicito também que
dessa singela, mas sincera homc:nagcm que presto a João Gonçalves
seja dado conhecimento à sua Excelentíssima Família.
Finalizo, lembrando que a perda de figuras humanas como a de
João Gonçalves só são compensadas pela evocação de seu trabalho c
edificação de seu exemplo. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL BAPTIST:I EM SEU DISCURSO:

Pa11/o de Tarso Sou:a
JOÃO GONÇALVES DE SOUZA
O Cearú, o Nordeste, enfim o Brasil inteiro, acaba de
perder um dos seus mais ilustres e dignos nlhos: Joilo
Gonçalves de Souza.
Ntw há regit10 no nosso Pais na qual ntto tenha ele
deixado a sua marca de grande homem ou de c:xcc:h:nte
administrador. Quer como alto funcionúrio do Ministério
da Agricultura, quer como Superintendente da SUDENE,
ou como Ministro do Interior, o Dr. Joiio Gonçalves de
Sou1.a soube ser a um só tempo a grande criatura humana,
o ótimo técnico, o e.\celentc administrador c o húbil politi~:u c diplomata sempre disposto 1.1 dialogar objetivando a
~:oncretizaçào dos nobres objetivos que perseguia.
O seu trabalho sério e profícuo logo o fez ultrapassar
nossas fronteiras, chamudo que foi para servir junto ü
Org;.milaçilo dos Estados Americanos (OEA), onde foi
cnlahorar pam o desenvolvimento c o bem-c:stnr de outros
povos do Continente Americano.
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Tendo o privilégio de havi:-lo conhecido c dele nos
tornado grande amigo, e sobretudo admirador, desde os
seus primeiros e dificllimos dias de SUDENE e com ele
participado de várias missões e lutas em prol do Nordeste,
poderíamos relembrar, agora, muitos fatos e ensinamentos
que dariam a dimensão do grande homem que ele foi. E
principalmente do cidadão c do administrador probo,
eficiente e humano que ele soube ser. Poderíamos mesmo
recordar lances de sua enérgica, perseverante e corajosa
deFesa do Nordeste e da SUDENE. Da sua enorme
capacidade de liderança, do seu espírito aberto c dcmocráti·
co, sempre muito sensível ao diálogo e a crítica, Poderia·
mos recordar inúmeros fatos que demonstrariam a sua
inexcedível preocupação para que a SUDENE não fosse
desfalcada do seu maior patrimônio - seu pessoal técnico
c adminstrativo. Poderíamos, ainda, recordar as
proveitosas reuniões com o corpo técnico E o seu constante
estimulo ensejando a participação de cada um na formula·
çào, c na execução c avaliação dos programas de trabalho
do órgão.
No entanto, o muito ou tudo que viéssemos a dizer
agora, poderia ser tocado pela emoção. A grande estima, a
alta amizade c a indisFarçável admiração que tínhamos por
ele, poderiam dar a impressão de que estávamos agindo
mais impulsionados pelo coração do que contidos pela
razão.
Por isso. para não sermos traídos pelo coração, preferi·
mos, nesta hora, buscar em nossos arquivos o que nós, os
seus companheiros da SUDENE, lhe dissemos de viva voz
em agosto de 1966- há quase 13 anos- quando ele saía
do Recife para dirigir o Ministério do Interior, por
convocação do Presidente Castello Branco. Naquela
ocasião, através da palavra do nosso saudoso Fernando
Mota, nós da SUDENE dávamos o nosso testemunho
sobre o seu trabalho e principalmente sobre a figura impar
de homem público e do cidadão que ele era, dizendo-lhe o
seguinte:
"'Faço questão de, nesta solenidade de despedida,
quebrar todos os protocolos possíveis e imagináveis. Não
me dirijo ao senhor, neste momento, como Ministro; quero
dirigir-me ao amigo da SUDENE, ao homem que veio
servir ao Nord!!ste num momento difícil para a sua vida c
num momento também muito difícil para esta Instituição.
Depois de passar oito anos fora de seu Pais, onde
tivera uma carreira sem dúvida alguma brilhante,
conquistada pelo esforço e pela tenacidade, foi o senhor
chamado a servir à Organização dos Estados Americanos,
(OEA), onde, também em pouco tempo, o senhor
conseguiu grangear as mais honrosas posições. No instante
cm que estava servindo à OEA, com a sua vida organizada,
com a sua casa bem instalada, com o seu nomt: prestigiado
cm toda a América Latina, o Governo Brasileiro, c:m
momento difícil para a nacionalidade mandou chamá-lo
para assumir a dircçtw de uma das agências que mais dirc:tamente vinham contribuindo para o desenvolvimento de
uma região-problema: o Nordestt: brusileiro.
Lembro-me bem daquele nosso primeiro encontro no
Hotel São Domingos, quando o senhor me chamava e me
pcrguntuva se eu estaria disposto a nr1o seguir para o
Pnraguai, a devolver à Organização dos Estados Amcrica·
nos as pussugens que estavam na minha gaveta c o contrato
que tumbém estava na minhu gavetu. E de tal natureza
eram as suas palavras, puluvrus tocadas du mais profunda
sinceridade de fazer as coisas, palavras tocadus do muis
profundo desejo de servir, que imediatamente eu disse ao
senhor que devolvia contrato e devolviu passagens para
estar ao seu lado naquela luta que o senhor h1 iniciar,
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naquela no·1a experi~ncia, que o senhor iu fazer, certamente
uma experiência das mais difíceis na sua vida, mas que
acredito hoje das experiências mais frutuosas, das
experiências que de certo lhe hão dado a mais grata c
profunda recordação de sua carreira profisional. Desde
então sabemos o que foi a nossa luta em conjunto. E desde
o primeiro instante eu me habituei a admirar no senhor o
homem, o homem cuja grandeza interior não se ofuscava
diante das posições. Para o meu julgamento era isto o que
bastava, porque no mundo em que as posições são feitas
para os homens, homens muitas vezes sem grandeza
interior, eu sentia diante do senhor um homem talhado
para aquela posição. Pela sua grandeza interior, pela sua
coragem pessoal e íntima, pelo seu discernimento, pelo seu
desejo de jogar tudo quanto havia feito para que pudesse se
afirmar mais uma vez na sua vida profissional."
E ele foi Ministro e dos mais competentes e dinâmicos
e não se deixou impressionar pelo cargo e pelas pompas do
poder. Continuou a ser o João que ele sempre foi: simples,
bom, humano, justo, alegre c otimista.
Certamente por isso, todas as vezes que ele retornava
ao Nordeste e a SUDENE, mesmo sem cargos e funções,
ele era recebido por todos com muita festa e alegria. Eram
os frutos da enorme estima e da duradoura amizade que só
os bons sabem cultivar.
Agora, deixando-nos desolados aqui na terra para ir
para sua morada definitiva lá no céu, ele será recebido
também com satisfação e alegria por seus bravos
companheiros de luta e de ideais que Deus chamara há
mais tempo. Assim, Humberto de Alencar Castello Branco,
Paulo Sarasate, Paulo Guerra, Guimarães Duque, Raul
Barbosa, Walter Faria Pereira de Queiroz, Cel. Dourival
Moura, Antônio Pereira Pinto c o próprio Fernando Mota,
estarão reunidos no Paraíso, bem perto do Senhor, para
recebê-lo de braços abertos e convocá-lo a novas lutas.
Talvez, quem sabe, a rezar por aquilo a que todos nós
aspiramos: um Brasil mais justo, mais humano e mais
solidário, sem tantas e tão graves disparidades entre
pessoas e regiões.
E nós daqui, continuaremos a pedir a Deus que nos
mande mais outros Joãos como ele.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Leite Chaves.

grunde percentual da sua populuçiio é de estud;:mtes, sejam des!'la forma trutados os professores brasileiros.
Não se diga, Sr. Presidente, u exemplo do que se invocou no passado, que são greves políticas, greves de exonuçào, greves de insinuação de setores que desejam a desordem. As greves são tão cspontãneas que até mesmo prescindem de líderes. Os professores se unem
em torno de suas inafastáveis necessidades.
Outros setores haverão de, pelas mesmas razões, entrar cm greve, c brevemente, apreciável parte do País haverá de estar nessa condição. Quando digo o País, refiro-me aos seus sctorcs mais vitais,
aos setorcs econômicas mais expressivos e ao sctor do ensino: tanto
professores primários, quando aqueles do ginásio, senão também de
universidades. Todos vivem sob a preemência intolerável de salários
comprometedores e aviltantes, que não conferem condições pura
manter-lhes a dignidade de professores, e muito menos, Sr. Presidente, para manter as condições mínimas de dignidade profissional.
Sei que houve sctores expressivos que se opuseram a essa abertura, sei também que esses setores estão ansiosos para que haja aparência de tumulto, para tentarem retrocesso; e conseguirão, porque há
determinados setores que, ao longo desses anos, só se prepararam
para a repressão; mas quero dizer também que a Nação não aceita
mais isto. f: por essa razão que a Oposição traz a sua palavra de
advertência e de sugestões ao Governo, neste instante. Porque se
houver retrocesso, não haverá mais oposição, consentida ou não
consentida; depois de eventual e possível retrocesso, os caminhos se·
rão diferentes, poderemos até ter neste Pais nova Sierra Maestra.
passem 5, 10 ou 15 anos.
~ por isso, Sr. Presidente, que no instante em que os setores
mais vitais e mais responsáveis vão às praças públicas, reúnem-se cm
escolas ordenadamente, em que os próprios professores do Distrito
Federal, mostrando a miséria dos seus salários, vêm ao Congresso
Nacional, no instante em que isto ocorre, Sr. Presidente, nós do
MDB fazemos uma sugestão ao Governo: que determine, em carálcr
de urgência, a concessão de um abono a todas as classes detentoras
de salários, profissional ou diferenciado, para que se evite a eclosão
de uma greve cm sentido geral.
Não há coordenação entre esses setores, não há combinação
nem lideranças interessadas na eclosão desses movimentos; é o esta·
do de necessidade que tem determinado o levantamento desses pais
de família, dessas mães de família, professores e professoras do Brasil.
O Sr, Lázaro Barbozo (MDB- GO)- Permite V. Ex• um
aparte?

O SR. LEITE CHAVES (M DB - PR. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Tenho em mãos uma página do Jornal do Brasil de hoje, pilgina
interna, que através de suas manchetes bem retrata a situação dos
dias que estamos vivendo. A manchete principal tem este título:
"Professores de escolas particulares vollnm às aulas". Segundo:
"Greve fecha escola de Brasflia". "Universidade Católica de Salvador ptira de novo" ... Ausência dos residentes municipais e estaduais
comeÇa a ser sentida hoje". ''Funcionãrios paulistas protestam".
"Grevistas querem ganhar como efetivos". "Em Niterói, professores
da rede privada decidiram ontem, em reunião, apresentar moção de
repúdio uo acordo firmado por seu sindicato com o sindicato
patronal".
Hoje, Sr. Presidente, por sua vez, o Congresso Nacional amanheceu cercado de milhares de professores e professoras. Durunlc o
meio-dia causava até penu ver o estudo de cxaustUo, de cansaço, de
fome e de sede dos professores dn rede de ensino oficial de Brusília;
muitos se alimentaram, aqui, com cachorro quente, lanches, pUcs
que trouxeram, outros, Sr. Presidente, em upreciúvcl número, ni'io ti·
nham sequer condições de comprur o próprio lanche.
Esses professores de Brusfliu, como de resto os professores do
Brasil, estüo participando dcssus graves motivados por estado !.:a·
ructerizado de necessidade. Constrange ver que, num País cm que

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com todo o prazer,
nobre Senador Lázaro Barboza.
O Sr. Lázaro Burboza (MDB- GO)- Eminente Senador Leite Chaves, efetivamentc, os professores de hoje estão num::1 situ•1çào
que um meu mestre da Universidade Católica de Goiás assim definia: .. São prolissionais que vendem miolos da cabeça para !.:omprarem miolos de pão c os miolos da cabeça que vendem valem muito
menos do que o pão que precisam comprar". V. Ex• tem inteira
razüo, é preciso pôr cobro aos vencimentos vexatórias que percebem
os mestres brasileiros; a greve, hoje iniciada cm Brasília põe a nu
uma triste realidade, de que aqui, no Distrito Federal, na Capital da
Repúblic;1, professores percebem dois mil c poucos cruzeiros,
brutos, o que liquido não dá, efctivamentt:, pura comer nem sanduíches.
O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Nobre Senador
Lázaro Barbozu, muito obrigado pela sua oportuna interferência, inclusive pela citaçi1o dcssu frase de um seu amigo que, lpsis \'nbis, SL'
assemdha a uma de Humberto de Campos, cm um dos seus livrosse não me engano, no "Memórias Inacabadas", Realmente, os professores csti'io vendendo o cérebro puru viver, paru sohvivcr, porque
com este salúrio de Cr$ 2.700,00, eles nào têm sequer condiçôe:-. lh:
atender nos encargos do transporte das cidaUcs s:~télites par:~
Brasília.
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Sr. Prc!'lidcntc, Srs. Senadores, quem não subc que ao longo
desses anos houve urna concentruçào excepcional dt.! rcnd:~, concentração all:m de todos os limites normais da tolenincia humana! Como j:í livcmos oportunidade de mostrar aqui, no Scnado Federal,
5% dos hrasildros detêm 40% da renda nacional. Isso ê uma concentração insuportúvel, cm qualquer sociedade. Admito que essa concentração tem ensejado a criação de determinados órgãos dcscnvolvimcntistas, de alguns setores de capital, que proporcionaram a constituição de uma determinada faixa industrial. Entretanto, cstamm
massacrando uma coisa mais importante, que é a educação no Pais.
Cdso Furtado, um dos grandes economistas brusilt!iros, uma
das genialidades conhecidas no mundo, alirmou que para um pais
subdesenvolvido sair dessa situação terá de difundir o ensino cm
todos os níveis c incrementar a técnica. Nenhum pais sai do subdesenvolvimento sem que o cnsino mt:reça uma atenção maior: t: não
se dú atenção alguma uo ensino, quando se achatam os salários.
quando se esmagam os profcsson:s, pela insignilicúncia dos
pagamentos.
A nossa proposta ao Governo no momento, ao Ministro do
Trabalho< ao Senhor Presidente da República, é a de que conceda a
todas as categorias detentoras de salários diferenciados um abono
urgente, geral de 50%, para que, evitadas as greves, se estudt: com
relativa tranqUilidade a concessão das fruções justas que ultrapassarem esse limite. O Governo alt:ga que a concessão de qualquer vantagem nesse setor implicaria no aumento das margens do índices de
inflação. Entretanto, todos sabem que as tensões sociais que se
manifestam através de lock-outs ou de greves ensejam clima psicolôgico que clcva além desses limites as faixas inflacionárias. f\bis cedo
ou mais tarde, esses aumentos têm que ser concedidos, s~:não
esta Nação explodir:í na intranqUilidade, na dcsconfiunça, na insegurança. Ent5o, que se faça uma coisa genérica c que está dt:ntro dos
limites da justiça, que se concedam esses aumentos de imcdiuto. Isto,
no setor federal. Que se criem condições para que os Estados procedam da mesma forma em sctores similares e, resolvidas essas
tensões, nós teremos, primeiramente, atendido a uma pretensão justa de professort:s, de operários, de funcionários públicos. Rc:stabch:ccremos climu. dt: normalidade, sem o qual essa abertura cxsurgentt:
poder:í ser comprometida.
Não se diga, Sr. Presidcnte, que é o nosso partido, ou quc são os
sindicatos que estüo fomentando esses movimentos. Eles são cspontáneos. Decorrem do estado de necessidade, do desejo dcsses professores, desses funcionários públicos, viverem dentro dos padrões
mínimos da dignidade humana.
Esses homens, que foram u.o longo dos anos marginalizados,
merecem u.gora ser considerados.
Digu-se que a grandt: parte dos professores constitui faixa
da classe média c foi essa classe média que abriu pass.,gem aos revolucionários em São Paulo, no movimento de 1964. Uma vez, t:m resposta ao Senador Dinarte Mariz, há tri':s anos, cu disse que o próprio
sustentúculo, que tiveram no passado, haveria de negar-lhes apoio.
Ele não abriria mais passagem para os que se disseram revulucianúrios instuur<tssc esse movimento, um movimento concentracionist;.J,
um movimento esmaguntc do homem, um movimento que veio fuvorecer, como em nenhum país do mundo ocorreu, as multinacionais,
os grandes grupos e, sobretudo, os cstabelecimt:ntos b<.1ncúrios.
Deixo, Sr. Presidente, esta sugestfto do nosso punido ao Presidente da República e ao Ministro do Trabalho para que diligenciem
aumcntos cm curútcr de urgência, bonilicação em carúter de urgênciu para os assalariados desse nível, u fim de que não tenhamos de
viver dias mais intnmqUilos e vindo a cfetuur p<1gamentos atê
maiores, qu<~ndo os limites da paz socialjú estiverem quebrados.
E o meu apelo também u V. Ex•, Sr. Presidente c aos membros
desta Casa, de que us.sumamos todos uma posição sensata. Os 50%
de aumento não constituem Jfronta alguma, porque o que repre~en
'am 5Qf,'{J para quem ganha dois mil cruzeiros'? Sr. Presidente, o estado de fome é estado de necessidade. O estado de necessidade é cami·
nho que se lastrcia ctn sentimentos de irracionulidadc tiio profunda

que enseja uma das hipôtcscs em que o homem pode matar sem responder por seu crime. O estado de necessidade é aqut:lc cm que para
defender um mínimo de sobrevivência podem-st: até violentar outras
vidas, outros valores. Como hã estado de necessidade do individuo
há também o estado de necessidade de classe. Os professores brasileiro!'!, os professores de Brasilia estão em caracterizado estado de
necessidade, mas mesmo assim controlam seu desespero, a sua dor,
o :..cu sofrimento c a sua vergonha de terem sido professores para
ganharem isso. Vêm ao Congresso Nacional c este Congresso nada
pode fazer pelos professorcs do Brasil, como não pode fazer por
ninguém. Saibam os Srs. professores que esta Casa não tt:m poderes.
é uma Casa sem poder algum.
A Constituição atual, no seu art. 57, diz que nem esta nem a
outra Casa do Parlamento tê!!l poderes sequcr para aprovar projcto
quc implique aumento de despesa. Para votar projeto que trate de
matéria financeira ou fiscal ou sobre o funcionário público, até os
poderes desta Casa nos retiraram. Retiraram nossos poderes como
retiraram os seus salários. E quando um Congresso, composto de
homens da mais elevada experii':ncia, é incapaz de votar um projeto,
por menor que seja, desde que implique em acréscimo fi,nanceiro,
por mais moderado quc seja, então, Sr. Presidcnte, a Nação não
pode ir bcm.
Estamos na seguintc situação: o Congresso nada faz porque
nada pode e estamos agora, Sr. Presidente, com receio de que esse
Executivo nada faça porque não tem qualificação ministerial para
fazê-lo, ressalvadas pouquíssimos exceções.
Precisamos deter a marcha no desfiladeiro porque sabemos que
depois dessa marcha não haverá mais Oposição conscntida, tolerada
ou de protesto. Depois dela haverá situação que muitos não desejam
e da qual não serão lideres muito dos que estão disputando innuências ou vantagens politicas. !":uma hora de reflexão. O nosso partido
est~ solidário não apenas com os professores de Brasília sentia,
também, com todos os professores do Pais porque, ao longo das
campanhas eleitorais temos defcndido esta situação. Conhecemos
melhor do que ninguém o problcma do povo e, sobretudo, dos
professores que s5o elite nacional, que são responsáveis pelas futuras gcrao;iies. E quando, Sr. Presidcnte, os responsáveis pelas futuras
gerações se mostram angustiadas, frustrados .e desiludidos, não
podem transmitir aos nossos filhos outra coisa a não ser ilus5o, frustrações e decepções.
Era o que tinha a dizer a V. Ex• e' aos demais Senadores desta
Casa, insistindo cm que essa bonificação seja concedida em caráter
de urgência qualquer que seja o custo. Ela não é innacion:íria
porque o salário que resultar desse abono está tão abaixo do serviço
prestado que não constituir:í mal algum para as nossas finanças. O
mal, sim, decorreria do fato de, durante 15 aníls seguidos, se exaurirem os vcncimentos de profcssores sob a desculpa ou pretexto de
re.,Jização de milagres quc não passam dc insuportável pcsadelo.
Muito obrigado. (Muito bem!) (Palmas prolongadas.)
COMPARJ:.'CEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Gabriel Hermes - Jarbas Passarinho - Henriquc de Lu
Rocque- Albcrto Silva- Bernardino Viana - Mauro Benevides
- Agenor Maria - Humberto Lucena - Milton Cabml Aderbal Jurema- Lomanto Júnior- Dirceu Cardoso- João Calmon- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Murilo BadaróTuncredo Neves - Pedro Pedrossian - Evdúsio Vieira - Lcnoir
Vargas- Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) Expediente.
Passu-sc à

Está finda a hora do

ORDEM DO DIA
Item I:
Votação, cm turno único, do Requerimento nv 90, de
1979, do Senador Gahricl Hermes, solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei do Sen:odo n' 145, de
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1978, de autoria do Senador Jarbas Passnrinho, que altera
os arts. HO c HI da Lei n• 5.9H8, de 14 de dczcm hro de 197 J,
c dú outras providéndas.
Em votaç~o o Requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pcrmanccc;r senta·
do>. (Pausa.)
Aprov~tdo,
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vida consolidad:t, a tirn de que ross:t contratar um cmrrCstinw d~.:
igual valnr, _junto à Caixa Económica do E~tado de Sfto Paulo S.A.,
r.:st:t na qualidade de agente financeiro do B:tm:o N~t..:iorwl Ja
Habitação - BNI-1, destinado a financiar a execução dc obra~ c
serviços do Projcto CUHA, naqudc; Município, obedecidas a:-. conJiçlh:s admitidas pelo Banco Central do Brasil no rcsrccti~·n pmct:ssn.
Art. :!'~ Esta Resolução entra cm vigor na Jata t.lc sua ruhlií.::t-

O projeto scrú dcsarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Irem 2:
Discuss~o. cm turno único, do Projeto de Rcsolu~·fttl
nl' I I, de 1979 (apresc;ntado pela Comissão de Economia
comn conclusão de seu Parecer n\' 40, de I979), que autoriza a Prcfdtura Municip;d de Osasco (SP), a t::lcv~tr cm
CrS 165.171.734.00 (c~:nto c scss~:nt:t c cim:o milhô~·s. cento
e sctcnt:t c um mil. sctt:ct:ntos c; trint~t c quatro l'ruzciros). o
montantt: dt: su~1 divitla constllidada intern~t. tcrH.l(l
P.-\ R ECER, sob n•' 41, de 1979, da Comi»fi,,:
-de Con!'Jtituiçiio e .Justiça, rela constiwcionillllLldl' c
jurididdadt:. com voto vcn.:idn dos St:naclorl.'-. ·1 ;lrh·rl.'lin
~cvc:s, Hugo Ramo~ c Ndsnn Carncirü.
Em di:-l.'us~:w. (P~!usa.)
Se nenhum dos Srs, Scnadon:s dcsejar fazer u"o d~1 p~d.l\ r:1.
dcclarll-a cnccrrad:.~.
Em votaç:1Ll.
Os Srs. Scnadort:s que o aprovam queiram permanecer I.:'Onll) "c:

"cham. (Paus".)
Aprovado.
:\matéria vai ü Comiss:1o de Rt:daçào.
O SR.

PRESIDE~TE

(Luiz Viana) -

O SR. I'HESIUE:-<l'F. I Luiz Viana 1- A rcda'''" linallida vai i1
publi..:aç~n.

Sohrt: a mesa, rcqucrimcnto que ser:'! liUo pcln Sr.
E lido I' apro\'fulo o .wguilllt'
REQl'ERI~IE:\TO

1~'-Scl.'rctúritl

:\•' 1117, DE 1'!79

:\o~

\t:rnlllS do :trl. J56 c.h1 Rcgimcnto Interno. rcqut:ll'l)
de puhlicaç:ín, rara im~di;da discus:-.[10 c votaç<'ul, d,t r~..:d:l·
çüu final dLl Prnjcto de Rc_~t,ltH.;tw n~ 11, de 1979.
Sala U~ts Scss()c-., 23 dt: ;Jhri! de l t)79.- I.Jil.llrn Bnrhut.a.
disrcns~t

ll1,

O SR. r>HESI UE~TE ( Lu11 Viana)- t\prm ado t) rcqu~.:rimcn
it J!llccli~tta apn:ci~t~:a-, da rt:Ja~;in final anl!.:riunncnlc:

p~l"~a·:-.c

Iicl:i.
Lm

dis-.:u~"J\)

ü

rcd.tí;~IU

fina! Jn Projl.'lll

u~ Rc.~ohlt.;:J(.l 11"

11' J.:

l97tJ.tPau~<t.)

~;lo h<.~vt:ndLl lJUCI11 4ucir~t

discuti-la, Jcd.tw-;1 cm.:.:rrad.l.

Em votação.

Os
(Pausa.)

Sr~.

Scnadorc" que a arruvam pcrmancçam

~crltad\l-..

t\ m:.~tl:ria v;ti à promulgaç~w.

Esgotada a matéria

constante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, redução final do Projeto de Rcsoluçflo n'' 11. de
1979, aprovado na Ordem do Diu da presente sessfio, c que, nos
termos do parágrafo único do art. 355 do Rt:gimento Interno. se nUo
houver objeção do Plenário, será lida pelo Sr. I•-Secretário. (Pausa.)
l lida a seguinte
PARECER N• 103, DE 1979
Da Comissão de Redaçiio
Redaçiio final do Projeto de Resolução n' II, de 1979.
Relator: Senador José Sarney.
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução
n' li, de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Osusco
(SP), a elevar em Cr$ 165.171.734,00 (cento e sessenta c cinco milhões, cento e setenta e um mil, setecentos e trinta e quatro cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1979. - Adalberto Sena,
Presidente- José Sarney, Relator- Mendes Canale.
ANEXO AO PARECER N• 103, DE 1979
Redaçilo final do Projeto de Resolução"' 11, de 1979,
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VI, da Constituição, e cu,
, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• , DE 1979
Autori>o a Prefeitura Municipal de Osasco, Estudo de
Siio Paulo, u elevar cm CrS 165.171.734,00 (cento c sessenta
c cinco milhões, cento c sclenta c um mil, setecentos c trinta c
quatro cruzeiros) o montante de sua divido consolldudn.
O Senado Federal resolve:
Art. I• 1:: a Prefeitura Municipal de Osusco, Estudo de São
Paulo, nos termos do urt. 2• du Resolução n• 93, de li de ouiubro
de 1976, do Senado Federal, tttltori7.ndu a elevar cm
Cr$ 165.171.734,00 (cento c sessenta c cinco milhões, cento c setenta
e um mil, setecentos c trintu c quatro cruzeiros) o montante de sua di-

O SR.I'RESIDEf\OTE (Luiz Viana)- Ainda hú oradorc' inseri-

tos.
Niio estando prcscntc o Senador Lomanto Júnior, tem a palavra o Senador Gasião Milllcr.
O SR. GAST,\0 MÜLLER (ARENA - MT. Pronuncia o
seguinte discurso,)- Sr, Pn:sidcntc, Srs. Scnadorc:-.:
Recebi, do Dr. Marvazào de Siqueira, meu 2Y-Suplcnte de
Senador, bem como conceituado médico, cm Alto Paraguai. Mato
Grosso, a carta que vou ter o prazer de transcrever neste pronunci:t·
memo, citando outrossim, uma manifestação dos Sindic:ttos dos
Trabalhadores Rurais de Alto Paraguai, c outra do Sindicato dos
Trabalhudores Rurais de Diamantino, cm Mato Grosso, c a outra
ainda, dos Garimpeiros de Poxoréu, cm Mato Grosso, encaminhada
pelo Sr. Prefeito Eoni de Souza Lima, daquela cidade do lcslc do
Estado.
A mensagem do Sindicato de Alto Paraguai é assinada pelos
Srs. Luiz de Almeida, Presidente, João Gusmão de Lara, Secretário
e pelo Tcsoutciro, Lourival Dias Pondé; quanto ao Sindicato de
Diamantino, o documento tem a responsabilidade do Sr. Aparício
Valeria no de Siqueira, Presidente do referido Sindicato.
A mensagem dos Garimpeiros de Poxoréu possui dczcnus de
assinaluras e foi a mim encaminhada pelo Sr. Prefeito Municipal.
A carta, Sr. Presidente, Srs. Senadores, do Sr. Marzavrw de
Siqueira, repito, meu Suplente de Senador, melhor do que cu explica
a situação desesperadora dos garimpeiros diante da ação monopolistica das multinacionais.
Antes de transcrever u carta, faço um apelo, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, ao Sr .. Ministro Ccsar Cais, ao próprio Senhor Presidente da República, no sentido de se tomar urna sériu c urgente posição
quunto ao grave assunto, de altíssima conotação de cunho c:conômico e social.
Eis o que diz o Dr. Marzavào de Stqueira:
"Vf1rius denúncias já foram rcitus no Plenúrio da
Cümura Federal pelo ex-Deputado Nunes Rocha, sobre a
concessão de Pesquisas na região do Alto Paraguai. Nada
disso roi ouvido. E, hoje, o DNPM autori1.a a vúrias firmas,
Iodas pcrlenccntes ao grupo alienlgcna BRASCAM -
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firma que.: wndcu a Ught - a fazer p~.:squisa de.: p!.!dras hoza. El!.: irá esclarecer melhor do que eu, do que o Or. Marzavfto (
preciosas da cabeceira do Paraguaizinho at~ o rio São do qw.: V. Ex• o problema, porque ele estú bem por dentro- t:omu
Francisco, al1ucntc do rio Sant'Ana.
sr.: diz na gíria-, do assunto, que é escabroso.
Alto Puruguai vivt: da produção diamantífc.:r<.l, ~.: o
O Sr. Lúzuro Burhozu (M DB- GO)- Eminonto Senador Galimpedimento da garimpagem no cstúgio atual, por
tão
Mü!lt:r,
V. Ex• usou a palavra ct:rta, A açfto d:t~ multinacionai~
antecipação, podc~sc dizer que cstú preparado o att:sta<..lo
no sctor de min~rios, nt:stc Pais, é cscabrosu. Espero aind:.t amanhã
de óbito dc.:st;1 região.
Duvid;imos que <t BRASCAM absorvu toda a m~o dc ocupar a tribuna da Casa para, depois de tl!r, durante nll!Sl!.'>,
obra aqui t:.xistcnll:. !'\ovo rroblcma soda! scr(t criado pelo examinado exaustivamente a realidade br<.tsilcira neste selar, nh.h·
próprio Governo c.:m favor de uma lirma cstr;mgcira. trar an Senado c ao Bra'\il a açfto deh:t~ri:.t dessa~ cmprc~as. quc
provocandl) ainda mais nu alma do povo o ódio c.: mesmo a agcm qua'\t: s~.:mprc acobertadas por autoridades bra~ih.:ir;.ts ...
antipatia am !ltbsos diri~t:ntcs.
O SR. l.AST,\0 MCl.LER (ARENA- ~IT)- E cum "''""'
Ou h~.:m ou mal, pt:il) mc.:nos a pL)pulaçüo I.Ütqui \'Í\'c hrasikiros.
sc.:m uc~tsiun~tr (\nus aos ~..:ol'rcs Lia Notç~Ll,
O Sr. Lúzuro llurbozu (MDB- GO)- ... t:orn nomes hr;t:.ikl·
O ê.\LH.lu st:rú um;t t.:ois:t certa, .:on~cqüt:nli.:mt:ntc rn~li~ r os. E. ma i~. l!mint:ntc Senador, vou provar, pl'rantc a mcmóri:t d·
drama para a. . t:idac.Jt:s grandes, j(t 1.:0111 llS Sl.:US dl.:snín:i•, Scn~tdn, a C:\ÍSlf!nci:! di.! dezenas c t.lt:t.enas dc cmrrc~as (:Jnt~hlll~~-~
:.~hcrrarHcs, objt:to de i'rcqücnte:. reportagens humilhomtc~ !1ltllltada:. pt:l<.t:. multina..:iunais, 4Uc ~tcaham aç~tmb:trt.:~tndo cnornH.:
J:ts na~Õcs ditas ci\iliz;u.las. As mcsmas ljUC :.i'io ~~randc~ purç;"ín dn Territôrw ~acional para l"at.cr pesqui:.as. 4uanJu n~1
a.:ioni:.tas da BHASCA,\1. etc .. ct..:.
rt.:aliJadc t) objctivu t! outro. De l"orma yuc.: rol!!L) !..'lll ver\'. l:.\~ llJ
:\t:bam1>:. •JUC L1S Scnhorl.:s Dirdon:s lhl Di\Pi\1 ~rihun:1, nc:.La t~mh:, <.t dar inkin a um:t açüo \ igorusa do Sc.:naúo. ~
dcvcriarn tcr llldi . . t:autcla, nessa:. autoritaçoc~. visitando 111 ljUC de maus br~t,..,ileiros, ljUe cntn:g:Jin a grupo . . cstrangciroS aqui lu
loco. par:t aqttilatarcm <t~ t:nnst:qUênt.:ias su~o.:i:tis 4uc aJvir:w 4ue um Pais tem dc mais valioso: o . . c:u patrimõnio do suh..,llln.
Jus dt::.padws filvor[,vci~ a tu is !irma..,,

1

O Sr. Leite Ch!iHS (MDB- PR)- Pcrmitt: V, Ex• um apart-.:'.'

O SR. GASTÃO ,\lÜU.ER (ARENA- MTJ- Ouç<> ''""
muito pratt:r o nobre Senador Leitc Chave~.

O SR. GAST,\0 \IÜLI.ER (ARENA- .\!TJ- Muito c>bri""-

Jn, TJ<.~hrc Scn;.1dor. Amanhã ouviremos .:um muitJ ~ttt:111;~u n p~u
nunciamentlJ dt: V. Ex•

O Sr. Henrique Suntillu (MDB- GOJ- Pormilc V. b• um

O Sr. Loitc Chuws (MDB- PR)- Son"dor, V. Ex• l'at.

um:~

aparte'!

grave acusação nesla Ü1.sa: é a entrega do País, das suas riqut:t.ots, à:.
O SR. GASTÃO \!CLLER (Com todo o prazer, quoru ouvir,
mullinacionais, sobn:tuJo para quc d:.ts multipliqut:m o próprio pela primcira vez, o nobre Senador Hcnriquc: Santillo, que mt: ir~
dinhciro que aqui auft:riram, vendendo por ex~t:s:.ivo preço uma hunr~tr com o seu upartc.
bagoltcla que já pertencia ao Brasil, que era a Ught. Qucro lembrar a
O Sr. Henrique Sunlillo (MDB- GO)- Agradeço a V. E''
V, Ex• que cssa concessão vcm na mesma esteira das que foram fci·
Quero me: solidarizar com a acusação que V. Ex• traz à Casa, ncstu
tas anteriormente. Saiba que a partir de Shigeaki Ut:ki, ex-Ministro
tarde, c ao mesmo tempo dizer o seguinte, ilustre Senador Gastão
das Mi nas c Ent:rgia, pcrsona nU o bem vista, pelo mcno~ nu nossa

Bancada nesta Casa, porque faltou com a verdade a uma Comiss1io
do Senado, foi baixada uma portaria, há tempos atrús, admitindo
quo somonlc firmas organizadas se habilitassem à exploração da
faiscagem c da garimpagem neste País. Nessa rogi1io de Rondónia, c
cm Mato Grosso, existiam, ao longo dos anos, milhares de pais de fa·
míJjns ...

O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA Senador.

MUller, quo tom se preocupado bastante com os problemas nacio-

nais; o que me preocupa, além disso tudo, são as declarações do

atual Ministro das Minas e Energia, que há poucos dias disse à Na.
ção que pretende entregar cerca de 320 projetas, elaborados pelo
Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, portanto com "
aplicaç1io de vastíssimos recursos públicos, à iniciativa particular.
Sabemos que a iniciativa particular, no Brasil, n5o tem corno inves-

MT) -

Existem, tir em mineração. Isso será, sem dúvida alguma, entregue às empresas estrangeiras. Isso é muito sério para a Nação brasileira, sobretu·
do quando sabemos que isso se traia de uma alivídade altamente esO Sr. Leito Chaves (M DB- PR) - ... de trabalhadores. Pois
tratégica e indispensável à segurança nacional, aí sim, que é o probleveja V. Ex•, muitos que insistiram na pesquisa foram presos em
ma dos insumos básicos. Ficam aí, portanto, agregadas a este proRondônia, em número de mais de oitenta, foram para a caddu
nunciamento brilhante de V. Ex•, que traz esta acusaç1io grave,
porque desempenhavam um ofício que já exerciam há muito tempo, estas minhas palavras de preocupação. Agradeço a V. Ex•
porque isso passou a ser privilégio de grandes corporações. Essas
O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA- MT)- Muito obrigacorporações se organizaram, adquiriram grandes máquinns c foram
para u garimpagem, mas como essa garimpagem se dá em bolsõcs do do, Senador Henrique Santillo, e amanhã, como disse, vumos ouvir
rios, aquelas máquinas não podiam ser removidas facilmente nas bom bastante atenção os melhores csclurccimenlos do eminente conorcslas. Resultado, essas próprias firmas contrataram todos aque· lega, Senador Lázaro Barboza, que falará sobre o assunto.
Mas eu vou prosseguir no que diz o Dr. Marzuvão de Siqucira,
les faiscadores ou garimpeiros para trabalharem pum elas como
as~ularindos. Então, homens independentes, que trabalhavam por que talvez algum dia seja colega nosso, aqui, cm decorrência de uma
sua conta e tinham já sua economia: tiveram que ser empregados des- licença minha, de acordo com o que dispõe uma reforma constituciosas empresas. ~isso o que tem ocorrido no País, nestes últimos tem· nal que se pretende para dar oportunidade ao suplente, aqui, nesta
Casa. Há várias idéias sobre o assunto.
pos.
Diz o Dr. Marzavilo de Siqueira:
O SR. GASTÃO MULLER (ARENA- MT)- V. Ex• escla"Aqui vivemos, praticando medicina por idealismo,
receu perfeitamente o assunto. Embora seja V. Ex• puraibuno de
nascimento, mas representante do Parunfa, portanto nordestino,

durante mais de vinte c quutro anos. Fomos de tudo nos

conhece nu carne este problema, porquo Muto Grosso é produto, om

cargos administrativos locais. E, acima de tudo, na choupo·

várias regiõ;o; do norte. e do leste, dos nordestinos. Devemos muito a

na humilde dos garimpeiros, temos vivido o dramu deste
povo livre, destes banth:ir:1ntcs do século XX, pluntudorcs
das nossas cidades Jn norle e lcstc mato-grosscnsc c quc
vl:cm t:lll breve de ser privados do trabalho de gmimpagcm.

eles. Melhor do que cu, melhor que o Dr. Murzavão de Siqueira, quo
estou citando, que é médico c meu suplente, quem sabe do assunto c
(;doutor. que vai ter a honra de me anarteur é o Senador Lúzaro Bar·
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Se há evasão de impostos, cube nós corrigir e nf10
optar pelo mais fácil"o entrcguismo".
Lemos e relemos o "Código de Mincraçuo", publicação especial n' 12. de 1975, e só nos resta solicitar do
eminente e putriow General João Baptista Figueiredo.
Dignissimo Presidente da República, pur<l usar o Art. 52 do
citado Código com (l r. nulidade de salvar, ou melhor. livrar
esse povo que aqui moureja, evitando, corno dissemos, futu·
ro problema social."

O Sr. Lúznro Bnrbozu (MDB- GO) - Permite V. Ex• um
aparte'!
O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA - MT) - Ouço com
muita atenção o Sr. Senador Lázaro Barboza.
O Sr. Lázaro Bnrhozu (MDB - GO) -Eminente Senador.
V. Ex•. no seu discurso, dá notícia ao Senado r.ic que uma das ruzõcs
que o DNPM c os órgãos governamentais entendem para facilitar o
ingresso de grandes empresas no sctor de mineração é que a minera·
çào feita por garimpeiros possibilita a evasuo de rend<ls. Mas,
eminente Senador, esta é uma falha, uma inverdade que clama aos
céus, porque evasão de rendas, e de forma brutal, enorme, mons·
truosa, nociva aos interesses da Pátria é a evasão praticada pelas
multinacionais; não 6 o pobre garimpeiro, este tc:m um senso t:tico
muito m:lis apurado, ao passo que as multinacionais têm um senso
êtico muito mais sofisticado e têm meios- e como- de retirar, não
<lpcnas aqui do Brasil, mas de qualquer p<lís do mundo, o minério
que da quiser e transportú-lo para fora, sem que os Governos
tenh<lm disso qualquer notícia.
O SR. GASTÃO MOLLER (ARENA- MT)- Muito obriga·
do a V. Ex•
"Tivemos vários éxodos popul<lcionais para a periferia de
Cuiabá, a nossa Capital, e Várzea Grande, ai ocasionando seriís·
si mos problemas, pois nenhuma infra-estrutura está apta a receber
tão grande <lfluxo de gente, j:i trazendo uma gama de ilusões c que
caem na pior!
Fixar o homem ao campo i: a meta de todo o Governo, e medidas como esta ferem em cheio tão sábia atitude- é o contraste, por·
tanto.
A renda per capila do garimpeiro, no sistema atual de garimp<l·
gem, é <llta em relação a muitas pror.ssões dcs5e nível. O mesmo jú
está bem conscientizado no emprego de suus rendas . .lá passou aque·
la fase d<l poesia do garimpo. Muitos pagam o INPS c a maioria o
FUNRURAL.
Como módic-1 de saúcle ~úblic<l, como Ddegado da
antiga Fundação de Assistêncw <los Garimpeiros- FAG.
como ex-Prefeito de Alto Para~~.uui, nestes vinte t: quutro
anos que aqui vivemos, temos subsídios para opinar sobre u
cntreg<l dess<ll'ontc de nqueza de trab<llho a tais tlrm'"·
Achamos que o Governo deve usar o art. 52 do Códi·
go de Mineração- Interesse Soci<ll.
Pesquisar, palavra que os 'dicionários nos ensinam,
não tem justific<ltiva pum esta Região, produtora de di<l·
mantos desde os idos de 1940. Pesquisar para que, se desde
1940 se ach<lm diamantes ali, em tod<ls regiões de garimpo,
como Alto Paraguai, Nortclündi<l, Arcnápolis, Porto dos
Gaúchos, Diamuntino, Rosúrio do Oeste, que são algumas
que me lembro no momento? Por que eles não pesquisum
nessa imensa c despovoada área umuzônicn mato-grosscn·
se, que se inicia a poucos quilómetros desta bacia bidro·
grúfica,justamcntc do Planalto dos Pareeis, em di unte'~
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Aí i: que precisa ser pesquisada - nl, as firmas terium um
contrato de risco, mas eles ni\o querem cuir no contrnto de risCll.
Eles querem ficar na pesquisa que o suor, o sungue c a lúgríma dos
garimpcirosjú pcsquisurum de forma muis empírica possível.

O produto da venda do diamunte, esse dinheiro
c suado, corre nesta região, movirncnlll tudo,
éomércio, banco, lavoura e, indirctamentc, tru?. mais rcnd;,1
ao Município, ao Estudo c à União. Acima de tudo, grande
parcela populacional, esta explosão demográfica que é o
nosso País, aqui vive num oásis, sem dar dores de cabeça ao
Governo Central.
Aqui nrto temos secas, que obriga o Governo Central
abrir frentes de trabalho SÓ p<lra dar muo-de-obra aos
desprotegidos, causando danos ao Erário. Aqui não temos
doenças epidémicas de alta mortalidade. Aqui não temos
tensão social. Aqui temos a paz, que é imprescindível ao
bem estar do Brasil
Esse é o nosso apelo que fazemos a Vossa Exccl~ncia,
digno rcprc!;cntantc mato-grossense no Senado Federal, para arrcgaçur as mangas c lutar contra a todu podcrosu
BRASCAM e outras r.rm<ls, pura evitar colapso deste
Município, tipicamente, garimpeiro.
Agr<ldcce-lhe o humilde companheiro,- Marzaviio de
Siqueira ••.
Eu já arregacei as mangas, ao lado de homens como Lindenbcrg
Nunes Rocha, na Câmara, c outros Deputados Federais de Mato
Grosso c do eminente e grande companheiro Lázaro Barboza.
Vamos desencadear uma campanha aqui no Senado e na Cumara,
visando, pelo menos, a dominar um pouco esse impcto do Ministério das Minas e Energia que, talvez até com espírito de boa vonwdc,
estú entregando de graça as riquezas do nosso subsolo a companhias estrangeiras, camufiadas com o nome de companhias brasilci·
ras, como iremos ver adiante.
Os representantes das multinacionais estão usando de meios
agressivos para conseguirem contratos com os pequenos proprietários, ameaçando-os com a Polícia Federal, caso não aceitem a mineração.
Esta Companhia São José é ligada" companhias estrangeiras, ê
a maior companhiu do mundo, no setor. Eis o que afirma o Sr. Prefeito de Poxorêo-MT, diante da ação das multinacionais dm Mi nêrias:
"Respeitosamente, como representante do povo de Poxoréo, atendendo a inúmeras solicitações que nos são feitas, vimos solicitar a Vossa Excelência, interceder junto ao
Senhor Ministro da Justiça ou a quem de direito, par<l
evitar que a Mineruçiio São José (Ligada" Cias. Estrangeiras), vcnh<l conseguir o Alvará de Lavras em Alto Coité,
neste Município.
.
Os nossos garimpeiros que são em número de uproxJ·
mudamente 3.000, já se encontram em desespero."
ati~nçoado

Vejam os Srs. Senadores o problema social.
Eles vão lú c dizem: ou vocês deixam de f<lzer pcsquisu, ou
cnti•o. eu entro aqui com a Pollciu Federal. Falam em nome do SN I.
falam em nome, ati:, da Presidi:nci<l da República.
N<l aflição cm que nos encontramos somos obrigados
n recorrer a todos os nossos representantes, puru formarem
uma corrente positiva em nossa defesa.
Segue em anexo cópía da mensagem enviada aos
Senhores Ministros das Minas e Energia c da Justiç;l.
Conôado no alto espirita de compreensiio de VoSS<J
Excelência,
Subscrevemo-nos mui,
Atenciosamente, - Eoni de Souzu limll, Prefeito
Municipal de Poxoréo-MT".
Concluindo, Sr. Presidente, desejo informar aimla, que na
próxima terça-feira (24 de ubril) o nobre Senador U11.aro BarbllliJ,
farú um pronunciamento n respeito do ussunto, tra1cndn provas
insolisrnúvcis c alarmantes quanto à gravidade do pn'hlcnw crn
pauta.
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Tenho cerlela, Sr. Pre~idente, Srs. Senadores, que o Governo
Federal, representado pelo Ministério dus Minas c Energia, na pcs·
soa do Senador Cesar Cais, Titular du Pusta, tomar~. as urgcntis·
sim as c enérgicas providências que o fato bem o merece.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavn1 ao
nobre Senador Humberto Lucena.

Enfatizando:
"Cumpre aliús re~saltar que u tese ;.1cima j~ encontrou
ressonancia no Tribunal Superior do Trabalho:
"Conheço o apelo, para recebê-lo cm parte, porque,
cfc:tivamcnte está patenteada a divergência quanto ao direito à taxa de insalubridade, a qual deve ser calculada sobre
os salários percebidos. Este, aliás, tem sido o meu entendimento a respeito da matéria". (Parecer no 1.037 de 1956.
TST, PL. AC. de 11-9-1957, Relator Ministro Astolfo Serra
- DJU de 17-1-1958, AP.AO no 14, pág. 183).
Como no Supremo Tribunal Federal:
"A taxa de insalubridade deve recair sobre o salario
cfetivamentc pago. Não há razão lógica, nem legal para a limitação do referido adicional ao quantum relativo ao salário mínimo, quando o operário usufrua .de paga maior"
(Ac. da 2• Turma, de 30-1-1959- in B. Calheiros Bonfim
-"A Consolidação das Leis do Trabalho, vista pelo Supremo Tribunal Federal- 2• Vol. Pág. 55).
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Diante das recentes manifestações do Sr. Ministro do Trabalho
a respeito de uma próxima revisão da Consolidação das Leis do Trabalho, faço um veemente apelo a S. Ex•, no sentido de fazer incluir
no texto do projeto governamental, a ser encaminhado ao Congn:sso, dispositivo que assegure, aos que fazem jus ao adicional de insalubridade, o cálculo percentual sobre o salário efetivamentc percebido pelo empregado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em Jegislaturas passadas, v [Irias Parlamentares preocuparam-se
com o assunto que rne traz à Tribuna, imbuídos do propósito de fazer justiçu a uma considerável parcela dos trabalhadores brasileiros.
A CLT considera atMdadt·.\· ou vperaçtJe.1· insalubrl'S uquclas
que, por sua naturezu, condições ou métodos de trabalho expõem os
empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância lixados em razão da natureza e da intensidade do agente c do
tempo de exposição sos seus efeitos.
Por sua vez, aquele mesmo diploma legal dclinc como "perigosas as afi\·idadt•s ou operaçtit•s que, na forma da regulamcntuçào aprovada pelo Ministério do Trabalho. por su" natureza ou métodos de
trabalho, impliquem o cantata permanente com inflamáveis ou
explosivos cm condições dt: risco acentuado",
Em suma, o legislador, ao dispor sobre as duas hipóteses, cst<t·
beleceu uma íntima correlação entre elas, no que tange aos riscos
que representam na vida do trabalhador.
Tanto assim que previu para ambos os casos, o pagamento de
um adicional. Só que, ao adotar os critérios para o seu cálculo, a nosO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao
so ver, cometeu um deslize, pois admitiu que o adicional de in.wluhri·
dadt• fosse pago, gradativamcnte sobre o salário minimo da regiiio. nobre Senador Almir Pinto.
enquanto o adicional de periculosidade recaísse, num percentual rixo,
O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE. Pronuncia o seguinte
sobre o .wlário do rraha/hodor.
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A quase totalidade dos trabalhadores que exercem atividadcs
Recebi da Associação Comercial do Ceará, o meu Estado, uma
consideradas insalubres recebem remuneração acima do s<tlário mícorrespondência, Sr. Presidente, vazada nos seguintes termos:
nimo regional. O adicional de insalubridade foi criado para compen"Fortaleza, 28 de março de 1979
sar o trabalhador de possíveis despesas com medicamentos, alimen·
tação suplementar, tratamento m~dico, etc., em casos de doenças proExm• Sr.
fissionais, as quais, evidentemente, nunca correspondem ao percenSenador Almir Santos Pinto
tual estabelecido por Lei, isto é 10, 20 ou 40%. Ora, tal defas"gem reSenado Federal
cai sobre o salário real e cm se calculando o adicional sobre o salário
Brasília- DF
mínimo regional, essa vantagem passa a ser praticamente nula. Por
Senhor Senador
exemplo: um trabalhador que opera máquinas perfuradoras cm miTemos a satisfação de passar às mãos de: V. Ex• cópia
na de carvão; um operador dt: linotipo; operadores de fornos cm sido documento que remetemos ao Exm9 Sr. Ministro da
derurgia ou outros, que percebam ( e é cm média) o salürio dt:
Fazenda, Karlos Rischbit:ter, defendendo o rcexamt: de dt:·
CrS 10.000,00, aplica, na melhor das hipóteses, 10% dessa renda na
cisJo adotuda pelo Conselho Monetário Nacion~tl. t.:.\lÍn·
tentativa de preservar a saúde, o que quer dizer, CrS 1.000,00 para
gUindo, gradualmentt:, as aliquotas-prt:mio das export~tçÕc.;
lcitt:, rt:médios etc., e na rt:alidadt: só recebe. como adicional de ins•1·
brasileiras.
Por tratar-se de matéria do maior intt:rcsst: para u
lubridade, CrS 15~.00
Ao justirtcar projeto de sua autoria em fast: de reapresent•u;Jo
economia dt: nosso Estado, solicitamos para cl~t su-:.1 prcciuna CJ.nmra Uu~ Deputados, o ex-Senador Paulo Torres destacou ai·
sa utençào, aprovt:itando o ensejo para reiterar nossos
guns aspectos que convém relembrar neste pronunciumento.
protestos de: clc:vudo :1preço c dinstingi.lida consideração.
Atenciosamente, pela - Associaçfto Comt:rcial do
Salientava o ilustre Parlamentar:
Cc:arú - Vicente Sullcs Linhurc!'l, Presidente - Osvnldn
"O~.:orre que, instituído por uma lei dt: salúrio mínimo
Al\'l'S Duntus,- }ll-Sccrct1irio. ''
-o Decreto-lei n' 399, de 30 de abril de 1938 -o adkioSr. Presidente, Srs. Senadores, a Associação Comcn.:ial do
nal de insalubridade ligou-se indissoluvelmente a estt:, im·
pondo aos trabalhadort:s st:rios prejuízos uté hoje não res- Cearú, achando que o Estudo cst•uia sendo prt:judici.ldo nessa~
uliquotas-pri:mio, resolveu encaminhar o:t S. Ex• o Sr. Ministro da
sarcidos,"
Fazenda, o seguinte memorial:
E, mais adiante:
"Fortaleza, 27 de março de 1979
"Dctcrminm..iu~ trubalhadort:s percebem melhores salú·
Excelentíssimo
Senhor
rins cm funçfto de um maior preparo prolissional. O patriDr. Karlos Rischbictcr
mónio pe~soal rcprcscnwndo pela mão-de-obra especializaM. D. Minislro da Fazenda
Ua é, portanto, mais valioso c, consc40cntcmcnte, o dcsgas·
Brasília- DF.
te sofrido cm razfw do ambiente de trabalho deve st:r com·
Senhor Ministro.
pensad,l com hast.: na ret.:eita doopcrúrio, a ser futuramcn·
Tivemos a satifaçüo de l:onhc~.:cr, através da
tt.: diminuidl) pt.:los efeitos da e.xposiçih1 aos agentes noci·
divulgaçi'to de suas dirctrizc~ mlministrativa~. u propl'~'•ito
vos."
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do Exm~ Sr. Presidente João Baptista Figueiredo de
"atenuar as desigualdades econõmicas entre as regiões, por
mt•io do uso adequado dt' incentii'Os }iscai.\' e atdit{cios".
A colocaçiio do problema, feita por S. E.x•, foi das
molis felizes, porquanto tem residido nu munipulaçi10
inadequada dos incentivos um dos fatores que df10

sustentação e agravam as referidas dcsiguald;!dcs,"
-isto i: caso consumado, a propalada c jit secular dcsigudldade
do Norte, Nordeste e Centro-Sul.
"Agora mesmo encontra V. Ex' em plena exccuçiio,
Resoluçiio do Conselho Monetário Nacional, datada de 24
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de janeiro último, que detc:rmina a gradu;t\ cxtinçüo dus
;.liiquotas-prêrnio das exportações brasileiras, a partir
daquelo mesmo mi:s, para completar-se cm junho de 19HJ.
Ao mesmo tempo, como mc=dida compensatória, decretou
o CMN a tambi:m gradual eliminaçiio do recolhimento do
depósito pr~vio sobre as importaçõc:s, obedecido idêntico
prazo.
.
A mt:dida atinente àquele incentivo às exportações fezse genérica, nUa contemplando as características c interesses econõmicos que diferenciam as vúrias regiões do Pais,
como outras que se ttm adotudo e persistem, contrariando
a orientação que está a imprimir o atuul governo e o pensamento cxpcndido por uutoridades govcrnumt:ntais de passado rec~:ntc, que tanto profligaram esses desequilíbrios.
Essa assertiva se torna mais patente quando se sabe
que a atividade importadora se faz efetivamentc presente
nas áreas mais industrh.ilizadas, sendo praticamente nula
naquelas de apenas incipiente desenvolvimento industrial,
podendo-se mencionar o exemplo mais evidente do
contraste entre o Centro-Sul e o Nordeste, Esta regiiio, por
suas conhecidas condições, não pode ser vistn como
qualquer ordem de peso negativo na balança comercial do
País, mas, quase que se restringindo às exportações, como
peso positivo, fato que se pode corroborar com o caso do
Ceará, onde as importações representam somente cerca de
15% do volume de vendas para o exterior, verdade que
deixamos de robustecer com maiores dados à falta de
estatísticas atualizadas sobre o setor neste Estado. O
inverso ocorre com o Centro~Sul, cujas importações, como
atividadc econômica normal da região, contribw.:m de
modo acentuado para o comprometimento da nossa posi~
cão comercial.
Assim, parece-nos de primária conclusão que a
mencionada Rcsoluçiio bencõcia os Estados que importam,
na medida em que os compensa da perda das aliquotas-prêmio das exportações, preterindo os Estados que têm na exportação sua quase exclusiva função no mercudo internacional."
i: o caso, Sr. Presidcntt:, Srs, St:nadort:s, do Ct:arú cuja
t:xportaçào da castanha do caju, da lagosta c tuntos outros produtos
se \'i:, de certa maneira, prejudicada, cm face dessa nova atitude do
Minist~rio da Fazenda.
Prl)Sseguc o memorial:
"M;Jntêm o eslirnulo ao agigantamento Unquclt:!<>, inihindo,
obviamente, o crescimento de uma atividudc cconômica que
favoreceria o desenvolvimento destes. Contribui, portanto, paru o
:~gravamento sempre ascendente das desigualdades que o Exm'~ Sr.
Presidente da República está se propondo ntcnunr.
Feitas essas considerações, queremos, com a devida vénia,
sugerir a V, Ex• a reabertura da quc:stüo, se não puru que se: retire
totalmente este Estado da abrangCncia Uu discutida Resolução, pdo
menos para que se estabeleça, cm relação u ele, tratmnento diverso,
como a possível redução du alíquotu-prêmio c grutluaçfw autêntica
na aplicaçf\o de percentuais c prazos previstos para extinçi'"lo do
referido incentivo.

Certos de que V, Ex•, como homem público c patriot;1,
comunga do espírito integracionista do Exm~' Sr. Presidente da
República, sobre ser um dos principais responsáveis pclu esperada
~llllst:cuç:w lia liirt:trit. reparador:! de S. J:x". firrnanHl!<> nossa
conliança cm que o assunto aqui tratado mcrecerú vossa melhllr
atenção,
Respeitosamente, pela Associaçüo Comercial do Cearú. Vicente Salll's l.inhnrcs, Presidente -Osvaldo Alves Dantu~o. Ill,
Se...:rctúrill."
Sr. Presidente, então, eu queria dirigir dest3 tribuna um apcl.l
ao Sr. Ministro da Fazenda, para que reexamine :1 decisão adotada
pelo Conselho Monetário Na..:inn:tl. extinguindo, como sugere: :1
As!\ociaçfl(l Comercial do Ceará, gri.ldualmentc:, as alíquotus-prêmin
das cxport:tções brasileiras. Muito obrigado, (Muito bem. Palma,.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Com a palavra o nobre
Seni.ldor Murilo Badaró, para uma breve comunicaçfto.
O SR. MUlRLO BADARO (ARENA- MG. Para uma breve
comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidentt:, Sr~.
Senadores:
Pela Liderança da Maioria, gostaria de assinalar que o Governo
acompanha, atentamente, o movimento que st! denagrou na Capit:li
Federal, em que professores reivindicam melhoria de salários,
Os Senadores da Maioria reconhecem, Sr, Presidente, a
necessidade de promover a ...:orn:çào dos salúrios dos professore!'! c dt:
1..Hllras categori:1s prolissionais c funcionais do Pais.
Não seria novidade dizer que, aqui e alhures, possivelmente a
catt!goria dos professores não tem ainda obtido salúrios compatíveis
com a dignidade e importância da missão que exercem. Por isso
mesmo, todos os esforços estão sendo feitos para que se encontre
uma fórmula adequada, que assegure melhoria substancial us
mestras e aos mestres, sem, contudo, perder de vista entendimentos
anteriores realizados, pelo Governo do Distrito Federal c a cl~tssc
dos professores desta Capital, com vistas ii obtenção de recursos
adequados de natureza orçamentária, para provisão do novo pleito
salarial.
Por outro lado, existindo no Senado Federal a Comissilo
espcciõca do Distrito Federal, a Liderança do Governo entendeu
como indispensável u sua pronta e urgente.! convocação, para que ela,
cm t!ntendimt!ntos com os lídert!s da classe dos professores e outras
P.utoridades interessadas, possa encontrar caminhos justos c razoúvcis à soluçiio do problema.
Assim i: que o nobre Líder do Governo nesta Casa, Senador
Jarbas Passarinho, já expt!diu instruções ao Presidt!nte da Comissão
do Distrito Fcdernl, Jessi! Freire, para que a convoque em carúter
extraordinário, a fim de que ela, dessa maneira, possa participar
ativ~unt:ntc do.-. entcndimcnto!'l que sc proccss:.1111 junto ao Governll
do Distritll Fcdc:ral. junto aos professores c seus reprt:scntantcs: c: tll·
dos, ~nm:.111Uo t:sforços, somando boa vontade, possam encontrar um
r~.:sultadn justo lJUC, a um só tempo, resolva as llificuldadcs n:w .-.ó dn
( invenHl Jn Distrito FeLlt:ral cnm relaç:w lt pmvisüo de meio.-.. ma~
asscgure aus professnrcs dn Distrito Federal. c tambêm de todas~~~
r:1rtcs do Pais, rcmunc:raç~Hl adequada, justa c sintonitada ...:om a importúncia e :1 rt:lev:hlCia fundamental de sua mis!<>rtn.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Mui to bem! Palmas 1
O Sr. Lúzuro Burbozu (M DO - GO) - Sr, Presidente, na
forma regimental, peço a V. Ex• me defira :.1 palavra, para uma
breve c urgente comunicação,
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Lúzaro Barboza,
O SR. LAZARO BARBOZA (MDB- GO, Para uma breve
comunicaçi'io. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Sena·
dores:
Constitui motivo de alegria ter ouvido, da tribuna, neste instante, o nobre Líder do Governo cm c.xcrdcio, {l Sl·rmdor Murilo
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Brasília, 23 de abril de 1979.
Excelentíssimo Senhor
Senador Lázaro Barboza
Digníssimo Presidente em exercício da Comissão do Distrito Federal do Senado Federal
Senhor Senador,
Os professores do Distrito Federal, após inúmeras
tentativas junto às autoridades educacionais de Brasília,
dirigem-se, respeitosamente, a Vossa Excelência, no sentido
do solicitar providências urgentes para a solução de seus
problemas.
O Memorial, anexo ao presente, foi encaminhado à
Secretaria de Educação o Cultura do Distrito Federal, no
dia 26/3/79, após a nossa Assembléia-Geral de 24-3-79.
Sempre primamos pelo diálogo constante com as
autoridades. Durante 3 anos e meio mantivemos esse diálogo. Atualmcnte, entretanto, sentimos esgotar todos os
nossos recursos, após a negativa contundente da Secrctitria
th: Educ:.1ç~o a todas nossas reivindicações.
Agradecendo su:.1 preciosa atcnç~o c esperando provid~ncias ohjetivas, subscrevemo-nos.
Atenciosamente. - Olímpio Gonçah·es l\:Jendcs, Presidente.
Sr. Presidente, não sei se o eminente Senador Jessê Freire já se
encontra em Brasilia. Pc:Ja palavra, há poucos minutos, do eminente
Senador Murilo Badaró, quero crer que S. Ex• já esteja na Casa.
Pergunto ao eminente Senador Murilo Badaró se, efetivamentc, o
Senador Jessê Frl!:irejú se encontra na Casa'!
O Sr. Murilo Bador<i (ARENA- MG)- S. Ex• não se encontra na Casa.

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO)- Reanrmo, Sr.
Presidente, a minha alegria em verilicar que a Liderança do Governo pleiteia a convocação urgente da ComissiLO do Distrito Federal.
Como seu Presidente em exercício, jú que o Senador Jcssé Fn:irc
ainda não se encontra na Casa, dou conhecimento ao Senado. c
:~p;ora tamh~m :nnorizado pela Liderança do Governo, de que irei
convocar, se ~ossivel ainda hoje, a Comissão do Distrito Federal
pura uma reunião de emergência e de urg~ncia, a fim de dialogarmos
com os professores de Brasília c, desta forma, procurarmos, junto uo
Governo do Distrito Fcdenil, encaminhar da melhor maneira po:;sivel esta solicitação da abnegada classe de professores que, cfctivu~
mente, Sr. Presidente, nt1o podem continuur percebendo sulúrios que
não lhes permitem sequer satisfa1.er us mínimus necessidades,
:\~sim. Sr. Presidente, neste inslante, vou dar instruçlks 11 Sccrc·
ta ria da Comiss~Hl Jo Distrito Federal para :1 convo~::1çrw dos Srs.
S~.:nadorc~ que dda sfHl ~lr.:mhros, :1 rim dr.: qu~.:, atr.:ndt.:ndo t:1rnb~rn i1
prcth.:trp~u..·fHl dtl l.idcr dn Govcrnn, possamos r.:m:aminlwr harmoni·
\,.':llllL'Il\r.:, Uc fnnna tlhjcti\'a, as snlidt:u;l\cs, o plcitn dm prorr.:~~llfc"
dr.: Bro1 . . ília .iu11\11 ;l~ autoridade~ du Govcrrw dll Dbtrito Federal.
:t
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Hadarú, mostrando-se sensível ao pleito justo, c mais que justo, dos
professores da Rodo Oficial do Ensino do Distrito Federal.
O eminente Presidente da Comissão do Distrito Federal, o
Senador Jessé Freire, ausentou-se- como sabe a Casa- há alguns
dias do Território Pátrio. Na condição de Vice-Presidente da referida Comissão, tenho estado, nominalmente, como Presidente cm
exercício da mesma.
Acabo de receber, Sr. Presidente, um oficio, assinado pelo
Professor Olímpia Gonçalves Mendes, Presidente do Sindicato dos
l)rofcssorcs do Distrito Federal, nos seguintes termos:

Era

Tl•rc~t·fclrll

conHmicaçfw que quL·ria fatcr, Sr. Presidente. {Mui\lJ

h~.:m! Palma~.)

O Sll. I'IU:SillE:'>TE (Luit Viana) - Con"uo a raiana ao
Sr. Senador Raimundo Parcnt~.:.

O SR. RAIMUNDO PARENTE (ARENA- AM. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Na cidade de Belém, com a presença do Sr. Ministro do Interior, Coronel Mário Andreazza, realizou-se, em 19 do corrente, a
reunião do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM. Desse conclave resultou um
pronunciamento do Titular da Pasta, estabelecendo as dirctrize>
gerais da politica de desenvolvimento do novo Governo para a Amazônia, que, por sua transcendental importância para os destinos da
Região, não pode passar sem registro.
S. Ex• afirmou que o esforço de integração daquela vasta área,
nos últimos anos, dividiu-se entre a fase da construção de grandes
estradas, da implantação inicial da infra-estrutura de energia c
comunicação, da intensificação da colonização agri~ola produtiva c
do conhecimento, através do Projeto RADAM, de toda a extensa
Rcgiuo. c a fase de investimentos concentrados (POLAMAZÕN IA).
cm pólos de desenvolvimento, distinguidos cm funçtto dos respectivos fatores indicativos das potencialidades agromincrais c ãgropccu{lrias.
Enfatizou que, sendo a Amazônia parte inalienável do património do povo brasileiro, deve ter as suas incontáveis riquezas exploradas apenas em beneficio das gerações de brasileiros de hoje e do futuro, prometendo dedicar toda a sua energia no desempenho dos deveres que a isso conduzam, mas advertindo a totalidade da Nação para
as responsabilidades de sua preservação consciente, tendo cm mira a
sua significação para o desenvolvimento nacional.
Neste sentido, haverá a continuidade do esforço racionalizado
- aduzindo-se aperfeiçoamentos recomendados pela experiência visando à defesa da natureza o evitando a sua depredação, de modo
a alcançar :.1 ocupaçt10 ordcnuda, :.ilicerçada no binómio c.:lc\'açflo da
rt.:lllht e bcm-estar das populações, sob a conccntruçf10 dos recursos
linanr.:eiros, materiais c humann~ fi')" pólos,
Por isso, u intensilicação do desenvolvimento integrado nos
quinze pólos tem carátcr prioritário, com a imediata promoção de
atividadcs de explor:1ç~o mineral (bau.xita, c:m Trombetas. ferro. cm
Curajús, e cassiterita em Rondônia) e o fomento às culturas vcgctais
de alto valor, como o dondê, a juta, a pimenta-do-reino, a cana e o
arroz. A extraçào vegetal c a pecuária, embora indispensáveis, cingirse-ào a espaços que não colidam com o desejo do deter qualquer forma desordenada de sua expansão, preservando·se as áreas de norestas.
Ao colocar, no Plenário da SUDAM, as dirctrizes do Governo
Figueiredo para a Região- que ora registramos com o nosso aplauso- o Ministro Andrcazza salitmtou que "são certamente grundes
os dcsaõos que o Brasil dever{\ enfrentar nos próximos anos n~1
Amatúnia", assewrando que nrll) se dist~mci:1ro'1, crn nenhum mnmcnlll. do dcscjn dl! complt:t:.1r a infra-estrutura de ene-rgia, tran~pllf
lcs. estradas civinais, navcgaçflo c cornunic:lçllcs, saúde c nutriç~w.
~anr.:amcnto. l!duc:u;:1o, lwbit~1Çf1u c prolissionaliz:1çill) c pr~.:vid~ncia
Hh:ial para L)S trah:dhmlort:s, "rara que.! st:jamos dignos do h~.:róico
cmpcnho das ger:u;l1es de brasileiros de ontem. qu~.: conquistar:1111 c
nwntivcram :1 :\nwzúnia".
I: a seguinte, Sr. Presidente, u íntegra do documento que v:.~ mos
ler, rara que conste dos Anais da Casa:
PRONUNCIAMENTO DO MINISTRO
DO INTERIOR,
NO CONSELHO DELIBERATIVO DA SUDAM
Belém, 19-4-79
A utilização prudente c cautelosa dos recursos naturais
da Amazônia, com rigorosa prcservaç~o do seu incstimúvcl
património !lon:stal. deve constituir a prcocupuçf1o h;hiL'a
do Governo Federal na execução da política dr.: dcscnvolrimento d;1 H.egiUo.
O dcsenvolvimcntn da Armrtônia c.xiv,ir:1 dtl Governu
Fcderal }!randc l..'nm·~.:ntr~u;ihl d~.: c~forços no sentido de
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dinamizar açõcs com a utilização de novos instrumentos c
estímulos financeiros c fiscais c, cm alguns casos, com a
redefinição de programas e projetas.
Preocupa-se o Governo Federal principalmente com a
consolidação da infra-estrutura económica e social da Região, medida que será concretizada com a execução simultânea de projetes visando o fortalecimento e dinamização
dos pólos urbanos e o incremento das atividades produtivas, mediante a adoção de eficaz politica de ocupação ordenada para áreas sclccionadas da Amazónia.
O esforço da integração da Amazônia ao desenvolvimento do País desdobrou-se, nos últimos anos, cm duas fases distintas.
A primeira, caracterizou-se pela construção de grandes
vias de penetração na Região: a Belém-Brasília, Transamazônica, a Cuiabá-Santarém, a Manaus-Porto Velho,
a Manaus-Caracaraí-Boa Vista e o início da Perimetral
Norte; pela implantação da infra-estrutura básica de
energia elétríca e comunicações e pela ampliação do
conhecimento de recursos naturais amazónicos, através,
sobretudo, do Projeto RADAM. Essas iniciativas
permitiram a intensificação da ocupação produtiva, com o
emprego, inclusive, da colonização agrícola dirigida.
A segunda fase identificou-se pela concentração de
investimentos cm áreas selecionadas ou pólos de desenvolvimento escolhidos em função da infra-estrutura existente c
das potencialidades agrominerais e agro pecuárias. Essa forma de ocupação sclctiva caracteriza o POLAMAZONIA,
criado em 1974.
Durante as duas fases mencionadas, foi importante,
em toda a Amazônia, o esforço de desenvolvimento empreendido pela SUDAM, particularmente nu promoçuo de
utividudes produtivas beneficiadas com os incentivos
fiscais. Expressivos também foram os resultados alcançados, na Amazônia Ocidental, especialmente, em Munuus,
pela utuação da SUFRAMA. As ações realizadas por outros órgãos governamentais na Região também contribuírum para o desenvolvimento relativo que se observa cm
algumas áreas do imenso espaço amazónico.
O Governo do Presidente João Baptista Figueiredo
deverá dar continuidade, com os aperfeiçoamentos n:comcndados pela experiência recente, ao esforço de ocupação e desenvolvimento da Amazônia, de forma racional,
ordenada e seletivu.
A racionalidade da ocupação amazónica deve visar,
sobretudo, à presc:rvação de suas riquezas naturais, evitando-se sua depredação c danos ao equilíbrio ecológico. A
ocupação ordenada deve buscar a elevação da renda c do
bem-estar das populações migrantes, para que as migrações
que demandam a Região não representem apenas uma
mera transferência de pobreza, mas instrumento de promo·
ção social e de desenvolvimento. E deve ser ocupada selctivamente, ao procurar concentrar recursos linanceiros,
mutcriais e humanos nos pólos .de desenvolvimento cm
formação no vasto espaço amazônico.
Na continuidade do processo de ocupuçiio da Amazônia, cabe destacar, de imediato:
1•- o objetivo de intensificar o desenvolvimento integrado nos 15 pólos selccionudos pelo POLAMAZONlA,
escalonando-se as prioridades quanto aos pólos c enfatizando-se a promoção de atividades diretumcnte produtivas c a
clcvaçiio da quulidade de vida de suas populações. Vale
mencionur, nesse contexto, u cxploruçUo dos recursos mine·
rais como a bauxita {Trombetas), ferro (Cnrujús), cassiterita (Rondônia) c outros, bem como o desenvolvimento
agrícola, mediante <I promoc;ilo de cuhuras de aho valor
comercial, como o dcndê, a jutu, a pimenta·dll·reino, H _t:a·
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na-de-açúcar, o arroz. Como é importante salientar o cst"or·
ço de industrialização, voltado particularmente para a mineração e a extracão vegetal ou para atividudcs orientadas
pelo mercado regional em expansiio. As atividades agropccuárias são certamente desejáveis (no Sul do Pará, Mato
Grosso, Norte de Goiás, em Roraima), mas pretende-se
impedir sua expansão cm áreas de norestas que devam ser
preservadas ou exploradas, sempre de forma não destrutiva;
2• - o objctivo de assegurar o desenvolvimento das
metrópoles regionais em formação (Belém, Manaus), das
cidades de porte médio e dos núcleos de apoio ao processo de ocupação. Belém deve aparelhar-se para assimilar
o impacto de grandes projetas como o da
ALBRÁS/ALUNORTE c serão estimuladas as ativídadcs
produtivas e a implantação de equipamentos sociais que
contribuam para a redução da pobreza urbana que abriga.
Manaus, que experimentou, nos últimos anos, grande
desenvolvimento, em decorrência dos incentivos propidados pela SUFRAMA, deverá consolidar-se como grande
pólo urbano da Amazônia Ocidental. Rio Branco, Porto
Velho, Boa Vista, Macapá c os pólos urbanos interiorizados deverão preparar-se pura receber os nuxos populacionais que se dirigem para a Amazônia e para apoiar o desenvolvimento das atividadcs produtivas localizadas em suas
proximidades;
3• - o objetivo de assegurar a complementação da infra-estrutura econômica (energia, transportes, estradas vicinais, navegação, comunicações) e da infra-estrutura social
(saúde e nutrição, saneamento, educação e treinamento profissional, habitação, previdéncia e assistência social).
As diretrizes gerais da política de desenvolvimento
pura a Amazónia deverão desdobrar-se em estratégias de
ação c em programas específicos, cabendo destacar:
-a ocupação produtiva e colonização orientada, através da concentração de esforços governamentais e coopera·
çào da iniciativa privada, em áreas que apresentam maiores
potencialidades, através da continuidade e do aperfeiçoamento do POLAMAZONlA;
- o aproveitamento do potencial de recursos que,
além de evidentes vantagens comparativas, apresentam possibilidades de mobilização útil em escala regional ou local:
- a adequada localização da pecuúria de corte no
espaço amazônico, de modo a impedir sua cxp;:1nsfto cm
úrcas de norestas, bem como o fortalecimento de úrcas
tradicionais, como a Ilha de Marajá e outras;
-a preservação dos potcnciuis de fcrtilidudc dos solos:
- a explorução prudente c cautelosa das llorcstas de
terra lirme, tecnicamente oric:ntada, cm função du experiência e dos resultados positivos claramente identificados c
analisados, tanto em termos económicos como ecológicos,
de modo a manter e renovar permanentemente a cstn: 1ura c
a cobertura norestais;
-a exploração dos recursos minerais, particularmente o minério de ferro de Carajás, c a bauxita do Trombetas:
-o desenvolvimento de lavouras sclecionudus de altu
produtividade, cuja viabilidade na úrca jú tenha sido
comprovada,
No elenco de instrumentos que apóium todo o esforço
a ser desenvolvido, salientem-se os mecunismos dos inc.cnti·
vos fiscais e linancciros, os sistemas de pesquisa, a presta·
çào de <tssistência tCcnica, u cupacitac;ào dos recursos humanos c o crédito rural. Este último serú orientado utravt.:~ do
Bunco da Amuzônia, do Bunco do Brasil S/ A c da rede
bancúria privada, sobretudo no sentido de:
- permitir melhor combinaç:io do~ recur"ios produti·
vos das pequenas e médias fa1.cndas, mediante :1 intr\tduç[Hl
de novas técnicas, capat.es de elevar H produtividade:
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- facilitar a expansão das lavourus que apresentam
vantagens comparativas na Região, tais como: arroz, guaraná, pimenta-do-reino, cacau c dendê:
- melhomr o sistema de abastecimento de produtos
hortifrutigranjciros, de modo a reduzir o custo da alimentação;
-assegurar melhor rendimento da utividadc cxtrativa
da seringueira c apoiar vigorosamente o seu plantio racional, de modo a tornú-la cada vt:z mais competitiva;
No ümbito do Ministério do Interior, assumem importúncia prioritária, na condução do processo de ocupação
amazõnica, as scguin tcs questões:
I - as correntes migratórias devem ser reorientadas
espacial c setorialmcntc, tendo cm vista o controle sobre us
distorções decorrentes desse renômeno. a fim de garantir
aos migrantes condições adequadas de trabalho c bcm-estar
social, mediante o incentivo à absorção de mão-de-obra pclas utividades produtivas rurais e urbanas;
II - procurar-se-á consolidur os núcleos de colonização já existentes através de instrumentos que permitam
umu maior racionalidade das atividadcs produtivas c elevação das condições de vida. Dentre outras medidas, necessário se faz um csforçu visando à implementação c dinamização de uma inrra-cstrutura de apoio (educação, saúde,
previdéncia social, sistema viário, armazéns, comercialização), estimulo à organização de cooperativas e assisténciu
técnica mais direta aos pequenos e médios produtores;
III- a exploração dos recursos naturais caracterizarsc-á pela prévia realização de estudos e levantamentos
sobre o meio físico da Região, necessários à meta mais
destacada que é a preservação du ecossistema amuzõnico.
Serão observadas questões relw.:iunadas com a conservação
das essências nativas, a diversilicaçào da noresta amazõnica, o controle da prolircração de monoculturas que impliquem no uso predatório dos recursos naturais, a garantia
do uso adequado do solo no processo licitatôrio de terras, o
estabelecimento de medidas para o aproveitamento racional de recursos que assegurem a manutenção da cobertura
norestal da Região, o aproveitamento orientado de recursos pesqueiros existentes no litoral marítimo e na extensa rede de águas interiores:
IV - a dinamização e a intensificação do processo de
regularização rundiária i: de importância fundamental para
o desenvolvimento da Região, race aos múltiplos proble·
mas que envolvem a posse da terra. A ralta de titulação
definitiva das terras para vasto número de agricultores tem
gerado connitos sociais graves cm muitas áreas, ocasionando desequilíbrios de ordem sócio-cconômica, assim como
deslocamento da rronteira agrícola, implicando na ocorrência de desmntamentos mais constnntes e em maiores
proporções (com desperdlcio da borracha ln natura, madeira, castanha e outras riquezas nativas);
V- nos sctores produtivos deverão merecer destaques
especiais as ações voltadas para;
a) o incremento da participação da agricultura na
economia regional, observando-se critérios de prcservaçtao
do meio ambiente, sendo necessário reorientar as formas
de organização agropccuãria regionul não condizentes com
esses critérios;
b) o romenlo às utividudes industriais, apoiado por
instrumcnt1J.\! cambiais, creditícios e incentivos liscuis c
financeiros de forma diferenciada pura a Região. Tcrú
car[lter prioritário o aproveitamento de matérias-prima.;
regionais, cm particulur dos setorcs mineral c maddrciro,
ohscrvando-se que u Brande quantidade de minerais como
ferro, mangant:s, bau;..;itu c outros, somada a dcmuis fatores
ravorúvcis, jU!o.tilicu a se\cçilo dcs~;es dois fatores. Critérios

de preservação do meio-ambiente, integração e interiorização d<1 industrialização devem ser considerados. Ressalte-se
que à Supctmlendi:ncia da Zona Franca de Manaus SUFRAMA, cabe envidar esforços visando à progressiva
nacionalização do parque industrial instalado cm Manaus
(no tocante aos insumos c componentes importados) c sua
maior participação no desenvolvimento da Amazõnia Ocidental, mediante a criação de pólos c distritos industriais;
c) a adequação do setor terciário às necessidades produtivas desenvolvidas pela agropecuúria, mineração e pela
indústria;
d) a promoção do turismo, uma vez que a originalidade do quadro regional, representado pelo trinômio norestario-fauna, constitui potencialidade a ser exploradH;
c) o estímulo a pesca, incentivando-se a cxponaçào de
espécies de significativa importância para a produção e
comercialização.
VI - No tocante aos selares de inrra-estrutura de
transportes, energia c comunicações, torna-se necessário:
a) melhorar c ampliar o sistema de transportes .a nível
regional, seja como apoio ao processo de ocupação e de
desenvolvimento das atividadcs produtivas nos diversos
setores da economia, seja conectando a Região Amazõnica
com o restante do País;
b) utilizar o potencial energético da Região;
c) ampliar o sistema regional de comunicações, em
bases mais modernas, e a rede básica de tclccomunicações.
VII - No campo social serão desenvolvidos csrorços
visando à ampliação dos sistemas educacional e de treinamento profissional, à implementação e consolidação dos
mecanismos de proteção e prcvidi:ncia social ao
trabalhador, com atenção voltada principalmente aos de
menor poder aquisitivo; à adequação das estruturas dos
órgãos de saúde às peculiaridades regionais de modo a
uniformizur o conjunto de providências médico-sanitárias
relativas ao atendimento de todas as populações da região e
erradicação de doenças transmissíveis e outras endemias; à
realização de pesquisas que dizem respeito ao conhecimento das condições nutricionais da população; à
complementação das necessidades de inrra-estrutura
urbana relacionada ao abastecimento de água e esgotos
sanitários; e à aquisição de casa própria pelas camadas
sociais de baixa renda.
VIII- Em lermos de desenvolvimento urbano, dcvcrse-á perseguir:
a) a estruturação adequada da rede urbana regional,
de modo a proporcionar maior eficácia no desempenho das
diversas runções urbanas no amplo espaço amazônico;
b) o apoio à organização administrativa dos municípios, estimulando-se a implantação do processo de planeiamenta, sobretudo urbano;
c) a implantação e complementação de obras de inrraestrutura e serviços urbanos necessários ao desenvolvimento das metrópoles regionais cm formação (Belém,
Manaus), dinamizando-se suas runções administrativas;
d) a promoção do desenvolvimento das cidades de
pequeno c médio porte que servem de apoio ao processo de
ocupação;
c) o apoio à expuns<to c o rorlalecimenlo das ações
relativas ao desenvolvimento de com unidades, com vistas à
participaçilo crescente das populações no processo de
desenvolvimcnlo.
Pura a consecução desses objctivos será necessário
conjugar-se u atuaçào do G1JVcrno c da iniciativa privudu,
com vistas uo ::stlrnulo l\S ativiLJadcs produtivas, à promoçàLJ social c ao desenvolvimento urbano, prcscrvando~sc,
concomit;~ntemcnh:, o equilíbrio ecohlgico regional. Face a
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esse propósito, enfatizam-se algumas medidas a serem
doscncadcadas poJo Governo Foderal em sua ação priori tilria para o desenvolvimento da Amazônia.
De início, é importante o fortalecimento das entidades
regionais de desenvolvimento. Os objetivos de dcsccntruli·
zação o de desburocratização fixados poJo Presidente João
Baptista Figueirodo doverão implicar a delegação, i1
SUDAM, de amplas responsabilidades de planejamento c
de· coordenação da execução da política regional de
desenvolvimento e a transferência, aos Estados e Tcrritó·
rios, de recursos e encargos executivos da União. Os inct:nti·
vos fiscais administrados poJa SUDAM deverão ser
aperfeiçoados c aplicados de acordo com prioridades claramento definidas c o FINAM dcverã ser reforçado com
novos e significativos recursos. A SUFRAMA deverá
porseguir a progressiva substituição de importações de
insumos e componentes industriais, a consolidação do
Distrito Agropecuãrio de Manaus e ampliar sua participação no desenvolvimento da Amazônia Ocidental. O Banco
da Amazônia deverã receber maiores recursos, que lhe
permitirão expandir, signilicativamcnte, sua atuação como
banco de fomento. Os Territórios Federais deverão ter sua
autonomia administrativa ampliada e orientar suas açõcs
de Governo mediante programas de desenvolvimento,
concebidos para o período de 1980-1985, para cujos
projctos deverão ser previamente assegurados os rc:cursos
necessários.

Reveste-se de relevante importância a prioridado que
será conferida pelo Ministério da Agricultura, através do
INCRA, em colaboração com a SUDAM e os Governos
dos Estados c Territórios, à regularização da posse da terra
e à execução de programas que visam ao atendimento do
pequeno produtor, elevando-lhe o grau de eficiôncia c
produtividade, sua renda e bem-estar.
Insiste-se, mais uma vez, na preocupação constante
que se terâ na preservação dos recursos naturais, através de
programação que contemplarã a demarcação de ároas
florestais a serem conservadas, medidas do engenharia
sanitária com vistas a impedir danos ecológicos decorrentes
da instalação de complexos industraiais minerais, o uso
adequado do solo, o aproveitamonto madeireiro
condicionado à manutonção da cobertura florestal, o
aproveitamento racional dos recursos pesqueiros em águas
internas.
De forma mais especifica deverão ser adotudas as
seguintes medidas no campo institucional, financdro e
politico:
I - as atividades de planejamento e execução dos
programas
regionais
de desenvolvimento
serão
coordenadas, de modo cfetivo o vigoroso, pda SUDAM,
transferindo-se, através dela, sempro que possível, aos
Estados e Territórios Federais, recursos o responsabilida·
des executivas;
II- a SUDAM devorá administrar, também, as transferências foderais aos Estados e Territórios Fcdorais,
relativas ao Fundo do Participução dos Estudos (FPE) c ao
Fundo Especial (FE), cabendo aos Estudos e Territórios coordenar a administração do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Na aplicação dos recursos do Fundo de
Participação dos Estados, do Fundo Especial c do Fundo
de Participaçi"lo dos Municípios, scrú mantida apenas a vin·
culaç~o legal da parcclu de 20% deste último a progrumus
de educação c cultura. Os Estados, Territórios c Municípios poderiio, portanto, programar livremente a aplí·
cação dos recursos dessas transferêndas, ohscrvmlas as
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diretrizes dos Planos Nacionais de Desenvolvimento c
tão-somente, a exigência constitucional de uprc·
scntação de planos do aplicação;
III - om articulação com os Estados, Territórios c
Municípios, a SUDAM deverá coordenar a execução da
politica rogional de dcsonvolvimento urbano;
IV- o Banco da Amazônia será reforçado nas suas
funções de agente financeiro do Governo Federal para
repassar os recursos destinados ao desenvolvimento sócioeconômico da Amazônia, com vistas à criação de empregos
e geração de renda;
V - para permitir a elevação dos recursos do
FINAM, a partir de 1980, as sociedades de economia mista
e as empresas públicas federais serão autorizadas a aplicar
100% das deduções do seu imposto de renda - c não
apenas 50% como atualmente o fazem - oxclusivamento
no FINAM ou no FINOR, este na Região do Nordosto.
Pretende o Governo Federal, também, a partir de 1980,
reduzir gradativamcnte as parcelas de incentivos fiscais
destinadas ao PINo ao PROTERRA, do nível atual do 50%
para 30%. Os encargos do PIN e do PROTERRA serão,
portanto, paulatinamente transferidos para o orçamento da
União, sem prejuízo para os programas que ddes se
benoficiom - a exemplo do POLAMAZONIA c do
Programa do Nordeste Paraense (PRONORPAR) - e
com a elevação global dos recursos destinados ao FINAM
e ao FINOR. Complementarmente, devcr-se-á reexaminar
o Decreto-Id n• 1.376, de 12 de dezembro de 1974, do
modo a que se obtenha melhor distribuição dos recursos
dos incentivos fiscais entre os vários Fundos de
Investimentos, com prioridade para as regiões de menores
indicos de desenvolvimento. Essas medidas de reforço ao
FINAM c ao FINO R dovcm fazer-se acompanhar de clara
definição das prioridades de investimentos na Região,
sobretudo no que tange aos projetas agropccuários,
industriais e setoriais, de maneira que todos os Estados o
Territórios da Amazônia participom de seus boncficios o
que as populações interioranas recebam vigoroso impulso
em seu esforço de desenvolvimento;
VI- os recursos do Imposto sobro Operações Financeiras (IOF), destinados ao Banco da Amazônia, serão
dcvados no próprio exercício de 1980, do nível atua! de 4%
para, no mínimo, 8%;
preservad~1.

VII - os recursos do PIS-PASEP arrecadados na
Amazônia serão aplicados, a partir de 1980, diretamente
pelo Banco du Amazônia, no financiamento de programas
e projetas de interesse para o desonvolvimento rogionul;
VIII- os recursos da União destinados à Amazônia,
através do Mi~istério do Intorior, poderão, a partir de
1980, ser depoSitados no Banco da Amazônia. Os recursos
federais transferidos aos Estados o Territórios podorão ser
depositados nos bancos oficiais dos Estados e Territórios,
também a partir do próximo ano;
IX - as prioridades de outras importantos entidade<
vi~culudas _uo Ministério do Interior, igualmente respons[l·
vc1s por açoes no campo do desenvolvimento urbano, como
Banco Nacional da Habitação e o Dopartamento Nucionul
de Obras de Saneamento, estarão também voltados pura a
Amazônia, em estreita arliculaçiío com u SU DAM;
X -os Territórios Federais de Rondônia, Roruinw c
Amupll seriio também objeto de atenção especial por pane
do Governo, tendo cm vista a importlincia de que :'ic rcvcs·
tem essas Unidades no contexto súcio-ct.:onúmil.·o rl!gional
c rara a segurança nucional. As uçõe~ têm por obj1;tivo con·
ferir prioridade ao dc!'icnvolvimcnto inlcgmdo, a partir du
cxccuço1o dos progrtlllliiS de mclhori.:1 c cxpí111Siio da inl'ra·
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estrutura cconômicu e social de atendimentos aos serviços
públicos c da implantação de projetes nos sctores da agropecuária c do extrativismo.
Mas, as medidas ora anunciadas não se csgotarilo ai.
Simultaneamente serão envidados esforços à procura de
outros instrumentos e meios disponíveis, dentro do Governo ou pelo estimulo à iniciativa privada, sempre com o
objetivo maior de situar a Amazônia em posição de relevo
no contexto global da economia do País.
Nessa linha de preocupação, buscar-se-á promover incremento das exportações dos produtos nativos, visando u
ampliar a participação regional no equilíbrio do balanço de
pagamento do País, de modo a possibilitar o aumento da
renda e da pauta regional dos produtos exportáveis, principalmente aqueles originados do extrativismo mineral c
vegetal.
No contexto das diversas políticas de desenvolvimento
definidas globalmente para o País, como a de cri:dito, a
cambial, a fiscal, a industrial c outras de largo alcance para
o desenvolvimento, considera-se de alta relevância o exame
de proposições que representem o pensamento de colcgíados do nível do Conselho Deliberativo da SUDAM. do
Conselho de Desenvolvimento Económico, do Conselho de
Desenvolvimento Social, do Conselho Monetário Nacional, do Conselho de Desenvolvimento Industrial c outros
organismos de igual magnitude, de forma a transformar os
pleitos cm benefícios para o desenvolvimento regional.
f: desejável e útil proceder-se à regionalização dos gastos públicos, dos orçamentos de cri:dito, dos programas de
aplicação c desembolso de bancos oficiais, do porte do Banco do Brasil, Caixa Económica Federal, Banco Nacional de
Desenvolvimento Económico e Banco Nacional da Habitação, de modo a assegurar à Amazônia parcela ponderável
desses recursos, ampliando-se as transferências inter-regionais de renda, instrumento importante para a corrcção dos
desequilíbrios regionais de desenvolvimento.
Para o exercício de 1979, excluído o cri:dito, o Governo Federal já destinou iJ Amazónia recursos da ordem de
CrS 3 bilhões para programas de desenvolvimento regional
POLAMAZONIA, PRONORPAR, afora aplicações nos
programas da SUFRAMA, no Projeto de Tucuruí, c vúrios
outros. O orçamento do FINAM, aprovado para 1979, i: de
Cr$ 3,2 bilhões.
Há a destacar, finalmente, que o Ministério do Interior
intensificará, através da Fundação Projeto Rondon, a integração do universitário brasileiro no processo de desenvolvimento da Amazônia.
Numu uçào integrada entre o Ministério da Educação
e Cultura. Instituições de Ensino Superior. Superintendências de Desenvolvimento, Governos Estaduais e Municipais e Comunidades, serão dinamizadas as acões educati·
vo-desenvolvimentistas, abrangendo os scwres agropccuúrio, educação, saúde, sócio-econômico e técnico.
A presença do Projeto Rondon se faz notar, ainda,
atravi:s de suas coordenações estaduais situadas na Região
amazônica e de suas diversas operações merecendo destaque a original experiência dos seus 14 "Campi" Avançados, que, sob a responsabilidade de Universidades do Sul c
Sudeste do País, têm proporcionado à Região incalculí1vcis
beneficias no plano da cultura, do saber c do fazer c, sobretudo, têm possibilitudo às comunidades do interior, uma
cfetiva participação 00 :leU próprio prOCeSSO de desenvolvimento.
Senhores Conselheiros:
São certamente grandes os desafios que o Brasil devcrú
enfrentar nos próximos unos na Amazônia. Se o conlu:cim~.:niLl disponível sob r~: a Região ainda é insuficiente, &cer-
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to que se ampliou bastante:, nos últimos anos. E as bases da
estratégia concebida para o desenvolvimento regional pare ..
cc que estão adequadamente definidas, ainda que compor·
tem aperfeiçoamentos.
f: importante sublinhar, no entanto, que o desenvolvimento da Amazônia c a preservação de seu patrimõnio natural não são apenas responsabilidade governamental.
mas de toda :.1 sociedade brasileira, cada dia mais consciente do que a Amazônia representa parà o País, cada veL mais
confiante no que poderá significar, no futuro, para o desenvolvimento nacional.
Considero que a Amazônia é partt.: inalicnávt:l do patrimllnio do Povo Brasileiro. Suas riquezas, conhecidas ou ainda desconhccidas, devt.:m ser c.:.xploradas em benefício das gcraçút.:s dt.: hrusilciros de hoje.: c dos brasileiros de amanhã.
Para que esses altos propósitos sejam alcançados. a Nação,
ela própria, pelas suas instituições t.: cm particular pelo Con·
gr~.:sso Nacional, huvcrú de dizer o que quer du Amazônia, e
como quer. Entcndo, por isso, que, enquanto se lrab~lhu na
t:ucfa gigantcscu, há dt: sc estimular amplo debate nacional
sohre a nrientaçrw do nosso t.:sforço c sobre u distribuiçlio
dos frutos do nosso ·labor.
Para que sejamos dignos do heróico empenho das gerações de ontem, que conquistaram e mantiveram a Amazônia, deveremos usufruí-la com a nossa inteligência. nosso
bom senso e nosso suor; para que sejamos justos, com as gerações que hão de vir. deveremos cumprir com o nosso dever de preservar e de renovar as suas riquezas, pondo-as a
salvo da destruição ou da cobiça.
A essas tarefas e a esses deveres- comprometo-me perante a Amazônia c perante a Nação- prometo dedicar toda a minha fi: e toda a minha energia.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao
Sr. Senador M;IUro Benevidcs.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
As provid~ndas administrativ~IS qur.: se ~ldOt~lm, no Bra•iil. r:lr~l
solucion~tr rroblcm~1s :ninentcs ;J situação do pessoal .:i\'il, cm
qualquer nível funcional, são, via de regra, injustificavelmente demoradas, sobretudo quando atingem a esfera de ação do DASP, que se
tr~tnsforma tis v~:zcs cm barreira quase intransponivel no que diz
respeito ao reconhecimento de direitos dos runcionários.
1: o que ocorre, no momento, com os professores dos cursos dr.:
extensão do Centro de Humanidades da Universidade Federal do
Ceará, que continuam a perceber a irrisória quantia de trinta cruzeiros por hora-aula, enquanto o respectivo processo de cnquadramento,com base na última Reclassificação, continua a esperar pela boa
vontade dos técnicos, depois de preenchidas cabalmente todas as
exigências legais.
São mais de sessenta professores que se encontrum e01 situação
vexatória, no aguardo de medidas definitivas, o que simplesment~: é
inconcebível, em se tratando de profissionais da mais alta qualilicação intelectuul, possuidores de curso superior cm Letras, com cspcciulizucão na área de línguas estrangeiras.
O processo, depois de percorrer todos os trâmites oliciuis, jú
conta comm:.IÍ~ de cinco anos de andamento, com marchas e contramarchas a esgotar a paciência dos interessados, que continuam,
contudo, a prestar os seus serviços à Universidade com o mais nlto
espírito público.
Em 1978, upós longa demora no Ministério da Educaçito, o
pn.lcesSL) roi cncaminhudo ao DASP, onde recebeu o ntimt:·
ro 15.4-llJ, ali permanecendo, porém, até hoje, sem qualquer dt:~
pacho l.h:cisório. Os mcstrt:s só irão bnter lts portas da Justiça cm lll-
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timo caso, mas t: certo que ali lograrfto vitória, pela inqucstionúvc!
lt:gitimidadc cm que se fundamenta a postulaçütJ.
Pllf que frustrar, porém, toda uma comunidadt: de profcs~l>rt:s,
se ll Governo pode atender os seus reclamos? Não scri:t o caso de li
atual Ministro da Educação, Professor Eduardo Portclla. procur:tr
inteirar-se do que se passa, corrigindo a injustiça de que silo vitimas
so sc:us coleg:ts cearenses?
O problema, aliás é bastante simples: o que os prejudkados
csl:lu a plciteur é que se lhes dé tr~1tamcnto igual ao dos professores
de nível médio, como, por exemplo, llS das Escolas Técnicas Federais, já lJUC o trabalho exc:cutado está configurotdo na área de c.\lensão.
Todos possuem Carteiras Profissionais assinadas c estão com os
demais documentos rigorosamente c:m dia, o que facilita o acolhimento da rc:ivindicação. Entretanto, Sr. Presidente, continuam os
mesmos na longa fila de espera do DASP, o que não cn~ontra a menor justificativa, provocando, ao contrário, protestos generalizados.
Solidarizando-me, pois, com aqueles professores, cm momento
tão dilicil, venho apelar, de forma veemente, para as autoridades
federais, notadamente o Ministro Eduardo Portella c o DiretorGcral do DASP, no sentido de que se ofereça solução urgente uu
Processo número 15.449, oriundo da Universidade Federal do
Ccarú. Com isso, corrigir-sc-ú, por certo uma damoro~a injustiça
que vem sendo praticada contra uma classe digna da mais profunda
consideração. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A Prcsidôncia convoca
sessão conjunta a realizar-se hoje, às 18 horas c 30 minutos, destinada à apreciação do Projeto de Lei n• I, de 1979-CN.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Não há mais oradores
inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente scssilo,
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
a) MA TERIAS INCLU!DAS EM ORDEM DO Ditf
P.4RA QUE O PLENÁRIO DELIBERE SE DEVEM TER
PROSSEGUIMENTO.
(§ I• do an. 368 do Regimento Inferno)

-l-

PROJETO DE LEI DA CAM ARA N•40, DE 1974
(n• 430/71, na Casa de origem)
Dispõt: sobre o cancelamento de protc:stos nos títulos de crédito, e dá outras providências.
Andamento:
15-5-74 -lido em plenário e despachado it Comissão de Constituição c: Justiça.

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 5, DE 1967
(n• 2H7 /66, na Cámara dos Deputados)
Mantém ato do Tribunul de Contas dot UniUo denegatório de
registro do contruto de locnç~o cclchrado entre u Delegacia Rc!!ionul do Imposto dt: Rcndu de Macció, no Estado de Alagna~. e o
Scnhnr JtlUquim Antônio de Castro.
Andumcnln:
2i ·1·67- lido cm plenflriu c tlt:srachmlo
tituiçito c Justiça c de Finanças.
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-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' JX, DE 1'172
(n 11 l-:6/7:!, na C:"tmara dos Deputados)
Dispiic sobre a designação do número de ordem das lcpisl:ttura..;.
Andumcnto:
4- t:!-?:!- lido cm plcn[1rio c: dcspachudo :1 Comissfw de Comtituiçilo c Justiça.
b-4-73 -leitura do Parecer n• 17-CCJ, favorúvcl.
24-4-73 - aprovado o Requerimento n' 32j73, do Senador
Ruy ~antas, solicitundo o exnme da ml.ltéria pda Comissão lJirctor:t.
A Comissão Dirc:tora.

h) MA TERIA EM TRAMITAÇ'tlO SORMtll..

-4Votaçiio, em turno único, do Requerimento n• 102, de 1979, du
Senador Nelson Carneiro, solicitando a retirada do Projeto de Lei
do Senado n• 37, de 1979, de sua autoria, que dispõe sobre a
prorrogação de prazo para regularização de registro de jornalista
profissional, nas condições do art. IOdo Decreto-lei no 972, de 17 de
outubro de 1969.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Está encerrada a sessão,
(Le~·arua-se a sessão às 16 horas e 20 minuto.\·. J
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR, LEITE
CHAVES NA SESSÀO DE 20-4-79 E QUE, ENTREGUE
À REVISi!O DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em razão dessa minha condição de piloto privado,
freqUentemente sou convidado a viajar nas cabines dos jatos com os
pilotos da linha regular. Ontem, quando chegava a Brasília, recebi
convite do Comandante para assistir à aterrisagem. Ali, fez-me
queixa de um fato realmente criticável. Alegava ser adquirente de
uma unidade residencial pela Caixa Económica. Mas, cm razão
mesmo de suas viagens constantes, houve um atraso de poucos dius
no pagamento de uma das prestações. Receba ele da Caixa Económica um aviso de cobrança, não só com ameaça de execução com
juros de mora c correção monetária como, sobretudo- e esse o fato
grave-, ameaça de que o nome do prestamista iria para o SEPROC
-Serviço de Proteção ao Crédito.
Sr. Presidente, isto é uma coação intolerável; primeiro o
SEPROC inexiste como entidade legal; é uma organizaçiio,
inclusive, ilegítima, porque se proclama fonte de infornwçiw de
pontualidade de clientes, quando isto é uma atribuição exclusiva do
Cartório de Protostos, Não existe lei sobre o SEPROC, ni10 existe
decreto, não existe portaria; essa entidade inexistc como organiza·
çào oficial c:, por conseguinte, com elu n Caixa Econômica jamais
poderia manter relacionnmento, ainda que gracioso, quanto mais :1
título oneroso como se pensa, e daí a suspdtu desse relacionamento.
Acresce, ainda, Sr, Presidente, que nos contratos hipoll:c:'lrios feito
entre quulquer prestamista eu Cuixn Económica, não existe clúusula
através da qual possa aquela instituição ameaçar de levar o nome do
prestamistu em atraso ao SEPROC, qualquer que seja o número de
prestações atrasadas. O que existe são três projetas cm andamt:nto,
na C<imara, :.tcercu disto, pretendendo regulamentar ôrgftos que se
proponham a ser fonte de informação sohrc pontualidade dm
prestamistas comerciais. Mas a Cnixa Económica, como um
instrumento oficial, comn organi.t:açàn oficial, como um ap~.:ntt'
financeiro da polítku do Governo, no sctor hahitacional. Jamai..;
poderia lançar mão dcss~.: instrumento.
Sr. Presidente, nós vivemos crn um re~im~.: de cnm.,·l'Jes tcrrivt.:i..;,
coaçôt·s de toda sorte. Hú poucos minutos, nosso Lidcr mostrou o
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cometimento de violência contra a liberdade individual; no sctor
econômico agora surpreende-se além das extorsões de juros da corre·
ção monetária, do protesto, o SEPROC, que é requintado abuso. A
Caixa Económica opera com fundos populares. Opera com captação
pública e, além do mais, com grande parte das reservan permanentes
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
A aquisição da casa própria, é feita na maioria da~i vezes com
grande sacrifício e essa aquisição deve ser protegida. Não há garan·
tia mais robusta do que a hipoteca. De modo que o a.traso de uma
mínima prestação jamais poderia gerar surpresas ou constrangimen·
tos como este.
Sr. Presidente, estou me referindo ao caso de um comandante
da aviação civil, um piloto dejato, homem de fonte de renda relativamente apreciável que atrasou por poucos dias uma prestação em
razão mesmo do seu ofício de viagens constantc:s. O que não dizer,
então, dos modestos prestamistas, daqueles que compram à presta·
ção ati: as roupas para os filhos e que, em razão do atraso, por um
mês, de uma prestação na Caixa Econõmica, sofrem o constrangi·
menta ilegal de ver o seu nome no SEPROC?
Sr. Presidente, r.ca o nosso protesto e ali:m do mais um apelo ao
atual Presidente da Caixa Econõmica, que é novo no ofício, c não
deve ter conhecimento desses fatos, a r.m de que S. Ex•, em tempo,
determine a supressão do abuso, porque, por isso, pode ele ser
responsabilizado. lõ excesso de exação do funcionário que determina
a ordem, é abuso do Presidente que autoriza ou que tolera come·
ti menta dessa natureza.
Fica, aqui, Sr. Presidente, de um lado o nosso protesto, porque
é mais uma violência contra o brasileiro, neste Pais, e também por se
tratar de um Presidente recente, que talvez ignore os fatos que estão
sendo cometidos hú muito tempo. Seja um apelo ao Presidente utual
da Caixa Económica Federal, cujo nome não me vem à lembrança,
neste momento ...
O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Dr. Gil Macieira.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Dr. Gil Macieira, ao
que me dizem, para que determine a supressão desses abusos, come~
tidos ao arrepio da lei, e mais ainda, contrariamente aos instrumen·
tos 'contratuais, em que se fundam as hipotecas dos financiamentos.
pois estes não previ:em nem admitem tal tipo de coação.
Muito obrigado a V. Ex• e aos Srs. Senadores que me ouviram.
(Muito bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MAURO
BENEV/DES NA SESSÃO DE 20-4-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

O SR. MAURO DENEVIDES (MDB- CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente c Srs. Scnudorr:s:
Ao esboçar-se, cm meu Estado, o espectro da seca, com suas
graves implicações, ocupei a tribuna desta Casa a fim de levar as nossas apreensões ao conhecimento das mais altas uutoridudes do Pais.
ln:-.lando-as para a ut.loçào d~.: mcdidus urgr:ntcs que pudessem signifií.ar pronta assistência fls regiões atingid01s.
Naquela ocasião, anunciava-se que o Governo Federal, através
d" SUDENE, se mobilizaria para atender o Nordeste, fazendo-o
dentro de novos métodos, entre os quais não se incluiriam as dcsu·
munas frentes de serviços.
Como diretriz central, procurar•sc-ia manter o rurícola cm seu
próprio habitar. evitando o deslocamento de 11agelados para os ~en
tras urbanos, naquele cspctúculo chocnnte que traumatiza a opinião
pública nacional.
Os proprictúrios ruruis tcrium ao seu alcance recursos ruzoúvcis
que lhes permitiriam oláe~.:er HllS ~:ampont:s~.:s ~.:omliçi')t:!'t Jc ~llhn:
vivência, nlterando-sc, ussim, a cstrntêgia de uçi'10, na expectativa d~.:
que esta melhor se: ajustasse :1 necessidade de ofcrccc.:r eficicnk
amparo ils vítimas dH calumidadc.

~~~~~~~-.~--~--~
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Embora tivesse sido plunejado, desta forma, o atendimento aos
nordestinos, o fato é que no Ceará repetiram-se aqueles mesmos gestos de desespero e angústiu, num quadro inquietante, divulgado umpiamente pelos veículos de comunicação social.
No MuiÍicipio de Quixerumobim, cm pleno sertão adusto do
meu Estado, centenas de nagelados deixaram o interior c se deslocaram P"ra a cidade, à procura de trabalho e alimentos.
Em conseqUência, de um armazém da COBt\L foram retirados
pela massa inccntrolada os gêneros reclamados, embora o desta·
camento policial tivesse oferecido reação diante da atitude incontida
dos agricultores insatisfeitos.
Ressalte-se, por dever de justiça, que o Governador Virgilio
TúvonJ vem-se desdobrando para acudir as populações m:.~is duramente alcançadas pela intempérie, independentemente da ajuda prollll!tida pelo Ministério do Interior c os Órgãos ao mesmo subordinados.
·
E indispensável, porém, que as providências oficiais, postas em
prática sem mais qualquer tardança, se antecipem a estas explosões
de aniçào, cuja reedição, em plena era das programações planejadas,
deixa mal as autoridades brasileiras.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Permite V. Ex• um aparte1
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Com prazer.
O Sr. M•rcos Freirt (MDB - PE)- Senador Mauro Benevides, 2: triste, rnelancólico, desesperador que nós, representantes da
região nordestina. estejamos aqui. quase constantc.:mentc, a reclamar
a situação do Nordeste brasileiro. Hú poucos dias, c:ra o dr~tmil
das enchentes do São Francisco, cujas conseqUências ainda nüo
foram de todo superadas; agora, é o problema das estiagens assolando e sucrir.cando milhares e milhares de nordostínos. Providências
conjunturais, medidas de emergência virfto por certo - não podc:m
dci.xar de vir- no cnwmo, das não resolverão o problema nordestino. Por isso mesmo, Ccom tristeza que ~tssinalamos :.t nossa luta ne~
t~t C:tsu durante todo o nosso mandato c, antes de nossa prcscnç;.~
:H.JUi no Parhtmc.:nto, vozes do Nordeste tCm sempre se lc.:vantado
r~wt mostrar que o nosso problema ~ um probh:ma c:strutural. O
grande mal do Nordeste é a fragilidade da sua economia, de tal for·
111~1 que, quando ocorrem os fenômenos climáticos de muita águ:.t ou
de pouca úgua, nós n~w temos condições dt: resistir a estas intcpérie~.
Portanto, é bom que se peça e que clame pelas medidas de c.:mergên·
cia, mas sobretudo quc.: se advirta ao Governo de que ele nüo estarú
cumprindo o seu dever enquanto nüo enfrentar corajosamente, prllfundamcntc, os nossos malc.:s, mesmo tendo que contrariar grandes
interesses, pura chegar its grandes sol uçõcs que rc.:al mente importarLto
uma reformulação estrutural pura o Nordeste brasileiru. Minha so·
lid,tricd"dc a V. E.x•
O SR. MAURO UENEVIDES (MDB- CEI- Muito grato a

\' Ex'. nobre Senador Marcos Freire, que.: ncst:.t Casu tem crguidn.
com ~.:onst:.inr:i:t admirúvcl, u sua voz cm del~sa das aspiracõc.:s nwi~
lc!!itinms do Nordeste br:.tsil!.:iro. V, E.x• J'uz muito bem qu:.tndo mi·
vcrtc o Governo Fcdcntl quanto à necessidade dr.: c.:vitar estas improvisaçi'lcs nas soluçt)eS par:t ·1 problemútica nordc.:stina.
Vc.:ja V. Ex•. nobre Scnndor, que essa questão da advcrsidadc.:
l..'limútica, cm radto da modcrn~t tecnologia utiliLada pelo~ próprio~
úrg.ftos governamentais, jú chegou a ser alé detectada ~.:om razoúvcl
anteccJc!n~ia corno ocorreu, rccenteml!ntc, cm sr\L) Jose! dos Campll~:
lJU;trH.hl ali sediado, o Instituto previu um ciclo th.: c.:stiagcm no Nordeste que terú, rc.:almc.:ntc, o sc.:u cstúgio mais gr:.tvc cm 19~1.
Tudn isso qltl!, antc.:riurmcntc, fora admitiUo em trabalhos di!
hú muito tempo r;uJicaJo nu Cl!ar~t. o t\.lr. llull. :tgora :-.:111
úrgfros gnvernamcntais que, aprofundando esses C!'ttutlns, che~am ;t
rndicar unw f:tse de estiagem prnllHlg;tUa lJllC tcrú o seu ponto~.:ulmi
nantc Jhl ann di! I9H1.
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Enqmmto isso ocorre, o Governo, todas as vezes que s~ defronta
com~.:sscs fenómenos cíclicos, pmte sempre pura soluçõr.:s aleatórius r.:
Ue improvis~,çrlO, sem condições de cviwr acontecimentos como no

Muni..:ípio t.h: Qui.\eramobim, rdutndo pelos órgr10s de comunicaçf1o
social c. tamhém. ~I través de um telegrama que recebi, ao linal da ma·
nhf1 de hojl!, de um compunhdru, o Vereador Francisco Holanda
llias, Líder do MllB. no Município de Quixcramobim.
Dil o tch:gram;.c
Senador Muuro Bl!ncvides
Senado Federal
BrasiliafllF (7liUUU)
Nome grande parcela povo Quixeramobim vg apelo
eminente parlamentar conseguir junto poderes competcn·
tes imcdiuta liberação recursos rim atender conterrftneos famintos estão convergindo grande massa nesta cidudc portas
cr.:rr<.ldas c população iminência passar rorne ralta abastecimento pt Situação nosso Município é muito grave pt Atcn·
ciosamentr.:- Vereador Francisco Holandll Dius, Lidr.:r do
MDB.

O Sr. Humberto Lucena (M DB - PB)- Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador'!
O SR. MAURO BENEVIDES (M DB- CE)- Com todo prazer, nobre Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena (M DB- PB)- Solidarizando-me com
as palavras de V. Ex•, que põe cm relevo a gravidade da situuçuo do
Nordeste, ou de parte do Nordeste, quanto ao problema da estiagem
que cstú, mais uma vez, se agravando naquela rcgiUo, gostaria de
lembrar que no meu Estudo, a Paraíba, a seca está se alastrando e pclas noticias que de lá recebi e algumas publicadas pela imprensa do
Pais, as providências governamentais estão tardando porque, já agora, há também invasão de Oageludos nu cidade de Cutulé do Rocha,
uma das mais próximas do Alto Sertão puraibano, onde cerca de
I.SUU pessoas anuíram da zona rural em busca de alimentos, o que
prova que ai, até esta altura, a SUDENE e os demais órgãos do Ministi:rio do Interior ainda não organizaram uma politica d• abast•cimcnto das populações flageladas.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Muito grato
pela intervenção de V. Ex•, nobre Senador Humberto Lucena.
Realmente a SUDENE não tem podido assistir, com a necessária pr•steza, a massa de flagelados no Nordeste e um órgão da imprensa cearc:nsc, ern suu edição dr.: hojr.:, destaca cxatamentt: r.:ssc fato
constrangedor: "Burocracia complica providencias".
Veja V. Ex• que hú, rcalmr.:ntc, já, um consenso a rcclumar a
t~doçiio de providências eficazes e não mais aquelas tradicionais que
demoram dcm:.~siadamr.:nte, quando o atr.:ndimento deve se indiscuti·
velml!ntr.: urgente.
O Sr. Almir Pinto (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um apar-

te'!
O SR. MAURO BENEVIDES (M DO - CE) - Concedo o
aparte a V, Ex•. nobre Senador Almir Pinto.
O Sr. Almir l'into (ARENA- CE)- Mas nfto foi isso que dcscjou o homemLJUC criou a SUDENE, de saudosa memória, o Presi·
dente Juscelino Kubilschek. Infelizmente, nobre Senador, V. Ex••
conhece como cu, c toda r.:sta Casa sabe, pcrreitamcnte, do csval.iallli.!lllo rJo úrgf1n qur.: t.lc.:veria assistir o Nordeste, prindpalmcnte nesta
quadra de csti;.~gcm. A SUDENE foi criada para assistir ao Non.Jestc
antl!s da seca c depois da scc;.~: r.:sta í: n grande verdade. Nf1o esta impruvisaçflo que nós estamos acostumados a assistir, c que V. Ex~. hú
puu~.:,l, sr.: n~fcriu no !-.CU discurso. A SUDENE era para p!ant.:jar, era
para ter plancj<tdu uma assistência permanente ao Norde!-.tc. Mas o
qw.: :u.:ontc~.:eu ~om a SU DEN E'! J:oi o seu esvaziamento. Tiraram dillhcirn da SUDENE para tudo c, hoje, nós assistimos a essa difil.:uldadc.

A estiagem ó uma fatalidade histórica pura o Nortlesle. Esta
também b uma grande verdade. Eu me recordo, de uma feita, que
ouvi, não sei se na BBC, uma notícia que, dr.: uma certa maneira.
ult:grou-me o coração como nordestino. Era de que teria ocorrido
um ligeiro desvio do eixo terrestre, futo qur.: só aconteceria de mil cm
mil anos. E com este ligeiro desvio do eixo tcrrestre, o Nordeste nào
teria mais seca; teria isto, invernos escassos. E esta seca passaria para o Sul do Pais. De um certo ponto eslú sendo esta parte comprovada. Depois da seca de 1958 passamos a Ler, na verdade, invernos
escassos, também bons invernos. E a seca apareceu no Rio Gmnde
do Sul. Eu nunca ouvi ralar, durante a minha cxistênciu, que houvesse seca no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, c isto vem
acontecendo. Mas V. Ex• faz um pronunciamento muito oportuno,
na tarde de hoje, aqui no Senado. Na verdade o Governo do Estudo
está se desdobrando em dar assistência a nossos irmãos sofredores
com esta estiagem, mas permita Deus que a água bonançosa caia so ..
brc o Nordeste. Já tive notícht que já animou um pouco o coração de
todo ceurensc: dois dias de chuva em alguns pontos do Nordeste,
aqueles pontos privilegiados; a zona Norte, na Serra de lbiapaba, o
Cariri. Mas há aquela.zona que sofre aqu•las influências, com uma
ecologia inteiramente diferente; ó a zona dos lnhamuns, é a zona do
Vale do Jaguari - do Baixo Jaguaribe, do médio Jaguaribe att! os
lnhamuns. Esta zona é, na verdade, a mais sorredora, abrange, nu
verdade, o município a que V. Ex• há pouco se referiu, Quixeramobim. Vamos ter paciência e confiar em Deus. Acredito que o ano de
1979 ainda poderá dar alguma coisa de bom para o Nordeste, principalmente para o nosso Estado.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Muito grato a
V. Ex•, nobre Senador Almir Pinto, pelo seu aparte e pela solidariedade que empresta aos nossos irmãos nordestinos, na defesa de
cujos interesses me encontro, neste instante, na tribuna do Senado
Federal.
Realmente, ao meio dia de hoje- e V. Ex• se reportou à região
dos lnhamuns - recebi uma comunicação interurbana segundo a
qual é desesperadora a situação daquela ãrea do nosso território, cm
conseqUência de absoluta escassez de chuvas.
1:: um quadro realmente doloroso que está a exigir medidas
prontas, eficazes e imediatas do Governo Federal, através do Ministério do Interior c dos órgãos que lhe são dirctamente vinculados.
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO) - Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Com prazer.
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - Nobre Senador
Mauro Bcncvides, nós, que convivemos com V. Ex•, sabr.:mos da
sua seriedade, da sua extraordinária formação. Sabe V. Ex• do nosso apreço e do respeito que V. Ex• nos merece ... ,
O SR. MAURO BENEVJDES (MDB obrigado.

CE) -

Muito

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - ... sobretudo
porque V. Ex• se porta como um homem sério c trata com seriedade
de Lodos os assuntos que truz a debute nesta Casa. E, hoje, V. Ex•
traz, deveras, um assunto sério c que, dcsgraçudnmcntc, vem de·
sufiando a argúcia de Lodos os brasileiros cm todas as épocas, pelo
menos se tem notíciu segura de que hú mais de 100 anos, c de modo
particular há 102 anos, se tem noticin do maior flagelo no Nordeste
que teria sido u seca de 1867. Mas u verdade é que, talve~., aquilo
que de mdhor existe no nordestino, aquilo que dr.: tr:m de mais
<.~dmirável, seja a causa maior das dificuldudes governumcntolis - o
apr.:go, o ar.:cndrmJo amor do nordestino U sua terra natul. Porque
conheço um estudo- c possivelmente V, Ex• tnmbém deve conhc·
cê-lo- feito pelo INCRA, aondr.: concluiu-se, paru desespero do~
nossos plancjudorcs, que se se desaJ'Hopriassc toc.Jus m terra~ agricultúvr.:is do Nordeste c desse a umu família residente nn roça um mó·
dulo pura que ela trabalhasse, 9 outras famílias também residentes
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na zona rural ficariam sem t~rras paru trabalhar. Então, na vt.:rdm.h:, dadc, em torno dessa problemática que interessa di reta mente a apeeu não creio que o principal fator paru conter as dificuldades do nas nove Unidades da Federação, que são aquelas circunscritas ao
Nordeste, que no caso é n terra, é o problema da pouca terra eco· Polígono das !,;cca!-1,
nomicamcnte explorável, c com o crescimento dernográlico, 1:1\ é o
Continuo, Sr. Prt:sidcntc:
~tpcgo, pclu sua formação cristã, que o nordestino tem pelas ~ua!'l
Não é sem constrangimento, Sr. Presidente, que trago parare·
famílias grandes, pelas f'amítim numerosas, vemos nas estatísticas co· gistro nos An01is da Casa todas estas lamentáveis ocorri!ncias de que
mo realmente o Nordeste exporta, c exporta muitas vezes os m:.~is o Ceará, infelizmente, ainda é palco.
bem dotados, os mais qualificados, em busca de outras regiões para
O que busco, - no cumprimento de um· dever inerente ao detrabalharem - essa talvez seja a maior contribuição do Nordeste sempenho de meu mandato- é transmitir um brado de alerta aos separa o n:sto do Brasil, inequivocamente. Mas, de qualquer forma. o tores governamentais competentes, para que, por intermédio de uma
crescimento demográfico do Nordeste, cm que pese esse grande êxo~ ampla coordenação de medidas elicazcs, assistam aos nordestinos,
do, ainda é muito maior do que poderia suportar a terra nordestina. ao ensejo de mais uma seca implacável.
Eu prognosticava, nesta Casa, como na Câmara do Deputados, Jogo
Hoje, os Governadores do Polígono reúnem-se com o Superin·
que vim para a área federal, um tipo de migração conduzidu, mas tendente da SUDENE, Dr. Valfrido Salmito, na Capital do Rio
não dirigidu, auxiliada, estimuladu pelo Governo, sobretudo para as Grande do Norte.
regiões do extremo norte de Goiás e sul do Pará, que é umu zona
Ali, serão repassados os últimos acontecimentos ·e, certamente,
muito fértil, com muita terra, e terra barata, àquela época, como assentados novos rumos para a assistência às áreas afetadas pela ca~
ainda hoje, reclamando braços, reclamando a capacidade e a réncia de chuvas.
operosidade do povo nordestino para ser desenvolvido. lnfelizmen·
Aqui, continuaremos vigilantes na defesa dos interesses nordeste, até hoje não tivemos nenhuma providência objetiva no sentido de tinos, nesta hora crucial quando os nossos irmãos daquela faixa terconduzir, de carrear para aquelas regiões essa força de trabalho do ritorial do País padecem as agruras da adversidade climática. (Muito
Nordeste, c quero crer que, se esta não fosso a grande solução, po- bem!)
deria ser uma das soluções para minimizar essas dificuldades que te·
mos enfrentado, a cada ino e cada vez mais, com maior número de
ATO DO PRESIDENTE
sofredores que são os nossos irmãos nordestinos.
N• 10, DE 1979
Gostaria que V. Ex•, com a sua experiência parlamentar, com a
sua capacidade, com a sua sensibilidade enfim, se debruçasse sobre
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe
esse aspecto da questão, e quem sabe V. Ex•, com a sua argúcia, en· l.!onfcn:m os arts. 52, itens 38 e 97, inciso IV, do Regimento Interno e
centrasse um meio de somarmos esforços e caminharmos para esse na forma do art. 2•, letra a, do Ato n• 2, de 1973, da Comissão Dire·
tipo de solução que- modestamente creio, tenho a pretensão- se tora,
encaminhada de maneira objetiva, poderia ajudar a- como disse c
Resolve exonerar, a pedido, Sara Ramos de Figucin:do, Técnico
repito- minimizar em muito o sofrimento dos nossos irmãos nor~ Legislativo, Classe C, Referência 53, do cargo, cm comissão, de Dirc·
destinos. Era o que tinha a trazer ao discurso de V. Ex•
tora da Subsecretaria do Coordenação Legislativa, Código SF·DASO SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Expresso a 10 I.4, do Quadro Permanente do Senado Federal, a partir de 20 do
V. Ex•, nobre Senador Benedito Ferreira, os meus agradecimentos ;1bril do corrente uno. determinando constar dos seus asscntumentos
funcionais os elogios que ora formula pelos reais c bons serviços
pela sua lúciaa intervenção c, sobretudo, pelo enaltecimento que faz
prestados, dedil.!ação c competi!ncia demonstradas no exercício do
às virtudes do homem do Nordeste.
Realmente, sinto-me feliz porque, sendo V. Ex• representante cargo.
Senado Federal, 20 de abril do 1979.- Luiz Viana, Presidente.
de outra Região do País, também so debruça, e com tanta profundi-

ATAS DE COMISSOES
COMISSÃO DE ECONOMIA
J• REUNIÃO, REALIZADA EM 4 DE ABRIL DE 1979

i\s dez horas c trinta minutos do dia quatro de abril de mil novecentos c setenta c nove, nu Si.! la das Comissões, sob a prcsidénciu do
Sr. Senador ltumar Fr;mco, Presidente, reúne-se :1 Comissão de Economia com a pn:sença dos Srs. Senadores Benedito Ferreira, Bernardino Via nu, P~:dro Simon, Josl: Ri~ha, M01rcos Freire c Alberto SilvO!.
Participa, tambóm, dos trubalhos, o Sr. Senador Hcnriquo San·
tillo.
Deixam de comparecer, por motivo justiti,.:ado, os Srs. Scnudo~
rcs Arnon de Mcllo, Josó Lins, Jcssó Freire, Milton Cabral, Benedito
Canelas, Luiz Cavalcante c Roberto Saturnino.
i: t.lispcnsada a leitura da Ata da reuniria ant<!rior que, cm scguiJa, l: dadu como aprovada.
SftlJ rclatudas as seguintes matérias constantes da pauta:
Pcln Scnudor Josê Richu:
t\·tens<~tH:m n~o~

3ll, de 1979, do Sr. Presidente da República, subit aprovaçflo do Sl!nado FeLh:ral proposl:l do Sr. Ministrn
d11 l:att:nda. para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de
l';11npo t\lour(Hl (PR) a elevar crn C r~ \Jll.OHli53Jll (l.!cntn c trintil
c lllH'C milhi1cs, (litcnta c três mil, ~.:~o:nto e dnqllcnta c três l:l'\t:tcil'll:-o c
llll.!tl!ndo

trinta centavos) o montante de sua divida consolidada; Mensagt:m
n' 41, de 1979, do Sr. Presidente da República, submetendo 11 aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda,
para que soja autorizada a Prefeitura Municipal do Londrina (PR) a
elevar em Cr.~ 191.229.987,70 (cento c noventa c um milhões, duzentos e vinte e nove mil, novecentos c oilcntu c st:tc cruzeiros c setenli.l
centavos) o montante dt: sua divida consolidada: e Mt:nsugcm n\ 42.
de 1979, do Sr. Presidente da República, submetendo tt aprova~ào do
Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) a elevar cm
Cr.\ 12'l.ú6K.UJJ,38 (cento c vinte c novo milhões, seiscentos c ses·
senta t: oito mil, trinta e tr~s cruzeiros c trinta e oito centavos) o montantt: de sua dívidu consolidada. Pareceres: favoráveis, concluindo
por apresentar Projt:tos de Resolução, autorizando a rea1izaçi1o das
opcmçõcs. ConclusUo da Comissão: uprovu, por unanimidade, os
pareceres do Relator.
1

Pelo Senador llcncdlto Ferreira:
Mensagem n• 27, de 1979, do Sr. Presidente da República, subaprovaçr10 do Senado Federal proposta do Sr. Ministro
da 1-':IICIH.la, para que st:ja autoriwda a Prcfcitum Munidpal de C:~~
mapri (B:\) a clc.:var t.:m Cr~ 6lHOO,OUU,tlU (sessenta c.: trCs milh~H:s c
oilll.:c.:nto:-. mil L'f\1/cirn:-.) ll montante de sua divida L'nn~olidada. Parnctt:aH.Io [a

.,,, ...
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rcccr: favorúvcl, nos termos do Projeto de Resolução que ofcn:cc.
Conclusão du Comissão: aprova,
unanimidade, o parecer do Rc·
lulor.

Por

Pelo Senador Bernardino Viana:
Mensagem n'' 43, de 1979, do Sr. Presidente da República, suhnMcndo ii aprovaçõo do Senado Federal proposta do Sr. Ministro
da Fazenda, para que seja autorizada u Prefeitura Municipal de Pin·
damonhanguba (SP) a elevar cm Cr.S 140.532.600,00 (cento c quan:nta milhões, quinhentos c trintu c dois mil c seiscentos cruzeiros) o
montantt: dc sua divida consolidada. P~rcccr: favorúvcl, na fornw do
Projeto dt: Rcsoluçào 4uc.: aprcscntu. Conclusrw da Comissr10: aprova, por unanimid~tde, o parecer do Relator.
Esg.ot<Jdi.l a pauta, o Sr. Presidente concr.:dc a palavra ~~o Sr. Senador H~nriqur.: Santillo. r.: o ilustre parlamentar goi<Jno faz rcferên~i;Ls a Jedaruções feitas ü imprensa pelo Sr. Jor1o Camilo Pena, Millistro da Indústria c do Comércio, sobre a venda de cmpn:s<..~s cstutai:-; que r.:nutnr.:r:l, ao setor privado. r\o concluir as suas considerações. o Sr. Senador Henrique Santilla. c:m documento de sua autoria, qu~: encaminh~l ao Sr. Sr.:nudor llamar Franco, Pr~:sidente. sugerr.:
qu~: se formule convite ao titular daquela pasta do Poder Executivo
rar:t. rcrantc u Comissão de Economi~1 do Senado. prestar os ncçess~lrios csclarecimt:ntos sobre o assunto, Discuh:m a proposta os Srs.
Senadores Benedito Ferreira, Podro Simon, José Richa, Marcos
Frt.:irc c Bernardino Viana. Encerrada a discussão c posta cm votaçrw a matéria, é u mesma aprovada, por unanimidade. Prosseguin·
do, o Sr. Presidente declara que vai diligenciar junto ilqucla autoridade, a lim de :.!Certar a data em que poderá comparecer rL Comissrw.
paru debater o problcmu com os Srs. Sr.:nudort!s c demais pessoas intcrcssadus.
A seguir, o Sr. Prosidenle passa a palavra ao Sr. Senador Pedro
Simon, c o eminente rcprcsonlunlo do Estado do Rio Grande do Sul
manifestu-sc bastante prt!ocupado com .. as dificuldades que: atravcssum os municipios brasileiros", pois. segundo ulirmu, de uma hora
rara outra. podem entrar c:m processo de: insolvênda.
Em sua linha de considorações, o Sr. Senador Pedro Simon :llri·
hui, cm grande pane, a situação u que: se chegou. tt força centralizador~! do Estudo, colocando-se, na maioria das vezes, como oniprcsentc, oniscientc e onipotcnte. No campo linancciro, açn:sccnta Sua
Exct.!ltnciu. depois da reformu tribut!uia, a arrt!cadaçüo ficou assim
distrihuida: a UniU o ficou com o "bolo": o Esto1do com a "fatiu": c
ns municípios com as "migalhas".
Finalizando. o Sr. Senador Pedro Simon propõe a criac;iio de
uma Subcomissão integrada por membros dus Comissões di! Economia c di! Finanças. cuja equipe de trabalho dcvcrú ouvir professores,
técnicos, prefeitos, ex-prefeitos, associ<tçõcs de classe, Ministros di!
Estado c purlo1mentarcs c concluir a sua tarefa uprt!scntundo um Re·
latório contendo sugestões no ~entido de se reformular a politica de
arrr.:cadaç;'10 c a sua racional distribuição, dundo-sc, assim, ~10 MLI·
nicipio, a importúncia que lhe cuhc no contexto da Fcdcraçilo.
P:1r;~ tratar do assunto junto l1 Comissão de Finunç:.1s, o Sr. Presidente dt:signa os Srs. St!nadorcs Pt.:dro Simon, autor da proposw, c
o Sr. Senador Bernardino Viana.
Nada mais havendo a tr:nar, encerra-se a reuniria, lavrando c.:u,
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, tJUl!
lida c aprovuda serú assinada pdo Sr. Prt!sidcnte.
4• REUNIÃO, REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 1979
Às dez horas c lrinla minutos do dia dczcnove de abril de mil
novecentos c setenta e nove, nu Sala dus Comissões do Bloco .. B.. do
Anexo II do Senado, sob u presidência do Sr. Senador llumur
Franco, reúne-se a Comissão de Economia, com a presença dos Srs.
Senadores Mihon Cubra!, Luiz Cavulcanlc, Bernardino Viana, Hd·
víLiio Nunes, Benedito Ferreira, Vicente Vuolo, Alberto Silva c
Arnon de Mdlo.

Abril de 1979

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs.
Senadores José Lins, Jessí: Freiro, Benedito Canelas, Roberto
Salurnino, Marcos Freire o Pedro Simon.
Havendo número regimental o Sr. Presidente declara abertos os
trabalhos e dispensa a leitura da Ati\ da rt!uniào anterior que, cm
seguida, ó dada como aprovada.
São relutados os seguintes projelos constantes da puutu:
Pelo Senador Luiz Cavalcanle:
Projeto de Lei da Câmara n• 81, de 1978, que "eslabclccc
normas para o cngarrufumcnlo c distribuição de gús liquefeito de pc·
trólco". Parecer: contrário. Conclusão da Comissão: aprova. por
unanimidade, o parccor do Rdator.
Pelo Senador Hehidio Nunes:
Monsugom n• 38, de 1979, do Sr. Prosidcnlc da República, suhmclcndo il aprovação do Senado Foderul, proposta do Sr. Ministro
da Fazenda, para que seja autorizado o Govorno du Estudo do Pia ui
a elevar om CrS 11.628.414,00 (onze milhões, seiscentos c vinte c
oito mil, quatrocentos e quutorzc cruzeiros) o montante de su:1 dívida consolidada. Pnrecor: favorável, concluindo por apresentar um
Projeto de Resolução. Conclusão da Comissão: aprova, por unanimidade, o parecer oferecido pelo Relator.
Pelo Senador Alberto Silva:
Monsagom n• 40, de 1979, do Sr. Presidonto da Repilblica, submetendo il aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro
da Fazenda, para quo seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Jabolicabnl (SP) u elevar om CrS 13.021.272.67 (lreze milhões,
vinte e um mil. duzentos I! setenta e dois cruzeiros c sessenta I! sete
centavos) o monlanle de sua dívida consolidada. Parccor: favorável,
nos lermos do Projeto de Resolução que oferece. Conclusão da Comissão: aprova, por unanimidade, o parecer do Relator.
A pedido do Relator, Senador Bernardino Viana, a presidência
determina a retirada da pauta do seguinte projoto: Projeto de Lei da
Câmara n• 67, de 1977, que "exigo a inscrição do CPF e do RG dos
devedores, nos títulos de cródilo quo especifica, c dâ outrus providências"; c, face à ausóncia do Relator, Sonador Roberto Salurnino,
a Presidência adia a apreciação do seu parecer sobre o Projeto de Lei
do Senado n• 154, de 1975-Complemcntar, que "ahera as Leis
Complementares n•s 7, de 7-9-90; e, 8, de 3-12-70, com as aileraçõos
estabelecidas pelas Lois Complementares n•s 17, do 12-12-73; c. 19,
do 25-6-74; cria o Banco Nacional do Trabalhador (BNT) c dú
outras providências".
Por solicitação do Sr. Senador Benedito Ferreira, a presidência
dolermina a inclusão na pauta dos seguintes projctos: Projeto de Lei
du Câmara n• 68, do 1978, quo "dispõe sobre a obrigatoriedade de
informação sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço"; c,
.Projolo de Lei da Câmara no 115, do 1978, quo "dispõe sobre a obrigatoriedade de afixar prazo de validude para consumo nas cmbalugcns dos produtos que especifica".
A seguir, o Sr. Prcsidonlc concede a palavra ao Sr. Senador
Benedito Ferreira, qUI! apresenta Voto cm Separado contrário an
Projeto de Lei da Câmara n• 68, de 1978, incluído cm pau la, a seu
pedido. Posta em votação a matéria, u Comissão rejeita o purr.:ccr
favorávd do Relutar, Senador Franco Montara, c aprova o Voto
apresentado pelo Sr. Senador Bonedilo Ferreira, que passa a ser o
Parecer da ComissUo. Em consequência, o parecer emitido pelo Sr.
Senador Franco Montara acompanha o processo, como Voto em Separado, vencido.
Face à ausência do Sr. Senador Pedro Simon, Relator do J>rojclo de Lei da Cümara n• 115, de 1978, wmbém incluído cm paula, a
presidência determina o adiumcnto da aprcciaçf10 do Voto cm Separado do Senador Benedito Ferreira sobre a matéria.
Nada mui~ havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando I!U,
Daniel Reis de Som·.a, A.~sistcnte du Comissr1o, 1.1 presente Ata, qul! li·
da c aprovada, serí1 assinada pelo Sr. Presidente.

A~rll
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
2 REUNIÃO, REALIZADA EM 19 DE
ABRIL DE 1979
1

Às onze horas do dia dczenove de abril de mil novecentos c setenta c nove, na S:lla "Clóvis Bcvilflcqua", sob a Prcsid~nda do Sr.
Senador Hclvídio Nunes c, cvcntualmente, do Sr. Senador Nelson
Curnciro, reúne-se a Comissi10 de Legisluçào Social. com a presença
dos. Srs. Senadores 1-lnerique de La Rocque, Jaison Barreto, Raimundo Parente, Humberto Lucena, Jutahy Magalhães, Moar.:yr
D"lla c João C"lmon.
Deixam de comparccl.!r, por motivo justiticado, os Srs. SenaJor
Lenoir Vargas, Jcss~ Freire, Aloysio Chaves c Franco Montoro.
H~1vendo número regimental o Sr. Presidente declara abertos os
trubalhos I! dispensa a leitura da A tu du reunião anterior, que~ dadu
como aprovada.
A seguir, o Sr. Presidente, Scnudor Hclvídio Nunes, comunk:a
aos Srs. membros da Comissão os esforços que estfl cnvidando junto
~~ uutoridadcs governamentais ligados à Previd~ncia Sociul, para que
haja um maior entrosamento entre os integrantes do órgão que preside com os dirigentcs daquelas entidades do Poder Executivo.
P~1ssando-se ~ apreciação das mat~rias constantes da pauta, são
ri.!latados os Sl.!guintes projetas:
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suhrc a existêndu de "posseiros" n:1s úrcas ohjeto de alicnaçfw pelo
Governo do Estado de Minas Gerais. Com a palavra, o Sr. Scn~1dor
1-lclvidio Nunes presta os devidos esclarecimentos sobre a matéria
:'!Oh seu e.xame c declara que, da análise a que proct:dcu nos autos do
processado, nada ter t:ncontrí.ldo sobre o assunto, c qut: o Ofído do
Ciuvernador d<14uela Unidade da Fcdcruçüo diz tfí.ltur-s~.: apenas de
"terr~1s devolutas", de propriedade do Estado. Portanto. conclui o
Sr. ScnadLlr Hclvídio Nunes: a propositura merece f~. razão por que
mantêm o seu parecer favor{1vel. O Sr. Senador Humht:rto Lucena
pede :1 palavra c propõe o adiílmcnto da votação da mat~riu, a fim de
LIUe seja aliciado ao Governo do Estado de Mi nas Gcnlis, solicitando as informaçl1cs ncccssflrias à instrução do processo, sobre u cxist~ncia de "posseiros" nas úreas u serem alicnadas. A propostu do Sr.
Senador Humberto Lucena~ aprovada c a proposição~ retirada da
pauta, para as devidas provid~ncias.
A Presidência determina o adiamento da aprcciução dos parece·
rcs dos Relatores sobre os seguintes projetas: Projeto de Lei do Senado n'' 114, de I'J77-Complcmcntar, que "introduz "llcr"çiio n" Lei
Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, que "instituiu o PI"·
no de Integração Social - PIS";" e, Projeto de Lei d" Câm"'" n'
100, de 1978, que "institui salário "dicional P"'" os cmprog"dos no
sc:tor de energia t:létrica, em condiçõcs de periculosidadc''.

Nada mais havendo a tratur, cnçcrru-sc a reuni~w. lavr:.~ndo cu.
l'clo Senador ~lenriquc de La Rocque
Daniel Reis d~.: Souza, Assistente da Comissão, ~~ presente Ata, que.
Projetu de Ld da Cúrnara n\' 71, de.• 197S, que "regula a atividade lida e <:1provad:1, scrú assin:1da pelo Sr. Presidente.
profissional nos jornais de empresa", Parl!ccr: favorúvd. Discutc.:m o
parccc:r oferecido pelo Rchllor os Srs. Senadores Nelson Carneiro.
COMISSÃO DE SAÚDE
Humbcrto Lucena e Raimundo Parente. Encerrada a discussfw, ~~
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 5 DE
Prcsid~ncia c.:oncc:dc vistu do projeto ao Sr. St:nador Raimundo PaABRIL DE 1979
rente.
Projeto de Lei da Cúmara n' 144, do 197M, que "allora disposili·
Às dez horas e trinta minutos do dia cinco de abril do ano de
vos lÜI Lei n1• 4.769, de 9 de setembro de 1965, que ·•dispõe sobre o mil novc:centos e setenta c nove, na Sala de Reuniões do ant:xo "B",
exercício d~1 profissão de Técnico de Administraçiw". Parecer: favo- presentes os Senhoros Senadores Gilv"n Rocha, Presidente, Albcrlo
rúvcl. Conduçüo da Cmnissiw: aprova, por unanimidade, o parccc.:r Silv", Ad"lberlO Sena, Henrique Sanlillo, Jorge Kalume c Sald"nh"
do Relator.
Derzi, reúne-se a Comissão de Saúde.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Sc:nhor~.:s
l>cJo Scnudor Juisnn Rarretn:
Senadores Lomanto Júnior, Almir Pinto, Josi: Guiomurd c Jaison
Projeto de.: Lei da Cüm:.1r~1 n1• 66, de 197H, quc ":.iltt:ru a redaçf1o B"rreto,
do ar!. 353 da Consolidaçtlo das Lds do Tr"b"lho, aprovada pelo De
t dispensad" " leitura da Ala d" reunião "nlerior, que, cm
rcto-lc:i n1• 5.45:!, de I'' de nmio de 19.J3". Parecer: favorúvcl. Conclu- seguid", i: d"d" como aprovada.
silo da Comissiw: apmva, s~:m votos d iscordantcs, o parecer ~I presenSão lidos, discutidos e aprovados os seguintes pareceres
tado pelo Relator.
constantes da pauta de trabalho:
Pelo Sr. Sen"dor Adalberto Sen":
l>etu Senudor :\loucyr Dullu:
Parecer pelo arquivamento ao Projeto de Lei da Câmara n1l -l?,
Projeto de Ld da Cúmara n'• 77, dt: 197S, que "rcgul~1mcnt:1 :1
de 1978, que "obriga os ônibus de linhas inlermunicip"is c imerosla·
prolissi1o dos trabalhadores em transportcs rodoviários, c df1 outras duais a portarem c:stojo com medicamentos nos termos que.: mcncio·
pwvidl!nci:ls'', Pmecer: contr{lrio. Discutem o purcccr os Srs. S~.:na· na c dú outras providências",
dmc:s Nclslln C:1rneiro c J-lurnhcrto Lucc:n:1. Enccrrada a discussf1o, a
Pelo Sr. Sen"dor Sald"nha Derzi:
Prcsidl!ncia concede vista do Projeto ao Sr. Senador Humbt:rto LuccP"reccr conlrârio ao Projeto do Lei da Cúmam n' 10, de 197S,
n:l.
que "reabre os prazos para rc:querimento de registro dc Psicólogo".
Pelo Scnudnr l·lch·ídin Nunes:
Projeto de Decreto Legislativo n'' :!6, de llJ?H, que "aprova ll
tc:xto da Recomeml:1çfw n1• 1~0. sobre Higiene no Com~rcio e nos Escritúrios, adotmla pcl:1 Conferência Internacional do Trabalho,c:m H
de julho Uc: I964, cm sua 4H• Sessfw, rcaliJ.ada crn Genebra". P~1rc.:cer:
l'avorúvel. Conclusilll da Cnmissi1o: aprova, por unanimid:1dc, o parc.:ccr ofen.:ddo pc..:lo Relator.

Com referência ao terceiro item Ja pau la (Raleiro de Trabalho
a ser seguido pela Comissão), o Senhor Presidente sugere u rcaliz:1·
;;ào, no linal de maio próximo, de um seminário sobre u Politica Popul"cional do Brasil. Esclarece, ainda, que foram enc<~minhados, ""
Senhor Presidente do Senudo Federal c ao Senhor Primeiro-SecrelÚ·
rio, oficio~ no sentido de obter uma suh1 de reuniões c de mais um
au.xiliar para o bom funcionamento deste órgt1o técnico,

Oficio "S" n'.' Jll, dt: 1977, do Governador do Estadollc 1\litw:.
(ierais. snlicit:ulllll autori1.açi'H1 do SC"nmltl Federal, para alicnm, ;,
Comp:u1hia Su1ano de Papt:l c Celulnsc, scdi:H\:1 cm Sf1n Paulo, úrcas
de terra:. Jc..:nJiuta~ lul.'<lli;ad;ls lllh fo.lunkipim de..: Turmalina, tvlin<J~
Ntwa.;; c \'ii'!;!Cill da I.:IJ,a. n;HJUelc Estadll. P.1r~:~..:cr: f:IVLJrúvel, i.:\111·
l'luindn plll' apre:.entar um Prtljc..:tt: d...: Rc..:~tlllh.;;lu. Em d!:.Cu~:,ün ll p<l·
reccr, o Sr. Senador Jutahy Magalh~c.·.~ pL'Lh: lnl'ormaçócs an Helator

Usando da palavra, o Senhor Senador Henrique Sanlillo sugere
que o segundo scminúrio seja sobre o Problema Salarial M~dh::o c
proplk que o Senhor Pn:sidente destaque dois ou três memhrllS
para fazerem os contatos necessúrios c colherem Sllbsidio.;; sobre o
tema l.!lll pauta. Destaca, ainda, a greve que os cstud;.ullc:-. de Psiculugia dn Rio de Janeiro cstüo fazendo, pleiteando, juntn :lll ~tEC .. ll
c.:.xamc do novo '\:urriculum" de Psicologia.

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL (S<•<H" 11)

Em seguida o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor

1\brll de 1979

Colocadas cm discussão c votação as propostas apn.:scntudus,

Senador Adalberto Sena que propõe seja feito, através da Comissão, são aprovadas sem restrições.
um requerimento para ser lido em Plenário, sobre o Primeiro
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, luvrando cu,
Centenário de Nascimento dos Senhores Dr. Carlos Chagas c Dr. Carlos Guilherme Fonseca, Assislcntc da Comissão, a presente Ala,
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidcnle.
Anlônio Cardoso Fontes .

•
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LIDIIANÇA DA AIINA I DA MAIOIIA
LI der
Jorbos Ponorinho

Ylce•Lfder11
Prealdente
Lui:r. Viana (ARENA- 8A)

Aloysio Chãv11
Jo•• Lln1
Aderbal Jurtma
Lomonto Júnior
MoacyrOallo
Murilo 8odaró
Soldonha Oerzi

Lourivol Baptista (ARENA - SE)

Nilo Coelho (ARENA - PE)

4•-Secretário

LIDIIANÇA DO MDII DA MINORIA

Go1tOo Müller (ARENA- MT)

Líder
Paulo Brauard

Oinorte Mori:r. (ARENA- RN)

Ylct·Lídetll

1•·Secretório
Suplentll de Secretário•

Alexandre Casto (ARENA- MA)

Jorge Kolume (ARENA - AC)
Benedito Canelas (ARENA- MT)
Joào Basco (ARENA- AM)
Pauo1 Porto (ARENA - SE)

2•·Secretárlo
Gabriel Herm11 (ARENA- PA)

COMISSOES

Oiretor1 Jo•• Soor11 de Oliveira Filho
Local! Arexo 11- Terreo
Telefon11r 223·624" 1 "':22.5·8.50.5- Romois 193 e 2.57

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES

Chefer Claudio Corlo1 Rodrigues Costa
Localr Anu.o 11- T•rreo
Telefoner 22.5·8.50.5- Romals 301 e 313

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)
(7 membro•)

Titulor11
1.
2.
3.
"·

Mend11 Canele
Joll Uns
Joóo Basco
Vicente Vuolo

1. Evandro Carreiro
2. Agtnor Mario
3. Mauro BtneV1'd11

1,
2.
3.
oi.

Panos POrto
Btntdlta Canelo•
Ptdro Pedroulon
Jo•• Uns

1, Evtlósio Vltlro
2. Ltlte Chove'
3. Jos• Rlcho

MOI
1, Agenor Mario
2. Amaral Ptlxoto

Aaslsltnter SOnlo Andrade Peixoto - Ramal 307
ReuniOIIr Quortos·felros, O~ 1OrOO horo1
Loca1 1 Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramola621 • 716

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)
(7 membros)

MDB
1. Morco1 Freire
2. Humberto Lucena

Pr15ident1r J1111 Freire
Vict·Pr11ident11 Lozoro Sarbozo
Titulor11 '

2. JoOo 8o5Co
3. Po1101 POrto
.ol. Soldonho Oerzi

Suplenlll
ARENA
1. Jo11 Guiomord
2. Tono Outro
3. Bendito Canelo•
~. Moocyr Oollo

S. Affcm10 Camargo
6. Murilo Badoro
7, Benedito Ftrreiro
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA- (CCJ)
(1.5 membrot)
COMPOSIÇÃO

Pretldenter Htnrlque de La Rocque
1•·Yict•Prllidtnlel Aloytio Chovts
2•·VIci"Prllldenter Hugo Ramo•
Suplenl11
ARENA
1. Lenolr Vergo•
1. Henrlqut de Lo Rocque
2. JoOo lkmo
2. Helvldlo N11n11
3. Almlr Pinto
3. JoM Sorney
"· Milton Cobrai
"· Aloy1lo Chovu
.5. atrnordlno VIana
.5, Aderbal Juremo
6. Arnon de Mello
6. Murllo Badoró
7, Moocyr Oollo
8. Amoral Furlol'l
9. Raimundo Parente
MDB
1. Cunho Limo
1. Hugo Ramos
2. Tancrtdo Nev11
"), leite Chavtt
3. Dirceu Cardoso
3. Lózaro Borboza
"· Ntbon Carneiro
.5. Paulo Brouard
6. franco Montoro

1. Itamar Franco
2. Lotara 8arbozo
3. Adolbtrto Sena
"· Mauro Benevid11

Aulatenl•• Maria Heleno 8ueno BrondOo- Romol30.5
RtuniOIII Quartoa•felrol, Ot10r00horoa
Locolr Sola "Ció~l• Bevllocquo"- Anuo 11- Ramol623

MDB
1. Henrique Sontillo
2. Robtrto Soturnino
3. Gil~on Rocha

Anistenter Ronoldo Pacheco de Oliveira·- Ramal 306
Reuni6e11 Quintoa•feirol, 01 10100 horas
loco~! Solo "Ruy Borboto"- Ant•o 11- Remoi' 621 1716

Tltularll

COMPOSIÇÃO
Pr11ldent1r M1nda1 Conalt
Vlet·r•re~ldt.nlal Agenor Mario

COMPOSIÇÃO

1. Jene Freire

Pr11ldenter Evelcblo VIeira
Vlci"Prtsidenttr Leite Choves
Suplent11
ARENA
1. Jutahy Magalh011
2. Affonso Camorgo
3. JoOo Calmon

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF)
(11 membros)

Suplent11
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Alberto Silve
3. Almlr Pinto

Aniltenler Carlos Guilherme Fonteco- Romol676
Reuni0111 Terçaa·feiroa, ó1 10.00 horo1
Localr Solo "Ciovia Bevilacquo" - Antxo 11 - Romol 623

COMPOSIÇÃO

Titulares

Henrique Sontilla
Humberto Lucena
Morco1 Freire
Moura Benevide1
Orestes Ouercia
Pedro Simon
Roberto Saturnino

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE)
(11 membro•)
COMPOSIÇÃO

Pr11identer llomor Franco
Vice·PreJidenler Roberto Soturnino
Titulorll
1, Arnon de Mello
2. Btrnordino Viana
3. Jo11 Lin1
Jeue Freire
-6. Milton Cobrai
6. Btnedilo Canela•
7. Lulr Cavalcante

..

Suplen!ll
ARENA
I. Htlv1dio Nunet
2. Alberto Silvo
3. S.n•dito Ferreira
Vicente Vuolo

..

MOl\

I. Roberto Soturnlno
2. hamor Franco
3. Morco1 Freire
Pedro Simon

•.

I Jatt Richo
Ou1rcrn
2.
3. TonCIIIII.'I Ntovll

o,.,,.,
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Aui111nte, Daniel Relt de S.Ouza- Ramal 67'
R1uniOeh Quartat·feiral, 0:1 lO,JO horas
Locol1 Sola "RUy Borboto"- Ane11a 11- Romal1621 e 716

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC)
(9 m1mbro1)

I, Franco Montara
2. Humb 1rto Lucena
3. Jal1on Barreto

MDB
I. N1lson Carneira
2. Marco, Freire

Aulst•nt•, Ooni•l R1ls d1 Sou1o - Romol675
R•uni0111 Qulntol•l•ira•, tu1l,OQ hora•
Locah Sala "Cióvll S.vllócquo"- An••o 11 - Ramal623

COMPOSIÇÀO

Pretidente, JoOo Calmon
Vic1·Pr11id•nt•, Jutahy MagolhOes

1. Adolb•rto S.na
2. Evllétio Vl1lro
3. Franco Montara

Aulst•nte, S6nla Andrade Pel~eoto- Ramal J07
Reunl6.., Qulntot·felrat, Os 10,00 horas
Locah Sala "CI6vi1 a.vllócquo"- Anexo 11- Ramal623

COMISSÀO DE FINANÇAS- (CF)
(17 membros)

1. Lui1 Cavalcante
2. Milton Cabral
3. Alb•rto Silva
4. Arnon d1 Mtllo
1. Dirceu Cardo.a
2. Itamar Franco
3. Henrlq~~e Santlllo

Supl1nf11
ARENA
1. AHon.a Comargo
2. J~o Calmon
3. Jutahy Mogolh611
MDB
1. GUvon Rocha
2. Roberto Soturnino

A11ilfentl' Ronoldo Pacheco de OIIV~iro- Aamol306
Reuni6es1 Qvartal'ftlrot, às 11,00 Mra1
Local, Anexo "8"- Sala ao lado do Gab. do Sr. Senador
Joóo Basco - Romal-48•

COMISSÀO DE REDAÇÀO- (CR)
(5 membro•)

Pmldent11 Cunha Uma
Vlce·Pr111dente1 Tancredo Nev11

1.
2.
J.
4.
5.
6.
7.
8.
9,
1O.
11.

Raimundo Parente
JoM Gulomard
Arnon de Mello
Lamento JUnlar
Affonto Comargo
Vic1nte Vuolo
Alb1rto Silva
Amoral Furlon
Jorg• Kalume
Jutahy MogalhO••
TeotOnlo Vll1lo

1. Cunha Lll'l'lo
2. Tancredo N1v.1
3. Rob1rto Sa!Urnlno
4. Amoral Pel~eoto
'· Pedra Simon
6. Mauro S.n1vid11

Suplent11
ARENA
1, Saldanha Otrzl
2. Mendes Canal•
3. Henriqu1 de La Rocqu1
.4. JesfÓ' Fr•lr•
5. Jolé Sarn•y
ó. Milton Cabral

Aulsl•n111 AntOnio Càrlo1 d1 Nogu1lra - Ramal67.1
R•unill111 Qulnlal·f•lral, 01 9130 hora•
Locoli Sala "Cióvi1 &lviiOcquo"- An1110 11- Ramal 623

Prelid1nte, Dirceu Cardoso
V1ce·Prelldenf11 Adalberto Seno

1.
2.
3.
•·

l•nolr Vergo•
H•lvldio Nun11
Ju•• Fr1lre
Moacyr Dallo
~. H•~r,qu• d• Lo Rocqu•
6. Aloy1lo Chav11

Supl1ntu
ARENA
1, Julahy Mogalhõo1
2. Raimundo Parante
3. Jooo Colmon
<t, ~n•dllo Con1la•

COMPOSIÇÀO

Pre•id1nl11 Gilvon Rocha
Vice·Pre1id•nl11 H1nriqu1 Sontlllo
TituiOr11
1. Lamento Júnior
2. Almir Pinta
3. Alberto Silvo
4. JaM Gvlomord
1. Gllvan Rocha
2. Henrique Santillo
3. Jal.an larrwto

Suplent11
ARENA
1. Saldanha O.ni
2. Jorg1 Kolum•
3. Ben1dito Con1la•
MOI
1. JaMIIticha

2.Adoi-Sono

Aui111nl11 Cariai Guilherme FonMCa- Ramal 676
Reun1'6151 Quinta•·f•lral, 0:1 I 0,30 hora•
Loca h Sala "Ruy Barbo1o"- An1xo 11 - Ramoi1 621 • 716

COMISSÀO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)
(7 m1mbro1)
COMPOSIÇÀO

Titularll
1, Tar~o Outro
2, Saldanha Otnl
3, Mend11 Canal•

Suptentll
AliENA
1, Jo6o Calmon

2. Murilo lado,.
3. J... s.....,
MOI
1, H11g0 lltOmot

Aui1t1nt•, Maria Ther110 Mogolhóu MoHa- Ramoii:W
Aeunl6t11 Qulnlat•feiras, àl12,00haros
Locoh Solo "Cióvi1 Bevilácqua" - Anuo 11- Ramal623

COMISSÀO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE)
(1 3 m1mbro1)
COMPOSIÇÃO

Pretld•nlll Tono Oulro
1t.Vic•·Pre•id•nt11 Saldanha Der1l
2•·VIct·Pretld•nlll Lamento Júnior

COMISSÃO DE LEOISLAÇÃO SOCIAL- (CLS)
(9 m1mbro•)
COMPOSIÇÃO
Pre1ld•n1•, H•lvldia Nune1
Vlce•Prelid•n111 l•nolr Vorgo1

COMISSÀO DE SAÚDE- (CS)
(7 m1mbro1)

COMPOSIÇÃO

1, Dirceu Cardoso
2. Adalberto Sena
MDB
1. Paulo Brouord
2. Marco• Freire
3, Lá1aro 8arbo1o
4, JoMRicho

Aui•t•nt•, AntOnio Carlo1 d• Nagu•lro- Ramal67!1
R1uniflll1 Quarta•·f•lras, éll 11100 h:~ras
Local, Sola "Ruy Barbosa"- An1110 11- Romols621• 716

Presidente, Arnon d1 Mlllo
Vlc•Presldent•, Alberto Silva

COMPOSIÇÀO

Titular11

MDB
1. Marco• Frelr•
2. Mauro hn•vido1
3. L1it1 Chov11

COMPOSIÇÀO

Tltulor11
MDB
I. Marcos Fr1lr1
2. Gllvan Rocha

1, Paulo Brouord
2. N1l1on Carn1iro
3. Itamar Franco
•· Jo•• Rlcho
'· Amoral P•lxoto
6. Toncreda N1v11

,\hrll de 1"7'1

COMISSÀO DE MINAS EENERGIA- (CME)
(7 membros)

Supl•ntls
ARENA
1. JoM Un1
2. Arnon d1 M1llo
3. Jorg1 Kolum•
4, P1dro P•dro11lan

1. Jaoo Calman
2. Torso Outra
3. Jutohy Magolh011
4. Aloy1io Chav.1
3. Ad•rbal Juremo
6. Ja•• Sarn•y

,

Tltulor11

P..-denft1 Jarg• Kalum1
Vlc.P,...,.._, Mouro S.n1vid11
Titulare•
1. Jorg1 Kolum1
2. lul1 Cavalcante
3. Murlla Badoró
4, lln•dito F•rr•ira
1. Mouro Bl~1vid11
2. Ag1nar Maria
3. Hugo Ramo•

Supl1n111
ARENA
I. Raimundo Porent1
2. Amoral Furlon
3. Jo11 Guiomard
MDB
I. Cunha lima
2. Joi1on Borr110

Aui111n11, Cor la• Gullhtrm• Fan11ca- Ramol67ó
R1uni0.11 Quortat•feiral, 01 9,30 hora•
Locol1 Solo "Ruy Borbo•a" - An1110 li - Romoiló21 • 716

COMISSÃO DE SERVIÇO PúBLICO CIVIL- (CSPC)
(7 m1mbro1)

Supl1nt11

COMPOSIÇÃO

~RENA

1. Torso Outra
2. S.rnordlna Viana
3. Saldanha Deni
4, Lomonto Juniar
S. M1nd•1 Canal•
ó. T•otOnlo Vl11la
7. Almir Pinto
B. lenoir Vorgaa
9. Ja•• Sarn•y

1. Aloytlo Chav11
2. Aderbol Jur•mo
3. P1dro P•dronlon
4, H1nriqu1 d• Lo Rocqu•
5. Jol• Gulomard
6. lulz Cavalcanle

Pre1idenl11 Evondro Carreira
Víu·Prelld•nt•, Humberto Lucena
Ti1ular11

Supl1nt11
ARENA
1, A. !tonto Camargo
Raimundo flar•nt•
H1nrique d• La Rocqu1
P1dro P•dro1110n
Bernardino Viana
3. A.d1tbal Ju11mo
A Alberto Silvo
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MDB
1.

e.. andro Carreiro

2. Humberto ~ucena
3. Lozoro &cuboza

2, Enldslo VIeira

ARENA
1. Benedito Ferreira
2. VIcente Vuolo

Anllttnlt• S6nlo Andrade Peixoto- Romal307
Rtuni6n Qulntos•ftlrol, Os 9•30 hora•
Local• Sala "~uy Barbo1o"- An••o 11- Ramals621

3. Pedro Ptdronlon
<1. Affonso Comorgo
t

Coml116e1 Temporários

1. Pouos POrto
2. Lomonto JUnlor
3. Albtrto SUYo

COMISS~O DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES

1. EYondro Carreira
2. Lázaro Barbo1o
3, Oreat" Quirclo

E OBRAS POBLICAS- (CT)
(7 mtmbros)

1, Leite Chovtl
2. AgenorMorio

COMPOSIÇ~O

Aulstenlll Aonoldo Pach1to d1 Oliveira - Aaino1306
Atuni6etr T•rça~·felras, Ot l0100 horat
locolr Sola "Aur Borboto"- Anexo 11- Aomoia621 • 716

Pre1ldenl•1 atnldlto Ferreira
Vlce·Prt11dente1 VIcente lluolo

Chefe, Ruth dt Souza Co1tro

Local, Anexo 11- Tirreo '
Ttltfon•• 22!5·850!5- Aomol303
1) ComlnOtl Ttmpordrlas poro Pro!ttos do Congrtuo No·
clonai
2) Comiu6et Temporário• poro Apredaçilo d•ll•to1
3) Comin611 E1peclalte de lnqu,rlfa, •
.t) Camlnilo Mhta ria Praleta de L•l Orçam•ntorio (ort. 90
da Regimento Comum).
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MDB

Anl1ttnt11 de Comiu6e11 Horoldo Pereira Fernand11 - Ao·
moi67.C 1Alleu d• Oliveira- Aomai67.C, Cl•lde Maria 8. F.
Cruz- Ramal ~98, Mouro Lop11 de So- Ramol310 1 L1ilo
L.elvat Ferro Cotto- Ramoll1.C.

SERVIÇO DE CO!HSSÕES ptll.'li\NCIITES
HOnf.RIO DAS REUNIÕES DAS CO:-!ISSÕE5 PCIC·UINENTES DO SBNI\DO FEDERI\L

UO!'o~\S

TERÇA

SI\LI\S

c.T.

RUY DI\RBOSI\
Ramais-621 c 716

C.I\.R.

CLOVIS

10:00

HORI\S

09:30

QUI\RTI\
C.S.N.

c.c.J.

BEVIL~CQUI\

IIORI\S

RONI\LDO

QUINTA

S1\Ll~S

1\SSISTE,:TE

c.r.

CLOVIS DCVIL!.CQUI\
Ramal - 623

C,\RLOS

S ALAS
RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716
CLOVIS

GUILHERHE

C .S .P .C.

RUY ll<\RDOSA
Rarnais·62J. e 716

SONIA

C.E.c'

CLOVIS BBVIL~CQUA
Ramal • 623

SONIA

c.D.F.

RUY BARDOS/\
Ramais·6ll e 716

RONhLDO

RUY BARBOSA

GUILIIER!-IE

- 623

BEVIL~CQUA

Ramal - 623

10:00

ASSISTENn
GUILHERME
MI\ RIA
HELENA

RUY DI\RBOSA
Ramais-621 e 71.

SONIA

C.E.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

DI\NIEL

C.R.E.

RUY BARDOSA
Ramais-621 e 716

ANTONIO
CARLOS

C.A.
10:30

1\SSISTENTr.

M:~·:.:ao

09:30
RJ.:nJ.l

11:00
C.M.t.

IJU7

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
EDE INQUERITO

Supltnln

Titularei

1. Orilfts Qu6rclo

Tcrça·felra 24

non
ANEXO
Ramal - 484

RONALDO

10:00

10:30

c.s.

11:00

C.L.S.

CLOVIS DEVI~CQUA
Ramal - 623

DANIEL

12:00

C.R.

CLOVIS BEVIL~CQUA
Ramal - 623

IIARII\
THEREZA

Ramais-621 e 716

.,. ..,,1 .._
't..<,·~--'

D r

7\ !,:

r n
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção li
QUARTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 1979

ANO XXXIV- N• 035

B.RASILIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I9, da Constituição, e eu,
Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 3, DE 1979
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.642, de 7 de dezembro de 1978, que "altera a
legislação do Imposto de Renda das pessoas tisicas".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.642, de 7 de dezembro de 1978, que "altera
a legislação do Imposto de Renda das pessoas físicas".
Senado Federal, 24 de abril de 1979.- Senador Luiz Viana, Presidente.

: - - - - - - - · SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N9 9, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatão, Estado de São Paulo, a elevar cm
Cr$ 179.751.000,00 (cento e setenta e nove milhões, setecentos c cinqüenta c um mil
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
Art. I' É a Prefeitura Municipal de Cubatão, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da
Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em
Cr$ 179.751.000,00 (cento e setenta e nove milhões, setecentos e cinqUenta e um mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto
ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação- BNH, destinado a financiar a execução de obras do Projeto CURA, naquele Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de abril de 1979.- Senador Lui: Viana, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, du Constituição, e cu,
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• lO, DE 1979
Autoriza a Companhia de Distritos Industriais de Santa Catnrimt - CO DISC, a
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 1.567.367,68 (um milhão, IJUinhentos e
sessenta e sete mil, trezentos e sessenta e sete cruzeiros e sessenta c oito centavos).

L

Art. I~ É a Companhia de Distritos Industriais de Santa Catarin<l- CODISC, nos tennos do
art. 2v da Resolução nv 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar uma
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operação de crédito no valor de Cr$ 1.567.367,68 (um milhão, quinhentos c sessenta c sete mil, trezentos e sessenta e sete cruzeiros e sessenta e oito centavos), com uval do Governo do Estudo de Santa Catarina, junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, este na qualidade de agente
financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado à execução de serviços Topográficos
e Geoti:cnicos na área reservada pela CODISC para implantação da Siderúrgica Sul Catarinensc S/ A.
- SIDERSUL, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo proces50.

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de abril de I979.- Senador Lui= Viana, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, c eu,
Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•• 11, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Osasco, Estailo de São Paulo, a elevar cm
CrS 165.171.734,00 (cento e sessenta e cinco milhões, cento c setenta e um mil, setecentos e trinta e quatro cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Osasco, Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da
Resolução n9 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em
Cr$ 165.171.734,00 (cento e sessenta e cinco milhões, cento e setenta e um mil, setecentos c trinta e
quatro cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo
de igual valor, junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente
financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado a financiar a execução de obras c
serviços do Projeto CURA, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de abril de 1979.- Senador Lui= Viana. Presidente.

SUMÃR10
1- ATA DA 4S•SESSÃO. EM 24 DE ABRIL DE 1979
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Avisos do Sr. Minisno de Esludo do Truhulho
- NY 9Bf79, encaminhando informações daquele Minislério
a rcspeilo do Projelo de Lei da Câmara n' 26/78 (n' 317 j75, na
Casa de origem), que regula o exercício da profissão de Técnico
em Radiologia, e dâ ou Iras providências.
- N• 99/79, encaminhando informações daquele Minislério
a rcspcilo do Projeto de Lei da Câmara n' 141/77 (n' 1.06Sf75,
11;1 Ca~a di! nrig~o:lll), ljliC displH! SOilr!: O trabalho do C.XCt!p!.:ionaJ
na:-. OfiL"irw~ Protegidas c 1.:111 trahallw compt.:titivo.
- N• 100/79, encaminhando informações daquele Minisli:rio a rcspdto do Projeto de Lei da C{mH!ra n\' 74/77
(n' 1.037(75, na Casa de origem), que altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho c da Lei n' 4.090, de 13 de julho
de 1962, para o fim de tornar expressa a obrigatoriedade de
computar horas extras nos pagamentos de férias c 1311 salúrios de·
vidos ao lrabalhador.
1.2.2 - Parecer
Rt{nentt• à .H'f:IÚI/tt' marhia:

-Oficio n" -S/5/77 (n'' 6/77-1'/MG, na origem), do Sr.
Presidente do Supremo Trihunal Federal, em::aminhando ao St:n;rdo FcUcral, cópias dors notas taquigr(tfi~:w; c: do a~.:ôrdfro proferido

pelo Supremo Tribunal Federal nos aulas do Recurso
Exlraordinilrio n' 84.480, do Eslado do Rio Grande do Sul, o
qual declarou a inconslilucionalidadc do Decrclo n• 20.635, de
J0-10· 70, c da Lei n' 6.485, de 20-12· 72, daquele Estado.
1.2.3 -

Leitura de l1 rojcto

- Projelo de Lei do Senado n' 77/79, de auloria do Sr.
Senador Julllhy Magalhães, que cslabclccc a jornada de lrabalho
dos profissionais do Direito contratados sob o regime da
Lcgislaçõo Trabalhisla, c dâ outras providéncias.
1.2.4- Discursos do Expcdicnlc
SENADOR fi ENRIQUE OE LA ROCQUE- Comemorações alusivas ao "Dia da Aviação de Caça", reali1adas m1 B:~sc
Aérea de San la Cruz-RJ.
SEN,.IJ)OR GABRIEL JJERM/iS- Aprovcitamenll> 1n·
tegrado das potencialidades do rio Tocantins.
SENAOOR ALMIR PINTO - Manili:staç"o de apoit> i>
Proposta de Emenda 11 Cunstituiçiio n\1 4/79, que dispõe ~obre a
aposentadoriu t.los professores sob os regimcs estatutúrio!'o c da
ConsolidaçUo das Leis do Trahalho aos 25 anos de st:rviço.
1.2.5 - Fula da Prcsldênclu
- Rcft:rcntc ao snbrcst:nnt:nto do Projeto de Lei do Senado
n'' 2K/70, que cria o Serviço Nac.:ional Ohrigatórin, c d:'1 outras
rrovid~ncias.
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1.2.6 - Leituru de Projeto
-Projeto de Lei do Senado n' 7Hf79, de autoria do Sr.
Senador Franco Montoro, que estende, sem limite de idade, o~·

hent:fícios da Previdência Social a todos os qut: cxcr~.:iam '' ~tti·
viUi.idt: de empregado doméstico na data da publicação tht Lei
n• 5.85~. de 11 de dezembro de 19n.

1.2.7- Oficio
-Do Sr. Senador Mendes Canulc, Presidente da Comissüo
de Assuntos Regionais, comunicando que o Sr. Ministro do ln·
tcrior determinou qut: t:m todas as reuniões do Conselho Deli·
bcrativo da SUDAM c da SUDENE seja dirigido convite ü
Cotiiissào para que se faça represt:ntar na condição de observa·
dor.

1.2.8- Comunicação do Presidência
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-st: hoje, tts
18 horas c 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR ITAMAR FRANCO- Posição adotada por
S. Ex• na condução dos trabalhos da Comissão Parlamentar de
Jnquórito que investiga denúncias sobre o Acordo Nuclear Bra·
sil-Alcmanha, tendo em vista criticas formuladas pelo Senador
Dirceu Cardoso sobre procedimento assumido por S. Ex• como
Presidente daquela Comissilo. Renúncia de S. Ex• ~ Presidi:nda
da referida C PJ.
SENADOR DIRCEU Cri RDOSO- Propósitos que anima·

ram S. Ex• no desempenho de suas i.ltribuiçõcs como membru di.!
CP! que invcstigu dcnúnciu~ sobre o Acordo Nudcm BrasilAlemanha.
O SR. PRESIDENTE- lmportüncia, paru o Senado 1-'c·
deral, e para o País, da pcrmun~ncia dos Senadores Itamar
Fram:o c Dirceu Cardoso, na Comissão Parlamentar de Inquérito
que inv~:stiga Ut:núncins sobrf.": o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha.

!~

SE.Vrl DOR A GE.\'OR .tf A RIA- Enfoquc da realidade eco·
SESAIJOR J!AURO BESEVIIJE.\'- Aroio rarlamcnt;tr
fts clciçilc~ di retas, em todos os níveis, a propósito de pcsqui'i;t patrocinada pelo Jornal do /Jrasil. no :imhito do Congresso Nat:innal.
SENA/JOR 1.01./RIVAL BAPTISTA- Acordo a ser lirma·
do entre a SUDEPE c o Banco lnteramcricano de Desenvolvimento- BID, visando o crescimento da produção reslJueir;t
do Brw;il.
SENADOR I/ENRIQUE SANTII.LO- Apelo ao Ministrn
dos Transportes cm fuvor da recuperação das estradas vidn:.tis
cm regiões produtoras de arroz do Estado de Goiás:

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2- ATA DA 46• SESSÃO, EM 24 DE ABRIL DE 197.9
2.1.-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 -Pareceres
Refl.'remes às seguinte.\· marerias:

-Projeto de Resolução n' 1/75, que imprime nova rcdaçiio
ao art. 76, do Regimento Interno, c adita-lhe parügrafo visando a
permitir que o Presidente constitua, durante os periodos de
recesso do Congresso Nacional. Comissões Especiais Internas e
Externas.
- Projeto de Lei do Senado n' 2/79-DF, que dispõe sobre
as promoções dos Oficiais da Policia Militar do Distrito Federal,
c dá outras providt!ncias.
- Projeto de Lei do Senado n• 1/79-DF, que altera o el'cti·
vo de soldados PM da Polícia Militar do Distrito Federal. c dá
outras provid~ncias.
2.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Resolução n' 12/79, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Londrina (PR) a elevar em CrS 386.586.131,16, o
montante de sua dívida consolidada. Aprovado, após usarem da
palavra nu sua discussão os Srs. Senadores Dirceu C~1rdoso c
Leite Chaves. Ã Comissão de Redução.
-Projeto de Resolução n' 13/79, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba (SP) a clev:tr em
CrS 140.532.600,00, o montante de sua divida consolidada.
Aprovado, Ã Comissão de Redução.
2.4- MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO
DIA
- Redações tinais dos Projetas de Resoluçfto 1111S I:! e 1J. de
1979, ~.:onstantes da Ordem do Dia du presente scssfto. Apromdns,
nostermos dos Requerimentos n•s 108 e I09 f79. A promulgação.

2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXI·
MA SESSl\0. ENCERRAMENTO.

3- ATOS DA COMISSÃO DIRETORA
-N's 17, 18, J9c10,dcl979.

4- MESA DJRETORA
Congratulando-se
5- LIDERES E \'ICE-i.IDERES IJE l'AR'i'IIJOS
com o Sr, Presidente do Senadl1, pela atuaçiw desenvolvida na
h - CO~II'OSIÇ,\0 JlAS COMISStWS l'Ell~JM>E:\
presente sessflu, cm prol do entendimento c da harmonia cntn.: lh
TES.
memhms daquela Combsiln Parlamcntar dc Inquérito.
S/:'S..UJOR !'A UI. O IJROSSARD -

IIII

nómico·financcira do Pah.

1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n• 40/74 (n' 430/71, na Casa
de origem), que dispõe sobre o cancelamento de protestos nos
títulos de crt:dito, c dá outras providências. Rejeitado o prosseguimento da tramitação da matória. Ao Arquivo.
-Projeto de Decreto Legislativo n' 5/67 (n' 287/66, na
Cüman1 dos Deputudós), que mantóm Ato do Tribunal de Con·
tas da União denegatório de Registro do Contrato de Locação
celebrado entre a Delegacia Regional do Imposto de Renda de
Macció, no Estudo de Alagoas, e o Senhor Joaquim António de
Castro. Aprovado o prosseguimento da tramitação da matéria.
- Projeto de Decreto Legislativo n' 38/72 (n' 86f72, na
Cilmaru dos Deputados), que dispõe sobre a designação do
número de ordem das Lcgislaturas. Aprovado o prosseguimento
da tramitação da matória, após usar da palavra o Sr. Senador
Paulo Brossard.
-Requerimento n' 102/79, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, solicitando a retirada do Projeto de Lei do
Senado n• 37, de 1979, de sua autoria, que dispõe sobre a
prorrogação de prazo para regularização de registro de Jornalista
Profissional, nas condições do art. lO do Decreto-lei n' 972, de
17 de outubro de 1969, Aprovado.
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ATA DA 45~ SESSÃO, EM 24 DE ABRIL DE 1979
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura
PRESIDE:NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA E Nl LO COELHO
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESESTES
OS SRS. SENADORES:

Adalberto Sena - Raimundo Parente - Gabriol Hermes Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La RocqueJosé Sarncy- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto
- Mauro Benevidcs- Agenor Maria - Jessé Freire- Cunha Li·
ma- Humberto Lucena - Aderbal Jurcma- Marcos FroircNilo Coelho- Luiz Cavalcante- Lomanlo Júnior- Luiz Viana
- Dirceu Cardoso - Moacyr Dalla - Amaral Peixoto - ltumar
Franco- Murilo Badaró- Orestes Quércia- Lúzaro BarbozaGastão MUllor- Mendes Canalc- Saldanha Dcrzi - Leite Chaves- Evelásio Vieira- Paulo Brossard- Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana ) - A lista de presença
acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. I•-Secretário procederá à leitura do Expediente.
E lido o seguin/e

EXPEDIENTE
AVISO DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DO TRABALHO
N• 098/79, de 23 do corrente, encaminhando informações
daquele Ministério a respeito do Projeto de Lei da Câmara n• 26/78
(n• 317/75, na Casa de origem), que regula o exercicio da profissão
de Técnico em Radiologia, e dá outras providi:ncias.
(À ComissàodeSaúde.)
N• 099/79, de 23 do corrente, encaminhando informações
daquele Ministério a respeito do Projeto de Lei da Câmara
n• 141/77 (n• 1.068/75, na Casa de origem), que dispõe sobre o trabalho do excepcional nas Oficinas Protegidas c cm tral>Jlho competitivo.
(À ComissàodeSaúde.)
N• 100/79, de 23 do corrente, encaminhando informações
daquele Ministério a respeito do Projeto de Lei da Câmara n'' 74/77
(n• 1.037/75, nu Casa de origem}, que altera dispositivos du Consolidação das Leis do Trabalho c da Lei n• 4.090, de 13 de julho de
1962, para o fim de tornar expressa a obrigatoriedade de computar
horas extras nos. pagamentos de férias c 13~' salário devidos ao trabalhador.
I À Comissao de nnanças.)

PARECER
PARECER N• 104, DE 1979
Du Comlssiio de Constitulçiio c Justlçu, sobre o Oficio
"S" 05, de 1977 (Oficio n• 6j77- 1'/MG, de 24-3-77, nu
origem), do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal,
cncuminhundo ao Scnudo Fcdcrul cópias dus notas ta<tui~fli·
ficus c do ucórdiio proferido pelo Supremo Trlbunul Federal
nos autos do Recurso Extraordlnúrlo n• 84.4HO, do Estudo
do Rio Grunde do Sul, o qual declarou u lnconstitucionulidude do Decreto n• 20,635, de 30-!0-70, e du Lei n• 6.4H5, de
20-12-72, dnttuelc Estndo.
Rclutor: Senador Moucyr Dulln
P~1ra os fins prt:vistos no arl. 42, VIl, du Constituiçüo, o Senhor
Prcs1llcntc do Supremo Tribunal Federal remeteu a esta Casa ~.:úpias

das not~1s taquigráficas e do acórdilo proferido pelo Pretório Excelso
nos autos do Recurso Extraordinário nY 84.480, do Estado do Rio
Grande do Sul, o qual declarou a inconstitucionalidade do Decreto
n• 20.635, de 30-10-70, c du Lei n• 6.485, de 20-12-72, duquclc Esta·
do.
Narram os autos, que o recorrente propôs, no juízo de primeiro
grau, aç5o ordinária dcclaratória, com o objetivo de ser dedarado judicialmente seu direito de, nas vendas que realizou c venha a el'!.!tuar
para fora do Estado, a alíquota do ICM seja fixada pura as opera·
ções interestaduais, independente da situação de consumidor ou contribuinte do comprador.
Julgada improcedente a açào, a Primeira Câmara Cível Especial, negando provimento, confirmou a sentença apduda.
Inconformado, interpôs recurso extraordinário, fundamentado
nas letras a e c do permissivo constitucional - alegando violação
dos arts. 23, 11, § 5•, c 20, 11, da Carla Magna.
A douta Procuradoria-Geral da República, opinando sobre a
mat<ria, trouxe à colação numerosos julgados do Supremo Tribunal, nos quais ~ firmada ampla orientaçilo contrária ao acórdilo recorrido.
Relatando o apelo extremo, o eminente Ministro Thompson
Flores salientou que o caso subjudice diz respeito à argUida inconsti·
tucionalidadc da Resolução n• 65j70, de 13 de agosto de 1970, do
Senado Federal, que arrimou o Decreto Estadual n• 20.235, de 30
de outubro de 1970, c a Lei Estadual n• 6.485, de 20 de dezembro de
1972, cm que se dclincm as operações internas c interestaduais, além
da fixação das alíquotas máximas.
Justificando o conhecimento do recurso, o Ministro Relator frisou que não pode uma lei ou decreto do Estado-membro cslabclcccr
que não é operação interestadual a venda feita de um Estado para
outro, apc:nas porque, neste, o adquirente nilo é contribuinte c sim
consumidor. A distinção não i: autorizada pela lei c, menos ainda,
pela constituição, que, al~m de se referir a operações cstuduuis, como a lei, ainda define estas como sendo as que se destinem :t outro
Estado.
Assim, a Constituição manda atender ao destino da mcrcadoriu
para configurar a operação interestadual, e, não, ao fato de S!.!r tmnbêm contribuinte a pessoa, física ou jurídica, a quem foi realizada ~~
venda, de um Estado para outro.
Cabe salientar que, no magistral despacho que admitiu o recurso extraordinCtrio, o então Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Desembargador Pedro Soares Muni\z, hoje integrando o Supremo Tribunal Federal, aduziu o seguinte:
·
"Dispõe a Curta Politica de 1969, no arl. 23, inciso 11,
parágrafo 5~', que a alíquotu do imposto a que se refere o
item li serú uniforme pura todus as mercadorias nus operações internas e intcrestaduuis; o Senado Federal, mediante
resolução tomada pelo Presidente da República, fixurú as
ali quotas máximas para as operações internas, as interestaduais c as de exportação.
Ao implantar os princípios padrões do Sistema Tributúrio Brasileiro, a Curta Magna, no § 5Y, inciso 11, do
art. 23, fixou, no atinentc no ICM, uma norma búsií.:a- a
uniformidade da aliquotu de ICM para todas as lll!.!rcadurias, nas operações internas c interestaduais- c, uo mesmo
tempo, cometeu ao Senado Federal, cm norma paralela, :t
utribuição, sem outra limitaçào expressa que não a da uniformidade, de fixar as ali quotas mediante rcsoluçfHl, toma·
da por iniciativa do Presidente da República."
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Conhc~.:cndo do recurso c lhe dando rrovimcnto para julgar procedente a açiio, o Relator aduziu que o Supremo Tribunod Fcdcral.
cm itcrativas decisões, tem reconhecido a inconstitudonulidadc da
Resolução n' 65/70, do Senado Federal, ror cstutuir, cm seu
art. 2"\ a discriminação cm rcrcréncia, c conscqUcntcmt:ntc dos dirlomus legais imrugnados.
Cumpre esclarecer, que o eminente Senador Franco Montara
urrcscntou o Projeto de Resolução n' 29, de 1973, com o objctivo
de revogar o art. 2•, da Resolução n• 65/70 -acoimado de inconstitucional cm numerosos dccisórios do Supremo Tribunal Federal.
Submetido ~ consideração da ilustrada Comissão de ConstilUiçào c
Justiça, o projeto foi inquinado de inconstitucional, alegada a exclusiva compct~ncia de iniciativa do Presidente da República.
Em síntese, o Supremo Tribunal Federal consagrou o princirio
de que a uliquotu das operações relativas a !CM serão uniformes, nas
mercadorias destinadas a outros E.uados. seja o destinatário comrihuime ou não daquele imposto.
O acórdão, proferido cm 22 de abril de 1976, por unanimidade
de votos, foi publicado no Diário da Justiça do 8 de julho de 1976, c
está precedido du seguinte ementa:

!CM. Mercadorias enviadas a outros Estados. Diversificação de alíquotus, segundo o destinatário seja ou não
contribuinte. Inconstitucionalidade dos preceitos que assim
o determinam (Decreto n' 20.635/70, art. i' parcialmente,
e Lei n' 6.485/72, inciso ll, do art. 15, § i')
Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Recurso extraordinário provido.
Assim, obedecidas as formalidades estabelecidas no urt. 116,
du Constituição, e tendo em vista a determinação do urt. 42, Vil, da
Lei Maior, combinada com o art. 100, ll, do Regimento Interno do
Senado, formulamos o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 18, DE 1979
Suspende a execução do art. I' do Decreto no 20.635,
de 30-10-70, e o inciso li do § Jo, do are. JS, du Lei
no 6.485, de 20-12-72, do Estado do Rio Grande do Sul.

O Senado Federal resolve:

e

Artigo único.
suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida
em 22 de abril de 1976, nos autos do Recurso Extraordinário
n• 84.480, do Estado do Rio Grande do Sul, a execução do urt. ' 9
do Decreto n' 20.635, de 30 de outubro de 1970 (ao acrescentar no
§ 3•. do art. 37, do Decreto no 20.148, de 4 de fevereiro de 1970, o
inciso 11), c o inciso li do§ 1'. do art. 15, da Lei n' 6.485, de 20 de
dezembro de 1972, ambos daquele Estado.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1979.- Henrique de Lu
Rocque, Prosidentc- Moucyr Dullu, Relutar- Nelson CnrneiroTnncredo Neves- Aderhul Jurcmu - Murilo Baduró- Bernardino

Vinnu- Franco Montoro- Almir Pinto - Helvidio Nunes- Rui·
mundo Parente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O Expediente lido vai i1
publicação.
Sobn: a mcsu, projeto de lei que serú lido pelo Sr. IY-Secrct{ario.

E /Ido o .\'t'KIÚf/lt'
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 77, DE 1979

Estabelece u jornudu de truhulho dos profissiormis do
Direito cnnfrutudos sob o rc~imc dll I.c~lshu;íio Truhulhistn,
l' dai uutrns provldênclus.
O Congresso Nacional dccn:ta:
t\rt. tv A duração normal r.lo traballw dos prolissionais do
Direito, quandLl mntratado~ snh o regime da \egisla~·ftll trabalhi.\la
pan1 ll c:-.cn.:it.:in de atividade~ prúprias da.'i (atc~llria~ prnfis~innais

2~

III-'

de udvogado, assessor-jurídico, consultor-jurídico ou çorrcluta~. n~o
excedcrú a seis horas diárias.
Parágrafo único. Na hipótese em qut: ao profission;tl tamb~m
esteja a feto o dt:sempcnho de funções externas, no mínimo 1/3 (um
terço) da jornada diária será destinada pura tal fim. rrcslando o
empregado, no tempo restante, assist~ncia c asscssoramcnto
jurídicos ao emprego, no tempo restante, assist~ncia e asscssoramcnto jurídicos ao empregador no local de trabalho.
Art. 2' Observado o disposto no artigo 461 da Consolidação
das Leis do Trabalho, (Decreto-lei no 5.452, de I' de Maio de 1943),
nenhum salário pago pelo mesmo empregador a seu pessoal de Nível
Universitário poderá sc:r superior ao atribuído t1s Categorias
Profissionais a que se refere esta lei.
Art. 3' A aplicação desta lei não poderá sor motivo de
redução de salário, nem prejudicará u situação de direito adquirido.
Art. 4' São automaticamente nulos os contratos que, de
qualquer forma, visem a elidir u presente lei.
Art. 5o O disposto nesta lei aplica-se aos contratos de
trabalho cm vigor.
Art. 6' Esta lei entra em vigor na data de sua p~blicaçào,
revogadas as disposições em contrário.

Justificação
A Consolidação das Leis do Trabalho, em que pese ter
excepcionado algumas atividades e profissões, cm seu art. 58, como
regra, fixou o limite máximo da duração normal de trabalho em oito
horas diárias. Fatores históricos por certo determinaram a acolhida
pela lei trabalhista de um dispositivo amplo e genérico, nu mesma
medida em que, se perquiridos fundamentos outros, tamb~m certamente, se há de verificar que hoje se impõe retirar do cunho genérico
du norma consolidada algumas Categorias Profissionais.
Com efeito, e detendo u análise no objeto central do Projeto de
Lei ora apresentado, é de se verificar que, aquela época, era o
profissional do Direito, como de resto as demais Categorias de Nível
Superior, um profissional liberal por excelência. Ã posiçiio de
empregados só mui raramente eram trazidos aqueles que tinham
concluído o curso universitário.
Este quadro, todavia, merci: do desenvolvimento do sistema
econômico pátrio, veio a ser, paulatinamente desfigurado.
Enquanto, t:m um momento, as necessidades de uma empresa se
cingiam a esporádicas e eventuais presenças de um profissional do
Direito, noutro passou a integrar o seu dia a dia.
Este fenômeno tem se alastrado u tul ponto que o prolission:d
liberal de outrora passou a ser uma nova categoria de empn:gado.
Alastrando mais ainda esta constatação, i: de ser cnfatizudo que a
fi.xaçiio de um salúrio mínimo profissional outro escopo não tc:m
senão o de resguardar, através de uma medida. por meio de um salârio, u dignidade e responsabilidade de certas relevuntt:s prolissões.
Não obstante, este caminho, vúlido quer juridicamente, quer
sob o ponto de vista social e profissional, no campo prútico tem se
revelado ineficaz. Tudo porque como empregado, desprendendo
sua força-trabulho em prol de um empregador, pusMl a integrar o seu
Quadro de Pessoal c, assim, percebc:r uma contraprestaç~o bem
acima do mínimo lixado. Mormente se a ele se dedica de modo
exclusivo.
No plano especifico da jornada de tr•balho, mantida a regra,
também a prútica revela que ela extrapola os limites leguis.
O profissional do Direito, a que se dirige o projeto de lei ~.sem
dúvidas, quem nwis tem demonstrado esta situaç~o.
Nfto bastante a própria naturc1.a da atividadc desempenhada,
que exige grunde dispêndio de energia dado ser eminentemente
intelectual, o seu exercício impõe diuturna pesquisa jurisprudencial c
lloutrinúria.
E ~ nessa incessante t:arcfa de pesquis:a que vai firmal' o
profissional a su~t convic\flo para orientar n emprcgadllr nu vai
CllCOiltr•tr OS rundamenlOS para a defesa dos Íntert.'~~eS Lbquclc :1
quem cstú a scl'vi~o;ll,
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Dispensável seria lembrar que a tunto nrio se lança no horúrio
normal de trabulho: no curso de sua jornada, pois. Longe disso,
"moto próprio", talvez, por ser ncccssúrio, evidentemente, c cm
momentos outros que se arnm dos subsídios pura cnfrcnl<lr os
problemas, que, na profissão, são múltiplos.
Desses motivos decorre o Projeto de Lei que estabelece a duração normal de trabalho dos profissionais do Direito crn seis honos no
máximo. Ao se delimitar essa jornada, espccilicou-sc o prolissional
de Direito "contratado para o exercício de atividadcs próprias das
Categorias Profissionais de advogado, assessor-jurídico, consultorjurídico ou correlatas", Assim se procedeu porque:
a) cm primeiro lugar, embora diplomados, profissionais hlt que
são contratados para funções distintas para as quais se hubilitaram:
b) cm segundo lugar, com a exigência que se buscou dar impcdcst: a burla à lei, com u contrutaçào desses profissionais sob os mais
vuriados rótulos (assistente-jurídico, assessor-jurídico, consultorjurídico, procurador, etc).
Noutro sentido, destinou-se um mínimo de um terço da jornada
para o desempenho de "função externa". Outra vez mais, u
generalidade para elidir tentativas de transpor o ditame da lei. De
plano, rdcre-se o dispositivo a "proõssional", o que leva à conclusüo
de que seja qual for a denominação que sc dê à funçiio, uma vcz
requerendo atividude externa, contcmpladu estú a hipótcS!.! no
parágrufo único do artigo primeiro. Igualmente, não se quis
deli mi tu r o sentido de •·funções cxternas" posto que encerram todu
atividadc que exige a ausência do profissional no loc'il de trabalho.
desde a representação, a defesa judicial, o exame de autos cm Curtó·
rios, etc. E, afinal, estimou-se um terço o mínimo a ser dispendido
para tal fim vel que, tomada, para fins de raciocínio, a jornada
m:1.\ima, a um só tempo duas horas diárias, em média, munifcstam·
se suficientes para tanto enquanto o empregador, dispondo du
presença do profissional por quatro horas, cm média, também não
ficará desassistido.
Destaque espcciul merece o artigo 2Y do Projeto eis que, o que ai
se objetiva é destinar ao profissional do Direito um !-~alltrio idéntko
às demais Categorias Profissionais de Nível Universitário, evitandose também que venha o empregador a compensur a redução d~t
jornada de trabalho que se almeja no Projeto, com uma redução no
salúrio. À alusão feita ao artigo 461 da CLT justilica-sc na medida
l!m que ali se consigna o principio da isonomia c, se todos sflo
emprcgudos de nível superior, pressupõe-se que o trabulho tem
idêntico valor. A única ressalva fica com o~ 2Y daquele urtigo c quc.:,
obviamente, por lhe integrar passa a fazer parte do artigo 2'·' do
Projeto de Lei.
Quanto aos demais arligos, por rcnetircm dispositivos
consagrados na legislação brasileira c por tradulircm princípios do
Direito, não carecem de quaisquer justificativas. (Anexo, lcgis\açfto
citada).
Sala das Sessões, 24 de abril de 1979,- Jutohy Mu~ulhues.
LEGISLA ÇÀ O CITA DA

DECRETO-LEI N' 5.452, DE I•DE MAIO DE 1943
Aprovo o Consoliduçiio das Leis do Trnhnlhn.
Art. 461. Sendo idêntica 11 função, a todo trabalho de igual
valor, prestado uo mesmo empregador. na mesma localidade, corresponderá iguul salário, sem distinção de sexo, nncionulidade ou
idude.
§ I' Trabalho de igunl valor, pura os lins deste capitulo, scril
o que for feito com igual produtividade c com u mesma pcrfcição
técnica, entre pessoas cuja diferença dt: tempo de serviço ni'to for
superior a dois ~mos.
~ 2~-' Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o
empregador tiver pessoal organizado cm quadro de carrciru, hipó~
tese cm que as promoçõus deverão obedecer aos crit~rios de
a11tigUidade c merecimento.

§ 39 No caso do parágrafo anterior, <IS promoções dcvcrfto ser
feitas alternadamente por merecimento c por antigüidadc, dcntro de
cada categoria profissional.
§ 4' O trabalhador readaptado cm nova funçiio, por motivo
de dcliciéncia física ou mental atestada pelo órgão competente da
Prcvidénciu Sociul, não serviria de paradigma para lins de equipar:.t~
ção salarial.

( tÍs ComiJ·sâes dt• Comtiwiçào t' Jus tira t' dt• Lt•gi.\·/açâo
Social.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O projeto que vem de ser
lido scrú publicado c remetido às comissões competentes.
Há orudores inscritos.
Concedo a palavra "o nobre Sr. Senador Hcnrio.JUC de La
Rocquc.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA.
Pronuncia o segu intc discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
"Vivemos um instunte precioso da vida nacional. A elt.:
chegumos com passos firmes c seguros, no tempo próprio. pelo~
caminhos do possível. Os ideais de liberdade pelo yuallutamos fora
de nossas fronteiras, c que inspiraram a Rcvolur;fto de março de
1964, encontram, hoje, o campo fértil e propício de uma Nação
amadurecida. Possamos somar a nossa voz lt de todos aquch.:s qu~.:,
libertos dos ressentimentos c das umbições menores, sonham o
encontro da Pátria com o seu verdadeiro destino de N:.tçfto
Democrática."
Esta declaração está contida na ordem do dia do Ministro da
Aeronáutica, Brigadeiro Délio Jardim de Manos, lida durante as
comcmoraçõc=s do Dia da Aviacao de= Caça, realizadu na Busc Aérc:.t
dc Sant.:t Cruz, com a pn:scnça de militares cassado.'~ pt.'la
Rc=volução, pela primeira vez nos últimos 15 anos.
Antes da chegada do Ministro, o Comandante da Base Aérea de
Santa Cruz, Coronel Aviador Martinho dos Santos, presidiu a
solenidade junto ao monumento do I' Grupo de Aviaçüo de Caça,
onde se encontra o aviiio P-47 usado pelo Grupo na 11 Guerra
Mundial, na Itália. Foi quando o Tenente-Aviador, Magalhflcs da
Rocha, o mais novo do 1~' GAC, ucendeu a pira, c o Tenente-Coronel Sérgio Ribeiro, comandante do aludido Grupo de Aviação, l'el a
chamada nominal dos pilotos mortos, com os vcter:.mos
respondendo presente.
O brigadeiro da rc<crva Nero Moura, que comandou o Grupo
de Caça Brasileiro na FEB, hasteou a Oámula do I<' GAC, ao som da
marcha "Carnavul cm Vt:nezu", que os pilotos brasileiros compuseram no Teatro de Operações no solo Italiano.
Entre os veteranos, se encontmvam os Brigadeiros da reserva
(cassados), Fortunato Ciomara do Oliveira c Ruy Moreira Lima,
nosso contcrninco, c o :.tntigo Sargento Mccúnico, Munucl dos
Santos Pereira. A festa, sob todos os aspectos altamc.:nle comovent~.:,
reuniu um grande número de aliciais-generais do Exêrcito, Marinha
e Acronúutica, além do Governador Chagas Freitas c representantes
dos Poderes Legislativo c J udiciúrio.
O Ministro da Acronilutica, Brigadeiro Délio Jardim de
Mattos, desemburcou num avião "'Bandeirante" c, após a revista ü
tropa formada em sua honra, dirigiu-se ao palanque c explicou a
prescnç~1 de militares cassi.tdos, nas comemorações do diu t.lu
Aviação de Caça, "Eles podem freqUentar qualquer ~.:stabclcdmcnto
militur da Aeronúutica, porque este é o espírito da Força Aérea
Brasileira", o Brigadeiro Nero Moura, visivclmc.:ntc ~.:omovhhl,
afirmou ser aquele dia, o muis feliz da sua vida. Ele é um dia
cxplêndido, ponderou: "hú 15 anos cu ni"'o vinha aqui, mas :.tgnra
virei todos os anos, se Deus quisr.:r". Todos nô~ que aqui nos
encontramos, f'omos recchidos com o maior carinho pm pane dos
novos, 'roi a ohserv1u;ào l'citn pclm di.!mttis oridnis cass;1dn~
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O falo que narramos é ni.l rei.llidade da maior signilicaçüo
politil.:a c histórica. A história hü de, assinalando-o, apre:,entar aos
póstcros, um oficial superior das Forças Armadas, democrata de
corpo c alma. Ele sempre foi assim, acolhedor sem pensamentos
ocultos, sendo um bravo na profissão que abraçou c dignilicando-a
o quanto é possível fazê-lo.
As Forças Armadas Brasileiras, estão entregues aos comandos
õrmcs do bruvo General Walter Pires de Carvalho c Albuquerque,
do ilustre Almirante Maximiano Eduardo da Silva Fonseca c do
desassombrado Dêlio Jardim de Manos. Sempre fomos seu
admirador, pela total ausência da arrogância que domina a tantos c,
pela bravura efetiva que não é peculiar a muitos.
O Sr, Marcos Freire (M DB - PE) - Permite-me V, Ex• um
aparte'!
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA)Com mui tu satisfação.
O Sr, Marcos Freire(MDB- PE)- O fato que V. Ex• comcn·
ta, neste instante, ilustre Senador Henrique de La Rocque, é
realmente daqueles dignos de registro. Sabe V. Ex• da minha posição nesta Casa, de combate corajoso contra atas que foram praticados nestes últimos tempos e que, no meu entender, não engrandecem
a História da Pátria. Portanto, é muito à vontade o momento cm
que V. Ex• comenta a comemoração havida com a presença de anti·
gos militares, os quais haviam sido alijados das Forças Armadas,
após o Movimento de 1964. Assim, assinalamos aqui, com satisfação, com simpatia e até mesmo com elogio franco, a posição do
Brigadeiro Di:lio Jardim de Manos. S. Ex• assumiu o Ministério da
Acron:íutica e tem feito, por sinal, uma série de pronunciamentos
no sentido positivo de construção e de reconciliação nacional. Apc·
sar disso, entretanto, como nesses últimos quinze anos nós já huvíamos nos llCOstumado a ouvir proclamações cm igual sentido, mas
que a elas não correspondiam utos concretos de apaziguamento de
espíritos, licamos aguardando que realmente, no plano concreto, no
comportumcnto oficial, pudéssemos ter, linalmcntc, os primeiros
indícios dll disposição efetiva de não se olhar para tr:ís, mas realmente se olhar para o futuro. E a ocasião chegou. Podemos dizer que o
Brigadeiro Di:lio Jardim de Manos lavrou um tento, quando. üs
suas proclamações reiteradas, ele acresce um comportamento objetivo, uma atitude concreta, que representa, de fato, uma tentativa de
reconciliur aquilo que foi dividido cm momentos de passionalismo
político c de crise militar. Portanto, como Oposição, Oposiçioo
firme, destemida, acima de qualquer suspeita, venho pessoalmente
congrutular-mc com o pronunciamento de V. Ex•, porque sou
daqueles que julgam que realmente essa atitude do Brigadeiro Délio
Jardim de Manos i: merecedora do nosso aplauso. Muito obrigado a
V. E.''
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MAl Nobre Scn;.1dor Marcos Freire, é com u mais profunda satisfaçf1o,
depois d~: ouvir de V. Ex• o que sabemos d01 suu lirmczu de oposicionista, Ja sua intransigt:ncia no combate a nós outros, chegou a
hora cm que V. Ex• reconhece, por parte do Brigadeiro Délio Jardim de Mattos, um gesto de profunda significação politica. A esta
conclusão chegamos nós que já o conhecemos de longa data, nós que
o acompunhamos, com os ouvidos ligados ao r:ídio, naquela oper:Jção por ele comandada no resgate daquele avião Electra seqUestrado
cm SUo J>aulo, nós que conhecemos o seu temperamento aberto,
nunca esmndendo o seu pensamento. Nós que nos filiamos entre os
seus amigos que não cansamos de louvil-lo, saímos daqui mais
satisfeito.~ ainda, quando um Líder intransigente thl Oposição, llll
Senado lia Repl1hlic:t, reconhe~..:e no Ministro da AcronCtutica o
hr:tsileiro que nús enaltcccmus.
~:lu ito gr:llll a V, E.v pt.:lo que :tcahamos de ou\'ir, :-.obretul.!o
partindn de V. b••. acerca lh) Minbtro da t\cwnúutica.
Ele:-. ~~:rvelll a u1u (lln·erno, de m:'tm est~:ndida:-. it ClHH.:úrdi:L
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O Presidente JoJo B:.tptista Figueiredo, não sahcmos se concehe
a extens:io, junto ao povo, desse st.:u gesto t;io aspirado. Quando
tomamos conhecimento dot solenidade que estamos a comentar,
mentaliz:.tmos logo que o Ministro da Acronáuticu, vo:.tndo os céus
do Brasil, era o v:.~nguardciro du filosofia presidencial. Homens assim, Senador M:.trcos Freire c meus nobres comp:.tnheiros de Senado, não são hoje comuns. A ação humuna obedece à matem:ítica do
dlculo do risco, se divorciundo da espontaneidade da nobreza do
gesto. Sonhamos com espctáculos deste col')tcúdo rcsplandect:nte de
grandeza. Eles são privilégio dos fortes c dos convictos. Urge enfatiz:í-los pelo que simbolizam c retratam. A solidariedade c o respeito
humano são imposições divinas. Delas fogem os qut: nasceram no
cochilo do destino.
Como homenagem ao democrata Ministro da Acronaútica,
lemos, para registrar em nossos Anais, sua Ordem do Dia, referente
uo evento comentado, plena dos seus sentimentos patrióticos c másculos:
"Companheiros.
"Mais importante que a quantidade dos meios i: a
qualidade das mentes, pois o pensar comanda o faz,er.
"Os problemas materiais são quantific:ívcis, mas a
posição do homem, cm rt:lação à causa que abraça, é algo
que os números não conseguem retratar.
"O idealismo, o sentido de unidade, o entusiasmo pt::la
missão, o orgulho pelas tradições, são bandeiras que não
tremulam senão quando empunhadas pelas mãos da
confiança, que o tempo alicerça, unindo gerações c
sentimentos.
"Pelas mãos da confiança caminhamos em nossa jovem e brilhante história.
"Os heróis do Grupo de Caça, os pioneiros do Correio
A~rco, os herdeiros dos avanços tecnológicos dos nossos
di;1s, evocam fases distintas de um mesmo caminhar.
"O Dia da Aviação de Caça, marco do nosso esforço
máximo nos c~us da lt:ília, é uma festa de toda a Força
Aérea.
"O que lá realizamos, acima das glórias qw: a Nação
conhece, foi despertar o espírito de confiança na
operacionalidade de uma Força Aérea que nascia. A mt:sma confiança que nos deu ânimo e coragem para intcgrur
este País, levando a esquecidos rincõcs de nossa terru a
mensagem de unidade que o momento exigia.
"No calor dos combates, os exemplos de valor c coragem: na paz conquistada, a epop~ia das rotas de integração
nacional: cm todos os momentos, a confiança a nos unir
paru sempre.
"Homens da Força Aérea Brasileira.
"Vivemos um instante precioso da vida nacional. A ele
chegamos com pussos firmes e seguros, no tempo próprio,
pelos caminhos do possível. Os ideais de liberdade pelos
qunis lutamos fora de nossas fronteiras, c que inspiraram u
Rcvoluçno de Março de 1964, encontram, hoje, o campo
fértil c propicio de uma Nação amadurecida.
••Possamos somar a nossa voz a de todos aquelt:s que.
libertos dos ressentimentos e das ambições menores,
sonham o encontro da Pútria com o seu verdadeiro destino
de Nação dcmocrôtica."
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Gabriel Hermes.
O SR, GAIIRIEL HERMES (ARENA - PA. Pronuncia o
:-.eguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
1: scmrrc hom lemhrar, reavivar :~quilo l]Ue ~cja du intcre~'le d<.1
noss:1 Pútria. 1-lnjc volto ao rrohlenw dos projetos integrado:-., lJlH:
s:'10 rcalmcntt.: aqueles que :u.:entuadamente se referem aD:-. no:-.~o:-.
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cursos d'úgua, às nossas vias navcgúvcis do interior, 11 energia. ;I
irrigação c ao turismo. Este 01ssunto, Sr. Presidente c Srs. Scnadorc:-.,
foi objcto de várius apn:ciaçõcs de Ministros c de Presidentes do nosso País. O último !'residente da República, General Ernesto Gciscl,
quando, nos primeiros passos de seu governo, tcvc que se referir ü
necessidade de projetas intcgrudos, assim se manifestou:
"Entendo que, na ampla c complexa escala da
problemática nacional, não cabe atribuiçf1o que scjo1 cstritnmcnlc da responsabilidade única c total de determinado
Ministério. Toda ação de governo é hoje necessariamente
integrada cm face das repercussões incvitúvcis de dependência, mais ou menos estreita, entre vúrios sctorcs cm que,
através de planos, programas e projctos, se desdobra a
gcrencial, promotora ou
multiforme <tlividadc
simplesmente incentivodoru- do governo.
Dai, a exigência do planejamento, programas c
projetas integrados, açào governamental integrada c, pois,
um minist~rio também integrado, coeso e bem coordena~
do."
Sr. Presidente, estes concdtos, que vou ligar a outros do ex~
Ministro das Minas c Energia, prcndem~se ao problema do rio
Tocantins e da sua função hoje tão alta c tão importante para o
desenvolvimento do Brasil.
O Ministro Shigcaki Ucki, com quem tive mais de uma vc1.
oportunidude de debutcr, convcrs:.1r c trocar idéias sobre problemas
relacionados com a hidrovia c a hidrclf:trica do Tocantins c o
escoamento, atruvés de transporte, de tudo aquilo que deve descer
pdo rio, inclusive o ferro do Carajils, manifcstou~se <I respdto do
assunto. Leio a última dessas manifestações:
"O Ministro Shigcaki Ucki, d<ts Minas c Encrgi<t, cm
recente viagem aos Estados do Norte, fez algumas observa~
çõcs cm torno do complexo hidrclétrico de Tucurui, que "
ELETRONORTE constrói no rio Tocantins. Ele foi tax<ttivo quando se referiu ao rio Tocantins, que tem mais de 70%
do seu curso naturalmente navegúvel: precisamos trans~
formá-lo numa hidrovia da maior expressão, para atender,
não só li produção normal da região, como ao futuro muito
próximo da exploração mineral do Pará, cmacterizudu pelo
minério de ferro da Serra dos Carajús.
Aliús, o Ministro das Minas c Energia é defensor d~1
tese hidroviária. O aproveitamento do imenso pot~.:ndal
dos grandes rios amazônicos ... "
E foi mais além, aõrmando:
", .. a orientação t6cnica c: econômica de sua utilizaçiio,
inclusive o linanciamento de embarcações apropriadas,
como no caso do minério de Carujás,"
Isto foi dito, nos últimos dias de sua administrução, pelo t\.·tinistro Shigcuki Ucki, Ministro dus Minas c Energia. Um rcspeit~tvel
Presidente c um Ministro ligado à uma Pasta qui! muito rcaliwu.
Sr. Presidente, já tive oportunidude de manifc:star~me desta tribuna do Senado sobre este problema. Minhas preocupações com o
desenvolvimento da região do Tocantins~ dos ricos vales do Tocantins c do Araguaia, dois dos mais ricos do Brasil, se justificam
plenam~.:ntc. Mantenho permanente cantata com aliciais superiores
dn Marinha de Guerru e sei, também, das prcocupuçõcs deles com o
aproveitamento racional de nossas vias navegúvds intc.:rion:s.
A navegação interior tem, Sr. Presidente, hoje, alto signi!icaLio
para todas as nações do mundo. Foi com elas, as vias n~lveg{tvcis,
que cu tive oportunidadl! de verificar, nas minlws duas visitas. a
Chinil, como aqud~.: pi!ÍS se transformou ncst<t potCnd<t que alimenta
quase um terço da população mundial- um milbfw de criaturasl'atemlo irrigaçiio, tirando en~.:rgia elétrica, faz~.:ndo transporte fúcil c
económico. Isto cu tive oportuniLiadc Ue vcr c tru1cr esta li~.;fto Cllllli·
go. E r~.:cchi tamh~m ex~·el~.:nte bibliografia.
Sr. Presillcnte, Srs. Senadores:
Rt:cehi Je numerosm hrasilcirm liu~trc~. dcpni~ d;t minha
manifc~taçito dn plcnúrin, con!!ratul;u;lh:~ c apl1Ío para que defende~-
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se os nossos rios c o aprov~.:itamento integral, como o projeto Uo ri<J
Tocantins, onde, agora, SI! faz a maior hidrcl~trica do Brasil, <I de
Tucurui. Tudo ~.:st:'1 plan~.:jado. Vou mostrar que os estudos c projeto
para fazer as eclusas c transformur o rio numu grande hidroviu estflll
prontos; c, mais ainda: vou mostrar o projeto elaborado por uma
empr~.:sa frunco~brasileira cm seis volumes, contratado pela
PORTOBRÃS por ordem do Governo da República, com dinheiro,
portanto, do povo, dinhdro que é preciso ser aproveitado.
Entre os tel~.:gramas c cartas que rccc:bi, Sr. Presid~.:nte, destaco
dois pela sua importância: uma, deste apaixonado c nwior
conhecedor dos rios no Brasil, que é o Dr. Afonso Portugal, que
acredito todos, nesta Casa, conhecem.
Dizia ele cm um trecho de sua carta:
"Até quando temos que esperar que surja no Brasil um
Estudista, com poder de decisão, capaz de ver unw cois<~
tão clara como a luz do dia, que o puís nUa podcrã ulcunçar
o seu pleno desenvolvimento, sem o aproveitamento dos
nossos rios como meio de transporte, evitando desperdícios'! O Sr .. como sempre, batalhando p<tra conseguir ttli
objclivo."
Engenheiros dirigiram-se a mim, Sr. Presidente, c um dos tópicos di! sua manifestação diz o seguinte: "Alerta dos Engenheiros aos
Riscos do Projeto Carajãs."
A Associação dos Engenh~.:iros do meu Estado passou~mc um
telegrama que vou ler, Sr. Presidente, pelo signilicado, pela import:"mcia lJUC di! tem para qu~.: nflo cometamos erros ncf(lstos. Repito
nilo sou contrário à construção de ferrovias, nf10 sou contrúrio ü
construçfto di! meios de transportes rodovi[trios: mas devemos :1pro~
veitar o mais oportuno e o que melhor servir ao nosso Pais cm ~.:adu
caso. Nrw pod~.:mos olhar com regionalismo os problemas: mas
olhar, nesta altura das diliculdadcs que ~.:nfrcnta o Pais, pelo crescimento de sua população, pela diõculd<tdc de seus problcm<ts, o que
mdhor convém c, isto, dcf~.:ndcr.
Dizem os engenheiros nestl! telegrama:
Parabcnizando~o, remetemos subsídios para responder
as críticas ou ilqu~.:les que divergem de V. Ex• sobre o Projc~
to Carajús, sobre a hidrovia c sobre o aprovcilUmento intc·
gral do Tocantins. Primeiro- Reduçfto orçamento ferrovia foi conseguida gruças redução bitola de um metro
quarenta para um metro et construir somente um~t via com
desvios para possibilitar trúfego programado nos dois sentidos PTVG critica·SI! soluçiio fucc obsoletismo hitokt metro
ct exigir inv~.:stimcntos como hoje sangram Brasil para
implantar Ferrovia do Aço, espcci!icamcntl! pura possibilitar escoamento produçiio igual volume minérios prct~.:ndc
Car<tjús. Segundo - Nuncu orçamento carajás Clmt~.:ve
custos projeto siderúrgico São Luis que scmprt: pertence
rama outros parceiros d;1 CVRD. Terceiro- Prctcnsào elctrilicar Ferrovia Unbwri~l custo ~.:strada, quer ~.:xigindn adoçiio tecnologia corrente continua tecnologia ninda im~.:diata
no Brasil ct só indicada para transport<lr grandes hlncm
energia ou, adotando uma r~.:dc convencional Jc alta t~.:m;hl
alternada inteiramente contra-indicada pelas pt:rd~ls 1.:1
baixo consumo para grand~.:s distúndas da~ punta~ :~t~ a
fonte geradnra do sistema. Qumto- Porto Itaqui nlio ol'c·
r~.:c~.: condh.;õc~ et ~.:.xigirú construções todas nu\'~IS crn ponta
nwdeira a sete quilómetros de Itaqui além dn qui! ~lia
excepcional aptidão para grant:lciros ... 350.000 TWD pt:r·
Ut.:u impnrtún~h1 pt.:la d1h·ida hoje ~olo~ada na"' vanlitpcn~
opcradonais de cmharcaçiies desse pnrtt: pela in~cguran,,l
que elas reprl!-'entam o que retorna ilil imp~rio dn padr:tn
rnú.xinw de I~0.000 T\\' J) cujo cu~ to llpcradun;ll ~ ht:m
pnhimu do (iraneh.:irLJ opcrúvd cm \'ila do CPtlllc de 7!1
llll 100 mil TWD. Quinto- O prohlcm<l dt: t:~gotarnw~ 11,
IHl"'~a:-. rc~~..:r\'US de rninêrins de fcrru du C~..:ntfll Suln;"tLl ju~·
til'iL·a 11 ;JL,'Ddanu.:nto cm colucar LllllrH~ ;t dbpo"'i~·;hl de cm e·
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dia to pma serem esgotadas, antes sim, exigem rt:lle;do ante
o púnico à vista; não scriu mais justo oft:rc:cer cada vct
menos dt: minério bruto c cada wz mais mini:rio rcfin<~do
para dur, esta sim, a real dimensão de nossas riquezas na
Balança Exportadora; não será a atua\ condução do projeto uma solução p<.tr:.J os microproblt:mas du mincrudora
CVRD ao invós dos macroproblcmas do Brasil. Sexto Porque não se integra o gás do carvão vegetal jú detectado,
faltando dimensionar existente logo a st:guir Cawjás para
reduzir o minério cm "GUZA", só isso elevaria seu preço
de USS \6,00 para USS \60,00 por tonelada com mercado
disponível c com nossas riquezus vulorizadas. Nilo é justo
pt:nsar cm uma st:gunda fase com a energia de Tucuruí
transformando a "GUZA" cm metal. tecnologia hoje considerada cm tt:rmos de custos no mesmo pata mm que o da
convencional de altos fornos. E com os recursos cntão gerados viabilizariam até uma ferrovia para resolver os probkmas de escoamento de produção do vizinho estado do
Maranhão qut: na via cativa da CVRD não tt:rrio vez como
não tem nas outras similares operadas cm outras rc:giàt::s
nas mesmas condições.
Cordialmente renovamos nossa adimiraçilo t: consideração ao ilustre patrício.- Otavio Pires, Pn:sidente Sindicato Construção Civil do Pará"
Leio apenas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esses dois documentos, mostrando como precisam de estudos prob\cmas desta natureza.
Agora, passarei a ler aquilo que colhemos, recentemente, sob o título "Estudos Secretos Geram Grandes Equívocos e Situações Desastrosas". Refere-se ao trabalho, it precipitação, ao açodamcnto, na
construção de uma estrada de ferro de cerca de 900km no mínimo,
de Itaqui ati: às Pontas de Carajás, correndo J50km sobre terreno da
pior espécie, inclusive lamaçais, e cerca de 70km subindo serras.

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

O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- Com muito
prazer.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE) - O assunto que V. Ex•
traz à apreciação da Casa, ncsta tarde, tem sido aqui, já algumas
vezes, anorado. Na verdade, i: doquc\as obras que são decididas pelo
Governo Federal, não diria a exigir mais estudos, porque i: possívd
que sobre o empreendimento tenha decorrido horas c horas, talvez
semanas, mcses c anos de estudns, mas o que me parecc assirn mais
vulnerável, nesta iniciativa governamental, terá sido a falta de um
amplo debate nacional em torno do assunto. Órgãos técnicos vários,
pessous altamente categorizadas no assunto, têm trazido as suas discord:incias, mas o posicionamento do Governo tem sido um só, o
de inncxibilidade, o de indiferença, muitas vezos procurando vender ii
Nação a imagem do fato consumudo. Está distorção de se governar
o País deste jeito tem levado jú a enormes fracassos, para nilo falar
cm termos de prt:juízos de ordem financeira e econõmica, Portanto,
esse problema da estrada de ferro de ltaqui ali: Carajús i: daquc\es
qut: se incluem t:ntrc aquela sérit: de obrus que nos parcccm fdtas de
afngadilho, mesmo que precedidas de estudos acurudos por parte do
Executivo. O Executivo precisa convcn~er·st: de qut: a Nução nt10 ~o
Executivo, não é apenas o conjunto de seus técnicos, porque: quando
a obru tc:m o vulto c a dimensão desta, ora em debate, evidentemente
'JU!! ~~ N:1çilo precisu ser ouvidn c, em cspccinl, os técnicos, us autoridades na matéria. Congratulo-me com V. Ex• pelo seu pronunciamento, cspen111do que:, desta vez, se possa, quem subc, scnsibiliz;u
um Governo trio insensível reclamos desta nuturczu.
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA - PA) - Nobre Senador, agradeço o U['Htrte de V. Ex• Basta ver n título de um desses
trabalho~: "E~tudos 5ccrctos geram cqu[vocos c ~itunçõcs dcsustro-
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sas". E esse trabalho a que: estou mc rt:fcrindo observou, como primeiro equivoco, o que: ele denominou as estivas hidroviárias: como
segundo, o problema de portos c, como terceiro, o de investimentos
t: prazos. Enfim, é um estudo detalhado para que se evite, rt:almcntc,
os açodamcntos que não silo bons para o País, nt:m para as nossas
grandes regiões brasileiras, e nós temos, como exemplo, obrus quc es·
tão, aí paradas, prejudicando a Nação, prejudicando a t:conomia nacional, tão enfraquecida.

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- A Ferrovia do Aço i: um
dos c.~emplos. Está ai: era a grande obra do século c que seria de mil
dias c, na verdade, deu com os burros n'água.
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- V. Ex• vcritica que se trata apenas de uma ferrovia de 400 quilômetros. Agora
cogitamos de uma de 900 quilômetros. Não sou ~ontra a construção
dt:ssa ferrovia, qut: :.uravt:ssará uma região vazia do Brasil que precisamos dominar, mas que o seja no momento oportuno c com recursos bt:m definidos. Essa obra, pt:lo que sabemo~. estú quase que sob
os ouidados dos tócnicos da Companhia Valo do Rio Doce, que jit
foram influenciados pela United Steel, e só conhcct:m fer'rovias t:
nada mais- isto, dizem engenheiros brasileiros dos mais ilustre:;,
como vimos no meu último pronunciamento.
Um grande Engenheiro brasileiro, um estudioso, o Sr. Tupy
Cocri:a Porto, enviou-me um trabalho, em que diz sobre a urgente
necessidade da revisão do Projeto Carajás e da necessidade de um
projeto integrado. Diz ele, num trecho desse trabalho:
A questüo se projeta de maneira bem mais ampla, cn·
volvendo aspcctos g~:oeconõmicos e geopolíticos, dt: repercussão nacional e inte;:rnacional, a partir do desenvolvimento c integração da Amazônia e da posição do Brasil no mercado mundial de energia e matérias-primas, transportes e
Joca\izaçüo industrial.

t. um estudo profundo e longo, nobre Senador Marcos Freire.
Não creio, sendo cu um modesto industrial, um pequeno advogado
de aldeia, economista dos primeiros tempos, quando as coisas eram
lentas, que eu tenha lido, e que esses homens da CVRD não tenham
conhecimento desses fatos.
A Comissão de Valorização da Amazônia da Câmara dos
Deputados promoveu um simpósio. Aqui está, em projeto, o resulta·
do na minha mão:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
A Comissiio da Amazônia, por intermédio da Presidência da Câmara dos Deputados, formula ao Excc\entissimo
Senhor Emílio Garrastazu Mi:dici, DD Presidente da República o seguinte apelo:
I) Determinar que seja ouvido o Conselho Delibera ti·
vo da Superintendência do Desenvolvimento da Amuzõnia
sobre:
a- Localização do porto de escoamento para minoria
de ferro oriundo da Serra dos Carajâs.
b- Meio de transporte mais adequado entre a jazida c
o porto graneleiro.
c Rcpt:rcussão prcvisivd da decisão no
desenvolvimento, segurança e integração da Amazônia.
2) Determinar que sejam remetidos aos integrantcs
daquele Consc\ho todos os elementos disponivcis sobre o
assunto existentes nos órgãos federais.
3) Determinar que sejam sustados quuisquer a tos que
importem em opçUo entre as ;1itcrnativas suscitudas antes
da decisão nnul do Governo.
Enfim, ludo solicitou a Comissão.
Prm;urci, nesta semann, saber o que ocorreu. Nadu. Foi um
apelo ao vento.
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Meu tempo é pouco c não quero alongar-me. Levarei outra vez
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- Muito obrigaao Ministro dos Transportes, ao Ministro das Minas c Energia, que do, Sr. Presidente:, c os aproveitarei com carinho.
sei ambos interessados, na construção da hidroviu, aproveitando os
Enquanto todos pedem os estudos, se anuncia que a Vale do
recursos da hidrdétric;J, c ao Presidente João Baptista Figueiredo,
Rio Doce, que não dispõe de recursos, inicia de qualquer maneira a
este registro.
estrada de ferro, para sem dúvida nenhuma paralisar por falta de
Passo a dar conhecimento à Casa de outros detalhes que colhi c
recursos, porque ela não tem recursos suficientes pura essa obra.
de divulgação da CVRD. Diz apenas isto: esgotamento das reservas
Não existem recursos orçamentários. De outra parte, estão faltando
de minério de ferro leva a Vale a acelerar Cara.iás. Mas acelerar
recursos para as eclusas de Tucurui, para transformar o rio navegácomo? Para transportar numa estrada de bitola estreita'? Para
vel, que recebe apelos do Governador de Goiás, do meu Estado, o
transportar numa estrada de 900 km, que não sei quando terminará?
Pará, e que vai servir Mato Grosso, Maranhão, todo o vale do
Por que não se preocupar com uma hidrovia que está na boca da serTocantins c do Araguaia.
ra, com projetas, prontos que vou mostrar dentro de pouco, hidraSobre as eclusas, líamos, há pouco tempo, nos jornais do Brasil,
via que pronta, custará 1/4 do que custaria uma ferrovia? E, ainda
de extensão bem menos. Então, não há da parte da Companhia Vale escrito por Arnaldo Neskier, um estudioso deste assunto, no artigo
do Rio Doce essa preocupação, Não quero dizer, mas caminhamos "Tucuruí e as Eclusas", Declarava aquilo que eu disse há pouco, e
aqui ficará e farei constar do meu depoimento, que, apenas um
para dúvidas, e as críticas que se somam.
entendimento entre a Vale, o Ministério das Minas e Energ:l, a
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Permite V, Ex• um apar- ELETROBRÃS, Ministério do Transporte, surgiram os recursos
para que se construam as eclusas.
te?
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- Ouço V. Ex•
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Desculpe-me interrompelo novamente,
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- E: uma honra
e agradeço a V, Ex•
O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Talvez coubesse uma
palavra de quem é da Região, como o é V. Ex•, esclarecedora, em
torno desse momentoso assunto. Quando se levantam críticas,
anteriormente já reitas, mas não levadas na devida conta, assuntos
oficiais muitas vezes alegam que a obra já está em tal estágio de cfetivaçào que se torna inviável qualquer reestudo, qualquer reexame do
assunto. V. Ex•, como representante da Região, tem intimamente
tratado desse assunto com profundo conhecimento, e talvez pudesse
esclarecer à Casa se realmente o estágio das obras, das operações em
curso não permitem que o Governo reexamine, reestude uma nova
solução para o empreendimento em foco.
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA - PA) - Nobre
Senador, i: de periódicos do Brasil de março - este que tenho cm
mãos é de 18 de março e passo à Taquigrafia para que faça parte
integrante deste meu pronunciamento - a seguinte noticia, saida
diretamente da responsável por esse açodamento de obra, que é a
Companhia Vale do Rio Doce. Uma das notícias diz, e toda Nação
leu:
Brasília- Os investimentos previstos para a viabilização do Projeto Carajás, - sinal de que o projeto até essa
época não era viável - de 3,8 bilhões de dólares rorarn
reduzidos para 2 bilhiles de dólares - e posteriormente
pura I bilhão e 800 milhões.
Quem inrormou isso roi a Amazônia Mineração SJA, subsidiúria da Vale do Rio Doce, que trata do Projeto Carajás, através do
seu Diretor Vicente Fialho.
Ora, como verificamos, ainda no início deste uno, jít dentro do
utual Governo, que tem pouco mais de um mês, se ralava em viabilizar o projeto, reduzindo-o para I,8 bilhão de dólares, que pensamos
ser hoje pouco, mus que silo 50 bilhões do cruzeiros- que é muito
mais do que muitos orçamentos de Estados do Nordeste sommlos
com os da Rc:giUo Amuzônica -, somente pura um projeto que, a
esta altura, em março deste uno, ainda era considerado inviúvcl. t: 11
resposta que dou a V. Ex•, nobre Senador Marcos Freire.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana. Fazendo soar u campainha.)- Nobre Senador, lembro a V. Ex• que tem cinco minutos
para terminar o seu discurso,

Sobre hidrovia, Sr. Presidente, existem estudos. Aqui estú um
de seis volumes: "Vias Navegáveis do Interior do Brasil", trabalho
este carissimo, pago pelo Ministério dos Transportes, pela
PORTO BRÁS -que domina o Departamento de Vias Navegáveis
do Brasil. Esse trabalho foi feito por um consórcio franco-brasileiro
- SGTELASA, que estudou as eclusas, a transformação do rio em
hidrovia.
Resta o qui:, Sr. Presidente? Resta apenas o interesse, aquele
interesse que se faz necessário para que não se cometam erros e para
que se não prejudique uma obra da extensão do projeto integrado
que merece o Rio Tocantins.
Ainda, Sr. Presidente, antes de concluir: há pouco, o ilustre
Governador do Estado do Maranhão, quando da última reuniüo da
SUDAM. no meu Estado, o meu ex-colega Governador João Custe·
lo, pelo qual eu tenho a maior estima, fazia esta declaração que foi
contestada por companheiros meus da Câmara dos Deputados, que
dizia que a obra da ferrovia era definitiva e irreversível. Não
contestamos, que se raça a ferrovia! Mas, por favor, que não se
cometam erros de se iniciar uma obra para deixá-la paralisada; que
não se façam obras com adoçamento; que não se somem erros. Falo
com a coragem de um homem que pertence à área do Governo,
defendo causa justa e legítima, defendo os interesses do nosso País c
da nossa Região; evitemos um açodamc:nto inteiramente desm:ccssário.
Sr. Presidente - não posso me alongar mas voltarei a este
assunto que vem sendo tremendamente debatido - engenheiros
voltam-se para compor a Comissão de Inquérito que se formou no
Senado, para a defesa das nossas norestas, em ofício cuja cópia me
foi entregue pelo Presidente da Comissão.
E ainda, pura concluir, Sr. Presidente, não se diga que nito
temos estudado o procurado alertar, cm todos os períodos, cm todas
as épocas, as nossas autoridades. Lembro ainda no Governo passado, quando encontrando certa resistência de alguns ministérios
apelúvumos para o hoje L!der du Maioria, o nosso nobre, c brilhante
e '"timudo companheiro Senador Jurbus Passarinho, c S. Ex• pediu
uma audiência pura a bancada do Parú. Chegumos aos Ministros,
expomos o assunto com toda u rranqucza; mostramos os erros que
poderiam ocorrer; pedimos o reestudo; c sentimos que tudo licou
paralisado para se reestudar. E ugoru, Sr. Presidente, quer se
transrormur tudo ern ohru sobre u qunl niio se discuta, du <.JULd não
se tome conhecimento c ni\o se explique u suu ruzào de ser. Mas, exigirei, Sr. Presidente, porque niio consentirei que se rrossiga uma
obra sem os esclarecimentos a que temos o direito, rorqw: aqui
representamos uma parcc\u grande da nossa rcgii'lo c representamos
o nosso Pais. (Palmas.)

Abril ele 1971}

DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçliu li J

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. GA·
BRIEL HERMES EM SEU DISCURSO:
O Liberal

CARA! ÁS: CORTES NO PROJETO
PARA AGILIZAR SUA EXPLORAÇÃO
BRASIUA - Os investimentos previstos paru a viabilização
do Projeto Carajás, de 3,8 bilhões de dólares foram reduzidos para
2 bilhões de dólares informou ontem o futuro Vice-Presidente
Executivo da Amazónia Mineração S( A, subsidiária do Vale do Rio
Doce para o Projeto Carajás, Sr. Vicente Fialho. Segundo ele, a redução nos investimentos com o corte de algumas partes do Projeto
não indispensáveis para a primeira fase permitirá o início da lavra a
exportação minério de ferro em Carajás em 1982/83.
O Sr. Vicente Fialho, afirmou também que a opção ferroviária
para o escoamento do minério até o porto marítimo de embarque,

cm ltaqui, Maranhão, i: definitiva e os primeiros 80 quilómetros de
linhu férrea estarão concluídos até o linal deste ano, com outros
200 quilómetros previstos para serem lançados durante o próximo
ano de maneira que ati: fins de 1982, todos os 800 quilómetros de
extensão da ferrovia estejam concluidos. Os investimentos para este

ano são de I bilhão. Revelou, porém, que a Vale do Rio Doce, está
revendo sua decisão de implantar o transporte ferroviário entre Carajás e ltaqui em locomotivas Diesel- eli:tricas, na primeira fase do
Projeto. "Existe grande possibilidade de que venhamos a começar a
operação da ferrovia com locomotivas eli:tricas desde o inicio, de·
pendendo de um estudo que está sendo feito para terminar a oferta
de energia clétrica c as dificuldades de interligação da Ferroviária ao
Sistema Eli:trico Regional, explicou.
O Sr. Vicente Fialho explicou que o grande interesse na Vale
do Rio Doce pelo minério de ferro de Carajás é que ele ocorro com
uma concentraçllo de óxido ferroso muito mais alta que a maioria
dos minérios de Minas Gerais. "f: verdade que Minas ainda tem
mais ferro que Carajás - cerca de 40 bilhões de toneladas. Mas,
destes, apenas, 3 bilhões são minérios de boa qualidade, enquanto
que em Carajás temos 18 bilhões de toneladas de minérios de primeira, que praticamente não exige nenhum beneliciaO'eoto para sua exportação. Basta fazer uma britagem primária, na boca da mina e depois uma segunda no porto de embarque e pronto".
Ele garantiu que a Vale do Rio Doce não voltará a "coitar sócios c:ntrangeiros na Amazônia Mineração. Hú dois unos, a United
Estales Steel retirou-se da sociedade do projeto, onde tinha 40 por
cento dos 100 milhões de dólares do capital social da Amazônia Mineração. Logo após a saída da U.S. Stell, o então Ministro das Mi·
nas c Energia, Sr. Shigeaki Ueki, e então Presidente d" Vale, Sr.
Fernando Roquete Reis, empreendendo uma longa viagem ü
Europa. onde contrutaram as emprcsus estatais britãnicus, British
Stec.:l Corporation, L' Austraicun, Vocst-Aipinc, c várias companhias
siderúrgicas alemães, cspanholns e itu\ianas, U rrocura de novos
sócios para o Projeto Camjús, mas st:m obter êxito.
O Vicc-Prcsidcntc Executivo da Amazônia Mineração, disse
que: a Vale tomou a decisão de ret:esculonar os investimentos prcvis·
tos para o Projeto, cortando U primeira fase, justamente para leválo, adiante sem depender de outros sócios. "Admito, entretanto, que
é bem provúvcl que u companhia seja obrigada a tomar grandes c.:m·
prí:stimos internos pura fazer face 4\s t:xigêncius financeiras do projeto dentro desse cronogrumn de colocá-lo em operação em 198Zf8J,
que era o conograma original, mesmo antes du saídu da U.S. Stecd,
disse.
O Sr. Vicente Fialho disse que sem dúvidas m·nhuma, a opçf1o
da hidrovin (Rio Tocantins), pllra escoamento do minério de ferro
de Carajús até o mar, onde ser{L embarcado para exportuçào, era a
mais bamta, rorque n l-lidrclêtrica de Tucurui, que tornaru todo
aquele trecho do rio navegúvcl, dispondo indusive de eclusas, lil~arú

QuMrha-rdrM 25

1119

pronta em tempo hábil (1982) de coincidir com a entrada cm operação de Carajás.
O problema, entretanto, segundo, explicou, é quem em Belém,
o pior do porto para embarque do minério não poderia ser construi·
do junto a praia, havendo necessidade de instalá-lo 12 quilómetros
mar a dentro. "Da Ilha do Guará, onde ficaria a estação de transbordo, até o pier, 12 quilõmctros mar a dentro o minério deveria ser
transportado por uma correia transportador~~. Entretanto, cm todo
o mundo, a maior correia desse tipo está na Tasmânia (Austrália),
com I quilómetro c 800 metros de extensão. Além de caro, seria ar·
riscado construir uma correia transportadora com 12 quilômetros de
extensão, por isso a alternativa da hidrovia foi abandonada em bene·
fício da ferrovia".
Ek acredita que pronta a infra-estrutura para extraçãa, escoumenlo c exportação do minério de ferro, a exploração dos outros mi·
nérios que ocorrem na Serra dos Carajás, como o zinco, o cobre, o
mangant:s c o ouro será viabilizada ... Só em manganés são 60 mi·
lhões de toneladas. Os outros são mt:nos, mas suas extração será viável uma vez pronta a infra .. estrutura por conta do minério d~ ferro
aftrmou.
TUCURUIEASECLUSAS
Tucurui de hoje, ofereceu-me o mesmo impacto do Tucurui de
dois anos atrãs, quando o visitei pela primeira vez, para ver uma
parte do leito do rio Tocantins jâ ressecado e apto a receber as
primeiras obras de escavação de onde surgirão, ainda neste ano, a~
ciclópicas muralhas de ferro c concreto, com 86 metros de altura,
dentro das quais o velho rio vai transforma-se no elemento
propulsor de um desenvolvimento que não nos i: dado avaliar.
1::, de certa forma, dilicil traduzir para o público a impressão
exatt~. que se experimenta à vista de um empreendimento de tão
brutal grandiosidade, onde se conjugam, para levá-lo avante, urna
tecnologia da mais avançada concepção, uma capacidade financeira
representada por um bilhão de cruzeiros que lá võrn sendo gastos
mensalmente, c um fator intelectual que julgávamos, até bem pouco
tempo, fosse um privilégio dos povos arianos c desenvolvidos.
De fato, o que primeiro nos surpreende no turbilhão
metodizado da labuta descomunal de que Tucuruí i: o palco
gigantesco, i: a ausi:ncia absoluta do "gringo" supcr-gcnializado que
há vários séculos foi uma presença constante em todos os nossos
cometimentos, fosse um porto, fosse uma ferrovia, fosse um simples
estudo para pesquisar petróleo, explorar norestas, ou sugerir
soluções para problemas de aprofundamentos lacustres c protcção à
fuana ictiológica. (Ainda agora estamos às voltas com um projeto
ccrebrino encomendado pelo IBDF, a um técnico da FAO, para
uma devastação de risco para a floresta amazônica).
Em nossa curta passagem por Tucurui. não tivemos a dita de
ver, t:m meio àquela multidão que lá se movimenta na construç5o da
imensn represa, nenhum alienígena de olhos azuis c cabelo de milho,
que significasse a nossa passada dcpdend~nciu à h.:cno\ogia
importada. E note·sc que o trabalho que lá se executa, apresenta
sofisticações que faz lembrar algo que estivesse sendo processado
paru n conquista definitiva da lua. Basta dizer-se que a grande
escavação para receber os alicerces da muralha de 86 metros, e que
tem u lnrgura da nossa avt:nidu Presidente Vargns, estú sendo
alimentada com concreto congelado, para evitar que, com o seu
rc:ssecamento no calor ambiente, a massa vcnhu a sofrer lissuras, ou
ruchaduras, inadmissíveis numa obra dessa natureza. Para esse
processo de congelamento da pedra e do cimento, foi implantada
uma Central de Concreto, com os silos de cimento a mais de ~5
metros de altura, acima dos quais estú u fábrica de gelo, de onde a
pedra, jú resfriado c misturada ao cimento, é levada por uma ponte
rolante, toda cm arco, até à escavaçt10 fundamental da barragem.
Dada a grandiosidade du operação c a ex.tens~o da úrea
trahulhada, a murcha dos trabulhos pureceu-mc, (a mim que jú os
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conheço de dois anos atrás) - extremamente lenta, lev:mdo-mc :1
dúvida de sua conclusão nos próximos tri:s anos, principttlmcntc se o
problema das eclusas, para a livre navegação do Tocantins, vier a sr.:r
equacionado, como tudo parece indicar a sua inevitabilidade, desde
que a PORTOBRÁS e as próprias autoridades navais nno poderiw
ser insensíveis a uma questão eminentemente vital para o Brasil Ccn·
trai, como é essa.

Aliás, a propósito dessas eclusas, o engenheiro residente da
ELETRONORTE, Erico Bitencourt, convenceu-me da perfeita
exeqUibilidade delas, a curto prazo, desde que a PORTOBRÃS
repasse o problema para a ELETRONORTE c esta organize o
projeto para a Empresa Camargo Corri:a executar. No seu lúcido
entender, não haverá nenhuma dificuldade técnica para a implanta·
çiio desses sistema, no Tocantins, o qual dependerá, apenas, do
alocamento dos recursos financeiros c de uma pequena alteração no
traçado da barragem, a fim desta acolher as comportas e vúlculas
para a alteração dos níveis da massa líquida que possiblitará o livre
trânsito das embarcações pelas eclusas.
Segundo um desenho a mão livre, que o próprio engenheiro
residente traçou para nós, durante a palestra do almoço, no grande c
modelar restaurante de Tucuruí, a obra em perspectiva poderá
revestir-se de uma singeleza absoluta, que não terá por que
apresentar as carcterísticas críticas da que foi levada a efeito no
Istmo do Panamá, na América Central, onde o terreno montanhoso
e a diferença de níveis dos dois oceanos em confronto, criaram
dificuldades que tiveram de se refletir no tamanho e na maneira de
operar as gigantescas eclusas, feitas, aliás, para dar passagem a gran·
des couraçados e imensos transatlânticos.
Posso assegurar aos meus leitores e, principalmente aos grandes
interessados na permanência da navegação do Tocantins, de
M arabá a Belém, e vice-vcrsa, que a regualrização das águas do
grande rio não terá um efeito meramente contemplativo, mas
assumirá um caráter tão dcsencadeador de atividades, ao longo de
toda a bacia tocantina·araguaia, que a Nação não terá tempo sequer
para cruzar os braços diante da pressão desenvolvimentista que vai
alcançar o Brasil Central ao arrepio das águas que alimentarão as
turbinas de Tucuruí.

Arnaldo Niskier

MT
PORTO BRÁS
Departamento de Vias Nove~áveis
ECLUSAS DE TUCURU!
Hidrovia Tocantins- Aragu aia
JULHO DE 1978
Eclusas na Barragem Hldroclétrica de Tucuruí
I) A ELETRONORTE está construindo no rio Tocantins, cm
Tucuruí, uma barragem para geração de encr~ia hidroelí:tricu pre·
vendo-se a instalação de 4.000 MW em sua primeira etapa.
2) Esta obra inlcrrompcrú a navegnçfio no rio Tocantins, logo ü
montante da cidade de Tucurui (250 km da foz) pela criação de um
desnível de 71,00 metros o qual só poderú ser vencido por meio de
um sistema de eclusas.
3) Deve-se rcssaltur que ;1 navcgaçtw no trecho i1 montante de
Tucurui, até u cidade de Murub:l, embora existente c com rins co·
mcrciais (escoamento de castanhas}, era possível somente cm érocas
de úguus altas c puru pcqucníiS embarcações, cm vista das numerosas
corredciras aí existentes, entre us qunls se destacam as de ltahoca.

(Sl'çlw li)
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4) Apesar das obr::1s de transporsiçào nàn constarem do lcn··rmt
original da barragem, o antigo DNPVN, hoje PORTOBRÃS,.cclc·
brou contrato com a ELETRONORTE cm 8·9·75, no valor uc
CrS 400.000.000,00, para a realização de estudos, projetas c ohras
que garantissem a navcgaçf10 pt!rmancnte entre as cidades de Tucurui c Marabú.
5) A ELETRONORTE, por meio de Termo Aditivo ao Contrato que já mantinha com o Consórcio Themug-Engevix, projctista da
barragem, autorizou-o a dcsenvolvc:r tambí:m os estudos c Projeto
Básico das eclusas.

O desenvolvimento desse Projeto Básico foi dilicultado pela ca·
rí:ncia dos elementos topográficos e geológicos no local da margem
direita do rio, indicado pela ELETRONORTE com único disponível para a construção das eclusas sem interrcrt:ncia com as obras da
usina.
Nessa margem direita, desabitada c coberta pela densa floresta
amazónica, a comparaçiio entre o terreno c a topografia obtida por
meio de uerofotogramctria revelou erros de altitude de ati: 15 me·
tros, invalidando os esquemas dos canais de navegação até então
montados.
Por outro lado, os estudos gcotécnicos e sondagens geológicas
realizados indicaram a inexistência de rochas para as fundações das
eclusas nas profundidades compatíveis com o projeto.
6) Rcce_ntemente,
a ELETRONORTE propôs, e a
PORTO BRAS autorizou (22·5-78), a realização de um estudo de integraçno energia-transporte, anal.isando a possibilidade da construção do canal de navegação e ecl~sas, na margem esquerda, com apro·
veitamento do material de escavaçiio na construção imediata da segunda etapa da barragem.

Esses estudos estão em andamento c já permitiram encontrar
um traçado por essa margem com um mínimo de interferência com a
barragem e com melhores condições de fundação.
7) As eclusas, em número de três, para vencer os 71 metros de
queda, terão as dimensões de 33 X 210 metros, permitindo em águas
mínimas, o acesso de embarcações com 4 metros de calado e mais de
15.000 toneladas de capacidade.
8) O projeto básico conuensado deverá ser concluído ate de·
zembro deste ano c os desenhos e especincações técnicas, necessários
para a concorrt:ncia de construção, deverão ser entregues até março
de 1979.

9) O valor das obras de transposição, compreendendo 3 eclusas
e os camlis de nuvegação, bem como alguns melhoramentos (dcrrocugem, desmatamcnto de faixas c balizamento) no lago, cstú estimado em cerca de 160 milhões de dólares.
Essas obras são de rundamc:ntul import:incin pura a garantia da
continuidade da nuvegaçiio na futura hidrovia Tocuntins-Arae
guaia, com 2.170 km de extensão, que, se implantada, podcrú vir ii
ser, :t curto prazo, o grande corredor de transporte do Pl:m:.l\to Ccn·
trai, servindo aos Estudos de Goiás, Mato Grosso, Parú, parte do
Muranhtto e ainda ao Distrito Federal, constituindo-se cm um fator
Jc viubilil.açiio do desenvolvimento cm larga escala dcs~a Regi rio pce
lu oferta de transporte de baixo custo à sua produção até um porto
flúvio-murltimo (Vila do Conde ou Bclí:m).
As caractcrfsticas c custos de irnplantaçào da Hidrovia Ar:l·
guaia-Tocantins constam do quadro anexo.
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Almir Pinto.
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O Sr. Almlr Pinto (ARENA- CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem rovisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quando da minhu estada no Ceará. fui procurado para participar de uma reunião na Associação dos Professores do Ensino Oficial
do Estado, que me fazia ciência de que tramitava no Congresso
Nacional uma emenda que reduziria a aposentadoria do magistério
para 25 anos de serviço efetivo.
Na verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o meu primeiro
pronunciamento, nesta Casa, foi como que uma induçüo de um trabalho apresentado dias antes, por S. Ex• o Sr. Senador Evclásio
Vieira, da rcpresentaçfoo do Paraná, quando S. Ex• abordava um assunto muito interessante relacionado com a fuga do escolar, e que cu
posteriormente complementava, justificando aquela fuga c :Jcrcsccn·
tando, também, a fuga do professor no meu Estado, que eu bem
conhecia, da rede oficial do Estado, pela má remuneração, atraído
que era pela rede particular.
Em aqui chegando, Sr. Presidente, na verdade, certifiquei-me a
respeito da emenda- não estou sabendo de que partido- c como
professor que fui, no início da minha vida profissional de médico, da
cidade de Maranguapc, num colégio dirigido por irmãs - Nossa
Senhora do Amparo- pude sentir mais ou menos de perto o que é,
na verdade, uma aposentadoria aos 35 anos para um professor.
Entüo, Sr. Presidente, prometi aos meus conterrâneos professores,
que, em aqui chegando, faria um pronunciamento no Senado Federal, pronunciamento este que ficaria para um estudo nüo daquela
emenda, na verdade iria depender de muitos fatores, inclusive do
fator financeiro, do fator económico da própria Naçüo.
Mas, Sr. Presidente, então, escrevi justamente isto, sobre aquela
:nenda:
Fundamentada nos melhores propósitos, pretendem os signatários da proposição, prestar justa e merecida homenagem ao magistério nacional, proporcion~ndo-lhe o pri:mio da aposentadoria, pelo
desempenho dignificante de instruir, educar e bem orientar a juventude brasileira.
Na verdade, Sr. Presidente e Srs.Senadores, professores que süo
e afastados da cátedra por força do mandato popular que exercem,
muitos dos Srs. Senadores e Deputados conhecem perfeitamente
quando estafante, sobretudo responsável, a tarefa que por vocaçüo
abraçaram.
o continuado exercício de tão nobre profissão exige do mestre
uma permanente atualizaçüo de conhecimentos. Para que tal aconteça, impõe-se a necessidade da aquisiçüo de livros que, pelo seu alto
custo, torna-se proibitiva e, por isto mesmo, fora do alcance de muitos, pela má remuneração do professorado primário, secundário- e
por que nüo dizer também -superior, principalmente nas Regiões
Norte e Nordeste do Brasil, onde aos preceptores, sem um faturamento relativamente compensador, não lhes é permitido um
padrão de vida senão modesto; niio permitindo à família, sequer, o
direito de gozar um pouco do conforto que as mais abonadas experimentam, chegando alguns a extrapolarem, um excesso de supérfluo,
prejudicial à própria moralidade dos costumes.
Contido no ümbito restrito de suas frustradas ambições, passa o
professor por uma fase de intranqUilidudc cconômica, c vê-se obrigado u incluir sempre mais uma hora de aala, nu sua carga diúria,
em prejulzo da qualidade dos seus ensinamentos, da sua saúde e da
sua vocação de mestre. Tudo isso fal pura conseguir um sulúrio
condizente com o viver da pessoa huma nu; o que, na verdade, implica em trubulhar 12 horas durante 6 dias, ou sejam 72 horas sem unais. impedindo-o de uma adequada preparaçf10 de cm/a c de Tt•sft•s
melhormente estruturudos, u serem aplicudos aos alunos.
Sr. Presidente c Srs. Senadores:
ê importante recordar, que desde 1946, nilo faltou ao professorado brasileiro o justo respaldo constitucional, par1.1 a sua aposentado riu aos 25 anos de cfetivo exercício no magistério: direito akan-
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çado, graças ao esforço desenvolvido por Ioda uma classe, ao largo mente e conceder aposentadoria, nessas condições, depois de 35
de muitos anos, c que serviu de incentivo para o recrutamento de unos de serviço, talvez 2% ou 3% do funcionalismo público pudesnovos quadros, com reflexos amplamente benéficos, principalcmcn- sem desfrutar daquele prêmio constitucional.
tc para a constante renovação e conseqUente modernização e melho·
Com' a saúde, o mais das vezes abalada pelo desgaste físico a
ria do ensino.
que foram submetidos, graças a um trabalho exaustivo, fruto dos
A Constituição de 1967 retirou do professor o prêmio da deslocamentos constantes aos colégios onde lecionam, quase sem·
aposentadoria aos 25 anos, frustundo a todos que, ao ingressarem na pre, têm tomado o horário de refeição e do repouso reparador.
profissão na vigência da carta de 1946, planejavam suas vidas, com
f:, ainda, importante que atentemos para o número de horas
base naquele incentivo constitucional.
que lecionam- e o fazem- geralmente, em pé; o esforço mental e
O que entendo- Sr. Presidente- é que não se justificam argu- físico acima do recomendável pelas prescrições médico-pedagógicas,
mentos sobre a convivência do prazo de 35 anos para a aposen- tudo isso levando o mestre à uma diminuição da expectativa da vida
tadoria do professor, já que esta profissão se reveste de caracterís- de cada um.
ticas próprias, que a diferencia de um funcionário burocrata, cumpriEm suma, não nos furtaremos, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
dor- apenas- de seu horário normal de trabalho. A este servidor, a reconhecer ser o magistério uma função reservada à pessoas com
não se estendem outras obrigações, tais corno, a de levarem para vigor físico, com juventude c inteligência, para alimentar o ideal, re·
casa deveres e provas para corrcção, ela boraçào de exercícios, sem servando-se para os de mais idade e maior experiência, funções oucont_ar o p~riodo gasto, quando po<Sivel, com a preparaÇão da aula tras que não impliquem em desgaste físico apreciável; isto porque, o
do d.a scgumte.
magistério é a profissão onde mais necessária se faz a renovação dos
quadros, para uma operacionalidade instrutiva satisfatória que ali·
O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Permite-me V. Ex•
mente o intelecto e conduza a juventude a encarar com amor a vida
um aparte?
escolar.
O SR. ALMIR PINTO (ARENA - CE) - Pois não, nobre
Infelizmente, o dispositivo constitucional da Carta de 1967, riSenador Mauro Benevides.
goroso no trato dispensado ao magistério, impede-lhe que tal aconte·
ça.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Nobre Senador Almir
Impede inclusive porque um professor aos 50 anos não tcm
Pinto, desejo levar a V. Ex• minha solidariedade neste instante em mais condição emocional e física para submeter-se a cursos de espeque defende na tribuna do Senado Federal a redução do tempo de
cialização.
aposentadoria para o magistério brasileiro. Recordo que na passada
f: impressionante o número de professores afastados, nessa failegislatura o nobre Senador Benjamim Farah, que hoje integra a xa etária, do serviço público, vitimados por doenças nervosas e caroutra Casa do Congresso Nacional, apresentou proposição nesse díacas, fato que a todos preocupa.
mesmo sentido, mas a mesma não chegou a ser acolhida, porque a
Investir em servidores com alto grau de risco é investimento de
bancada da Maioria entendeu que não se devia proceder àquela alte- viabilidade duvidosa para o Estado.
ração no texto constitucional em vigor. Agora, quando se reabre o
O que surge então? f: mais um fator de constrangimento, no
debate, esperamos que o posicionamento anteriormente adotado pela bancada majoritária nas duas Casas seja reformulada c se conce- esforço da melhoria da qualidade do ensino no País.
da, annal, essa redução pretendida há tanto tempo, desde 1967. pelo
magistério brasileiro. Portanto, meus cumprimentos a V. Ex• e,
sobretudo, a minha solidariedade a essa posição que assume em defe·
sa do professor brasileiro.
O SR. ALMIR PINTO (ARENA -CE)- Agradeço o aparte
de V. Ex•, nobre Senador Mauro Benevides.
Outro fator que- de certo- tornará todos nós adeptos da pretensão do professorado brasileiro:- i: o que diz respeito a faixa etá·
ria média cm que os professores conseguem se aposentar, comparada com a de outros profissionais.
Isso é muito importante e no decorrer do meu despretensioso
discurso irei demonstrar isso.
Senão vejamos: cnouanto un, funcionário público pode iniciar
sua carreira aos 18 anos c encerrá-la aos 53 anos, dificilmente o mesmo poderá acontecer com o professor, que de regra, só ingressa no
magistêrio numa faixa entre 25 e 30 unos, ou seja, depois de submetcr-M! a uma faculdade de ensino superior- e - por vezes, a estll·
gius de especializações, condições necessúrias à sua udmissüo no magistério público.
Sofre, ussim, retardamento o ingresso no magistério c a aposentudoriu, dessa forma, surgirá para o professor apenas quando ele
atingir 60-65 anos, nos moldes assentes du Constituição de 1967,
vigente no Pais.
E mais - Sr. Presidente c Srs. Senadores - com esta idade,
poucos professores - acredito - chegarão a desfrutar o prêmio a
que fazem jús- se levarmos em conta, u média de vida, nus diferentes regiões do País.
Quando apresentei à Assemhléia Legislativa do Estado doCerú, projeta de ~1poscntadoria para o funcionalismo nos 30 anos de
serviço ~:felivo, naquela oportunidade liz um levanunnento du idade
média de vida no Nordeste brasileiro c chegamos justumcntc f1 condusflo que :'lqucla época, a idade mêdia era de 45 anos aproximada-

O Sr. Aderbal Jurema (ARENA - PE) - Permite-me V. Ex•
um aparte?
O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Pois não.
O Sr. Aderbal Jurema (ARENA- PE)- Estou ouvindo com
a maior atenção as considerações de V. Ex•, sobre a profissão do
mestre, do professor. Quero aproveitar a oportunidade para dar
meu testemunho de que o quadro que V. Ex• descreve i: absoluta·
mente verdadeiro. O professor, há 42 anos, como dizia o meu mestre
de História da Civilização, o saudoso Jorge Cahú, tem uma pronssào que não lhe dú pão nem glória, mas, cm verdade, repousa nele,
sem dúvida, tudo que a Nação podo ter de melhor. Jú dizia o velho
Bismarck que quem ganhava as batalhas não eram os seus comandos e sim os professores primários da Alemanha. Aqui no Brasil,
desde a professorinha primária, a professorinha municipal, que
percebe salários irrisórios, até o professor universitário, todos eles
formam, sem dúvida, um exército da cultura, da educaçàll e do
desenvolvimento, por isso V. Ex• tem raziío quando udvoga um
melhor tmlamento para o professor brasileiro, sobretudo, cm face
do trabalho exaustivo a que ele se submete. Dizia Bertrand Russel
que muito mais dificil, muito muis penoso do que um discurso ou
uma outra atividude intelectual era~~ hora de aula de um professor.
O esforço que o professor faz no salão de auditório cativo, e por issll
aumenta mais ainda a sua responsabilidade, é muito maior do que
qualquer outro esforço intclectunl. Esse i: um depoimento de
Bertrand Russel, que trago para o discurso de V. Ex•. numa hora
cm que todos nós, profc~sores ou ni1o, compreendemos que o profc:-.sor é, sem dúvida. a mola mestra do desenvolvimento brasileiro.
O SR. Al.MIR PINTO (ARENA- CE)- Agradeço o aparte
oportuno lle V. Ex• e, currnborando o que acabou de nfirmar, devo
dizer a V. Ex•. que, à c uma feita, nssbtindo a umu reunião de profe~
sores, 1{! cm Forlalcla, num congrc~so do magistério do qual partici-
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pavam professores de outros Estados da Fc:dcraçilo, ouvi de um
proíessor, não sei se da Bahia, uma cxprc~sào que achei por demais
triste, quando de disse que o professor em, nada mais, nada menos,
do que um mendigo intelectualizado, quertndo, com isso, justamen·
te se referir ao pagamento, aos vencimentos que dcs n:ccbiam pela
hora de aula ...
Fui professor secundário, por pouco tempo, lá nu cidade de
Maranguapc.:, ensinando higit:ne c anatomia c pude ver, então, que o
professor é o que mais necessita de se atualízur para poder ter aquele
sinónimo de "lente". Quando se diz para o professor o sinónimo de
lente é porque esta amplia. Assim. o professor tem que estudar para
ampliar os seus conhecimentos c, posteriormente. transmitir aos
seus alunos.

Prossigo, Sr. Presidente:
Na minha manr:ira de ver as coisas, cnumdo que o Senado r c.
dera! precisa dc::bruçur.se no estudo dos pruhlemas cducucionais du
Brasil, procurando, sempre que possível, tomar iniciativas para
corrigir distorções, quando surgem, ao longo do processo cdlll.::acio·
na\ brasileiro.
No momento, dois são os problemas que se apresentam com
maior gravidad~ vistos pelo ângulo do Magistério: o primeiro é o da
renumeração dos professores, cuja solução deverá ser encontradu,
no exercício do diálogo entre os educadores e os empregados, fórmula já consagrado no esforço democratizante do Presidente João
Baptista Figueiredo; o segundo é a conscientização do Parlamento
para com os problemas educacionais, que vez por outra são trazidos
às duas Casas do Congresso, agora, mais uma vez, chamadas a inter·
vir na correção da deficiente condição em que se encontram os
participantes do Magistério público; e procurarem restaurar o direito de aposentadoria da classe aos 25 anos de efetivo serviço, ou seja,
consagrar o dispositivo contido na Constituição de \946.
A oportunidade se nos oferece através da "Proposta de Emenda
à Constituição" n• 4, de \979, no momento aguardando parecer do
relator da matéria, S. Ex• o Deputado Angelina Rosa, integrante da
Comissão Mista, a quem está afetada a proposição em referi:ncia.
Posteriormente virá à apreciação do Congresso Nacional, a
quem caberá decidir a sorte do professorado brasileiro.
O importante é que não nos esqueçamos: "o homem que trabalha é sempre bom", principalmente quando esse trabalho t todo ele
voltado para um fator de toda valia e eterna eficiência: a Educação.
NA verdade, mais uma vez í: abordado neste plenário um assunto ligado intimamente ao professor, sem que nos esqueçamos que já
estiveram presentes aos nossos trabalhos a Escola, o Calégio, as
Class,•s de Ensino, que!, como todos aspiramos, devem ser
modernamente verdadeiras casas de educação, no amplo e c\ovado
alcance de sua exata finalidade.

E tal causa jamais será obtida com um professorado ultrapassado c fatigado pelo excesso de trabalho que ~~ má renumeraçào u isto
o obriga.
Todos sabemos que educar í: proporcionar ao aluno as vanta·
gcns de um ensino completo e eficiente; é precisamente, cnsinâ~lo ;.1
aprender; isto é, aparelha-lo no séntido de sua organização
t:spiritual, - é identificar o homem futuro, na expressão de seus
predicados, fortalecendo-o pela doutrin'l do livro e pela liçfto tio
exemplo.
Incontestavelmente valioso material humano vamos encontrar
no magistério do Brasil, upreciundo·o no seu conjunto: mas,
submetendo~o a uma regionalizaçi\o, iremos nos depurar com
deficiências causadas pclu falta de oportunidade c de meios que
propiciem, aos menos afortunados, a ampliuçtto dos seus
conhcci111entos, pura um desempenho professoral dentro do desejatio.
Por pensar assim é que complemento o meu raciocínio, afirman·
do que o estudo não é, ni\o pode ser simples mirada mecânica relas
púgina!; de urn livro, mas leitura tranqUila, a par du mcdi1uçüo, no
esforço consdcntc de t~omprccndcr (c como comprccnd~~ln com a

mente povoada de incertezas quanto a vida futuru da familia'!) ~~
conservar conhecimentos, de novo udquiridos.
Tais conhecimentos só se obt~m quando se dispõe de rc~ursos
finan~eiros par·J. a aquisição da matéria prima: o Livro!
1:, pois, no contato tranqUilo da "alma profunda dos livros",
que v:.tmos encontrar o alento mental para um cxato descmpcnho do
magistério.
Propiciemos, Srs. Senadores, nos professores brasileiros, uma
vida condigna e uma aposentadoria dignificante, prêmios merecidos,
pelo que muito têm feito em beneficio da mocidade estudiosa do Brasil! (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Senhores Scnadoros,
O Proje:o do Lei do Senado n° 2H, de \970, do Senador Ruy
Carneiro, que cria o Serviço Nacional Obrigatório c Jú 1Jlltra~
providências, encontra~sc com a sua tramitação sobrc~tada desde
1973. facc à aprovaç;io pelo Plenário dos Pareceres n1's J4 l' JS, <.ho.;
Comissões de Constituiçfto c Justiça c dt: Segurança Nucio1w\,

respectivamente,
O sobrcstamcntÓ da matéria fundamcntOU·S!.! cm infurm•u.;lks
encaminhadas uo Senado Federal, em 28 de setembro de \970, pelo
entiio Chefe do Estado Maior das Forças Armadas esclarecendo que
aquele órgão já havia encaminhado ao Executivo Projt:to de Lt:i "no
qual são definidos os "outros encargos", de que trata (l art. 92 t' st•u
parágrafo único da Constituição",
Até a presente data, entretanto, o aludido projeto não foi encaminho do ao Congre"o Nacional.
À vista do prazo decorrido c da íncxístêncíu de norma regimental que regule a hipótese, a Presidência, não havendo objcçiio do
P\enúrio, irá remeter o processo à Comissão de Constituiçiio c Justiça para que se manifeste a respeito da tramitação da matéria, isto é,
se deve a mesma continuar sobrestada ou prosseguir em seu curso
normal. (Pausa.)
Como não houve objeçào do Plenário, a Presidência irá
encaminhar o projeto ao exame da Comissiio de Constituiçüo c Justi·
ça.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Sobre a mesa, Projeto
do Lei que será lido pelo Sr. I•·Secretário.
E lido o st•guinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 78, DE 1979
Estende, sem limite de idade, os bcneficio!J dat Previdên~
ela Social a todos os que exerciam a atividnde de empregado
doméstico nn datn tia puhlica~iio da Lei o? 5.H59, do
11-12-72.
O Congresso Nacionul dccretu:

Art. J9 t\cresccntc·sc ao an. 4\' da Lcí n" 5.HSIJ. de li de
dezembro de \972, que dispõe sobro a prolissêto de empregado
doméstico, e dá outra~ providências, o seguinte:
"Parágrafo único. Respeitada a situação dos cmprc·
gados domésticos que, na data desta lei, sutisfuçam as
condições estabelecidas no art. \9, aplica-sc i.IOS que pas·
sarem a ser, posteriormente, empregados domésticos, a!\
normas a que se refere o art. 4'>', do Dccn::to·lci n11 7\0, de
2~ de julho de 1969."
Art. 2Y Esta lei cntrarú cm vigor na dnta de sua publicação,
revogadus as dispu~ições cm contrário.
Justifica~aio

Determinou a Lei nY 5.H59, de li de dct.cmhro de 1972, que os
cmprcgadns domésth.:ns passaram a ser considerados scgurmlos uhri-
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gatórios da Previdência Social, sem estabelecer
idade, nestes precisos termos:

qual~uer

limite de

"Lei n• 5.859, de li de dezembro de 1972
Art. I• Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de natureza contínua e de
finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito
residencial destas, aplica-se o disposto nesta lei.
Art. 4• Aos empregados domésticos são assegurados
os benefícios e serviços du Lei Orgânica da Providência Social, na qualidade de segurados obrigatórios.
Arl. 7• Esta lei será regulamentada no prazo do 90
(nooonta) dias, vigorando 30 (trinta) dias após a publicação
do seu regulamento.
A lei é clara e não suscita dúvida quanto à sua abrangência. A
partir de sua entrada em vigor, ou seja, a contar de trinta dias após a
expedição do respectivo regulamento, o empregado doméstico, assim definido como o ••que presta servicos de natureza contínua c de
finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial
destas" (art. I'), passou a ler direito aos "beneficias o serviços da
Lei Orgânica da Previdência Social, na qualidade do segurados
obrigatórios" (art. 2•), sem qualquer restrição.
Instituiu, entretanto, o regulamento aprovado pelo Decreto
n• 71.885, de 9 de março de 1973, publicado no Diário Oficial de 9
do março de 1973, o seguinte critério:
"Art. 7• Filiam-se à Previdência Social, como
segurados obrigatórios, os que trabalham como empregados domésticos no território nacional, nu forma do
disposto na alínea I do artigo 3• deste Regulamento.
Art. 8• O limite do 60 anos para filiação à Providência Social, previsto na art. 4•, do Decreto-lei n• 719, do 28
de julho de 1969, não se aplica ao empregado doméstico
que:
I - inscrito como segurado facultativo para todos os
efeitos, nessa qualidade já vinha contribuindo na forma da
legislação anterior.
II -já sendo segurado obrigatório, tenha adquirido
ou venha a adquirir a condição de empregado doméstico
após se desligar do emprego ou atividade de que decorria
aquela situação."
Vejamos, entretanto, a redução do art. 49 do Decreto-lei
n• 710, de 28 de julho de 1969, ou seja:
"Art. 4• Após completar 60 unos de idade, quem se
filiar ao sistema geral da Previdência Social somente farú
jus ao pecúlio de que trata o§ 3• do art. 5' da Lei n• 3,g07,
de 26 de agosto de 1960, com a redução que lhe deu o Decreto-lei n' 66, de 21 do novembro do 1966,
Parágrafo único. As contribuições do segurado pelo
exercício de outro emprego ou atividade que venha a iniciar
apôs completar 60 anos de idade não sertto computadas
para efeito do salário-de-beneficio, e somente durão direito
à percepção do pecúlio de que trata este artigo."
Em primeiro lugar, segundo tnl dispositivo, ningucm que exerça
atividade abrungida pela Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei
Orgünicu dn Previdência Social) pode ser excluído, Todos, neces·
suriamcnte, são liliados pelo fulo de serem segurados obrigatórios,
ainda que divididos cm duas c:lt!:gorias nitidamente dclinidas, a suher:
Filiados •I Previdência Soei ui
u) scgurmlos que se iniciem cm ativiUadc ahran~idu
p!.!la Ld Or~única da Prcvid~nL·ia Sllcial. antes de complt.:·
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tarem 60 anos de idade: terão direito a todos os benefícios c
scrvicos.
b) segurados que se iniciem cm atividade abrangida
pela Lei Orgânica da Previdência Social, após torem completado 60 anos de idade: terão direito somente ao pecúlio.
Niio há discrepância sobre a mati:ria entre os comentaristas da
Lei Orgânica da Previdência Social, como veremos:

I - "Denomina-se filiação u inclusão do segurado no
regime da Previdência Social, em razão do ingresso cm
emprego ou do exercício de atividade compreendida no respectivo âmbito".
(A Previdência Social Brasileira e Sua Nova Lei Organica- Moacyr Veloso Cardoso de Oliveira- Distribuidora Record Editora- Rio- 1961 -pág. 38).
II- ••No instante mesmo em que a .pessoa exercer
atividade que a torne segurada obrigatória da Previdência
Social, conforme determina o art. 59, estará automati·
camente filiada ao INPS. Como tal, desde logo, faz jus às
prestações que não dependem de prazo de carência, bem assim à contagem de tempo pura todos os efeitos previdenciários.
Todavia, a filiação, por si só, ê insuficiente. Para se
habilitarem à percepção das prestações é, ainda, indispensavel, aos segurados o dependentes inscreverem-se ao lN PS.
Ao segurado cabo promover sua própria inscrição o a
de seus dependentes", (Providência Social- Afonso César
-Edições Trabalhistas Sf A- Rio- 1975, pag, 28).
- .. Na Previdência Social brasileira, a exigência de ins·
crição prévia dos segurados e de seus dependentes constitui
o que podemos considerar um princípio tradicional.
A Lei Orgânica manteve essa orientação.
Não se confundem a filiação do segurado e sua inscrição no Instituto.
São dois atos distintos e sucessivos.
A filiação é automática, Dá-se, simultaneamente, com
o início da prestação de serviços, sempre que for obrigatória. Assim, o empregado admitido por certo empregador,
quando começa a realizar o trabalho contratado,
automaticamente se torna segurado do Instituto.
Tudo se passa, de modo mecânico, no plano invisível
da relação jurídica que se estabelece entro o Instituto, o
empregador e o empregado.
A inscrição é: alo posterior e depende da iniciativa da
parte. E: ostensivo e visível",
(Comentários à Lei Orgânica da Previdência Social Mozart Victor Russomano- José Konfino Editor- Rio
- 1967, 2• Edição- I• volume, páginas 127 e 128).
IV- "A atividude da empresa i: que determina a filiação do segurado à instituição. Se a mudança de emprego
determinar a passagem do um segurado de llm Instituto
puru outro, ficam assegurados os direitos já adquiridos
independentemente da transferência de contribuições.
"As disposições legais, como vimos, determinam a
filiacào dos beneficiários, ao sistema da Previdência Social.
Toduvia, além dessa sujeição automática, licam as pcssous
abrangidas, obrigadas a promover a sua "inscrição" na
instituicão a que se subordim1m, isto é. a apresentarem os
documentos que atestem devidamente as suas qualificações
pessouis, a saber: nome, liliaçào, estado civil, etc., paru os
competentes registras."
(Compêndio de Seguro Social- Armando de Oliveira
Assis- Fundação Getlllio Vurgas- Rio- 1963- púgs.
173 e 174).
V- "A inclusão no rc~irne previtlenciúrio dcCllfrc Ja
"qualidade de sc~urado" da pcsslla ahwn~ida.
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Assim é a qualidade pessoal (empregado, trabalhador temores''. como declarou cm "aviso" divulgado a 25 de julho de
autónomo, etc) que determina automaticamente a filiação c 1976, pela imprensa de todo o País, esclareceu o FUN RURAL:
não as contribuições, que são uma decorrência da filiação,
" ... aqueles que já eram empregadores rurais em 6 de
como se vi: do arl. 8•:
novembro de 1975 estüo amparados pelo sistema
"A filiação ao regime obriga ao pagamento das
previdenciário e assistencial rural instituído pela referida
contribuições previstas neste Regulamento durante todo o
lei, mesmo na hipótese de terem atingido a idade de 60 anos
praw de exercício do emprego ou da atividade."
antes de I' de janeiro de 1976."
Portanto, se houver filiação (por exemplo, mantido o
segurado no emprego) mas não houver contribuiçüo (por
Tal procedimento do legislador e do aplicador da Lr.i,
exemplo, o empregador não efetivar os recolhimentos), retomando tradiçüo só quebrada no campo da Previdência Social
ficam separados os dois direitos: o do segurado, às presta· em relação aos empregados domésticos, reforça, sobremodo, a
ções e o do INPS, de cobrar as contribuições".
conveniência e a oportunidade do presente projeto que torna
(Direito Previdenciário - Sully Alves de Souza, explícito, como se impõe, o que já era, sem dúvida, implícito na Lei
Edições LTr- Süo Paulo- 1976- pág. 94).
n• 5.859, de II de dezembro de 1972, como, exaustivamente, o
demonstramos.
!';evidente, portanto, que quando o regulamento em causa cria
Não se trata, obviamente, de criar, majorar ou estender bencfí·
categoria de Filiados e Nüo Filiados, desborda dos limites que lhe cio previdenciário, nos termos do parágrafo único do art. 165 do
traçou a lei.
texto constitucional. O de que se cuida i: de evitar restriçüo de
direito, incompatível com texto legal alterado, a tradiçüo c a
Todos os que exercem atividade abrangida pela Lei Orgânica da doutrina c, afinal assegurar aos que já vinham exercendo, como
Previdência Social são segurados obrigatórios do INPS e a ele empregados domésticos durante alguns ou muitos anos, a protcçüo
filiados automaticamente e, a partir da Lei n• 5.859, de 1972, entre previdenciária que nüo lhes pode, legitimamente, ser negada.
eles estüo incluídos os empregados domésticos, ainda que, como os
Sala das Sessões, 24 de abril de 1979.- Franco Montoro.
demais, divididos nas duas categorias anteriormente indicadas.
Outra questão existe, da maior relevância, e que não mereceu
expressa dcfiniçüo legal, o que ensejou a interpretação restritiva que
deu à matéria o regulamento em causa (Decreto n• 71.885, de 9 de
março de 1973), como veremos.

Referimo-nos ao critério para filiação em uma ou outra
categoria de segurados obrigatórios, relativamente aos domésticos,
em funçüo da idade.
Como vimos só os que, na forma do Decreto-lei n• 71 O, de
1969, ingressaram no regime da Lei Orgânica da Previdência Social,
cm decorrência de exercício de ati vida de que determinou sua filiaçüo
após terem completado 60 anos de idade, perderam o direito aos
bcnclicios prcvidenciãrios fazendo jus tüo-somente ao pecúlio.
Desse modo, aos que já exerciam sua atividade profissional antes de
terem completado 60 anos de idade nüo se podia negar a plenitude
dos direitos prcvidcnciários.
Sempre foi assim, invariavelmente, antes e depois da Lei
n• 5.859, de 1972, que considerou os empregados domésticos segurados obrigatórios da Previdência Social.
Todavia, em toda a legislaçüo previdenciária, como a única
exceçüo untes mencionada, houve sempre disposição expressa a
respeito, como se vi: por exemplo, dos seguintes dispositivos da Lei
n• 6.260, de 6 de novembro de 1975, que instituiu "beneficias de
Previdência Social em favor dos empregadores rurais e seus
dependentes".
"Arl. I• Süo instituídos em favor dos empregadores
rurais e seus dependentes os henelicios de Previdência e
Assistência Social, na forma estabelecida nesta Lei.

................................................
"Art. 3• Respeitada a situaçiio dos empregadores
rurais que, na data desta lei, satisfaçam as condições
estabelecidas no§ )I\ não serão admitidos em seu regime os
maiores de 60 anos que, após u sua vigência, se tornarem
empregadores rurais por compra ou arrendumento."
Em cumprimento a essa legislaçf1o c mesmo upús a promulga·
do respectivo n:gulamento, aprovado pelo Decn:to n\' 77.5 1·1.
de 29 de abril de 1976, c "a lim de llcsfazer dúvitlas c dissipar
çt1o

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação
Social e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O projeto lido será
publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. I•·Secretário.
E lido o seguinte
OFJGB/027/79
20 de abril de 1979
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Ex• que o Exm• Sr. Ministro
do Interior, antecipando à formulação oliciul desta Comissão,
determinou aos órgüos SUDAM e SUDENE no sentido de que, em
todas as reuniões do Conselho Deliberativo daquelas Instituições,
seja dirigido convite a esta Presidência, para que, por indicação
nossa, a Comissüo de Assuntos Regionais do Senado Federal se faça
representar na condiçüo de observador.
Esclareço a V. Ex• que já recebemos dois convites da SUDAM
e SUDENE, os quais foram aceitos.
Prevaleço-me da oportunidade para reiterar a V. Ex• os meus
protestos de estima e alto apreço. - Senador Mendes Cunule,
Presidente da Comissüo de Assuntos Regionais.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência convoca
sessüo extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos,
destinada à apreciaçüo dos Projetas de Resoluçüo n•s 12 e 13, de
1979.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume -José Guiomard - Evandro Carreira -João
Basco - Alberto Silva - Dinartc Mariz - Milton Cabral Arnon de Mello - Lourival Baptista - Passos Porto - Jutahy
Magalhães - João Calmon - Nelson Carneiro - Roberto
Saturnino - Tuncrcdo Neves - Amarul Furlan - Franco
Montoro - Benedito Ferreira - Henrique Santillo - Vicente
Vuolo- Pedro Pcdrossian- Affonso Camargo- Jaison Barreto
- Lcnoir Vargas- Tarso Dutra.
O SI!. I'RESIUENTE (Nilo Cuclhul - Estú finda a hora do
Expediente.
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O SR. PRESIDENTE(Nilo Coelho) -Irem 2:

ORDEM DO DIA
Irem I:
A) Matérias incluídas em Ordem do Diu pura que o
Plenúrio delibere se devem ter proSseguimento.
(§ I• do arl. 368 do Regimento Interno.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•40, DE 1974
(N• 430/71, na Casa de origem)
Dispõe sobre o cancelamento de protesto nos títulos
de crédito, c dá outras providências.
Andamento:
15-5-74 - Lido em Plenário e despachado ii Comissão
de Constituição c Justiça.
Em votação.
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite Chaves.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Para discutir o projeto.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Esse projeto é originário da Câmaru e já se encontra há dois
anos no Senado, sem que tenha ngurado na Ordem do Dia. f: esta razão pela qual ele está voltando à apreciação do Plenário para optar
pela conveniência, ou não, de ele continuar em tramitação nesta Cusa. Parece-me, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que este projeto é dos
que merecem a atenção do Senado, porque inclusive, tem u vocação
de se transformar em lei, com a maior urgência possível. O projeto
visa à extinção das referências aos protestos de títulos cambiários
que rorem objeto de pagamento. De acordo com a lei cambial, o
protesto somente poderia ser baixado por determinação judicial; de·
pois de eretuado o pagamento o devedor ia a juízo e, através de peli·
ção motivada e justificada, pedia a averbação do pagamento, à mar·
gem do protesto erctuado. Isso é uma coisa muito demorada, muito
delongada, mas mesmo assim era a única medida de que dispunha o
devedor que chegava a sorrcr um protesto. Posteriormente, roi
baixado, por Costa e Silva, um decreto determinando a baixa. O
cancelamento seria reito mediante simples prenotação. Apresentar·
se-ia o pagamento, o título devidamente quitado ao cartório c ele
prenotava, implicando isso em baixa. Entretanto, como diz o projc·
to, o cartório e expede as certidões sendo obrigados, entretanto, a razcr rercri:ncia aos protestos que existiram no passado. Então, uma
certidão nos termos aluais, diz: "O Sr. rulano de tal não tem protesto neste cartório, entretanto sofreu em tal época tais e tais pro·
testos". Fica assim com a vida comprometida perante os bancos.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N~" 5 DE 1967
(N• 287/66, nu Câmara dos Deputados)
Mantém Ato do Tribunal de Contas da União denegatórlo de Registro do Contrato de Locação celebrado entre a
Delegacia Regional do Imposto de Renda de Maceió, no Esta·
do de Alagoas, e o Senhor Joaquim Antônio de Castro.
Andamento:
21-1-67- Lido em Plenário e despachado às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças ..
Em votação.
Os Srs. Scnadorcs que concordam com o prosseguimento da tra·
mitação da matéria, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria continuará em sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 3:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 38, DE
1972
(N• 86/72. na Câmara dos Deputados)
Dispõe sobre a designação do número de ordem das
Legislaturas.
Andamento:
4-12-72- Lido em Plenário e despachado à Comissão
de Constituição e Justiça.
6-4-73- Leitura do Parecer n•17-CCJ, ravorável.
24-4-73- Aprovado o Requerimento, 32/73, do Senador Ruy Santos, solicitando o exame da matéria pela
Comissão Diretora.
Ã Comissão Diretora.
Em votação.
Tem a palavra o nobre Senador Paulo Brossard.

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, V. Ex• ainda
não tinha chegado a esta Casa quando, no encerramento dos trabalhos da Sessão Legislativa de 1978, tive o ensejo de suscitar perante o Presidente do Senado, Sr. Senador Petrônio Portella, a questão
relativa à exala numeração das Legislaturus do Parlamento Brasileiro. E S. Ex•, acolhendo as razões então suscintumente orerecidas,
dereriu de plano o meu requerimento, determinando que, oportunamente, rosse reitu a exala designação do número correto da
Este projeto, Sr. Presidente, assegura o cancelamento, u Legislatura que se deveria iniciar.
prenotação e a proil' ,áo de que conste das certidões expedidas re·
Eis senão que chega ao conhecimento do Senado Federal este
reri:ncia aos prol' .os anteriores. Aliás há até projeto meu em projeto de decreto legislativo, originário da Câmara dos Deputados
tramitação ncstr .. asa, já há um uno e pouco, mais ou menos neste e, desta rorma, Sr. Presidente, além da decisão Presidencial, haverá
sentido. Entretanto, Sr. Presidente, não i: prejudicial à matéria, que uma decisão do próprio Parlamento, ratificando e confirmando
este projeto tenha andamento. O meu apelo aos ilustres Senadores é aquela decisão do Presidente do Senado c Presidente do Congresso.
que votem para que ele passe a ter normal prosseguimento cm De modo que me parece de toda a conveniência que este projeto
nossos trabalhos. Não somente pela sua pertinência, como tumbém venha a ser, no momento próprio, aprovado pelo Senado, depois de
porque é uma matéria que veio da Câmara dos Deputados, onde roi ter sido aprovado pela ilustre Câmara dos Deputados.
longamente examinado. E a t·eulidadc social está a reclamar com urEu teria apenas uma observuçiio a ruzer, Sr. Presidente: é que,
gênciu uma providência legal desta naturc-.u. (Muito bem!)
salvo engano meu, a utual Legislatura não seria a 44• e sim a 46•
Legislatura. E, segundo o projeto, ela seria a 44• Onde está a dircrcnO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Continua cm votaçito.
çu de entendimento'! Está no seguinte: ê que na contagem se vi: que
Os Srs. Senadores que aprovam o prosseguimento du tramita· teriam havido 2U h:gishlturas na fase imperial do Parlamento hrasildçào do projeto, qucirum permanecer sentados. (Pausa.)
ro, quando, em verdade, no advento du Rcpúblicu ju se huvia instalaRejeitado.
do a 21•
A matéria serfl arquivada, rcita a devida comunicação UCúmaO segundo ponto de divergência encontrur-sc-iu no período de
ru dos Dcputudos.
1935 a 1937, em que se lê "primeira e única", Salvo engano, deveria

..

1>1,\RIO llO

CO:SGJU~SSO

·------

ser contadas duas lt:gislaturas. Por quê'! Porque uma teve curso de 16
do julho do 1934, data da promulgação da Constituiçtlo, elaborada
pela Assembléia, que encetara seus trabalhos cm 1933. c os encerrara
em 1934, com a promulgação da Constituição a 16 de junho; legislatura que se prolongou ati: maio de 1935, quando se instalou u
seguinte legislatura, cm função das eleições havidas em 14 do ou tu·
bro do uno de 1934.
São dados de natureza histórica facilmente verificáveis. Mas
suponho cu que, em tempo próprio, quando o projeto for à Comissão, poderá ser corrigido. Eram apenas estas as observações que queriu fazer à Casa, para pedir, como peço, a aprovação da proposiçt10,
para que ela continue a ter curso nesta Casa. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE {Nilo Coelho) - Acolho a observação
do eminente Senador Paulo Brossard, e tenho certeza de que o Presidente da Casa, o nosso eminente colega, historiador Luiz Viana, vai
com muito cuidado c carinho, tratar do assunto por ocasino cm que
for apreciado pela Mesa Dirotora osso podido.
Em votação a tramitação da mati:ria.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Está aprovada.
A mati:ria continuará sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE {Nilo Coelho) -Item 4:
B) Matéria em tramitação normal
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 102, de
1979, do Senador Nelson Carneiro, solicitando a retirada
do Projeto de Lei do Senado n' 37. de 1979, de sua autoria,
qw: dispõe sobre a prorrogação de prazo par~1 rcgulari~
zaçào dt: registro de Jornalista Prolissional, nas condições
do art. JUdo Dccrcto·lci n' 972, de 17 do outubro de 1969,
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se
acham. (Pausa.)
Aprovado.
De acordo com a deliberação do Plenário o projeto será definitivamente arquivado.
O SR. PRESIDENTE (Nilo coelho)- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O Sr. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não pude atender aos apelos de amigos, inclusive do meu caro
Líder, Senador Paulo Brossard, de Senadores, e de membros da
familia, para que não ocupasse, hoje, a tribuna do Senado Federal.
f! verdade que, quando o nobre e caro amigo Senador Gilvan
Rocha telefonou-me às vôsperas de uma delicada intervenção, pedindo o esquecimento do incidente, fiquei devera emocionado e comentei com o Senador Cunha Lima e jornalistas presentes no meu gabi·
nete, a grandeza do Senador Gilvan Rocha e a sua preocupação
constante como homem público.
Não os atendendo, de qualquer maneira cm parte o faço, pois,
da linha de racioclnio que havia traçado, vi-me na contigência de
modilicá-lu, esperando atenuar, quem sabe, uma crise, face uo pensa~
mento: uma casa dividida nüo pode ficar de pê:
Pequeno histórico, Sr. !'residente. Apesar dus dificuldades, a
CPI que investiga o Acordo Nuclear já pôde apresentar alguns resultados. O primeiro foi u abertura dos debutes sobre o Programa Nuclear, em ümbito bem mais amplo. Pela primeira vez, o Pais tomou
conhecimento de informações uté então considcrudus secretas, protegidas pelo manto da segurança nacional. Todos os documentos,
sob a chanccluria de secretos, condidcncinis, foram entregues aos
parlamentares cU Imprensa, que vem, dign-sc de passagem, realizan~
do um grande trubalho para esclarecer n opinif1o púhlica. Tudo isso
aconteceu c a segurança n<~cional niio foi abaludu. Vale pois lcmhrar
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John Newton, cm defesa da imprensa, sem censura no Parlamento
da Inglaterra: "A censura- afirmativa- é a pior indignidade possível para o espírito livre c madurf). um in~:ultn h Nacão c um ato hos~
til e prejudicial à sobrevivência do vcrdauo:
Acima do todas as formas de liberdade, Newton queria a liberdudc de conhecimentos, de expressão livre, de acordo com a conciência.
A discussão livre u liberdade de imprensa durá à CPI Nuclear u
certeza de alcançar os seus grandes objctivos. Assim é que, por cxcm·
pio, dentre as denúncias mais escandalosas, referentes ao desaparecimento de duzentos e noventa e seis milhões de dólares, nada
disso se comprovou, ao contrário, nada disso existiu.
A discussão livre, através do próprio relatório de Furnas,
apresentado pelo Senador Dirceu Cardoso, mostrou as péssimas
condições a que estavam submetidos milhares de trabalhadores no
canteiro das obras.
A c.liscussno livre, aberta ao público c à imprensa, a cadu dia
mos~r;.1va os out~os uspectos do Acordo.
Ãdiscussào livre, democrática, trouxe ao conhecimento do Puís
o relatório do ilustre Senador Jarbas Passarinho.
A visita às obras de Angra dos Reis permitiu, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, naquela tarde em Angra dos Reis, que, nu presença
de Senadores da República c homens do Governo, o notável físico
José Rolcmberg dissesse a todos nós, naquela reunião, que, pela
primeira vez, ele, cientista brasileiro, pisava em uma usina nuclear
brasileira, porque já antes fora à Alemanha e no Canadá a convite de
Governos estrangeiros.
Pelo menos, a CPI avançava, cada vez mais, no debate público,
inclusive, com a comunidade científica.
f! claro que o MDB aprovou o Acordo Brasil-Alemanha, mas a
discussão livre, hoje, mostra claramente que o Congresso Nacional
fez a aprovação no campo teórico. Naquela época, na minha opinirlll, só conhecíamos a letra fria do Acordo.
Penso que a Comissão já tem condições de defenir o que ela
entendeu em relação à adjudicação das obras de Angra 11 e III.
Chegamos a um epilogo: ao final dos trabalhos da análise do
setor administrativo, principamente se compararmos os contratos de
Angra I, Angra II e Angra III.
Naquilo que cu chamaria de primeira fase, a CPI avançou muito, pois ela também já começou a discutir, dentre outros, o problemas da localização, da escolha de Itaorna. analisando aspectos
geológicos, fundações, potencial hidráulico e medindo a suplemen·
tação necessária de energia nuclear, principalmente na Região Sudeste, bem como programa de segurança e de poluição.
Agora, se a Comissão assim o entender, serão chamados cientistas brasileiros que dentro e fora do Governo. e de novo, os homens
4ue paniciparmn das negociações com a Alemanha c at~ mesmo
aqueles que já prestaram depoimentos.
A CP! deve por certo - e nobre Relator Milton Cabral determinará a sua diretriz - discutir a transferência de tecnologia, da
necessidade da participação da comunidade cientifica, a formação
de recursos humanos, a localização das futuras usinas nucleares,
questões de poluição, lixo utômico, segurança.
O importante, penso eu, é que o Programa Nuclear nào pode
ter o mínimo segredo pura o povo e espero que um Governo que fale
em normalidade democrática mantenha sempre u população informada. Esta precisa ser informada, precisa participar, porque, ulinal,
quem contribuiu com os impostos i: o povo.
Um Governo que fala cm abertura tem que ouvir o Congresso,
c este, se pretende realmente exprimir a vonlUdc nacional, tem que se
uproximar cada vez mais da populaçi\o.
A CPI precisa c deve investigar o Acordo cm todo os seus aspcc·
tos. O Pais ~.:nme~.;a a cngatinhar nn ~.:ampn nuch.:ar, ni"1o atwndonando, evidentemente, as outras formas alternativas de energia.
Perguntamos nós uos Srs. Senadores, ao Sr. Presidente c ao
Congresso Nacional: Qual a legislação hojt: aprovada pelo nossu
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Congresso? -Apenas a que se refere a danos materiais c criminais
enviada ao Congresso Nacional pelo então Presidente Ernesto Geisel, face a um relatório do Conselho de Segurança Nacional, na época presidido pelo ilustre General Hugo Abreu.
Precisamos, pois, de uma legislação específica, e isto a curto pru·
zo, com a contribuição da comunidade científica, poderia ser analisudo pelo nosso Le~islativo.
Não escondo o meu pensamento, respeitando outrus opiniões,
de que o Programa Nuclear Brasileiro precisa sofrer uma reavaliação em seus objetivos e programa. O próprio texto do Acordo assim o permite. Não iniciaria, por exemplo, Angra III, sem tal reavaliaçUo. E se o fizesse, e se o Governo teimasse em construir Angra III na Praia de Itaorna, cu abriria concorr~ncia pública, se no
Governo estivesse. Mas esta, digo, é uma posição pessoal, uma parada para pensar, em termos de reavaliação do Acordo Brasil-Alemanha.
A grande nação do século XXI será a que dominar o campo
energético e o de alimentos, e nós temos tudo para isto no nosso querido Brasil.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo, nesta tarde, a tribuna,
constrangido. Depois de 4 anos, levo na minha alma c no meu coração esse constrangimento. Não cultuo a maledicência, nem prejulgo
com a insensatez, e esta, Dante, hã mais de 600 anos, já repetia nu
Divina Comédia: "Quem não julgar as coisas sem a pressura, imita
aquele que estimasse o trigo quando a seara ainda não está madura".

Sr. Presidente, Srs. Senadores, prezados companheiros do Movimento Democrático Brasileiro, com a insensatez, prejulgaram-mc,
e com maledicência, difamaram-me. Há que proclamar a verdade e
esta deve ser estabelecida.
Poderia, Srs. Senadores, buscando os depoimentos que aqui estão, lendo esses depoimentos, estabelecer aquela verdade que pretendo dizer desta tribuna.
Sr. Presidente, repugna-me qualquer tipo de política com base
na retaliação pessoal. Discuto e, defendo idéias e principias, que é,
penso eu, a melhor maneira de se conduzir na vida pública.
Srs. Senadores, como homem simples do interior, desvinculado
de qualquer grupo econômico, cheguei, pelo meu idealismo, independência, mercê de Deus e dos amigos, ao Senado Federal, depois de,
por duas vezes, Prefeito de Juiz de Fora.
Sr. Presidente, nestes doze anos de vida pública, desde a minha
Prefeitura da minha cidade até ao Senado Federal, creio que ê a
maior múgoa que tenho, até agora, na minha vida pública.
Tenho a consciência tranqUila de jamais ter faltado com meu dever de cidadão ou de homem público. Sou, acima de tudo, um democrata, forjado nas terras das Minas Gerais, forjado, sobretudo, na
educação que recebi da minha querida mãe.
Criticado pela maneirn como procedi nu Presidência da Comissão, devo dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores, com absoluta tranqUilidiidc, que voltaria a proceder hoje como procedi ontem, por entender que, sem faltar ao dever, não poderia ter outro procedimento
se não o que tive.
Minha resposta, Sr. Presidente, como cristão, i: o perdfoo a
quem me ofendeu, a quem desde o primeiro dia nesta Casa, tratei
com o maior respeito, principalmente nu CP! sob a minha Presidên·
cia, atendendo, dentro das minhus possibilidades, a todos os seus reclamos, mesmo os não cordiais.

Como brasileiro, Sr. Pr~.:sillcrltc, minlw resposta é o csLtucct·
mcnto. Os interesses da Pátria estão muito acima de questiúnculas
entre St:nadores, c exigem, neste momento, que a Comisstw leve
avante os seus trubalhos.
Srs. Senadores, buscarei, Umaneira de Ulisses que Homero can·
tou na lliada, o meu próprio caminho: "Ao Parlaml!nto a língua: ll
braço, i't gw.!rr:t: tis palavras, sim, obras".
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Neste instante, Sr. Presidente, encaminho ao Senador Paulo
Brossard, o seguinte ofício:

Brasília, 24 de abril de 1979.
Prezado colega Senador Paulo Brossard,
Designado, com muita honra para mim, por Vossa Exceli:ncia para compor, como membro efctivo, a Comissão
Parlamentar de Inquérito sobre o. Acordo Nuclear BrasilAlemanha e, escolhido pela mesma pura seu presidente, tentei cumprir, da melhor maneira possível, dentm da maior
imparcialidade, a minha função.
E aqui, nobre Senador Paulo Brossard, nào invoco o
testemunho dos nossos Senadores, invoco, sim, o testemunho dos Senadores da ARENA, de ontem e de hoje, que fazem parte daquela Comissão Parlamentar de Inquérito.
A primeira fase dos trabalhos da Comissão, está a encerrar-se, o que deverá ocorrer na próxima quinta-feira,
devendo, numa segunda etapa, a Comissão tratar das questões sobre segurança, poluição, legislação específica a respeito do problema nuclear brasileiro, etc.
'
Em decorrência de já ter prestado a minha contribuição- modesta, sei bem,- à CPI e ainda cm virtude do lamentável incidente em que minha pessoa foi envolvida e do
qual V. Ex• tem pleno conhecimento, rogo-lhe, daqui, do
Plenário, a gentileza de proceder à minha substituição naquela importante Comissão.
Quero, neste momento, expressar a Vossa ExcelênCia
os meus agradecimentos mais sinceros pela confiança com
que depositou em minha pessoa, ao indicar meu nome para
participar da Comissão, confiança, prezado Líder - devese dizer, em nome da verdade - que nunca faltou de sua
parte, sem precisar, aqui, dizer a grande amizade e consideração com que sempre me destacou.
Sempre estive convicto e consciente de que nós todos,
empregando os melhores esforços e as melhores intenções,
propugnamos pelas justas e meritórias causas do nosso Partido e, conseqUentemente, do nosso Pais.
Ademais, entendo, caro Senador Brossard, que hú outras formas, mesmo dentro do Congresso Nacional. de servir à Pátria c ao povo.
E é com essa convicção que, colocando-me, como sem·
pre, ao seu inteiro dispor, como amigo r.: liderado, n:novolhe os protestos de elevada estima e consideração. - Itamar Franco.
O Sr. Jutahy Magalhiles (ARENA - BA)- Permite V. Ex•
um aparte'?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)-Com prazer.
O Sr. Jutahy Magalhães (ARENA - BA) - Nobre Senador
Itamar Franco, como participante da ARENA na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, neste momento apresento a V. Ex• mc:u testemunho da maneira correta
e digna com que V. Ex• sempre se portou na condução dos trabalhos da nossa Comissão. Nobre Senador, acredito que todos nós, se
V. Ex• realmente sair, deixar u Presidência de nossa Com h-são, havc·
remos de sentir a sua falta, porque V. Ex•, como todos nós naComissão, tem procurado fazer com que seus trabalhos sejam dirigidos
para o bem público, c visundo aos maiores interesses do Brasil, ~cm
nenhuma coloração partidária.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Nobre Senador
Jutahy Magalhães, talvez V, Ex• nUa possa avaliar, neste momento,
o seu gesto. Senudor da ARENA, meu companheiro de Comissih1,
as suas palavras carinhosas, rcfon,·am, por certo, um coraçi'to ferido,
por quem jamais esperei ru:sta Cusa. Muito obrigudn a V. Ex•
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O Sr. Jnrbns l'nssurlnho (ARENA- PA)- Permite V. Ex•

um apane'!
O SR. ITAMAR FRANCO tMDB- MG)- Com o maior
praLer, ouço V. Ex•
O Sr. Jurbus Passarinho (ARENA- PA)- O aparte que acaba de lhe dar o nobre Senador Jutahy Magalhães facilita o meu, vc1
que- como V. E.x' sabe- fui involuntariamente pivô dus ocorréncias que todos lastimamos. Dado o testemunho por um Membro novo da Comissão, agora sinto o caminho aberto para dar-lhe também
o meu, com toda a isenção. Relator que fui, durante meses, dos nossos trabalhos, encontrei na figura de V. Ex• um paradigma de Presidente de Comissão Parlamentar de inquérito.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado,
nobre Senador Jarbas Passarinho.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V. Ex• um
apurte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Senador Jarbas
Passarinho, quando V, Ex•, naquela noite, solicitou-me a
documentação de véspera, uma documentação pública, gravada e
taquigrafada, eu reagiria da mesma forma, entregandw a V. Ex•
aquela documentação.

acordo nuclear Brasil-Alemanha, nem por isso me dispenso de dar
um testemunho que digo não ser apenas meu, mas de toda aCusa. f:.
que o tenho acompanhado de perto nas suus atividadcs neste
~ongrcsso Naciuna\1 ~amo de perto todos temos acompanhado a ativJdadc do Senador D1rccu Cardoso aqui neste plcnúrio c nas Comissões Técnicas: O Senador Dirceu Cardoso como V. Ex• são daqueles companheiros realmente abnegados em favor das causas que sr10
~o.~ uns a to~os nós: P~rtanto, neste instuntc, sem poder emitir um
JUIZO a respc1~0 do mc1dentc, que me parece um incif.h:ntc menor,
embor.a respc1ta~do os aspectos subjotivos de cada qual envolvido
no mc1dente, dma que a bancada do MDB, e talvez pudesse dizer as
bancadas do MDB o da ARENA, nesta Casa, são testemunhos do
alto vai?r dos Senadores Itamar Franco o Dirceu Cardoso. Eles são
imprescindíveis na defesa de uma luta que é comum a esta Casa do
representação popular o, portanto, gostaria, mo auto-intitulando do
porta-voz unânime dos que fazem o Senado Federal, de dizer que
estamos certos de q~e esse incidente será superado, porque, como
V. Ex• acabou de d1zer, mais alto estão os interesses do Brasil c
estão os interesseS do povo, Esperamos assim que esse incidente seja
superado e que, realmente, possamos todos, de mãos dadas, continuar construindo o Brasil do futuro. (Palmas.)
O SR, ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado,
Senador Marcos Freire, pela intervenção de V. Ex•

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES. Fora do microfone.) Não é verdade. Não solicitou coisa alguma.

O Sr. João Bosco (ARENA- AM)- Permite-me V. Ex• um
aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Ouço V. Ex•,
nobre Senador Franco Montara.

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

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Senador Itamar
Franco, apesar de não pertencer à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, tendo participado de
suas reuniões, e muitas vezes por solicitação de V. Ex•, que, se
desdobrando na função de Presidente, pedia a colaboração de
outros Membros do Congresso, para que pudessem levar à Comissão a sua contribuição, principalmente no tocante à visita às instalações de Angra dos Reis, Resende e itaguaí, a fim de convidar
representantes da comunidade científica. A forma pela qual V. Ex•
agiu na Presidência da Comissão merece o respeito de todos e acredito - não há, realmente, exceções neste sentido. Penso que o
pequeno incidente deve ter um fim que não prejudique o
prosseguimento dos trabalhos dessa Comissão que trata de assunto
do maior interesse nacional. Realmente, V. Ex•, com o
reconhecimento da ARENA e do MDB, desempenhou essa atividade com zelo, dedicação e deve continuar na Comissão. Dirigiria a
V. Ex• um apelo para que retirasse esse pedido de substituição na
Comissão Parlamentar de Inquérito e continuasse a desempenhar
essa atividade tão importante para o Senado e para a Naçüo brasilci·
ra.

O Sr. João Bosco (ARENA- AM)- Senador Itamar Franco,
como V. Ex• é testemunha, eu não presenciei o incidente por ter-me
retirado min~tos ant~s, de vez, como V. Ex• sabe, representei o
Senado no d!U postenor, cm Belém, na reunião da SUDAM. Fui
surpree.ndido pela leitur~ dos jornais, pelos noticiários, e agora com
as mamfestaçoes aqu1 feitas especialmente pelos membros da minha
Bancada, Senadores Jutahy Magalhães e Jarbas Passarinho,
referendando também o pronunciamento feito pelos Senadores
Franco Montara e Marcos Freire, eu queria, de início, lamentar que
tivesse ocorrido o incidente, mas nós todos somos humanos nós não
dirigimos os nossos atas, muitas vezes, cm determinados m~mentos
ag~m?s de forma impensada. Mas veja bem V. Ex•, como fere:
pnnc1paimente aqueles que estão atuando agora na Comissão e que
estava~ entusiasmad~s com os trabalhos no ponto a que chegaram,
co~duz1dos pelos antigos membros, fere profundamente saber que
dms valorosos membros dessa Comissão deverão dela se afastar. Entristece-me saber, por exemplo, que nilo poderei mais ver V, Ex•
a frente dos trabalhos daquela Comissão. De maneira que, não
apenas como membro da Aliança Renovadora Nacional como
membro da Comissão, ou como membro do Senado, para f;lar como falou o Senador Marcos Freire, cu queria fazer a V. Ex• um
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado apelo, que i: apeio dos jovens brasileiros, daqueles que nào têm dia V. Ex•, Senador Franco Montara.
retto à voz nos parlamentos, daqueles que estilo conliando no traTalvez V. Ex• seja neste Senado o homem que mais debateu a balho dessa Comissão, na sua ísencuo, na comissão de atuacào
política nuclear brasileira c ainda nu nossa última rouniào fui s~prapartidária, como tem sido testemunhado por todos nós, eu qucprocurar V. Ex• para que continuasse prestando a sua colaboração r~u fazer um apeio de a':"igo, um apeio de compunhciro de Senado, a
com a sua inteligência e com os seus conhecimentos a essa causa a \. Ex• e ao Senador Dirceu Cardoso. Ambos me proporcionaram, c
que todo o Congresso Nacional se propõe, neste momento, que é eu me lembro amda bem, um dos mais tocantes aniversl1rios de
analisar, acima dos partidos, o acordo llrasii-Aicmanhu.
minha v~da. ~ tantos quilômetros de Angra dos Reis, trabalhando
Muito obrigado pela intervenção de V. Ex•, Senador Frunco pura .vmficaçao da verdade que o povo busca, numu noite em que
Montara.
depois de um trabalho tilo cstufnnte, principalmente do Senador DirO Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Permite-me V. Ex• um ceu Cardoso, se lembraram duque\e evento que pussuriu dcsapcrcebid.o cm o~tro lug;,1r, mas que recebeu ui i uma lembrança tf10 tocante.
aparte'!
Eu qucru~ fatcr-Jhe este apelo, apelo que é dirígído também ao
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Ouço V. Ex•, Senador Dirceu Cardoso. Seria até imprudente, sei lú, demasiadaSenmior Marcos Freire.
mente infantil repetir uqui que ta\vc:t. nús, racionais, tenhamos c:xalaO Sr. !\·turcos Freire (MDB- PE)- Senador Itamar Franl:o, mcnle bo7a e ouvitlos J1ara poder -..:ntcndcr·nos. (: possivd que l)
nftn acompanhei de perto os trabalhos Ua CP! sohrc o proh!t:ma do descntcmlmlento tcnh<t até atingidn um pontn mais sério, mab criti·
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co, mas acredito que V. Ex•, e o Senador Dirceu Cardoso também,
hão de compreender que nós precisamos continuar os trabalhos
daquela Comissão. Embora tenhamos vencido a primeira fase, a que
V. Ex• aludiu, é preciso que todos nós continuemos a perseguir o
melhor caminho a seguir no terreno nuclear pelo Brasil. Aceite o
apelo feito aqui não apenas por um companheiro que assistiu à atitude sempre reta com que V. Ex• se comportou na Presidência
daquela Comissão, aceite também um pedido de amigo, aceite o
pedido de quem talvez esteja falando até pelos jornalistas, por
aqueles que gostam de ler o que eles escrevem nos jornais, pelo que
eles noticiam. ~ necessário que se consiga manter essa Comissão,
superando esses pequenos incidentes, para que seus trabalhos possam prosseguir naturalmente. fi este o apelo que eu lhe ia fazer,
nesta tarde, interrompendo seu discurso.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Senador João
Basco, V. Ex•, desde que chegou ao Senado e, principalmente, no
trabalho da Comissão, tornou-se um companheiro querido. V. Ex•
há de se recordar que naquela noite, quando regressávamos ao Rio
de Janeiro, quando V. Ex• deveria pegar o avião para Brasília, nós,
juntamente com o jornalista Rui Lopes, discutimos o acordo
Brasil-Alemanha, dizíamos sobretudo da nossa esperança de que o
Congresso Nacional pudesse, realmente, acima dos Partidos. com
isenção, dar a sua contribuição ao Executivo, principalmente nesta
nova fase em que o Brasil pretende ingressar, nesta nova fase de
abertura, de normalidade institucional em que o Poder Legislativo
tem que estar sempre presente cm todas as questões.
Muito obrigado pela sua intervenção.
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O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Senador
Roberto Saturnino, muito obrigado pela sua intervenção que, since·
ramente, jú esperava, porque V. Ex• tem sido também um grande
batalhador nesta Comissão.
Senador Roberto Saturnino, depois de ofendido, eu disse ao Sr.
Presidente e aos Srs. Senadores nesta Casa, que, desde o primeiro
dia em que aqui pisei, sempre tive para com o representante do
Espírito Santo o melhor carinho e a mellior boa vontade. Sempre
respeitei S. Ex• e na Comissão, S. Ex• há de reconhecer, jamais
deixei de atender a qualquer pedido seu, dentro, evidentemente, das
minhas possibilidades. Jamais desrespeitei o representante do meu
Partido, naquela Comissão, jamais desrespeitei o representante do
Espírito Santo.
Não guardo, Senador Roberto Saturnino, nenhum rancor. Mas
deixando neste instante a tribuna, não seria sincero comigo mesmo,
depois desses 12 anos de vida pública, se não dissesse que depois de
12 anos í:: esta, Senador Roberto Saturnino, a maior mágoa que
guardo no meu coração.
O Sr. Paulo Brossard (MDB aparte?

RS) -

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB Senador Paulo Brossard.

Permite

v.· Ex•

um

MG) - Ouço V. Ex•.

O Sr. Paulo Brossard (MDB- MG)- Antes de V. Ex• deixar
a tribuna, peço licença para uma breve intervenção ao seu discurso.

Quase que me sinto exonerado de fazer declarações, antes ft:itas e
com tanta propriedade por tantos eminentes membros desta Casa.
Mas uma vez que V. Ex• me endereçou uma carta da tribuna, decliO Sr. Roberto Saturníno (M DB - RJ) - Permite-me V. Ex• nando da Presidência da Comissão, entendo que devo dar-lhe resposum aparte?
ta imediata. A Presidéncia nuo pertence à Liderança da Oposiçuo.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Com muito Eu não fui eleitor de V. Ex• A Presidência lhe foi conferida pelos
seus Pares, pelos Membros da Comissão. De modo que, nesse senti·
prazer, Senador Roberto Saturnino.
do, não posso, sequer, receber a sua carta, porque a autoridade é
O Sr. Roberto Saturnino (MDB- RJ)- Senador Itamar Fran- incompetente para tanto. A Presidéncia pertence à Comissuo. aos
co, acho que o Senador Marcos Freire expressou, com muita pro- seus membros, e não a mim, e não ao Líder do MDB. Mas, feita essa
priedade, expressou perfeitamente os sentimentos de toda a nossa observação a fim de colocar a questão nos termos que me part:cem
Bancada. Entretanto, como testemunha, como o terceiro membro corretos, porque não me pareceria correto que eu ficasse com essa
do MDB presente a essa Comissão, eu também quero dar o meu Presidência nas mãos, porque, uma vez que ela me não pertence, eu
depoimento, acho que devo dar esse depoimento aqui, nesta ocasião gostaria de dizer, menos a V. Ex• que à Casa, mas também a
em que V. Ex• ocupa a tribuna e dizer que acompanhei os trabalhos V. Ex•. como a cada um dos Membros da Comissão. que esta
dessa Comissão desde o início c a minha opinião é partilhada por to- Comissão, que nasceu, por sinal, por iniciativa nossa, da Oposição,
dos os membros da Comissão com quem tenho conversado a esse com apoio de alguns Senadores da ARENA, mas iniciativa da
respeito. V. Ex• há de oomprcendcr que depois desse incidente Oposição c em requerimento do qual fui o primeiro signatário, devo
conversamos muito sobre os trabalhos da Comissão, sobre a impor- dizer que esta Comissão é, fora de dúvida, uma das mais importantância da Comissão, sobre os beneficias que ela já prestou ao País e tes Comissões de Inquérito já constituídas no Senado da República
as perspectivas de prestar, ainda, maiores beneficias até à conclusão em todos os tempos, pela natureza dos assuntos relevantes, compledos seus trabalhos. Pois bem, de tudo que jú conversamos, nós xos c difíceis que estão sob a sua investigação, assuntos que dizem
(membros da Comissão) do MDB c da ARENA. há algumas con- respeito ao presente e ao futuro do nosso País. Já pelos resultados
clusões que são unünimes e veementemente unânimes. Uma delas é até aqui alcançados, ainda que ela nua tenha concluído seus trabaa de que V. Ex• foi um Presidente, em todos os momentos, digno do lhos, pode-se dizer- como, aliás, jú foi dito- que esta Comissuo já
maior respeito e da maior admiração de todos nós. Outra dessus con· prestou serviços. Mas, exatamente pelos serviços prestados, esta
clusões é a de que o Senador Dirceu Cardoso tem sido a alma dessa Comissão também assumiu responsabilidades extraordinárias em
Cnmissào, aquele que, de todos nós, mais tempo. mais profundidade relação uo Senado e em relação ao Pais. Não exagero cm dizer que o
r: rn.lis esforço dedicou ao estudo destas questões, dos problemas ati·
País olha para esta Comissão, para o que ela estú fazendo, para o
n~ntcs ao âmbito de investigação dessa Comissão. Tenho absoluta
que ela está por razer; o País está atento aos seus trabalhos, graças
ao esforço de todos os seus membros, ao trabalho comum realizado
~onvir.:çiio de que todos os membros desta CPI reconhecem cm
V. Ex• e no Senador Dirceu Cardoso, ao lado- vumos fazer justiça atê aqui. De modo que o insucesso que viesse a recair sobre: u Comis-do Senador Jurbus Passarinho, os três que maior contribuição de- são, neste momento, não seria um insucesso dela, mas seria um
ram aos trabalhos dessa Comissuo. Estou certo de que é julgamento insucesso do Senado e do Congresso brasileiro. Se cada um de nós
geral,tumbém, é o consenso de todos, de que a saída de V. Ex• c do tem as responsubilidades inerentes ao seu mandato, creio que os
Senador Dirceu Cardoso causarú um prejuízo tão grande c quem Membros da Comissão- todos sem exceçào- neste momento lém
sabe, talvez prejudicurú de forma insanúvel os trubalhos dessa nmis responsabilidades do que os outros Senadores que du Cernis·
Comissão. Em nome dos benefícios que essa Comissão pode prestar sfto ni'ío fazem parte, exutamente pelo que estu Comissfw jit fez c,
ao País, cm nome dos interesses maiores desta Naçiio, fazemos, cspcciulmentc, pelo que a Naçilo brusilciru espera dda, do que clu
aqui, o apelo a V. Ex• c ao Scnudor Dirceu Cardoso, para que nflll venha a fazer. Era o que desejava dizer a V. Ex•, ao nobre Senador
ahandonem esses lrahalhos, para que continuem prestando esses st:r- Dirceu Cardoso, aos integrantes Jesta Comissão c aos eminentes
Pares do Senado.
viços que csL1o prestando :1 NaçUo.
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O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado,
nobre Senador Paulo Brossurd, pela intervençfoo de V. Ex• Mas.
realmente, não pedi a minha renúncia a título de Presidente, porque
nüo poderia fazê-lo a V, Ex•: apenas pedi a minha substituição,
nesta Comissão.
A intervençào de V. Ex• deGne muito bem, através do Líder da
nossa Bancada, a importância desta Comissilo.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Se eu mal entendi, se me
permite V. Ex•, peço desculpas. E, agora, melhor entendendo o seu
requerimento, publicamente, o indefiro. (Palmas.)
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Estou certo, <.1ssim, que, ponderando c scnsívt:l a essas
considerações c a esses apelos que nüo são ditmlos pela amizade,
pelo aprece, pela estima que temos a colega tf10 ilustre c tão distinto,
m~1s que são, sobretudo. ditados pc:la convicção em que estamos
todos nós de que é necessário, de que é mesmo imprescindível pum o
momento que atravessa o País e para as esperanças que são
suscitadas pelo trabalho da Comissão Nuclear, S. Ex• se conformará
cm retirar o pedido que dirigiu ao seu ilustre Líder.
IÕ este o desejo, o apelo q uc lhe dirige a Mesa do Senado
Federal.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Para explicação
a V. Ex•
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou encerrar, dizendo que, pessoal. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desgraçadamente. sinto~me o epicentro de um movimento
como homem do interior, homem de uma cidade do interior das
Minas Gerais, uprcndi muito na minha vida pública e chego ao sísmico registrado aqui, no Senado, c de tal maneira, Sr. Presidente,
Senado Federal imbuído dj mesmo idealismo, da mesma vontade de que em quatro anos e meio de mandato é a primeira vez que cu vejo
servir à nossa P:itria, cheio de amor ao nosso País, cheio de respeito flashe.\· dos jornais dirigidos sobre mim, as câmaras incc:ssantes
aos Parlamentares que aqui estão, sejam eles da ARENA ou do batento chapas, o que nunca fizeram antes sobre este velho Senador
MDB, mas levo, Sr. Presidente, e quero terminar, neste momento, cansado, desiludido e já quase exausto.
Desgraçadamente, Sr. Presidente, eu fui parte deste ato, c fui,
dizendo que levo da minha vida pública a maior tristeza de ter
porque fui o segundo.
recebido de um colega de Partido tal ofensa.
Se isso tivesse acontecido só comigo, comigo mesmo, com as
Muito obrigado, Sr. Presidente (Muito bem!)
minhas concepções e os meus princípios, cu teria licado, Sr.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Sr. Presidente, peço a
Presidente, como uma página voltada no Livro da Vida. A folha é
palavra, para explicação pessoal.
isso mesmo; ontem, verde, no galho; amanhã, amarela. no pó; "a
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - V. Ex• permite um vida é que importa, a vida es tu, folha morta". Sou como a folha que
esclarecimento?
o vento leva, sou como aquilo que diz Ortega Y Gasset, "Sou cu c
minhas circunstâncias"; e as minhas circunstâncias, Sr. Presidente,
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Pois não.
têm·me dado no corpo o gilvaz de tanta cicatriz que não posso
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Srs. Senadores, embora rememorá·las na rapidez deste instante.
não seja dos hãbitos da Mesa se manifestar nessas oportunidades, o
Ouvimos a palavra do Presidente da Comissão. Devo dizer, foi
momento, como bem acentuou o eminente Líder Senador Paulo uma lição de humildade. Arrepiou·me. Eu, que esperava, S1.
Brossard, é totalmente favorável a isto, quer pelo assunto, quer pelas Presidente, a expressão dura do combate, aqui ouvi, na atirrnaçào de
pessoas aqui tratadas, quer, sobretudo, pelo serviço, pelo trabalho palavras tão pesadas e tua medidas, uma admoestação cristã, uma
que vem sendo realizado e pelo interesse que desperta, pelo conceito humildade cristil.
que a Comissão conseguiu granjear no espírito público, que está
De fato, Sr. Presidente, a CPI, da qual fui apenas um elemento e
realmente neste momento voltado para os trabalhos c as conclusões não sou mais, vai receber, amanhã, as minhas pastas, os meus do·
a que chegará a ilustre Comissão. Isso é de tal relevância que, comentas, tudo que arrebanhei durante o seu funcionamento, por·
realmente, na história do Senado do Império e da República, que nada neste mundo me faz voltar a ela.
raramente uma Comissão tem realizado um serviço de tal monta, de
Quero, agora, Sr. Presidente, colocando·me naquela extraortal repercussão e possivelmente de tais conseqUências quanto o que dinária figura, guardadas as imensas proporções entre o sol c o vagaora realiza a Comissão voltada para o problema nuclear brasileiro.
lume que sou cu, dizer aquelas palavras de João Batista: "Oportet
f:. também um fato singular este a que assistimos, neste me minuit, sed ii/um crescere". Não importa que eu me diminua; o
momento, em que ambos os Partidos, e de uma maneira evidente~ que desejo é que ela, a Comissuo, cresça.
mente notória todos os Srs. Senadores, se associam num ponto de
Fui combativo, duro, áspero, porque lutava contra figuras as
vista comum para solicitar que um ilustre colega permaneça no mais proeminentes c contra as quais tive que terçar armas na minha
posto que lhe foi conferido pelos seus companheiros de Comissuo.
vida pública, mas cumpri minha missão até o lim. Sou\,um
f:. realmente urn fato que acredito singular na história do prefeitinho do interior, de uma terra angustiada, entre montanhas,
Senado Brasileiro, em totius os tempos. A ele, portanto, nUa poderia de pouca gente, de nmigm dedicados, mas um homem, Sr.
~cr indiferente a Mesa, que, de algum modo, representa a Cnsa.
Presidente, que sem um canivete no bolso tem enfrentado, na sua
Quero, assim, juntar as minhas palavnts, o meu apelo, diria, luta, o cano dos revólveres. MHs, aqui, hoje, á' cena mr.: comoveu, .:1s
pura que a Comissão Nuclear niio ~ofra de qualquer modo nenhuma palavras me sacudiram.
soluçuo de continuidade nos seus trabalhos, o que poderia rcOctir na
Agradeço ~~ todos que se lizcrnm ouvir, inclusivt: o Sr.
opinião pública nacional, tão interessada, hoje, nas conclusões 01 que Presidente. E quero dirigir·lhc um apelo: que ele continue na
estamos prestes a chegar e que poderia fazer com que essa Comissüo Presidência, (palmas) que ele niío se afllstc. O Scnmlo lhe deu esse
c os seus trabalhos fossem não digo diminuídos, mas que sobre ela mundato, que ele o leve atê o fim, mantendo·se firme, para que o
pairasse uma nuvem que seria inteiramente injustn c, sobretudo, Senado niío se negue a si mesmo c cumpra o ~cu dever.
inteiramente inconveniente paru os interesses do Senado c para os
Volto para a minha Buncudu. Nada me fa1. voltar à CPI. f-oi
interesses do País.
uma decisão orgânica, entranhada, sangUinea, humo rui, de trezen~u:"\
Nestas circunstâncias, acredito que, sejam quais forem os unos, Sr. Presidente, de trezcntm ~1nos de princípios. C cu não volto
motivos de ordem pessoal que possam innuir nu atitude do nosso mais. Sou umu folha na corrente. Desço llO meu destino, humillh:~
eminente colega, as razões aqui invocud:1s cm nome do Pais, cm mente, folhu morta. Ontem, verde no galho: amanhii,'amarela no
nome dos interesses nacionais devem se sohrepor às suscctibilidadcs, pó. Mas desço, não volto mais.
Amanh;i, a Comissão rccr.:br.:r[: as minhtts pastas, os meus
às maneiras que S. Ex• encare como o futo que lhe tenha levado ú
atitude que acaba de cxtcrnm c que havia cnncrctizado na carta documentos. Pastas que li, rdi, pt:nctrci at~ altas horas da munhf1; c
muitos dias a orhalhada da madruguda me surpreendeu sobre das,
dirigida ao seu eminente Líder.
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para que este Senado nUo !'iC desmentisse, :-.em parti pri.1· contra
ninguém, Sr. Presidente. Agi com lirmeza até contra cx~Ministros,
porque I!U os colocava na minha frente como brasileiro:-., como t:u,
que queriam ocultar coisas que cu queria saber, para que o povo
soubesse, como está sabendo.
Portanto, apelo ao Sr. Presidente: afast<mdo-mc - Oporter mi!
minuir sed ii/um crescere- não importa que cu me diminua, quero
que a Comissão cresça, c cresça mais o Senado. Mas, cresça, sim,
com ele na Presidência, sem a minha participação, a fim de que possamos chegar às conclusões finais que a Comissão se traçou c vem
apurando dia a dia.
Assim, Sr. Presidente, agradeço a todos. Fui objeto disso tudo,
porque sou segunda pessoa. Ninguém me ilude; nem o meu Partido.
Repito, para que não haja dificuldades de interpretação: ninguém
me ilude; nem o meu Partido. Recebi as homenagens que não merecia porque sou o segundo; recebi pedidos a que não fiz juz porque
sou o segundo. Ficaria feio para o meu Partido pedir para um ficar e
esquecer o outro descendo a superfície das águas, levado pela
corrente.
Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu me afasto, mas peço
ao Sr. Presidente da Comissão que continue. Não cause esse mal ao
Senado, não cause esse mal ao MDB, continue.
Amanhã entregarei, primeiro, os documentos. A passagem que
FURNAS me ofereceu eu a devolvi a FURNAS. No dia em que fui,
fui com a passagem que o Senado me deu.

O Sr. Amaral Peixoto (MDB - RJ) - V. Ex• concede um
aparte, nobre Senador Dirceu Cardoso, a este seu velho
companheiro de lutas?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não.
O Sr. Amaral Peixoto (MDB- RJ)- Com mais de 20 anos de
vida parlamentar, tenho assistido a fins melancólicos de Comissões
Parlamentares de Inquérito. Às vezes, prolongam-se durante meses e
terminam tristemente nos Anais, no Arquivo do Congresso. Esta
Comissão, entretanto, cuida de assunto da mais alta importância,
não só para o Brasil como para todo o mundo.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem!
O Sr. Amaral Peixoto (MDB- RJ)- O tema energia talvez
deva ser a proocupação de todos os estadistas do mundo, porque as
reservas de petróleo estão se esgotando, o aproveitamento das quedas d'água estão se ultimando. Surgiu, então, a possibilidade
da utilização da energia nuclear, com todos os seus perigos, com
todas as suas desvantagens, mas, talvez, a saída obrigatória para o
mundo. Esta Comissão conseguiu, realmente, impor~sc ao respeito
do Pais ...
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem!
O Sr. Amurai Peixoto (MDB- RJ)- ... e a imprensa acompanha os seus trabalhos e os divulga como não fez com nenhuma outra.
O Sr. Paulo Brossard (M DB- RS) -!O verdade.
O Sr. Amaral Peixoto (M DB- RJ) - O povo brasileiro ficou
confiante, acreditou que o Congresso podia, realmente, prestar um
serviço dos mais valiosos à Nuçrto. Esta é u realidade.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem!
O Sr. Amaral Peixoto (MDB- RJ)- Qualquer estremecimcn·
to na organização desta Comissão, no afastamento de qualquer de
seus membros, ir{! ser motivo de desilusão pura o povo. V. Ex• é um
homem que se impôs ao Pais c, muito especialmente, ao Senado pelo
seu carútcr, pdu nobreza de suas atitudes, pelo seu patriotismo ...
O Sr. Puulo Broo.surd (MDB- RS)- Muito bem!
O Sr. Amaral Peixoto (MDB - RJ) - V. Ex• reconhece o
cspfrito conciliador do Presidente da Comis~ào, o nobre Senador

Ilamar Franco. Os doi:-. não têm o direito dt: abandonar a

Comi:-.~

são ...

O Sr. Poulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem, muito

bem~

O Sr. Amaral Peixoto (MDB- RJ)- ... os dois devem permanecer na Comissão c cumprir o mandato que o Congresso deu a
V. Ex•s.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem!
O Sr. Amaral Peixoto (MDB- 'RJ)- Sei que será duro para
V. Ex• voltar atrás na sua afirmação, mas isso nüo tem importúncia,

pois o interesse superior quc é o interesse da Pátria está cm jogo.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem!

O Sr. Amaral Peixoto (MDB - RJ)- Falamos muito em res·
tabclt:cer as prerrogativas c o prestígio do Congresso Nacional, mas
não há meio melhor para conquistar um degrau no prestígio para o
Congresso do que a Comissão cumprindo seu dever, ln do até o fim ...
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem!
O Sr. Amaral Peixoto (MDB- RJ)- ... c mostrund,a o que
estiver errado para que o Governo, o Poder Executivo, corrija. Estou certo de que ele não será insensível àquilo que mostrarmos.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem!
O Sr. Amaral Peixoto (MDB- RJ)- Como velho companhei·
ro de V. Ex• de tantas lutas politicas e sentindo o desejo, o anseio de
todo o Senado Federal, esporo que V. Ex• preste esse serviço ao Pais
e continue, com o Senador Itamar Franco, compondo a Comissão e
levando-a atê o fim para maior prestigio do Congresso Nacional.
(Muito bem! Palmas.)

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Sr. Presidente,
esta voz eu conheço, foi a voz de comando do nosso glorioso PSD,
que indicou meus caminhos nos verdes anos que já vão longe, t: como um rufo de tambor chamando-me ao cumprimento do dever.
Mas, viver é separar. Cada qual cuide de seus mortos. O MDB tem
que me considerar um homem morto. (Niio apoiado.) Meu
comandante de tantas lutas, de tantos entreveras st:rios, quase que
de armas na mão, como sabe muito bem V. Ex•, na minha tc:rra na~
tal. Vou desobedecer o seu comando, não volto mais.
Sr. Presidente, faço então minhas derradeiras palavras, guardo
tudo isto que fui causa, o epicentro do fc:nômeno sísmico, do fenômeno sísmico que se operou aqui dentro.
O Sr. João Rosco (ARENA- AM)- Permite V. Ex• um apar-

te'?

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Com todo o pra·
zcr.

O Sr. João Bosco (ARENA- AM)- Senador Dirceu Cardoso, V. Ex• acaba de ouvir o homem que, como V. Ex• disse, o
cncuminhou. V, Ex• vai ouvir, agora, o jovem qui! chegou aqui, já
seu admirador, e que aumentou essa suu admiração como seu com~
punheiro no Senado e como membro da Comissão. Quero c peço
permissão uo meu Lfdcr e aos meus Vice~Lideres para falar agora cm
nome do meu Partido, porque haveria também a hipótese de que, se
cu não falasse em nome do mc:u Partido, eu falaria cm meu nome
pessoal. E falo, portanto, em nome do meu Partido, por deliberação
dos colegas, do Vice-Líder e do meu Líder, para dizer que não consideramos o Senador Itamar Frnnco o primeiro e V. Ex• o segundo. O
Senador Itamar Franco é o Presidente. V. Ex•, entretanto, é a alma
da Comi~s1io c temos todos de reconhecer, cu que tenho inclusive
participado de alguns entreveras com V. Ex•, cu que, às vezes, rcce~
bo aforas c, ;)s vezes, recebo palavras nüo muito ugrudáveis, mais
isso é próprio do Parlamento, isso é próprio do debute, é próprio de
onde hú necessidade de intcrlocuç[m. Quero, portanto, cm nvmc do
meu Partido, fazer um apelo a V. Ex• Quero pedir que V. Ex• ouça
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a gravação do apelo que fiz ao Senador ltmnar Fran~.:o: solicitei 4ue
os dois permanecessom. E lembro-me de que o nobre Senador Ro·
berto Saturnino, um dos Líderes do Partido de V. Ex•. anteriormente, citou que V. Ex• é realmente a alma dessa Comissito. V. Ex• por
se debruçur muito no exame detido da matéria, estudando-a pc.:ln
madrugada a dentro, às vezes chcgu demasiadamente nervoso à
Comissão, porque fica sem dormir. Acredito mesmo que o que estio
acontecendo entre V. Ex• e o Senador Itamar Franco é npcnas urna
decorrência do cansaço c da radiga. Nenhum brasileiro sabcrit
avaliar, c essa é: a verdade Senador, o que tem feito essa Comissão.
Muito gente pensava que iríamos àquela visita para fazer turismo,
inclusive, eu li isto num jornal. Muita gente não avalia o sacrifício
que todos temos reito, especialmente V. Ex• Mas se a Comissão
existe, se a Comissão tem realizado muito, é certo que sob u pfc.:sidência serena, correta, comportada, enérgica e altiva do Senador
Itamar Franco, mas também pelo seu poder de persuasão c pela coragem de V. Ex• Senador, vou lhe dizer uma coisa grave: quando vim
para o Senado, desabituado a determinadas práticas democráticase a primeira vez que disse isto, aqui, fui inclusive alvo de alguns comentários por membros da minha Bancada- eu desacreditava que
fosse possível a um Senador poder dizer para determinada aulorida·
de do Executivo o que agora todos temos dito, inclusive eu, Mas o
primeiro que o vi razer roi V. Ex• E por tudo isso que aprendi, tudo
Isto que o Senado tem aprendido c tudo o que V. Ex• tem levantado
naquela Comissão - repito aqui o que disse num aparte ao nobre
Senador Itamar Franco- ficarei muito triste c muito decepcionado
se V. Ex• deixar a Comissão. Os mem bras do meu Partido se rrustrarão,. por_:iue inclusive, talvez, não encontrarão mais aquela grande
motovaçao para os debates no seio da Comissão, onde V. Ex• í: o
polarizador, é o provocador. De maneira que desejávamos V. Ex•
relevasse. Não é: verdade, V. Ex• não é o segundo, nem para o seu e
nem para o meu Partido. Verdade sim, o nobre Senador Itamar
Franco merece todas as nossas homenagens, mas verdade é que
V, Ex• i: a alma da Comissão; verdade í: que V. Ex• deve aceitar,
tambí:m, o nosso apelo. Verdade í: que talvez devêssemos todos nós
e, talvez, todos tenhamos errado, ter rei to tudo para que uma conversa rosse estabelecida entre os dois Senadores do MDB num outro
local. Mas, pela primeira vez, já o disse o nobre Presidente, Senador
Luiz Viana, pela primeira vez, todos os Srs. Senadores, todos os
membros das Comissões, das duas Lideranças e até o próprio Presidente, se tocam sensibilizados para este problema. Essa Comissão
tem de continuar, nobre Senador, disse-o bem o seu Companheiro
de Bancada, o nobre Senador Amaral Peixoto: V. Ex• não tem o direito de nos abandonar, porque t'oi V. Ex• que nos tocou, que nos
levou a tomar as atitudes que temos adotado ati: agora. E assim, como lá ficaremos sentindo a falta do Senador Itamar Franco, tambi:m
séntiremos a de V. Ex• O apelo i: para que os dois permaneçam.
Não í: apenas para que um saia, e o outro fique, porque não consideramos nenhum dos dois uma folha que se deva desgarrar para
descer pelo rio da vida. Todos dois são rolhas viçosas, todos dois
t<_m muito, ainda, a razer pelo Brasil. Portanto,- repito aqui, e perdoe-me se estou me tornando, talvez pela primeira vez, um pouco
longo no aparte- ruço este apelo n V. Ex•: permaneça. Permaneça
na Comissão, permaneça como uma obrigação a que V. Ex• se impôs. Creio que se mágoa~ existem, no coração dos dois, devem ser
sepultadas pelo amor pátrio, pela dedicação ao Senado c ao serviço
público, do qual V. Ex• í: um dos exemplos mais vivos que possuimos. Era este o apelo que queria fazer a V. Ex•, ralando em nome
do meu Partido. (Muito bem! Palmas,)

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Sr. Presidente,
nós não merecemos isso, o Senado cstú se derrnmando demais. Rcct:·
bo esse apelo, Sr, Presidente, e vou dur uma respostu oportumunt:n·
te. (Muito bem! Palmas.)
Mus, fico satisfeito, Sr. Presidente, c !.ligo aos meus colegas que
me comoveram como poucas vc1.es cm minhn vida, assim como os
jornalista.'i que tiraram o meu retrato pura atê o fim do meu rnttnda-
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to, não prccbam mais pensar nisto. (Muito bem! P:.llmas.• O orador é
cumprimentado.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz 'Viana. Fazendo soar a campainha.)- Srs. Senadores, depois das palavras tão enfáticas do nosso ilustre colega e prezado amigo, Senador Dirceu Cardoso, dois motivos me levam a usar da palavra, neste momento, como Presidente
da Casa.
O primeiro deles i: o longo conhecimento 4uc tenho du Sena·
dor Dtrceu Cardoso; fomos colegas durante longos anos na Cúmara
dos Deputados. Antes de aqui chegarmos já havíamos caminhado
juntos durante, talvez, uma ou duas décadas.
Assim, cu, como todos os demais Srs. Senadores, habituamonos não somente a conhecer, mas, também, a udmirar c a estimar
aquela personalidade tão extrovertida, tão inquieta, poderia mesmo
di~er, tão singular ~.as que, em todos os momentos da sua vida pública e do seu convtVJo no Parlumento, se tem feito marcar por uma
permanente honestidade de atitudes, por um permanente interesse
pelas reais causas do Pais, pela sua permanente dedicação ao Brasil.
. f:, justamente, por este conhecimento que tenho do Senador
Dtrceu Cardoso que estou bem certo de que S. Ex• nào será indiferente, _não poderá ser indiferente, aos apclos que aqui lhe raram reitos, nao por um ou outro coh:ga, mas por todos, sem c;<ccçào de
qua.lquer um, todos eles a reconhecerem nele uma figura marcante
na Importante Comissão que, hoje, estuda o problema nuclear do
BrasiL Seria, realmente, uma perda irreparável, e de conseqUências
as ma1s graves para a vida e para o trabalho desta Comissão, se dela
se ausentasse o Senador Dirceu Cardoso, que tem sido, tulvez, o seu
mais ativo, mais devotado c energético componente, enfrentando tudo para que, dentro da sua concepção, possa emergir, dos trabalhos
desta Comissão, a verdade, as conseqUências e a conclusão que todos desejamos.
Estou certo de que o Senador Dirceu Cardoso, que i: antes de tudo um patnota, um homem voltado para o Brasil - não é um homem voltado nem para o seu Estado, nem para os seus interesses,
nem muito menos para as suas susceptibilidades, í: um homem voltado para o que tem como interesse do Brasil - jâ estará, neste momento, convencido que o interesse do País se confunde com a sua
permanência, com o seu trabalho na Comissão a que pertence.
_ Associo-n;e. assim, ao apelo que tem sido feito, c acredito que
na~ será em vao porque, na realidade, aquilo que ele disse, de que
sena uma ~olha na. corre~ te a de~cer rio abaixo, não é exalo. O que
descen~ no ab~txo nao sena uma rolha, mas uma parte
tnsubstotufvel e trreparável da Comissão que estuda a Energia
Nuclear. A Comissão ficará incompleta, a Comissão ficarú desralcadu, rundamentalmente, se nela não permanecerem o seu Presidente c
o Senador Dirceu Cardoso.
~ Mesa, portanto, e de uma maneira que é, realmente, raru e excepctonaf, como raro e excepcional é o momento c o assunto que tra·
tamos, dirige a ambos os il~stres colegas Senadores um apelo para
que reconsiderem as suas atitudes, e continuem a prestar, não apcn~s ao Scm~du, porém, mais do que ao Senado, ao Brasil, aqueles ser·
VIÇOS que tao relevantemente vêm prestando utí: agora. (Muito bem!
Palmas.)
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Peço a palavra. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Paulo Brossurd.
O SR. PAULO BROSSARD (M DB- RS. Sem revisão du umdor.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Pedi u pulavnt paru dizer que depois da puluvru do Prosidcntc
dtt Casa nenhumu outra deve ser ouvidu.
V. Ex• disse o que poderia ser dito, com mais autoridade c
melhor.
Congrutulo-mc, Sr. Presidente, com a sua utuacào nesta tarlle,
com a alta .'it!ll.'libilidílde com que de.~cmpcnhou n Pn.:sidénda do

\bril de 1971)

IJIÁRIO UO CO:S(;JtESSO

1

NACIO~AI.

(Set;iw 11!

()u~~orl~~o·fdru

25

I 135

Eleito pelo voto popular, !!U confesso; aqueles que votaram comigo em 1974, estão mais pobre:-., mais desgraçados c com menos esperanças. E, na proporção cm que a esperança vai fugindo dos cora·
O SR. PRESmF.:-oTE (LuiL Viana)- Agradeço a V. Ex•
ções daqueles que acreditam nos políticos, é de se perguntar o que scConcedo a palavm ao nobre Scnudor Agenor Maria.
rú da clas·se politica.
Dizem que a democracia ser{l o nosso destino, mas que demoO SR. AGENOR MARIA IMDB- RN. Pronuncia o scgumtc
cracia é essa cm que o direito de muitos i: absorvido pelo direitos de
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadore~:
poucos? Que democracia é essa cm que o direito das maiorias :-.c,: v~
A Nação aguardou por muitos meses que o atual Governo assumisse, a Nação como que parou quando anunciaram o novo Gover- relegado pelo direito das minorias? Que democracia é essa, quc dú o
no. A dificuldade, o sofrimento, a falta de perspectiva, qua~e sem direito de se nomear para cargos vuntajosos os irmãos, os parentes'!
esperança, a Naçii.o pairou aguardando a posse do atual Governo Que democracia é esta que dá o direito à oligarquia de nascer e meque, a 15 de março. assumiu.
drar na Pátria'! Que democracia é esta que d:i o direito à família de
viver no apogeu? Que democracia ~ eslu que dá o direito de alguns
Pois bem, Sr. Presidente c Srs. Senadores, a pcrspcctivu da cspe·
ganharem tudo, e tanto, cm detrimento de muitos que sofrem e
rança, a perspectiva de dias melhores, vivida na esperunça da posse
passam fome?
do novo Governo, por que não dizer, começa a esmaeccr-se no coraSim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 4 anos de mandato!
ção daqueles que esperavam e aguardavam uma mudança radical na
Aqui, cm 1970. não fui candidato a nada, por nojo da política. E afir·
política económica deste País.
mo, na minha pobn.:za e no mc:u sofrimento: se continuar desta maSr. Presidente e Srs. Senadores. não serão meros episódios que neira. em 1982 talvez eu não soja candidato novamente a nada. por·
possam calar nos corações daqueles que vivem diariamente a situaque tenho certeza de que o caminho não é este que a classe politica
ção triste deste País. que possamos calar. Não. Sr. Presidente e Srs. está percorrendo. Sim, o caminho não é este. Absolutamente, não.
Senadores, as greves se sucedem por todo o território nacional. Por Falo de coração nas mãos. Falo aqui, não como Senador do MDB:
que as greves? Serão elas de fundo ideológico? Será que essas greves falo aqui como Senador do Brasil, falo como Senador eleito pelo po·
partem justamente daqueles que querem a anarquia do País? Não,
vo, onde o interesse maior é o interesse do povo brasileiro.
Sr. Presidente c Srs. Senadores. absolutamente não. As greves se
Posso afirmar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que a situação
sucedem tendo cm vista a innação que corrói a Nação; as greves se
é caótica. A siluação é difícil. O povo me pergunta para onde vamos
sucedem tendo em vista o poder aquisitivo do povo, que cai dia a dia. ser arrastados neste salve-se quem puder. Sim, é um salve-se quem
Que faz a classe política? Que faz a imprensa nacional?
puder: e poucos podem. Mas digo desta tribuna. Sr. Presidente c
Abrem-se os jornais, e o que se vê? O imobilismo do meu Parti· Srs. Senadores, que dia virá - e não está muito longt:- em que
do. Sim. o imobilismo do MDB! E já se prega a volta de Brizola, c já aqueles que podem fazer alguma coisa. e não o fazem por cov"rdia,
se diz que vai se fundar o PTB!
por ganância, por egoísmo, vão se arrepender porque, sinceramen·
Pelo amor de Deus, o que quer dizer BrilOia e PTB. hoje'! le, os homens que trabalham. os homens que produzem. estão cansa·
Depois de 15 anos. pelo amor de Deus, o que quer dizer Brizola c dos de conversa fíada.
MDB? Depois de uma Revolução que foi feita para dar ao povo
A Nação. por muitos dias, aguardou o "pacote", ou seja. as me·
brasileiro. a estabilidade, a honestidade. a sinceridade e, acima de didas saneadoras que pudessem, aos poucos, coibir os abusos e dar
tudo, o direito de, trabalhando, poder viver cada um às suas custas.
ao povo um melhor poder aquisitivo, ou seja, fazer com que caissc a
Repugna-me, Sr. Presidente e Srs. Senadores. abrir os jornais c innação. O que fez o Governo? Estabeleceu normas coibindo os ju·
ler a volta de homens que já, sinceramente, fazem parte do passado ros em determinadas áreas, mas permitindo que as financeiras conti·
deste País. Sim, fazem parte do passado. O presente é outro. Sr. nuassem a operar ao seu bel-prazer.
Presidente e Srs. Senadores.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Nação, realmente. est:i em di·
Era como se eles fossem ou representassem a redenção da ticuldade; em dificuldade todo o povo brasileiro. e não se compreen·
Nação. t como se nós, que aqui estamos, nada pudéssemos fazer, de- e não enlendo, Sr. Presidente, Srs. Senadores- que a Nação
nada pudéssemos representar.
esteja em dificuldade quando uma minoria CSLá em boa situação.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, as greves estouram cm toda a Não. A dificuldade deve ser para todos.
Eu disse, desta tribuna, no dia 7 de abril, que o Governo devia
Nação, e repito. nascidas de uma innação que corrói a própria sobe·
rania nacional. E por que. Sr. Presidente e Srs. Senadores~ Já há II tomar a iniciativa de disciplinar a remessa de lucros para o exterior.
meses que o nosso assalariado teve um aumento, a 1• de maio Sim, disciplinar a remessa de lucros para o exterior, porque esta é
de 1978. O custo de vida, nesses li meses,.clevou·se mais de 50/ cm uma medida certa. absolutamente necessária. Eu disse, desta tribu·
artigos de primeira necessidade como o feijão, a farinha, o açúcar, a na, que era importante que o Governo baixasse o custo do dinheiro.
carne, o café- em alguns deles se elevou até 100%. Qual a situação Eu disse, desta tribuna, que aqueles que participam dos lucros das
desse ussnlariado que não tem outra renda a não ser o minguado empresas de economia mista, das empresas do povo, não podiam
salário? Qualu situação desse homem que. trabalhando. tem apenas continuar a participar desses lucros: que se conformassem com seus
sulúrios, mus participar dos lucros obtidos sobre o povo era um cono salário'! Salário absorvido pela innaçào diária. inOação nascida da
tra-senso. Eu disse ainda, desta tribuna, que era importante que o
ganioncia desenfreada de grupos que se locupletam: innnçào nascida
Governo niío sô contivesse a despesa pública, mas que diminui~se as
da gan:."mciu desenfreada de grupos que, na sua muioria, sàn grupos
tnrifas e as taxas.
apútridas que se locupletum do suor dos brasileiros c, se locuplc·
Ora, Sr. Presidente c Srs. Senadores, nada disso foi feito. Não
tando, vivem ~~ "tripas forras" para desgr;.1ça daqueles que, trub:.~· houve o disciplinumento da remessa de lucros para o exterior. Não
lhando, a cada di:~ sofrem mais.
se fala nisso. E todos nós sabemos, lendo os balanços das empresas
Não sei porque, Sr. Presidente e Srs. Senadores, mas esses pro· multinacionais, que eles estão futurando bilhões. O lucro de algumas
blemas que falum de perto ao nosso povo c à nossa gente, não calam dela~. este ano, li.li o m;.lior jú reghtrado na história deste Puis.
E por que, então, não disciplinar a remessa de ltu.:ro.; par<~ o
-cu não sei porque não calam - n:~ nossn imprensa. Por que ntw
calam'? Por que é que a imprensa niio sente esse prohlema, por que C exterior, se u Nação estú endividada, se o povo passa fome, se os
que o Senado h:deral ni'10 vibra com esse problerna 1! Pur que ns enr.:argosjú quase niio podemos cumprir, dejurm, royaltit'!i, divillen·
problemas ideológicos da politk:u partidMia, dos interesses que ni"'o dos?
Todos sabemos ljUe o a:-.salariado, e:-.pe~:ialmcnte o uss:dariad1'
:-.;ln intere'iscs dn JlllVn, s:'\ll llS que mais Ji'w brilho ;1 csta Casa'! Pu r
qul··.t !~11 111c pergunto. por quc',
do Nnn.lc~tc, pcn.;chl· CrS 1.0~1.00 por rn~s. pre!ilandll H lwr;1s de
Senado, falando r.:omo Presidente e cm nome da Casa. Muito hem!
(Palmas.)
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trabalho diuturno. Sim, o salário do operário da minha terra é de
Cr$ 1.111 ,20, e ele recebe, líquido, Cr$ 1.022,00. Pelo amor de
Deus! Que faz esse desgraçado com esse salário ínfimo, numa terra
onde aqueles que encontram trabalho com carteira assinada têm
quase que um privilégio. Sim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, lú no
Rio Grande do Norte, encontrar um trabalho com carteira assinada
é quase que um privilégio, porque existem os subsalúrios de.!
Cr.~ 6UlJ,OO e Cr.S 70U,UU por mês. Esta, a situação do meu Estado.
Cheguei, ontem à noite, de Mato Grosso, aonde fui representar
o Senado Federal. Posso afirmar: a situação daquele grande Estado,
daquele rico Estudo, não é diferente da situação do meu Rio Grande
do Norte, porque a lei é uma só. O Governo é um só. E a filosofia,
no campo econômico, é uma só.
Qual a filosofia que temos, Sr. President,, Srs. Senadores? t
aquela onde o financeiro sobrepõe-se ao trabalho e à produção. Sim,
esta é a filosofia dos governos revolucionários, onde aquele que não
tem dinheiro, aquele que não dispõe de capital de giro pode,
trabalhando, passar fome, como i: o caso dos nossos assalariados do
Rio Grande do Norte. Eles podem, como empresários, trabalhando,
perder o que têm se não dispuserem de capital de giro, pagando os
juros absurdos que pagam.
Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a esperança, era quem?
Era o Governo que assumiu a 15 de março. E o que fez o Governo,
até hoje, de objctivo, de prático? Nada, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Nada de construtivo, nada que pudesse dar ünimo à Nação que,
passando privação, espera dias melhores.
O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE)- Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador?
O SR. AGENOR MARIA (MDB prazer, nobre Senador Mauro Bcnevidcs.

RN) -

Com o maior

O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE)
Nobre Senador
Agcnor Maria, o enfoque que V. Ex• faz a realidade económicofinanceira do País está a merecer meditação por parte das autoridades responsáveis no alto escalão federal. Veja V. Ex• que nós estamos praticamente às vésperas do dia 1• de maio e até agora não se
conhece uma definição do Governo quanto à reformulação dos níveis de salário mínimo imperantes no País. Sabe V. Ex• que esta
Casa, na legislatura passada, ofereceu ao Governo Gdscl várias
alternativas para a política salarial do País. Enquanto o nobre
Senador Marcos Freire oferecia aquela sugestão da revisão
trimestral, o Senador Dirceu Cardoso c eu apresentávamos como válida aquela fórmula da revisão semestral de salários. O Ministro
Murilo Macêdo, cm dois ou três pronunciamentos de televisão,
chegou a abordar o problema e oferecer algumas opções, mas, atê
hoje, ninguém sabe em torno de qual delas se fixou o Governo: se na
soluçf1o semestral; se na solução trimestral; ou s~.: na q~adrimt.:stral,
que nem seria a nossa solução, nem a do Senador Marcos Freire.
Qualquer que seja, porém, a decisão do Governo, esperamos que ela
seja uma decisão humana, venha ao encontro dos anseios de milhões
de assalariados deste País.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) - Senador Mauro
Benevides, recebi dos sindicatos do meu Estado uma petição, um
apelo para que cu discutisse, desta tribuna, a possibilidade do salário
mensal ser de Cr$ 6.325,00. Respondi a eles que eu não podia, de
maneira nenhuma, em sã consciência, vir para cá defender esse salúrio, porque reconheço que 80% do empresariado da minha região
não pode pagar tal salário. Seria maior o desemprego e, absolutamente, não quero concorrer para o desemprego ainda maior da
minha área, da minha RegiUo. Eles me perguntaram: qual seria o
caminho, se cu não advogava o salário justo? Eu respondi a eles que
cu advogava o sa\{Jrio dentro das possibilidudes do nosso
empresariado, advogando, ui sim, que o Governo congelasse os
preCtl'i dos ;aluguéis C gêneros de primciríssima necessidade. f~, ti
11.:.nd:u, a rórmu\a para sanar u siluaçi'io do empresúrio. Ou seja, de
cmprc6ador c de empregado.
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Porque, se o Governo aumentar o salário, agora, e'm 45%, na
minha R!!giflll vai passar p~1ra mil seiscentos c lUntos cruz!.!iro~. Mil
seiscentos e tantos cruzeiros depois de um ano de espera, de fome,
realmente não representam nada, mas se o Governo junto a esse salário ínfimo congelasse os preços dos alimentos de primeira necessidade, embora subsidiando, dos aluguéis, era uma maneira de dar
ao cmprcsi1rio c.! ao empregado condiçõr.:s de ambos continuarem a
trabalhar. Não vejo outra saída, nobre Senador Mauro Bcnevides,
daí porque não estou aqui advogando salário de seis mil c tantos
cruzeiros, mas digo que é importante que a classe politica, aqueles
que se elegeram com o voto do povo acabe com o negócio de Brizola, de PTB, do passado, c viva o presente da Nação. Abre-se os jornais todos os dias é Dona Ivete Vargas,- para mim essa mulher já
havia morrido há muitos anos - seu Brizola! Pelo amor de Deus!
Vamos esperar então que tudo isso vá abaixo, que venham os
Brizolas, venham os Vargas, para dar a esse povo que está com
fome, melhores dias. Tenha paciência! Não é possível, Sr. Presidente, Srs. Senadores, somos nós que temos obrigação para com esse
povo, porque, queiram ou não queiram esse Governo que aí está vai
até 84, são seis anos de mandato. Queiram ou não, o nosso mandato,
pelo menos vai expirar somente a I• de fevereiro de 1983. Então, nossa obrigação é essa; tratar do problema do povo.
Se a imprensa não der cobertura pouco adianta, pouco importa
porque nós temos a Voz do Brasil, o Diário Oficial da Casa, para
dizer do que estamos tratando aqui. Mas é importante que nós,
desta tribuna, defendamos acima de tudo o interesse da nacionalidade.
Senador Mauro Benevidcs, acredito que alguns sindicatos do
meu Estado talvez até estejam contra mim, mas eu não iria jamais,
para ser agradável ao sindicato, defcndor um salário de seis mil e
tantos cruzeiros. Pois eu reconheço que esse salário seria, repito, o
desemprego em massa de muita gente. Mas reconheço também, e devo dizer desta tribuna: o Governo não pode aumentar o salário mais
do que a inflação, mas ele deve tomar uma medida salutar que é a de
congelar os preços dos gêneros de primeira necessidade e dos aluguéis. Pois só assim darà ao nosso assalariado a segurança, a
esperança de trabalhando ele poder esperar dias melhores.
Aqui em Brasília, Sr. Presidente, uma minicasa geminada já
está valendo cinco mil cruzeiros o aluguel; não é aqui no centro da
capital, é nas Cidades Satélites. Então, cu pergunto, como o salário
de um mil c quinhcnlOs c sessenta cruzeiros onde é que vai morar o
nosso assalariado? t um assunto que cala profundamente no coração do povo; é um assunto que faz com que o povo vibre. Mas,
infelizmente, o Plenário do Senado Federul não dá a mínima importância nem de presença.
Uma querela entre dois Senadores nos deu trés televisões,
vários jornais aqui presentes, fotografias e mais fotografias. Uma
querela entre dois Senadores! Mas, um assunto que fula de perto da
necessidade popular, um assunto que cala profundamente no povo
que sofre, esvazia~se o plenário, como se não parecesse nadu de
verdadeiro, como se não fosse necessário se dizer coisíssima u!guma.
Falo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, por um desencargo de
consciência. Um outro qualquer talvez cruzasse os braços c nada dissesse. Mas eu acredito cm Deus c na sua bem-avcnturança, Acredito
na vida espiritual, transcendental através do espírito. Quero cumprir
aqui, desta tribuna, o que prometi àqueles que me mandaram pura
cstu Casa. Quero me sentir em puz com a minha consciência. (Muito
bem!) E, quando expirar o meu mandato quero andar de cubeçu
erguida c I.!LIC ninguém possa me apontar dizendo que fui ill.llli um
comodista, um acomodado. Nüo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, disse desta tribuna c repito ugoru: ucimu do interesse do meu Partido
cstú o interesse da minha Pátria, do meu País, da minha Nação. Mas
vejo que o mcu'Partido cluudicu, estú imobilista, meu Partido, nt1o
sei por que, não sente esses problemas. E a Nuçào queda quase que
desamparada, sujeita c jogada ii sua própria sorte.
O Sr. Alberto Silva (ARENA- 1'1)- Permite-me um aparte,
nobre Senador'~
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- - - - - - - ------------------OSR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com muito prazer,
nobre Senador.
O Sr. Alberto Silva (ARENA - PI)- Estou ouvindo com a
maior atenção o discurso de V. Ex•, e sei que todos os Senadores
aqui presentes, também estão atentos aos argumentos que V. Ex•
acaba de lançar. Nós não estamos discordando deles, no sentido de
que há realmente uma dificuldade para a classe assalariada do País
c, também, estamos satisfeitos cm verificar que V. Ex• não advoga
um salário que não possa ser cumprido, por ser irreal. Mas gostaria
de dizer neste instante, que também como membro desta Casa,
gostaria de pedir a V. Ex• que desse ao Governo Figueiredo um
voto de confiança, porque ele está ouvindo essas reclamações que
V. Ex• tem feito aqui. Concordo que não se está dando aquela
dimensão maior, como se tem dado a assuntos menos importantes.
Mas gostaria que V. Ex• considerasse que devesse dar ao Governo
do Presidente João Baptista um voto de confiança, para que ele possa, pelo menos, responder a essas agruras do momento que ele her·
dou do Governo passado.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Alberto
Silva, fico muito grato pela deferência do seu aparte. Mas digo a
V. Ex• o seguinte: há mais de um ano que a Nação aguarda uma providência objetiva. E essa objetividade era esperada já agora no Go·
verno do Presidente Figueiredo. O pacote, as medidas a serem tomadas no campo económico, que nós esperamos com tanta ansiedade,
não corresponderam, - cu confesso - às nossas expectativas, às
nossas esperanças. E posso dizer a V. Ex•, ou o Governo volta-se para a realidade, com objetividade, com medidas sêrias e fortes ou vamos repetir as palavras do ex-Ministro da Fazenda, Octavio Gouveia de Bulhõcs. Li nos jornais, não sei de ontem ou de anteontem, o
ex-Ministro Bulhões, homem de setenta e três anos de idade, homem
culto que veneramos, um patriota - dizendo pelos jornais que as
medidas tomadas pelo Governo foram medidas débeis demais e que,
ou o Governo Figueiredo tomaria medidas sérias c fortes, ou o próprio Governo Figueiredo poderia cair. Foi o que eu li. Li e confesso,
Sr. Senador Alberto Silva, fiquei preocupado, porque acredito que o
ex-Ministro esteja em pleno gozo de suas faculdades mentais. Acredito que o ex-Ministro não esteja realmente dizendo tolices. E se o disse, com a cultura que ele tem, com os conhecimentos que ele possui,
de ex-Ministro da Fazenda, é de, na realidade, nos preocupar. E
afirmo, Sr. Senador, estou muito mais preocupado depois que li as
palavras do ex-Ministro Bulhões, porque - confesso desta tribuna
-acredito que o ex-Ministro esteja em pleno gozo de suas faculdades mentais e não tinha por que ir para a grande imprensa nacional
dizer alegorias.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- V. Ex• me permite
um aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB prazer, meu grande amigo.

RN) - Com o maior

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) - Senador Agenor
Maria, nos conhecemos há muito tempo e tenho acompanhado,
nesses quatro anos, o seu trabalho, a sua utuação séria nu abordagem de problemas que angustiam, sobretudo, aqueles menos
favorecidos pelu fortuna. V. Ex• eleito pelo povo de seu Estudo, é
portador, aqui, dessas angústias. Mas, como bem disse o Senudor
Alberto Silva, pouco mais de um mês é o tempo que o Governo
Figueiredo se instalou e as medidas udotudas contrn u inflação,
V. Ex• sabe, elas são por etapas, tém que ser, tumbém, gradativas,
nilo podem ser medidas de choque, num país que tem dificuldades
extremas entre prosseguir o seu desenvolvimento e, uo mesmo tempo, conter u espiral inflacionária. Portanto, cu diria, niío é um crédito de confiança, as palavras de V, Ex• serão escutadas pelo Presiden·
te Figueiredo, que é um homem profundamente sensível c tem dcmonstrudo, nas suus reiteradas afirmações, esta sua sensibilidade para com esses problemas. Acredito que nu hora cm que S. Ex• tomar
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conhecimento do seu apelo, de suas sugestões, esses apelos e essas sugestões calariio profundamente no seu coraçiio. S. Ex• está profundamente preocupado, S. Ex• está v; vendo esses problemas- proble·
mas que começou a sentir nessa convivência que vem do Governo
passado e, sobretudo, desde a hora em que lhe atribuíram a res·
ponsabilidade do comando da Nação. V. Ex• pode acreditar na
sinceridade do Presidente João Baptista de Oliveira Figueiredo. Se
essas medidas ainda não são aquelas que nós aguardávamos, que to·
dos nós aguardávamos, outras medidas virão no sentido de conter a
inflação mas, sobretudo, de valorizar essa fo.rça admirável que é a
força do trabalho.
O Sr. Alberto Silva (ARENA- PI)- Muito bem!
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) - Sem ela, o capital
não seria nada. Portanto, creia V. Ex• que as suas palavras scrtio
escutadas. Serei intérprete junto à minha Liderança, ainda hoje, das
palavras sinceras de V. Ex•
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muiio obrigado.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) - Não vamos apenas
ficar como cassandras - e V. Ex• não se revelou, nesta tarde,
cassandra. Não vamos aqui, pregar pessimismo - mas 'v. Ex•
convocou, muito bem, a classe política para um debate real, sério;
para o problema mais sentido, mais cruciante do povo brasileiro que
é, sem dúvida alguma, a contenção inflacionária e, sobretudo, o
atendimento daquelas angústias dos que vivivem da força do
trabalho.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Com este aparte que
foi longo, não queria tomar o seu precioso tempo, mas queria dizer
que o Governo do General João Baptista de Oliveira Figueiredo tem
o mesmo pensamento, que o Presidente Figueiredo está sentindo a
mesma angústia, o mesmo sofrimento, a mesma preocupação que
V. Ex• revela nesta tarde. E esta preocupação, creia, cu também comungo dela. Estou acompanhando o discurso de V. Ex• comentando e analisando com o meu companheiro de Bancada, sentindo a sua
sinceridade. Mas espere, aguarde um pouco mais. Vamos prosseguir
nas nossas sugestões e tenha a certeza de que o Presidente Figueirc·
do vai colocar este País dentro daqueles rumos que nós, realmente,
aspiramos, em que haja mais justiça social, cm que haja melhor distribuição de riqueza, cm que muitos podem ganhar muito, mas que
poucos tenham que ganhar pelo menos aquele quinhão para educar
os seus filhos, para vestir, para comer, para que os seus direitos, os
tão propalados direitos humanos, tenham como base Fundamental o
direito ao pão, porque este é o direito objctivo, é o direito fundamental de qualquer cidadão.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Lomanto
Júnior, agradeço, de coração, o seu aparte. V. Ex• sentiu que o meu
discurso é muito mais o discurso de um homem preocupado com o
futuro da Nação, do que o discurso de um homem do MDB. Confiamos a V. Ex•, a minha preocupação é com o destino da Pátria. O
MDB é hoje, não o é amanhã; a ARENA é hoje, não é a de amanhã,
mas a Pátria é eterna, Senador. Com esta cu me preocupo c esta minha preocupação acendra-se no meu sentimento, no meu coração.
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- Permite-me V. Ex• um
aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Digo u V. Ex•, há
uma grande preocupação por toda a Nação. Estive, na semana passada no Nordeste, agora, passei quatro dius no Centro-Oeste, conversei com homens de uma purte e de outra do País e a esperança,
uinda, queiram ou nUo, u chama acesa é o Presidente Figueiredo. Se
se apagur estu chamu, se o povo perder n esperança no atuul Presidente, aí, Senador Lomunto Júnior, ninguém conseguirú deter os milhões de homens que sofrem fome. A única coisa que sofrda o i111imo
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de cada um é a esperança que eles têm ainda no atua! Governo. E cs·
ta esperança está perto de terminar, agora, no dia I' de maio. Esta·
mos a 24 de abril, a uma semana da modir.cação salarial, a uma semana de uma nova filosofia, a uma semana de novos salários que
possam levar o alimento às famílias famintas nacionais. Pois bem, a
urna semana de nova mudança na mosoõa salarial e este Senado cstú
vazio, vazio para escutar a palavra do homem do povo, mas cheio,
há poucos instantes, pura se deixarem fotografar no episódio de uma
futrica qualquer entre dois Senadores que trataram do problema de
urna Comissão de Energia Nuclear.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é triste, profundamente
triste, porque estamos a uma semana do dia em que o Presidente da
República vai dizer a todos os trabalhadores brasileiros o que vai fazer com relação à modificação da mosoõa do salário. Sim, um salá·
rio que até este I\' de maio foi de contenção. Quem não sabe, neste
País, que, há IS anos, o assalariado brasileiro ...
O Sr. Moacyr Dana (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um
aparte?

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Moacyr
Da\la, após terminar o meu raciocínio. Há 15 anos que o nosso us·
salariado está de cinturão cada vez mais amarrado. O arrocho salarial tem que terminar agora com o Presidente Figueiredo. Se termi·
nar com o Presidente Figueiredo, é uma nova filosofia. Estamos a
urna semana apenas da modiõcaçào dessa mosor.a. Dai porque me
preocupo, pois esta Casa do povo não vem trazendo, com detalhes,
subsidias para que o Governo atente para proceder criteriosamente
a respeito da modir.cação dessa mosor.a.
Com todo o prazer, concedo o aparte ao nobre Senador Moa·
cyr Dana.
O Sr. Moacyr Dana (ARENA - ES) - Eminente Senador
Agenor Maria, nós, por várias vezes, tivemos oportunidades de aparteâ-lo. Recordo, nesta ocasião, que tive o privilégio, quando Deputado, de receber dois exemplares de um livro que V. Ex• publicou
com os seus pronunciamentos, nesta Casa. V. Ex• sempre em boa
hora e em hora oportuna espanca, com inteligência, o poder do tra·
balhador brasileiro. Mas, a preocupação prioritária de V. Ex• i:, efe·
tivarnente, por aqueles menos aquinhoados pelo poder aquisitivo.
Recordo-me de que, na Legislatura passada, eu estava aqui, assistindo a um pronunciamento de V. Ex• em que V. Ex• trazia certa
quantidade de arroz, feijão, farinha e fazia um grau comparativo en·
tre os preços dos supermercados daqui e da sua região. Aprendemos,
então, dentro deste raciocínio, a admirar a atuação parlamentar de
V. Ex•
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado a
V. Ex•
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O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Moacyr
Da\la, que Deus pcrmit<l, nu sua bcnHtvcnturança, que V. Ex' esteja certo c que o Governo lenha força para, divergindo daqueles que
querem tudo, poder dar um pouco úquclcs que simplesmente
querem quase nudu.
O Sr. Evclásio Vitira (MDB- SC)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Pois não, com o
maior prazer.
O Sr. Evclásio Vieira (MDB - SC) - Compreendemos as
preocupações, as angústias de V. Ex•, porque a situação hoje estú
muito pior do que em 63J64, quando se fez uma rcvoluçi10 para
melhorar as coisas neste Pais. Mas, infelizmente, pioraram. A
situação hojê é pior no campo económico, é pior no campo social. E
no campo politico? O tumulto que ai está. Hoje, a nossa divida externa i: da ordem de 47 bilhões de dólares. O pior i: que o seu crcscimen·
to, nos últimos 4 anos, foi de 23%. O Brasil não tem condições, a traves de matérias-primas, de produtos primários, de produtos scmiindustrializados e de industrializados, de exportar na quantidade
necessária para reduzir esse deficit. E a nossa dívida internu, que
quase não se fala e que chegará, ao r.nal deste ano, a SOO bilhões de
cruzeiros. Os ilustres homens da Aliança Renovadora Nacional,
Partido que dá sustentação ao Governo, argumentam que devemos
continuar na expectativa, termos esperança, dar crédito de conliança
ao Presidente da República, porque Sua Excelência assumiu ontem.
É verdade, assumiu no dia IS de março. Mas, Sua Excelência foi
designado Presidente da República em janeiro do ano passado. Teve
o seu nome aprovado pela ARENA já no dia IS de outubro do ano
passado. Sua Excelência já deveria estar, na ocasião cm que assumiu
a Presidi:ncia da República, com um elenco de medidas para serem
executadas no segundo dia de seu Governo. E, quais as medidas que
Sua Exceli:ncia está a adotar? As mesmas medidas que o Governo
Geisel tentou, infrutiferamente, no sentido de combater a inOação,
todas medidas, apenas no campo monetarista. E, o que precisumos,
nobre Senador, são medidas de ordem estrutural. Precisamos mudar
a estrutura económica neste País, porque, só com modilicaçõcs,
neste setor, é que poderemos reabilitar a economia neste Pais, tentarmos saltar para o estágio de Pais desenvolvido. Nós, realmente,
temos um povo excepcional- temos riquezas naturais cxtraordiná·
rias. Temos condições para reencontrar um caminho de
desenvolvimento, não apenas de progresso, mas, de progresso e de
desenvolvimento, para que o povo seja bcner.ciado. Mas, para isto, é
preciso que os Partidos políticos tenham uma participação maior.
V. Ex• fez uma autocrítica muito justa: o nosso Partido, o MDB,
que vinha aluando muito bem, ati: o ano passado, decaiu muito no
seu labor, na sua atuação nesta Casa e na Câmara Federal. Caiu
muito em relação à sua atuação anterior.

O Sr. Moacyr Dana (ARENA - ES) - Mas, o eminente
Senador Alberto Silva c o meu ilustre colega de Vice-Liderança,
Senador Lomanto Júnior, foram claros, foram precisos: temos uma
E preciso que nos capacitemos das dir.culdadcs que estamos a
tilosolia de Governo novo. O Senhor Presidente da República quer
imprimir um modelo de Governo novo. Se as medidas antiinOacionâ· utmves.~ar. Nf10 sairr:mos da situação difícil cm que nos encontrarias não vieram satisfazer, i: de se afirmar como fez o José: Engenhei- mos. Não podemos concordar, Senador, em congelamento de
ros: "Nem a natureza dá salto c processo tem que ser lento e gradati· preços, cm congelamento de aluguéis, porque--vivemos. O Governo
vo". Eu também devo confessar, em gênero, número c grau, que não defende, o MDB defende, a ARENA defende um capitalismo livre c
liquei satisfeito com as medidas. Achei que deverlamos ir mais além. democrútico. Entllo, não ê possível estarmos defendendo a intcr·
O Presidente deveria acionar mais os dispositivos, pura conter a vcnçào. O que ê preciso ê adotarmos uma política húbil c inteligente,
inflação e o homem do povo sofrer menos. Mas, como V. Ex• acaba uma politica brasileira parn o desenvolvimento daqui, c nào ficarmos
de dizer, estamos a seis dias do advento do novo salário mínimo. copi:mdo modelos externos, que não se ajustam ao Brusil. Nilo vaPode-se esperar com confiança, hã de se ter fé neste País, este Pais mos querer adotar uma politica monetarista, que nrw se ajusta ao
que não i: só meu, não é só de V. Ex• nem de nós, Senadores; i: deste nosso meio. O Brusiltcm condicàcs, mas é preciso que as suas elite~
povo maravilhoso. E creio nu capacidade do povo brasileiro; creio aluem com seriedade, com responsabilidade, E V. Ex• falou bem: o
nas autoridades maiores constituldus; creio na insopitúvcl vontade episódio que deveria ser eliminado lú, nos bastidores, veio paru este
que tem o Senado e Cümara de proporcionar melhores dias a esta plcnltrio c toda imprensa se mobilizou para a cobcrturu. Até é possíPátria. E imbuldo, Sr. Senador, deste mesmo sentimento, teremos, vel, na cxpcctutiv:t de que, jú que a energia nuclear tem apenas o lim
em breve, grnçus uo Presidente du República e mercê: de Deus, pacítico, a Comissfw fosse para um ato menos pacífico. Senm.lor, é
melhores dias para o povo, que cfetivumcnte merece.
preciso mais seriedade da nossa parte. Só assim poderemos sair d:t
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cm 4uc nos encontramos. Mui to obrigado a V, Ex•. c
perdoe-nos pela extensão do apurte.

O SR. AGENOR MARIA (M DB- RN)- Senador Evclúsio
Vieira, cu agradeço, de coração, o aparte de V, Ex• Sinceramente,
fico a pensar: por que os jornais estão dundo tanto espaçou Brizola,
a I vete Vargas, ao PTB? Será que nós não correspondemos a nada'!
O Sr. Evcláslo Vieira (MDB- SC) - Em parte, em razão da
nossa incompetência.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Será que nós, na
realidade, somos incompetentes? Porque essa gente - e lá se vão
quinze <.~nos- tinha morrido. Sim, tinha morrido! Por que trazer de
volta essa gente? Será que o povo brasileiro vai conliar, novamente,
naqueles que nào tivemm cupacidade'! Porque, se voltar a confi<.~r naqueles que não tiveram c:.tpacidudc, é como se nós não tivéssemos capacidade nenhuma.
Ora. Sr. Presidente c Srs. Senadores, é importante que desta tri·
buna nós levantemos, acima de tudo, o interesse do povo, pois só assim continuaremos a merecer a confiança dessa mesma gente.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Sr. Presidente c
Srs. Senadores, acompanhei todo o Governo do Presidente João
Goularl. Sim, era Governo incompetente, um Governo que parou
esta N<.~ção com greves por cim<.~ de greves, capachismos. A Revolução foi feita com o aplauso popular, porque o povo brasileiro esta·
va enojado de tanto desgoverno. Essa, a realidade antes de 1964.
O Brizola era conhecido como agitador, como Julião c toda essa
camarilha. Feita a Revolução, 15 anos depois, a Imprensa, a grande
Imprensa nacional, dá passagem, dá tránsito livre de folhas inteiras
üquclcs que, há 15 anos, procuraram entcrr&r este País, àqueles que.
há 15 anos, concorreram para a desgraça desta Nação.
Não, Sr. Presidente c Srs. Senadores, eu não posso calar! Calar
scrú um ato de covardia, omitir-se, numa hora como est:.t, é m<.~is do
que covardia, é fugir do direito de defender a N<.~cão c a nacionalidade.
Daí por que, Sr. Prosidcntc c Srs. Senadores, estou nesta tribuna. Nfw sei se censurando a imprensa que abre os cspw;os, nU o sei se
ccnsur:.tndo a mim mesmo, não sei se censurando o Congresso Nucion;.ll, não sei se censurando a classe política. Sinceramente, Sr. Pre·
sidente c Srs. Senadores, não sei por que tanto a esses homens que
ontem tudo fizeram para que este País chegasse a uma situação
irreversível.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. AGENOR MARIA (M DB- RN)- Com o maior pra·
zer,
O Sr. Lomunto Júnior (ARENA- BA)- Todos nós estamos
compreendendo o estado de espírito de V. Ex•. que é um homem sin·
ccro, que analisa os problemas nacionais com aquele cntusinsmo de
quem tem a convivência popular, de quem ausculta diariamente o
sofrimento do povo.
Evidentemente, o meu eminente t: querido amigo, Evelúsio Vici·
ra, que dcslle o primeiro momento que cheguei a cst:.l Casa comecei
a :~dmirú-lo, c mais intensamente ainda, porque esta admiruçàojú vinha de antes, quando membro da Cúmaru dos Deputados, mas
S. Ex• incmrcu nunw injustiça que cu queria, nesta hora, fal.cr um
reparo. Deus nos livre que l) País vollc ltquela situaçfto de antes de
11164! V. Ex• tem r<tt.ôcs snhejas para esta prcm:up:u;ito. V, Ex• tem
moti,·m para revelar esta terrível preocupação !.:Oill o retorno Uc ho·
mcns qu~: r~:alrncnte a~itararn ·J Pais c o levaram quase it luta arma·
da, n:tll l'ora a ~omprccnsi'Hl c :1 unanimidade Uo povo bra~ih:iro qu~:,
naquele nwmcnto, ~.:nmprc~:nd~:u a hora histúrka que o Bra~il cstav;t
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vivendo. As Forças Armadas foram ao encontro do povo,
cncontrando-o nas ruas já protestando contra aquele estado de coisas que estava levando o Pais uo desgoverno. Não h<.~ via uutoridade,
os compromissos nito cmm cumpridos, o País estava marchando sem
rumo, sem bússula, sem uma destinação. Agora n5o, o Pais tem um
Governo. É claro que V. Ex• não pode negar que a crise que assola o
mundo - e cu não quero trazer apenas a crise do petróleo, mas a
crise económica- utinge toda a humanidade e vem atingindo duramente o nosso Pais que se encontrava numa fase de profundo dcscn·
volvimento. Em 1973, este País revelava índic'c de crescimento que se
chegou até a admitir que o milagre brasileiro tinha se processado
porque se comp<.~rava <.~o crescimento que ocorreu no Japão c cm outros puíscs que tiveram o mesmo ritmo de desenvolvimento, Não, u
situação <.~gora é diferente, estamos vivendo momentos de crise c
V. Ex• foi sensato quando disse que não atenderia ao pedido dos
seus sindicatos, porque V. Ex• sabe, tumb~m. que as nossas cmprc·
sas nordcstin<.~s nito têm respaldo, nem condiçõc:s tCOnômicus, para
atender ao que nós desejamos: que o trabalhador realmente tenha
um salário digno, Ualtura da sua vida. Há esse conflito, que~ o mesmo conflito que ocorre com a Naçàó brasileira. Qual o Presidente
que não gostari<.~ de atender a todas as aspirações, sobretUdo d<.~
grande classe sofrida dos trabalhadores! Mas, a verdade é que os rc·
cursos são parcos e a divisão tem que ser feita com um certo cuidado
p<.~ra que esses aumentos de salário, como ocorriam, Senador Agenor
Maria, das últimas vezes qu<.~ndo se clevavum os preços, elevavam-se
os s<.~lúrios e ficávamos nesta bola de neve, nesse ··suplícios de Tântalo", cada dia mais o salário aquecendo a inflação e a inflação comendo os salários. Vou terminar para dizer a V. Ex• que hoje temos nt·
zõcs sobejas e temos esperançus: o Governo que aí está tem autoridade, o Governo está armado dos maiores propósitos; se nós esta·
mos vivendo momentos de greve c de protesto, isto t: natural, isto é
comum: é o preço que se paga do regime democrático. A Imprensa li·
vre manifestando a su<.~ opinião, tantas e muitas vezes criticando,
tudo isso fuz parte do contexto da reabertura politica. Agora, V. Ex•
tem razi1o: precisamos aproveitar este ensejo para um deb<.~te mais
prútico. Chego até a levar o meu apoio a V. Ex•: o Governo deve
subsidiar, urgcntcmente, os gêneros de primeira necessidade, o Go·
verno tem que march;:tr para isso; não congcl<.~ndo o preço do produtor, daquele que trabalha na terra c com o suor do seu trabalho pro·
duz, quando ainda tem os seus produtos vendidos por um preço que
ni10 compcns;:~, mas eliminar esse grupo de especuladores que, inteiramente d<-sorganizados, assaltam, dia adiu, a bolsa popular. O Governo tem que estabelecer os subsidias a um elenco desses produtos,
para que seja unw fórmula indircta de melhorar as condições de vida
dos nossos assalari<.~dos.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Lomanto
Jlwior, agrudeço, profundumcntc, o ap<.~rte de V. Ex•. como ViccLídcr do Governo, reconhecendo a necessidade imperiosa de o Governo subsidiar os géneros de primciríssim<.~ necessidade c os uluguéis
d;.1qucles que sito <lssalariados.
Quando falei cm congelamento, referi-me ao congelamento na
mito dos que estilo pagando, porque cu disse: congelar c subsidiar,
querendo dizer que se congc\assem os preços dos aluguéis na mito do
assalariado c o preço dos alimentos de primeira neCessidade, cstav:t
resolvido, cm parte, o grande problema da massu tnthulh<tdora brasileira.
Digo sinceramente que temos bilhões a l'unllo perdido, c devemos :tplicar esses bilhões subsidiando os gêneros de primeira ne~.:essi
daUc nas mrtos do assalariudo brasileiro.
tar

O Sr.l.omuncn .hinior (t\RENA- BA)- Nf1o vamos aumcn·
supérlluo,

ll

O SI!. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito bem. i; uma
maneira, é uma forma de resolver o pmhlcma.
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Sr. Presidente. antes de concluir o meu pronunciamento, quero
dizer o seguinte: o M DB, o meu Partido, não sei por que parou. E m1
propon.;:1o c.:m que aumenta a inllm;r10, aumenta os espaços para os
Brizolas nn imprensu nacional.
Repito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, cu me inquieto, pontue
se esse Governo que ui ~stá cair, através de um golpe de Estado, nós
cair~:mos junto com ele. A única coisa que podemos fazer par<1 evitar
que ele caia é r~lzcr com que o assalariado brasileiro tenha condições
í.lr.: viver com o mínimo de dignidade, c que a inflaçüo caia, sejl! conti~
da, l'lOÍS r.:sse é o caminho que os bons brasildros terr10 que seguir,
para evitar coisus piores no futuro.
Termino agradecendo a deferência da Mesa, agradecendo a t.o·
dos os Senadores aqui presentes c pedindo a Deus que, mais uma va,
na sua bem-avcnturança ilumine a consciência dos homens rcsponsúveis pela Pátria, para que possamos evitar que os maus brasildros
volicm a dirigir os dminos da Pátria. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Caolho)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Mauro Bcncvidcs.
O SR. MAURO BENEVIDES (M DB - CE. Pronuncia o SC·
l;!Uinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A ünsia redemocratizante que envolve todos os segmentos da
opiníito pública nacional rcllctiu-sc, nitidamente, na pesquisa levada
a efeito por iniciativa do Jornal do Brasil. cuja divulgação ocorreu a
partir do último dominso.
Tendo como universo du pesquisa o próprio Parlamento brasileiro, os dudos colctados indicaram, de forma iniludível, a expressiva
prcfcri:ncia de Senadores c Deputados para a eleição di reta cm todos
os nivds, a começar pela Presidência da República.
Constatou-se, assim, que a atua\ sistemática constitucional signilica o garrotcamcnto de aspiração legitima de milhões de eleitores,
sequiosos de innuir. decisivamente, nos destinos do Pais, dos Estados
r.: de suas Capitais.
Em rc\açt1o a estas, vcrilicou-se que ~8% manifcsturam~sc con·
lrários à figuru do pn:fcito nomeado, restabelecida pelo Ato lnstitu·
cional n<' 3, cm cujo Art. 4• se li::
"Art. 4<' Respeitados os mandatos cm vigor, scri\o
nomeados. pelos Governadores de Estado, os Prefeitos dos
M unicipios das Capitais, mediante prévio assentimento da
Asscmbli:ia Legislativa ao nome proposto.

Promulgada alguns meses depois, a Carta Magna de 1967 manteve essa iniqua discriminação que alcança, hoje, cerca de 12 milhões
de eleitores.
Todas as tentativas de alteração do artigo 15 do texto constitu·
cionul vigorante foram frustrudas cm razão do autoritarismo prcdo·
rninantc entre nós, impondo-se ao eleitorado mais politizado -o
das Capitais - uma marginalizaçi\o "despropositada c injusta, que
merece ser superada cm nome dos brios democráticos do povo brasi·
lciro.
Espera-se, por isso, que a Proposta de Emenda Constitucional
n• I /79, de que sou primeiro signatário no Senado Federal, não te·
nh't u suu tramitaçiio obstaculizada por deliberações que busquem
invalidar uma tendência 11agrantc, n:gistradu entre os que integram
as duas Casus do Congresso.
Impor-se, sob o argumento de "ináporrunidatlt•" c "itlcrJI/I't'llihl·
tia", um posiciom1mcnto que contrarie aquclu caructcrizada incli·
naçtHl, é violentar a consciência dos nossos representantes que, aqui c
na Citmara dos Deputmlos, devem comportar-se cm perfeita sintor1iu
com os anseios populares.
O que se lr.:m assistido, nas maiores cidades do País- c disso jú
forarn palco Silo Paulo, Porto Alc!_.!.rc, Curitiba c Fortaleza - é o
J11'Ílpr'l11 pll\'0, Clll ;!{OS rl1hJicos, defender a :IUtO!lOillia polítka d:1s
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Capit~lis,

reclamando, cm c.:onscqUéncia, a devoluçfw de uma prr.:rrog:niva indevidamente conspurcada há mais de doze unos!
E ntw se diga que la is promoçõr.:s nada mais sflo do que articu·
lações encomendadas, dr.: conotaçlJcs meramente demagógicas.
Ao contrúrio, elas constituem demonstrações incquivocas de
apoio irrcstrito a tcsr.:s eminentemente dcmocrúticas, desprezadas até
agora cm funçtlO do momento institucional que viveu o Brasil, mur·
cado pelo regime de exceçào.
A pr.:squisa, Sr. Prr.:sidcnte, levantada pelo Instituto Univcrsi·
t[lrio de Pesquisas do Rio de Janeiro, projeta, cm meio a contornos
dclinidos, uma realidade politica que merece ser meditada pdos altos
escalõr.:s federais.
O Sr. E•clúsio Viciru (MDB- SC)- Permite V. Ex• um a parte'!
O SR. MAURO BENEVIDES (M DB -CE)- Ouço o nobre
Senador Evdásio Vieira.
O Sr. E•clúsio Viciru (M DB- SC)- Nós estamos, nos últimos
anos, ~~ utravcssar fases sempre mais difíceis cm razão da anormal i·
d'tdc politica neste País, porque os que trabalham, os que produzem,
os qur.: constroem a grandeza desta Nação não têm pelo menos o di·
rcito de opinar: apenas recebem as medidas do Governo para serem
cxecutad<!S, erradas ou ccrtus. Epreciso o povo ter o direito de parti·
cipar das decisões nacionais. A iniciativu de V. Ex•, essa proposta de
emr.:nda, é cxatamcntc uma medida que possibilita a participaçüo do
povo. O povo niio deve ter o direito de apenas trabalhar, de pagar
imposto, mas também de eleger o seu Prefeito. Se ele é capaz pun1
eleger o Vereador. o Deputado Estadual, o Deputado Federal, um
Scn,tdor. por que ele nua está capacitado a escolher o gerente da cm·
presa responsável pelo dt:scnvo!vimento da sua cidade'! Aí l!Stú umu
medida que vem ao encontro da intenção do Governo cm promover
a abertura. Vamos realizar a abertura total neste País, vamos trazer u
normalidade politica neste País, para que com a normalidade politie<1
nós possamos, entüo, resolver os problemas econôn1icos, os problc·
mas sociais. Sem a normalidade política, sem a participação do povo
nós não conseguiremos resolver os problemas que estüo a angustiar
os brasileiros. Tanto é verdade que, após 15 anos de governo autori·
titrio, a situaçi\o hoje i: pior do que cm 1963, porque é pior a dívid:t
extcrnu, pior a divida interna: o empresário brasileiro est[t mais cm·
pobrccido. mais descapitalizado; a massa trabalhadora cstu mais cm·
pobrecida, c a miséria amplia-se neste País. Tudo isso o próprio Go·
vcrno reconhece. Epor isso que nós temos sempre aplaudido, presta·
do nosso apoio a essa magninca iniciativa de V. Ex•
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE) - Muito obrigado a V. Ex•, nobre Senador Evclásio Vieira, que desde a primciru
hora tem prestado a sua decidida e entusiástica solidariedade a nossa
iniciativa, que objetiva restaurar a autonomia politica das capitais
brasileiras. E é exatamcnte esta participação, a que V. Ex• alude,
que defendemos quando buscamos a inserção, no texto constitu·
cional em vigor, desta alteração que vai revogar a alinca "a", do§ I•,
do Art. 15, da lei fundamental do Pais.
O Sr. Evehislo Vlclru (MDB- SC)- Permite V. Ex• mais um
aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Perfeitamente.
Concedo o aparte a V. Ex•
O Sr. Evcláslo VIeira (MDB - SC) - Veja que tomamos
conhecimento, pelos vdculos de comunicação sociul, du intenção do
Governo cm prorrogar os mandatos de prefeitos c vereadores, sob o
:~rgumcnto de que havcni.lo eleições hú "pcrturbaçt1o" no processo de
combate lt innução, c que eleições provocum dcsgustes linancciros.
Sc provocam é nos candidatos, é naqueles que estilo envolvidos no
processo político eleitorul. Eleições municipuis só trazem benefi~.:ios
ao aperfeiçoamento democrútico, só lra:r.em benefícios ao povo cm
geral. Nilo tem sentido as dificuldades que o Governo apresenta ils
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clc.:içõcs municipais cm qualquer sctor. Por isso, nós niio a~.:citumos
os argumentos oferecidos por homens do Governo contra eleições
municipai~; c por isso, também, lutamos cm favor da emenda dt.:
V. Ex•
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Não há
dúvida, nobre Senador Evelásio Vieira, que todas essas premissas
são falsas, c a realização de cada eleição é uma nova oportunidade
que se oft:rt:ce para o aprimoramento do nivcl de politização du
massa de votantes. Por isso V. Ex• propugna pela realização das
eleições municirais em 1980, com o nosso apoio, com o apoio da
nossa bancada, do nosso partido, c mais do que tudo isso, da
opinião pública nacional.
Continuo, Sr. Presidente:
Que venham as eleiçõeJ dirt•raJ. para Presidente. paru Governadores, para todos os Senadores e para Prefeitos das Capitais,
pois ~ esta, sem dúvida, a aspiração maior dos brasileiro!~, na pn:sente conjuntura. (Muito bem!)
O SR. PRESIDE~TE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao
nohn.: Senador Lourival Buptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte dis~.:urso.) - Sr. Presidente, Srs. Sen~dorcs:
,\ SUDEPE firmaril acordo, no valor de IJO milhões de dólares,
com o Banco lnterumcril.!ano de Desenvolvimento (BID) visando ao
crescimento da produçrw pesqueira do Brasil. cm quatro unos, em
doze por cento sobre a atual, que é de 850 mil toneladas. Para esse
lim. serú estimulada, através de financiamento, a renovuçUo da frola
pesquciru llo Rio e São Paulo, bem como a pesca artesanal na costa
muranllense. Os detalhes linais para a assinaturu do acordo já foram
acertados pelo Sr. Ubirajara Tim e o responsável por assuntos de
pesca do BID, Sr. Júlio Luna.
O acordo a ser assinado breve, vinha sendo negociado há quatro
anos, nrto se concn:tizando por falta de prioridade do Governo brasi·
lciro ao st:tor pesqueiro, c que agora está sendo realizado de conformidadí.! com as mt:tas govcrnamentuis estabelecidas pelo Presidente
Jo"o Baptista Figueiredo.
Trata-se de decisrw de inequívoca signilicuçào econômica e social, pois os recursos do programa têm por linalidadc maior o ub:tstc·
cimento das populações pobres do Nordeste c Centro·Sul. Sorvirfw.
tamb~m. para promover o dt:senvolvim.cnto da tecnologia das cm·
prcsus brasilcirus que pescam espt:cics de alto valor, como c~1murào c
lagostu, que scr:10 c.xportudas. O objetivo ~pôr fim à situaçrw atunl,
cm que o Brasil t: forçado a pt:rmitir qut: empresas intt:rnucionais
participem da pesca dessus t:spécies em costa brasileira, por falta de
equipamentos pesqueiros. Truta·sc, portanto, do desenvolvimento c
moderniz:tçào d:ts empresas nacionais, o que é de amplo ulcancc económico. O programa objctivu, ~linda, o desenvolvimento da pcsc:1 inh:riur, rwra o que scrú financiada a construçflo de açudes c de barragens, numa úrea de cinco mil hcct:trcs, onde se dcscnvolvcrno progwmas dt.: agricultura, com assistênda técnica c linancdra aos pescado·
rt.:s do interior.
O al.!urUo tem grande import:incia c:conômica, dc:sdc que abre
pcrspcl.!tivas par:t ~~ modcrnit.:tçiw de empresa~ brasileiras, cuja pm·
Jw.;itn scrú cxpllrl:tda. Igualmente, se cuidarú do dr.:senvolvimento da
pcs~.:a c dll ensino a pcsi!':tdorcs, cm nossas costas c nu interior. So·
dalmcnte, a medida l: de vasll.l interesse, unw vez a carl:ncia de protdna~ na alimcntaçrto brasileira, sobretudo nas regiões mcno~ dcsenvolvid:t~ cnmo u Nordeste.
i: por demais i!'t.mhr.:dda a potencialidadc dr.: pcsc;t do Bntsil,
ondr.: cmpres:ts internacionais uluam, graças its noss:ts dclicit!ncias.
Trata-se Je ~ctm LJUC merece, snh todos os aspcçtos, :1 prioridade que
nra lhe l: asscgur;Jda pelo (iovr.:rnn. Maior scrú a importúnda dll
acordo, se tivermos t.:m mira que o BID pretende cohrir ~5 por i!'cntu
dll cle!i'ât di!' pr.llcína Ja ,\ml:rka Latina atrav~s de pescados. Par;t
b"n· j:'1 p:trticipii de 19 projctos dt.: pe~c:t tw~ v{trins paisc'l l:ttillll·
<tlllcrkarw~. cnvnlvcmh1 recursos l[liL' v1'1o 11 450 milhl1cs de dól:trcs.

Lnorml! a contrihuiçiw que o.Brasil podcrú obter do sc:tor pesquc:iru,
quer soh o aspecto cl!'onômico, pda exportação de espécies de alto
v;llor, bt:m como pelo dc~cnvolvimcntu industriul do sctor, propid;tndo às porul:tções mais ncct:ssitadus alimento indispcnsúvcl à saú·
de
Como representante de um Estado do Nordcstc, não podcriu·
mo~ c.ldxm de cxprcs~:tr nosso cntusiústico apoio 11 assinatura do
acordo com o BlD, que hú de ser um marco na udocr10 de política de
priorid:tde para o setor pesqueiro, de tão gr:undc: imponúnci<l para o
Brasil. c. espccialmcntt.:, paru o Nordeste. (Muito bem!)
O SR. I'RESIDE:-oTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Henrique Santillo.
O SR. HE:-oRIQUE SA~TILLO (MDB- GO. Pronuncia o se).!uintt.: discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
As úrca~ de maiores possibilidades c.lc expansão d$! nossas fronteiras agrop!.!cuúrias encontram-se na Região Centro-Oeste. c sobretuJo !hl Estudo de Goiás.
De economia predominantemente agrícola, Goiús tem sido submetido ao sacrifício da espoliação pelas economias muis descnvolvid<ts de outn.Js n::giões do Pais, al~m do desastre administrutivo a que
tem sido imposto pelos governadores indiretos.
Su:1s sub-rcgiõcs Norte, M~dio-Norte c Nordeste, signilicum
qu;ISc 2/J de toda a ilrca do Estado cm franca cxpan>ào das atividades :tgricolas t: grandemente necessitadas de infra-estrutura de transportes para o cscoamc:nto de sua produção.
Pouco ou nada o Governo c::stadual tem realizado para atender u
estas necessidades prementes, o que tem lcvado os agricultores destas
rt:giõcs a graves prt:juízos r.: descstimulo.
Sr. Presidente, o descuido da Administração estadual chega ao
ponto de abandonar, c:m estradas scmi·iniciadas do Estado, tratares
c múquinas rodoviárias, por vários mcsc:s, corroídas pelo tt:mpo, em
atitude de inteira irresponsabilidade c desrespeito aos sacrificados recursos públicos.
Nos Municípios dt: Arraias c Parunà, na sub-região Nordeste do
Estado, dezenas de máquinas estão entregues uo abandono, há longo
tempo. enquanto suas estradas encontram-se intransitáveis c sua pro·
duçr10 agrícol:1 sc:m condições de cscoamcnlo.
Quatro tratares de cstdra, no valor de mais dt: seis milhões de
cruzeiros, t:stào entregues 11 própria sorte, hú mais de scis meses, na
rl1dovia GO·J6~. no trecho Arraias-Paranà, há pouca distftnciu de
Brasili:t, pertencentes ao CRISA (Consórcio Rodoviúrio lntcrMunicipal S/ AI órg"o do Governo do Estado que utiliza o Fundo
Rodoviúrio dos Munidpios com·t:niados, mas sempre dcsassistido~.
C.msiJcrando-sc qur.: o maior volume da sufru dr.: arroz do corrente: ~tno se fel nas suh-rcgiõcs Norte, Nordeste c Médio-Norte do
Esli.H.lO, que srto í.IS mais dcsassistidas pdo poder público. c: as prc~.:arissimas ~.:onUiçllcs das vias de transportes para sc:u escoamento.
:tpdamos ao ~·1 inistério dos Transportes no sentido de promo,·cr ;,1
nccc:ssúria :tjuc.l~t ao Eswdo para :1 rccuperaçrw de su:ts cstrac.l:t~.
Era o l]UC tinh•1 a dizcr, Sr. Prc:sidi:ntc: {rv1uilo Bem!)
O SR, I'RESIDE~TE (Nilo Coelho)- Nada mui, havendo que
lrat:tr. vou l!nccrrar a presente scssUo desigtmndo para <t sr.:ssrw c.\·
t:·aordinilria das !H lwr:ts c JU minuto~. anteriormente convo~ada. :1
seguinte

ORDEM DO DIA
-1Discu~sito,

cm turno único, do Projeto de: Rcsoluçito nv 1~. Jc
l1J7 1) (:!presentado pt:la Comissfto de Economia como condusrnl c.Jc
seu P;~rc~..:cr 11 4~. de [1)79), que autoriza a Prcl't.:itura Municipaltlc
Ltllldrina (PR) a elevar cm C r~ 3S6.5S6.1J l ,16 (traentos c oitenta c
~~:is milhl1t:s, quinhentm c nitcnta c seis mil. cc:nto c: trinta c um cru·
lt:irns, c dctesseis centavos) o montante de Sll:l dívida consolid:tda.
tendo
1
·'
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PARECER, sob n• 43, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici·
dade, com valo vencido dos Senadores Nelson Carneiro, Tancredo
Neves c Hugo Rumos.

-2Discuss:\o, cm lurno único, do Projeto de Resolução n• 13, de
1979 (aprcscnlado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 58, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipul de
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Pindamonhungubu (SP) a elevar em Cr~ 140.532.600,00 (cento c
quarenta milhões, quinhentos e trinta e dois mil c seiscentos cruzei~
ros) o montanle de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 59, de 1979, da Comissão:
-de Constiluição e Justiça, pela constilucionalidade ejuridici·
dadc.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está encerrada a sessão.
I Le>•anta·se a sessão à.< /8 horas e 25 minutos.)

ATA DA 46• SESSÃO, EM 24 DE ABRIL DE 1979
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 9~o~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRESIDENCIA DO SR. NILO COELHO
ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:

Adalberto Sena - Jorge Kalume - José: Guiomard Evandro Carreira - João Bosco - Raimundo Parente - Gabriel
Hermes - Jarbas Passarinho - Alexandre Cosia - Henrique de
La Rocquc- José: Sarney- Albcrlo Silva- Bernardino VianaHelv!dio Nunes- Almir Pinto- Mauro Bcncvides- Agcnor Ma·
ria- Dinanc Mariz- Jessé Freire - Cunha Lima- Humberto
Lucena- Milton Cabral- Adcrbal Jurema- Marcos FreireNilo Coelho - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Lourival
Baptista- Passos Porto- Jutahy Magalhães- Lomanto JúniorLuiz Viana- Dirceu Cardoso -João Calmon - Moacyr DallaAmaral Pcixolo - Nelson Carneiro - Roberto Saturnino Itamar Franco - Murilo Badaró - Tancredo Neves - Amaral
Furlan- Franco Montara- Oresles Quí:rcia- Benedito Ferreira
-Henrique Santillo- Lãzaro Barboza- Gastão MUller- Vicen·
te Vuolo- Mendes Canale- Pedro Pedrossian- Saldanha Derzi
- Affonso Camargo - Leite Chaves- Evelásio Vieira - Jaison
Barrelo- Lcnoir Yargas- Paulo Brossard- Pedro Simon- Ta r·
so Dulra.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -A lista de presença acu·
sa o comparecimenlo de 60 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberla a sessão.
O Sr. !•-Secretário procederá à leitura do Expediente.

E lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER N•I05, DE I979
Da Comlssiio de Constltulçõo e Jusllço, sobre o Projeto
de Resoluçõo n• OI, de 1975, que "Imprime nova redoçiio ao
art, 76 do Regimento Interno, e adilo·lhe poriÍgrafo visando u
permitir que o Presidente constitua, durante os períodos de

recesso do Congresso Noclonul, Comissões Especiuis lnlcr·
nas e E"ternu.s ...
Relator: Scnudor José Sorney
O Projeto cm estudo, de autoria do ilustre Senador Itamar Fran·
co, objetivu alterar a redaçHo do art. 76, caplll, do regimento lntcr·
no, renumcrur seus purágrufos c ucrcsccr·lhc o~ 4v, visando a conct:·
der ao Presidente do Senado Federal a faculdade de instituir Com is·

sões Internas e Externas, ouvidas as lideranças partidârias, durante
os períodos de recesso parlamentar.
A proposta, inicialmenle, pretende restabelecer o texto original
do art. 76 do Regimenlo Interno, que diz:
"Art. 76. As Comissões Especiais serão criadas por
deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Sena·
dor ou Comissão, ressalvado o disposto nos arts. 30, 71 e
171".
O arl. 30 trata de competência do Presidenle para designar, de
alicio ou mediante aprovação do Plenário, os integrames de Comis·
são Externa, em caso de falecimento de qualquer dos membros da
Casa; o arl. 71 amplia poder para permitir ao Presidente, na impos·
sibilidade de ser consultado o Plenário, a autorizar representação
externa nos casos que indica. O art. 171, reproduzindo preceito cons·
titucional, determina:
"A ri. 171. Não será criada Comissão de Inquérito en·
quanto estiverem funcionando concomilanlemenle pelo me·
nos 5 (cinco), salvo deliberação da maioria da composição
do Senado (Consl. arl. 30, parágrafo único, e)",
Com a Resolução n• 66/72, o arl. 76, em questão, passou aos se·
guinles lermos:
"Arl. 76. As Comissões Especiais lnlernas e Mistas
serão criadas por deliberação do Plenário, a requerimento
de qualquer Senador ou Comissão, ressalvado o disposlo
no art. 170".
Com a indicação taxativa das Comissões Especiais Internas c
Mistas, excluiu-se, por omissão, as Comissões Especiais Externas,
tornando-se desnecessária, por conseguinte, u referência aos arts. 30
c 71, permanecendo a menção às Comissões de Inquérito, via do arl.
170 e não mais do url. 171- de cerlo porque uquele seja normativo
dos requisitos pura a sua criação, dispensando-se u ulusão ao art.
171, por cnfocur uma vedação conslitucionul mansa c pucílica.
Com a redução ora proposta, pretende o autor, como informa
nu Justificação, resgatar n omissão às Comissões Especiais Externas
c rcstubdcccr o§ 311 do mencionado urt. 76, "que sobre suu constitui-

ção dispunhu, ordenando u uplicuçilo dos§§ 2• e 3• do urt. 6H".
Da! a necessidade de ultcruçuo reducional do rap111 c a
rcnumcrução dos parflgrnfos, aos quais acrescc:nta o§ 4~', instituindo:
~"§ 4Y Durante os pcriodos de recesso do Congrr.:sso
Nacional é licito uo Presidente - ouvidos os Líderes du
Maioria c Minoria - instituir Comissões Especiais lntcr·
nus c Externas",
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A primeira parte do Pr-1jeto, versando a rcinclusào das Comissões Externas no ámbito do art. 76, é dispensável, porquanto a criação dessas Comissões está prevista em título próprio do Regimento
Interno, o Título V- da Representação Externa -,que engloba os
artigos 68 a 71, aos quais se somam outras disposições regimentais,
como o já citado art. 30 e somente víría rcstabelt:cer o his in idrm
sanado pela Resoluçiio n• 66/72.
No que se refere :i inovação prcvísta no§ 4Y, há de considerar-se
que os períodos de recesso do Congresso Nacional estabelecidos contrario senso- pelo art. 29 da Constituiçiio, impõem a paralizaçào dos trabalhos parlamentares, ressalvada a rotina administrativa
c os casos de convocação extraordinária determinados cspecificumente no§ I'• alíneas a e b daquele dispositivo.
A instituição de Comissões Especiais Internas e Externas, que
não sejam as previstas para as cerimônias e solenidades de que
tratam os arts. 30 c 71 antes referidos, foge aos limites da úrea das
decisões que podem ser adotadas durante o recesso e fere o mandamento constitucional.
Diante do exposto, somos pela rejeição do Projeto, por quanto
inoportuno, numa parte, inconstitucional, noutra.
Sala das Comissões, II de junho de 1975.- Acciolv Filho, Presidente- José Sarney, Relator- José Lindoso- Euric~ Rezende Helvídio Nunes, com restrições - Jtalívio Coelho, com restrições Leito Chaves, vencido com voto em separado - Heitor Dias Paulo Brossard, vencido- Dirceu Cardoso.

VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR LEITE
CHAVES
Em judicioso parecer, o ilustre relator, Senador José Sarney, se
manifesta pela rejeição do Projeto de Resoluçiio n• 1/75, de
iniciativa do Senador Itamar Franco, por considerá-lo parcialmente
inoportuno e inconstitucional.
O que pretende o projeto? Permitir, durante os períodos de
recesso, a constituição de comissões especiais internas e externas,
por simples iniciativa do presidente, ouvidos os líderes da maioria e
minoria.
Por inexistência de dispositivo dessa natureza, o Senado
encontrou dificuldade em agir em caso de ampla repercussão
nacional, onde se acha envolvido o seu nome em raziio de ato de um
de seus membros, inquinado de violador do decoro parlamentar.
A própria comissão constituída para averiguar os fa:os está
sendo até hoje tachada de arregimentai, com possibilidade de afetar
o julgamento, em sua substiincia, porque o Regimento interno não
oferece orientaçilo a ser seguida em casos dessa natureza.
Se a disposição proposta já constasse do Regimento, não
estaríamos enfrentando um julgamento tiio tumultuado em que se
perde mais tempo para convencer a Casa da legitimidade do procedimento udotado do que da existência de motivo justo pura cassação
do mandato ou resguardo dos direitos do Senador indiciado.
Discordamos, assim, do ilustre relator, pois sentimos que o regimento está falho nesta parte e precisa aparelhar-se pum dar à
Mesa condições de açào eficaz e regular por ocasião dos períodos de
recesso parlamentar.
A defesa do bom nome da Casa ou de qualquer dos seus membros não pode ser sobrestadn, arrefecida ou sofrer solução de continuidade por ocasião de recesso ou qualquer outra interrupção nos
serviços purlumentarc:s, pois do contrúrio csturíamos correndo o
risco de \ler o nome do Senado comprometido por inuçüo ou omissiío corrigfvel, facilmente, ntravês da inclusão da simples emcndu rc~
gimental proposta.
E nem se diga que, nos termos do projeto, ficurin o Presidente
com poderes de arbltrio para constituição das comissões cm período
de recesso, eis que u sua efetivnçfio Jicuriu condicionudn à uudiçf1o
prévia dos lideres de b:.mcndu, vale dilcr, dm J'lartidm com assento
no Senado.
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Não vejo também em que ponto seria afetada a Constituição
em ru1.ào da alteruçUo, eis que além de o dispositivo proposto não
ser com ela colidentc, tem-se de convir que tanto a respeitabilidade
da Casa com o a de seus membros constituem deveres inexcusúveis
exigidos pela própria Constituição, ao ponto de a sua quebra determinar a cassação de mandatos por falta ao decoro parlamentar.
Assim, pedimos vénia para votar contrariamente ao parecer,
sugerindo para a emenda o aditivo abaixo, de sortc a que as comissões de inquérito de iniciativa do Presidente do Senado e passíveis de
ser criadas somente nos períodos de recesso liguem confinadas à
apuração de faltas que envolvam seu patrimônio, seus membros ou
funcion[trios.
A emenda passaria a ter a redução seguinte:
"§ 49 ........ criar comissões especiais internas e externas
e que se relacionarem tão-somente com a apuração de a tos
referentes ao seu patrimônio c a fatos graves" envolvendo o
nome de seus membros ou funcionários."

Sala das Comissões, 11 de junho de 1975.- Leite Chaves.
PARECERES NoS 106 E 107, DE 1979
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 2, de 1979-DF
(Mensagem n• 33, de 1979, n• 30j79, na origem) que
"dispõe sobre as promoções de Oficiais da Polícia Militar do
Distrito Federal, e dá outras providências''.
PARECER N• 106, DE 1979
da ComiS<ão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Aloysio Chaves,
De iniciativa do Senhor Presidente da República, através de
Mensagem n• 33, de 1979 (n• 30, de 18 de fevereiro de 1979, na origem), o Projeto sob exame visa a regulamentar as promoções dos
Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal.
2. Na Exposição de Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal, que acompanha o Projeto, assinala-se que, no primeiro
decénio de vida da nova Capital Federal aplicou-se à Polícia Militar
e ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, a legislação vigente
na antiga Capital.
.Passados os primeiros anos, começou-se a elaborar legislação
especifica para essas corporações.
No que se refere ao instituto das promoções",, na área do Corpo de Bombeiros, a mutí:riu já se encontra definida com o advento
da Lei n• 6.302, de 15 de dezembro de 1975, e sua rcgulumentaçào ... ".
"~Daí a necessidade inadiável de se consolidar, também, na área
da Polícia Militar, a regulamentação esparsa que até esta data vem
disciplinando a matéria, observadas as determinações estatutárias
constantes da Lei n• 6.023, de 3 de janeiro de 1974 ... ",
"Para tanto, foi elaborado o anexo anteprojeto de lei dispondo
sobre as promoções dos Oficiais da Polícia Militar do Distrito
Federal, dentro de idênticos princípios estabelecidos para as Forças
Armadas ... "
3. O Projeto contém 38 (trinta e oito) artigos, agrupados em 6
(seis) capítulos.
O Capitulo I, com 3 (três) artigos, denomin"·se "Das
Generalidades", dispondo o art. }9 que "esta Lei estabelece os crit~
rios e us condições que asseguram aos Oficiais da aliva da Policia
Militar do Distrito Federal o acesso na hierarquia policial·militar,
mediante promoção de forma sdctiva, gradual c sucessiva".
O Capítulo II, de 7 (sete) artigos, tratu dos critérios d" promoção.
O Capitulo III, também de 1 (sete) artigos, intitula-so "Das
Condições Búsicas".
O Capitulo IV, "Do Processamento das Promoções", contem
10 (dez) artigos.
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O Capitulo V, com 7 (,etc) artigos, dispõe sobre os quadros de
acesso, enquanto o Capítulo VI, o último, com 3 (tri:s) artigos,
encerra disposições finais c transitórias.
4, Do ponto de vista constitucional, apresenta-se o Projeto
harmônico com as disposições dos arts, 51 capltl, combinado com o
art. 81, item V, da Constituição, relativos à compet~ncia do
Presidente da Rept'1hlica, no que tange à iniciativa legislativa, geral c
in casu.
De outra parte, por força do art. 17, § 1•, combinado com o
art. 42, item V, da Lei Maior, compete ao Senado Federal discutir c
votar, entre outras matérias, as relativas a pessoal da administraçfLo
do Distrito Federal.
Quanto à juridicidadc e :1 técnica legislativa, a proposiçiio nad<t
contém que a invalide,
5. Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto, por
constitucional, jurídico c conforme à técnica legislativa.
Sala das Comissões, 4 de abril de 1979. - Henrique de Lu
Rocque, Presidente- Aloysio Chaves, Relator- Nelson CarneiroTancrcdo Neves - Hugo Ramos - Lenoir Vargus - Franco
Montoro - Aloysio Chaves - Helvídio Nunes- Moac)'r Dnllu Murilo Badaró - Cunha Lima - João Bosco- Raimundo Parente
- Aderbal Jurcma.

que "j(1 contam com M:us Estatutm 1.: Códigos de V~.:ncimcnto:-. rróprios, além dc outros dispositivos n:gulamentarcs que se tornaram
indispensáveis''. Por outro lado, o Corpo de Bombeiros Ft tenl
disciplinado o instituto de promoções, o que paret.:e tornar inadiúvcl
que o assunto se consolid'.:, também, no pertinente U Polícia Militar.
Ante: o exposto, somos pc\~1 uprovaçüo do presente Projeto de
Lo i.
Sala das Comissões, 24 de abril de 1979. Jessé Freire,
Presidente - Joiio Bosco, Rc\ator - Murilo Badan; - Passos
Porto - Affonso Camar~o - Moacy'r Dnllu - Suldunlm Derzi Adalberto Sena -Itamur Franco- Henrique Suntillo.

I'ARECERES N•S. ION, 109 E 110, DE 1979
Sobre o l'rnjeto de Lei do Senado n' I, de 1979 • DF
(Mensagem n' 32, de 1979 • n• 21, de 7-2·79, nu origem)
que '"altera o efeti'fo de soldados Pl\l da Pulíciu Milicur du
Distrito Federal, e dá outras pro'fidêncius''.
l'ARECER N• 1118, DE 1979
Da Comissão dé Constitui~ão c Justica
Relator: Senador Aloysio Choves

O Projeto de Lei cm exame, de iniciativa do Poder Executivo,
PARECER N• 107, DE 1979
tem como meta específica aumentar •·o detivo de soldados PM da
Da Comissão do Distrito Federal
Policia Militar do Distrito Federal" c estabelecer a forma de atendi·
mt:nlo das desp~:sas daí dt:corrcntes.
Relator: Senador Joiio Basco
A Mensagem do Senhor Presidente da Rcçública (n'' 21, de 7-2·
O presente Projeto de Lei estabelece os critérios c condições
79) cst~ acompanhada de Exposição de Motivo, do Governador do
(nrt. I•) que asseguram nos Oficiais da ntiva da Polícia Militar do
Distrito Federal, na qual Sua Excelência jusliuca o pretendido au·
Distrito Federal o acesso na hierarquia policial-militar, mediante
menta do efctivo de soldados PM DF, cm quinhentos novos
promoção de forma seletiva, gradual e sucessiva.
praças, que irão dar melhores condições de ação a es5a corporação,
A promoção (art. 2•) é ato administrativo resultante de plane- seja no policiamt:nto ostensivo, seja como força de n:serva para
jamento para a carreira de Oficial (art. 3•) e que se processa pelos possívt:is emergências.
critérios de antigOidadc, merecimento, bravura e post morrem
As r:~zõcs com as quai> S. Ex•, o Governador do Distrito Fede·
(art. 4•).
rai dt:monstra a oportunidade c conveniência d~l autorização Legisla·
Poderá haver promoção em ressarcimento de preterição tiva d!! que aqui nos ocupamos rc:netem as preocupações c zelo do
(art. 4•, § I•) e será obedecida a seguinte orientação, como principio administrador consciente com a segurança dos seus governados.
geral, na forma do art. IO, para o acesso previsto na Proposição:
Além disso, a plena certeza, resultante da convicçfto de que o
a) pelo critério exclusivo de antigUidade, para as vagas de utual "cfetivo de Soldados PM" do DF é: insuficiente paru atender a
um policiamento capaz de ser considerado um pouco acima de prcOficiais subalternos e intermediários;
b) pelos critérios de antigUidade e merecimento, de acordo com cilrio, constitui força ponderável cm favor da medida pleiteada. Evi·
a proporcionalidade estabelecida na regulamentação da Lei, para as dentcmcntc, 3.106 homens constituem contigentc aquém, bem
~1quém mesmo, das necessidades reais para uma açào preventiv~t divagas de Major PM e Tenente-Coronel PM;
c) pelo critério único de merecimento, para as vagas de ciente, tendo-se em conta, sobretudo, a úrea sob sua imediata rcsJ')on·
Coronel PM.
sabilidadc.
Assim, atendidos yue foram os pressupostos de juridicid~1de c
O Projeto é desenvolvido cm 38 artigos, distribuídos cm seis
constitucionalidade do projeto, â vista do preceituado nos arts. 17, ~
Capítulos, como se vê:
I'-' c 42, V da Constituiç~u Federal, opin;unos pela tr~unituçfLO da maa) Capítulo 1- Das Generalidades (arts. I• a 3'');
téria.
b) Capítulo 11- Dos Critérios da Promoção (arts. 4' a lO);
Sala das CotnisslH!s. 4 de abril de I97!), - 1-lcnriqul' de Lu Ruec) Capítulo III- Das Condições Básicas (arts. 11 a 17);
que,
Prcsidcntc - Alnysio C'luncs, Relator - 1-leh·idiu Nunc, d) Capítulo IV- Do Processamento das Promoções (arts. 1H
l\1cu1cyr Dullu - Joiw Bnscu- Raimundo Purentc - ,\dcrhal .lun·a 27);
mu- Cunha Umu- Lenoir Vnrgus- 1-hJgu Rumos- Tuncn..•du ~c
e) Capitulo V- Dos quadros de Acesso (arts. 2H a 35);
\'4..'!'1 Nt.'lson Curncirn - Frnncn J\-"1nntnro.
f) Capítulo VI- Das Disposições Tmnsitórias (arts. 36 a JH).
I'AHEC'ER N'' 1119, IJE 1979
A Proposição é submetida à dclibcraçiio do Senado Federal,
l>n C~tmissiw do I>istriln Fl•dt.•roLI
nos termos do art. 51, combinado çom o <lrt. -l2, itt.:m V. da Con~
tituiçào, c está acompanhada de Exposir;iio de Motivos cm que o
Hl'intur: St·nudclr l'a:o."io~ PnrltJ
Governador do Distrito Federal mostra as diliculdad!!s que tiveram
O Projeto de Lci qut.: vc111 ao cxamt.• desta Cnmis~~IO,llriLIIldl' do
de ser ultrapassadas, no que se refere ü claboraçüo de leis especiais
pua a Polícia Militar c para o CorpCl de Bombeiros do novo Distritn Puder Excl.!utivll, c~tahclcct: u ~lllmcntu dc quinhcntn~ iltl!llt:lh Jlll
Federal. Tanto que essas corporações '\:ontinuar<lm, no rrinu:in1 de· t.:fctivu dc soldadtlS P:\1 dtl PtlliL'I<I Militar dn Distrito h:dc1al.
·\s dcspt.·:-.a.., dt.:CtHrcnlt:.., tb aplit.:a~·o'ttl d:1 l.ci, rHJ cxcn.:it.'itl dl'
cênio de cxist~ncia da cid;!dC, a ser rc!-!idas pela lce.isl:u.;;lu apli~.:;'Jvcl
ao tempo do antigo Distrito Federal. quando inh;gravam a estrutura \ 1>79, wrrerUu ü conla Ju Governo da Uniiin, que :.uplr..:mentarú 11
Ort;<llllL'IIIu du IJJ:, lltl vallll' l'urrcspundcnlc (;ll·t. 2").
do cntüo Ministérill da Justiça c Negócio~ lntcrilJre~".
t\·kll'i:l)!t!lll dn ScnlhJf Pr~.: . . id~nlc da Rcpúh!il..':t cn-.:amin!hlU :1
Efctiv:uncnte, a Administr:u;üo do DF ~:unta, agora, t.:u111
lcgislaçüo cspccílica no lJUe tan~c i1~ 'ill<IS Corporaçúc:-; i\tilitarc:-., 11\:tl~'l"i:l :1 dl'!ihcra~;,ltl 1k-.t;1 C:t:.;l, :tt:Dmp:lnhatl.l de 1-"\)H'~ll,"l,l\l de
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J\IDtivos cm que o Ciov~.:nwdur do Di,trito F~.:lh:r:tl crüatita tl'> '>C·
~!uint~.:s pontm·.
u) o atual t:fctivu da Policia i\lilitar foi lh~Jdt) cm 3.106 honu:n.,,

cupaL de assegurar, dt: fato, a ordem pública t:m seus vúrim
aspectos, cm todas as árc:as selecionadas, prc:ventiva c rc·
prcssivumcntc, a qualquer hora.
Releva notar que as recomendações decorrentes de
estudos realizados sobre o grau de segurança da área residencial dos Senhores Ministros de Estado, conscicntizuram
este Governo da imediata necessidade de ser cstabelt:cido
um policiumc::nto ostensivo, da maior eficiência, compatíve1

pela Lei n' 5.622/70;
h) na êpoca em que a Lei foi sam:ionada, ;.1 populaçf1o tln DF
t:ra da orJt:m dt.: 500,UUU lwhitantcs;
c) atualmc.:ntc, mais dc.= um milhl1o dt.: pt:ssoas hahitarn no Dis·
trito h.:dcral, o 4uc t:xigt.: maior cft.:tivo da sua força (10iidal-n1ilitar:
d) o fato de Bntsili:l st.:r a Capital do País impõt.: a nt:ct:ssidadc
rJc urn contingc.=ntc policial capaz dt: assegurou a onh.:m pública, cm
seus tlifcr~.:ntcs aspectos, cm totlus as [trcas sclccionadas, prcvcntiv;.J c
repressivamente, a quakju~.:r hora:
c) estudos realiz;.1dos sugerem polici;.tnlt.:nto ostensivo, rJa
maior cficiênci<l, para scgur~mça da úrca residencial dos t\'linistros de
btado. eomp:.llivcl com o alto gr:tu de responsabilidade daquelas autoridadc:s, cujos farni\iarc:-. devem contar com plcnu segurança:
f) no momento, o Governo do Distrito Federal precisa de 50lJ
homens para solucionar problemas urgentes, pois eles "constituiriam
uma antccioaçf1o dt: um uumc:nto glohal a ser proposto oportunamente:, n q~al, por sua comrlcxidadc, dcmand~tria maior prazo de c'>tudo".
Na n:alidad!.!, o probl!.!ma da S!.!gurança da populaçf1o Cd:1 maior
importftncia. O mundo assiste, cstupcfato, o crt:sccntt: volume de:
atentados, de assaltos à mão armada, de furtos c outros atas praticados, ü luz do dia, à noite, a qualquer hora, por individuas que preferiram desaliar as autoridades c colocar cm perigo a ordt:m pública.
A violência aumenta, dia a dia, requerendo empenho do Poder
Público c uma Policia eficiente.

Há pouco tempo, a cidade-satélite do Gama foi atingida por um
o;urto de açôes praticadas por marginais que, sem motivo aparente,
passaram a atacar os transeuntes, matundo e roubando.

Por outro lado, se o Distrito Federal dispunha de uma Policia
Militar integrada por 3.106 homens, quando a sua população era
SOO.OOO pessoas, a proporção determinaria mais de seis mil c duzentos homens, atualmente, quando a sua população ultrapassou a casa
do milhão de habitantes.
Somos, portanto, pela aprovação do presente Projeto de Lei.
Sala das Comissões, 24 de abril de 1979.- Jessé Freire, Presidente - l'assos Porto, Relator -Tarso Dutru - Adalberto Sena Affonso Camargo - Saldanha Derzi - Lázaro Barboza - Murilo
8adarõ - J oào Bosco -

com o alto grau de segurança preyisto para aquelas autoridades c seus familiares e com a e1evada importância atribuída àquela área. Evidt:nciou-se assim, ainda mais, a
necessidade de !le ter dt: contar com um maior cfetivo

policial-militar, que proporcionaria tambi:m maior flexibilidade no pronto atendimento de solicitações imprevistas
para a garantia imediata de segurança em úrcas altamente
prioritárias, particularmentt: nas ligadas à Prt:sidéncia da

República.
Para que o Governo do Distrito Federal, dentro das
atribuições que lhe competem, possa proporcionar, desde
logo, a segurança a que se refere o parágrafo anterior,
torna-se necessário que o efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal seja aumentado em SOO soldados PM, que
constituiriam uma antecipação de um aumento global a ser
proposto oportunamente, o qual, por sua complexidade,
demandaria maior prazo de estudo, retardando, canse~
qUentemente, o acréscimo ora cogitado, tido como de

máxima urgéncia e já examinado pelo Estado Maior do
Exército, recebendo parecer favorável."
Em seu art. Jo o projeto acresce de SOO homens o efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal.
Sob o aspecto financeiro - competência regimental desta Comissão -

Relator: Senador Alberto Silvo
Com Mensagem do Senhor Presidente da República, é submetido à deliberação do Senado Federal, nos termos do art. 51, combinado com o art. 42, item V, da Constituição, projeto de lei que
altera o cfetivo de soldados PM da Policia Militar do Distrito
Ft:dcra\, c dú outras providências.

Acompanha a Mensagem Presidencial Exposição de Motivos
do Senhor Governador do Distrito f-ederal, que assim fundamenta o
aumento do c:ft:tivo da Corporação:
"t\ Polici<t Militar do Distrito Fcdc:ral teve o seu
cfctivo lixado cm J.\06 homens pela Lei n~' 5.o22, ele i'' Jc:
dezembro de 1970, LJlHIIH.Io o censo jú indil:il\'a uma populaç~o da orrJcm Jc 500.000 habitantes pa~·a a Capit~il ft.:·
dera\.
Decorrido~ nito ano.., com a popu!açün dn Distritn h.:dcral atingindll praticamente n dobrn, pcrmancce ainda a
Pulkia r.tilit:Jr C\llllt11llcsmo cfeti\'n, o qut: tlHlla !.!Vich:ntc :1
Ílll(lOSsihi\idadc de St: llllllltCr ll\11 J1llJiCiitlllCI1\0 :1 altura Ja~
;ttuais nccessidad~.:s. :\ condiç;~w de Capital Federal impõe,
pnr ~i mesma, :1 nc~c~sidadc de um contingente pu!ici;d

2~\

que correrão as despc::sas

ESPECIFICAÇOES

Soldo
Aux. Mor. GFPM-1
25%
10%

Itamar Franco - Mauro Bcncvidcs.

PARECER No 110, DE 1979
Da Comissão de Finanças

destacamos prever o art.

decorrentes da aplicação da Lei à conta do Governo Federal, que
complementará o Orçamento do Distrito Federal no valor correspondente.
São estes os números relativos à remuneração dos policiais:

2.0MIS

5:!2

:!:08

GFPM-2

Ttmpo
Stnlço

Salário
FamOia&

Ecupu
Allmcnt,

Tocul

~3%

1.\06

VariaY,

Variuv.

H06

4.730

Despesa mensal; 4.730,00 . . SOO.,. :!:.365.000,00

Face à demonstração do total da despesa c sua respectiva fonte
de:: custeio, nada tt:mos a opor à proposição sob cxamt:.
Ã vista do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de

Lei do Senado n' I, de 1979-DF.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1979. -

Cunhu Lima,

Presidente - Alberto Sihu, Relator - 1\lnuro Bcnc\-·idcs -

Jorj.!c

Kulumc- Sulduuhu Dcrzi- Lomunto Junior- Arnon de Melln Henrique dL• Lu Rocquc- Affonso

Camur~o-

Raimundo PurentL'.

O Sll.I'RESIDE:'iTE (Nilo Coelho)- O hpcllicntc lido 1ai :,
publicação.
O SR.I'RESIDENTE (Nilo Coelho)- Passa-se ú

ORDEM DO DIA
hl'lll

t:
Di~~.:uss;'in, cm turnn únicn, do Prnjt:to di.! Rt:stllu~·;-ll 1
n1• 12, de ll}7l) (apresentado pela Combsi-10 th: E~t,!ll)llll<:
cnnw L'l1ndus~o d~ seu Part:ccr n1• ~~2. <.k 1979), que au·
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toriza a Prefeitura Municipal de Londrina (PR) a elevar cm
CrS 386.586.131,16 (trezentos c oitenta c seis milhões,
quinhentos e oitenta c seis mil, cento c trinta c um crut:ciros
e dezcssds centavos) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECER, sob n• 43, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido dos Senadores Nelson
Carneiro, Tancredo Neves e Hugo Ramos.
Em discussão o projeto.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para discutir o pro·
jeto. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há dias, numa declaração nossa aqui, havia dito que o Senado
precisa por um dique a essas medidas de crédito fúcil, de empréstimo
a municípios, a estados, a entidades, ou do contritrio, não cstun:mos
combatendo a inflação.
Por exemplo, hoje, estamos apreciando dois projetas de rcso·
Jução, um de 386 milhões e outro, de 140 milhões de cruzeiros, que
somam quinhentos e poucos milhões, que vamos dar aos muni·
cípios. Assim não combateremos a inflação. Se nós não resistirmos a
essa onda de facilidades do crédito, não combateremos a inflação.
lÔ um apelo que faço à Bancada da ARENA, para ver se põe um
paradeiro nisso, do contrário não combateremos a inflação.
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Sr. Presidente, peço a pala·
vra para discutir o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Tem V. Ex• a palavra.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Para discutir o projeto.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Esse projeto de Londrina, por exemplo, tem finalidade espc·
cifica: permitir a remoção de uma linha férrea do centro da cidade
que, há muitos, tem impossibilitado o crescimento e criado verdadei·
ro problema de comunicação.
O projeto foi aprovado por todas as autarquias e veio ao
Senado Federal. Fui o Relator e, no meu voto inicial, sugeri uma
redução especfr.ca para e"e projeto de resolução, isto é, que o paga·
mento se fizesse através de UPCs. Como isso implicaria em que os
outros também viessem a sofrer essas modificaçÕI!s, desc:jadas, aliás,
pelo Banco Central do Brasil, houve uma determinada divergi:ncia,
duí os votos vencidos. No mais, os projetas são equünirnes c: nós os
temos aprovado constantemente: nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Continua em discussi10
o projeto.
Nfw havendo mais quem liUdra u:-;nr da palavra vou e:nccrrar a
dis~.:ussiio.

Enccrruda.
Em votaçfto.
Os Srs, Senadores que: o aprovam permune•;am :,entados,

(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissilo de Redaçào.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resoluçilo
n' 13, de 1979, (apresentado pela Comissilo de Economia
como conclusilo de seu Parecer n• 58, de 1979), que auto ri·
za a Prefeitura Municipal de Pindumonhangaba (SP) a ele·
varem Cr~ 140.532.600,00 (cento e quarenta milhões, qui·
nhcntos e trinta c dois mil e seiscentos cruzeiros) o monlan~
te de sua divida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 59, de 1979, da Comissilo:
- d~ Constilulçi\o c .Justicu, pela constitucionalidadt.: c
juritlicidadc,
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Em discussfto o projeto. (P~tusa.)
Nito lri.!Vc!H.Io lllll!lll 4ucira discuti·lo, declaro-a cm::crraLia.
Em vot:u;f10.
Os Srs. Senadores que o aprovam pcrmuncçam scntudos.
(Pausa.)

:\provaJo.
t\ matéria vai à Comissão de Rcdaçüo.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Esgotada a matéria
constante da Ordem do Dia.
Sobre u mesa, redaçõcs linais dos Projetas de Resolução n'·1 ~ 12
c I J, de I Q7'l, aprovados na Ordem do Dia da presente scssf1o c que,
nos termos do parúgrafo único do art. 355 do Regimento Interno. se
nt10 houver objcçt10 do Plenúrio, serão lidas pelo Sr. \V-Sccrctúrio.
(J',!llsa.)
São lida.\' aJ JL'f.:Uintt•s
PARECER No III, DE 1979
D~ Comissiio de Redaçào
Redução final do Projeto do Resolução n' 12, do 1979.
Relator: Senador Saldanha Dorzi
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Rcsoluçfto
12, de J<J7Q, que autoriza a Prefeitura Municipal de Londrina
(PR) a olevar cm CrS 386.586.131,16 (tr<zcntos c oitenta c seis mi·
lhõcs, quinhentos c oitenta e st:is mil, cento c trinta c um cru1.ciros c
dczcsscis centavos) o montuntc de sua divida consolidada.
Sala das Comissões, 24 de abril de 1979,- Dirceu Cardoso, Prc·
sidcntc - Saldanha Dorzi, Relator - Mondes Canalo.
11 1'

ANEXO AO PARECER N• III, DE 1979
Redaçào final do Projeto do Resolução n' 12, do 1979.
Faço saber quo o Senado Federal aprovou, nos termos do
42, inciso VI, da ConstituiçUo, c cu,, Prcsidcntc 1 promulgo a sct:uintc
~1ft.

RESOLUÇÃO N•

, DE 1979

Autoriza a Prefeitura Municipal de Londrina, Estado do
Paraná, a elevar em CrS 386.586.131,16 (trezentos c oitentn
e seis milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, cento e trinta e
um cruzeiros e dezessois centavos) o montante de sua divido
consolidada.
O Senado Federal rosolvc:
.-\rt. i'' i: a Prefeitura Municipal de Londrina, Estudo do
Paranú, nos termos do art. 2~J da Rcsoluçf1o nq 93, de li de outubro
<.h: \976, do Senado Federal, autorizada u elevar cm
Cr~ 3Std86.131,16 (trczontos c oitcnw c seis milhões, quinhentos c
oitenta c sl!is mil, cento c trinta c urn cruzeiros e dc1.esscis centavos) o
montante de sua dívidu consolidnda, a fim de que possa contrat•tr
urna npcraçfH1 de crédito de igual vulor, junto ao Banco do Estado do
Paraná Sj A., este na qualidade de agento nnanceiro do Banco
~acional da Habitaçf1o- BNH, destinado it c.xccuçito de obras de
infra-estrutura cm conjuntos habitacionais, imp\antaçt10 de vias d~:
:u.:cssn u esses conjuntos c de equipamentos comunit~rios naquele
M unicipio, obedecidas us condições admitidas pelo Banco Central
Jo Brasil nu respectivo processo.
J\rt. 211 Esta RcsoluçUo entra cm vigor na dal:l de sua
puhlicaçf1o.
I'ARECER NY 112, DE 1979
llu Comissão de Rcdnç11o
){eduçiw finul do Projeto tlc Rcsnluçlau nY 13, de 197').
Uclutor: Scnudor Suldnnhu Dcrll
A Comiss~10 apresenta a rcdaçfw linal Uo Projeto tlc Rcsoluçüo
n', IJ, de 1979, que autoriza a Prefeitura Munidp;.ll de Pindanlll-
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nhangaba (SP) a elevar cm Cr! \40.532.600,00 (cento c quarenta mi·
lhôes, quinhentos e trinta e dois mil e seiscentos cruzeiros) o montan·
te de sua divida consolidada.
Sala das Comissões, 24 de abril de 1979.- Dirceu Cardoso, Pre·
sidcnte - Saldanha Dcrzl, Relator - Mendes Canale.
ANEXO AO PARECER No 112, DE 1979
Redaçilo final do Projeto de Resolução n• 13, de 1979.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do
arl. 42, inciso VI, da Constituição, e cu, - - - - · Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÀO N•

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Nada mais havendo
que tratar, vou encerrar a presente sessão, de'signando para a ordinária de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA

, DE \979

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba,
Estado de Siio Paulo, a elevar em Cr$ l.W.532.600,00 (cento
e quarenta milhões, quinhentos e trinta e dois mil e seiscentos
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. \Y Ê a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Esta·
do de São Paulo, nos termos do ar!. 2• da Resolução n• 93, de li do.
outubro de \976, do Senado Federal, autorizada a elevar cm·
Cr$ 140.532.600,00 (cento e quarenta milhões, quinhentos e trinta e
dois mil e sdscenlos cruzdros) o monlante de sua dívida consoliduda
u (im d~: que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao
Banco do Estado de São Paulo S.A .. este na qualidade de agente fi.
nanceiro do Banco Nacional da Habitação- BN H, destinado ao fi.
nanciamento dos serviços de execução de obras do Projeto CURAComunidade Urbana para Recuperação Acelerada - naquele Municipio, obedecidas as condiçõos admitidas pelo Banco Central do
Brasil no respectivo processo.
Arl. 2'' Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Codho)- As redaçõcs finais lida'
viw i1 publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. Jl'·
Se~.::n.:túrio.

São lidos e aprovados os segui11te
REQUERIMENTO N' \OH, UE 1979
Nos termos do arl. 356 do Regimento Interno, requeiro dispen·
sa de puh\ic:H.;rw. para i medi ati.! discussão c vowçào, da rcduçrto final
do Projeto de Resolução no \2, de 1979.
s,i\a das Scs<ões, 24 de abril de \979. - Jorge 1\altm~t•.
REQUERI~IENTO

Em discussão a redução final anteriormente lida. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovada.
A matória vai à promulgação.

NY \09, UE 1979

a) MA TERIAS INCLU!DAS EM ORDEM DO DIA PARA
QUE O PLENÁRIO DELIBERE SE DEVEM TER PROSSEGUI·
MENTO.

(§ 1• do art. 368 do Regimento Interno}
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 192, DE 1966
(N• 3.746(66, na Casa de Origem)
Dispõe sobre a remessa de documentos grá(icos e audiovisuais
à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e à Biblioteca da Cámara
dos Deputados, em Brasília, e dá outras providências.
Andamento:
10-8-66 - Lido em plenário e despachado às comissões de
constituição e justiça, dirc:tora, de educação e cultura c de (inanças:

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 70, DE 1968
(N• Si6(67, na Casa de Origem)
Altera a redação do artigo 17 do Decreto n' 2.681. de 7 de
dezembro de 1912, que regula a responsabilidade civil das estradas
de ferro.
Andamento:
20-5-68 - Lido em plenário e despachado ils comi»õcs de
constituição e justiça e dto: transportes, comunicações e obras pú·
blicas.

-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 60, DE 1965
(N• 178/64, ma Câmara dos Deputados)

Nos lermos do art. ~56 do Regimento Intcrno, requeiro dispc:n·
\a de pubiH.:açfw, para im~.:di:.tta discussão c vowçr10. du rt:Jaçrw Jinul
dtl Projeto <.Jt: Rcso\uçf10 n~,~ 13, de 1'>7(),
Sala das Sc~:-.õcs, ~4 de abril de 1979.- Joq,:c Kulumc.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Aprovados os requeri·
mentos, passa-se à imediata apreciação das n:daçõcs linais ante·
riormente lidas.
Em discusst10 u rcdaçilo linal do Projcto de Rcso\uçiio n~· 12, dc
1979. (Pausa.)
Nf10 havendo quem quciri.l discuti-la, declaro-a cnccrrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovada.
A rnatéria vai à promulgaçito.
O Sll. l'l!ESIIJENTE (Nilo Coelho) - Vai-se pa»ar, ne,ta
oportunidade, :) aprcciaçfto da n:daçi10 lirwl do Projc:to de Rcsolu~
çitn 1111 13, de \979.

Cria a Biblioteca do Congresso Nacional, edil outras providências.
Andum~ntu:

10-12-65- Lido em plenário e despachado ús comissões dire·
tora e de linanças.
b)

MATER!tiS EM TRAMITA('ÀO NORM.H

-4Votação, cm turno único, do requerimc:nto n"' 78, de 1979, do
Sen;.1dor Henrique Santil\o, solicitando, nos termos do artigo 41 to:,
inciso I, do regimr.:nto interno, n convocação do professor M~rio
Henrique Simnnsem, Ministro de Estado do Planejamcnto, ao Senado Federal, para prestar inform~1çõcs a respcitl1 de assuntos inerr.:ntcs ú sua past:l.

-5Discuss~o.

cm turno único, do Projeto de Lei da Cúmar:1
111' 109, de IIJ7S (nl' I .964j76, na casa de origt:m), que altera a rcda-
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çào do artigo 126 do Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro de 1967,
que "dispõe sobre a organização da administração federal, estabelece diretrizes para a reforma administr::ltiva, e dú outras pro·
vidências", tendo
PARECERES, sob n's 968 e 969, de 1978, c oral. das comissões:
-De Serviço Público Civil, favorável ao projeto, nos termos de
substitutivo que oferece;
-De Consrltuiçiio e Justiça, p<ia constitucionalidade e juridici·
dade do projeto e do substitutivo da comissão de serviço público civil; e
-De Finanças, favorável ao projeto 10! ao substitutivo da comissão de serviço público civil.

-6Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Cúmura
n' 113, de 1978 (n' 3.319/77, na casa de origem), que introduz alteração na Lei n• 91, de 28 de agosto de 1935, que "determina regrus
pelas quais são as sociedades doclaradas de utilidade pública", tendo
PARECER FA VORÃVEL, Sob n' 51, de 1979, da comiss<w:
-de Finanças.

-7-
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ATO DA COMISSÃO D!RETORA
N• IS, de 1979
Reujusru os valores dos rcfcrêncins dos scrvidorc~ contratados dos Órgãos Supervisionados, c dó outras
providências.
A Comissão Dirctora do Sc:nudo Federal, no uso de sua compc:ti:ncia regimental, resolve:
Art. i' São reajustados em 40% (quarenta por cento) os
valores das referências de salários dos servidores do Ct:ntro tlt: Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, c do
Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF.
Purágrufo único. O reajuste de que trata o presente Ato não se
<~plica aos titulare!! dos empregos de Dirctor-Exccutivo, Dircton.:s.
Assessor~Chcfc c Assessores do PRODASEN, c :~os dos empregos
de Dirctor-Executivo, Dirctorcs e Assessores cm ComissUo do
CEGRAF, que se regerão por critérios próprios.
Art. 2• Na hipótese de qualquer servidor dos Orgãos Supervisionados passar a perceber salários inferior ao maior salúrio
mínimo fixado pelo Poder Executivo. o correspondente será uutomuticarncnte feito.
Art. 3• Os reajustamentos de salários concedidos pelo presente Ato vigoram a partir de i' de março de 1979.
Art. 4• Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5• Revogam-se as disposições em contrilfio.
Sala da Comissão Dirctora, 18 de abril de 1979.- Luiz Viana,
Presidente. -Nilo Coelho - Alexandre Costa - Gastiio Mülcr Gabriel Hermes.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 116, de 1978 (n' 1.899j76, na casa de origem), que dá nova redução ao parágrafo único do artigo 12 da Lei n• 3.807, de 26 de
agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social), tendo
PARECERES, sob n•s 52, 53 e 54, de 1979, das comissões:
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
- de Constituição e Jusrlça, pela constitucionalidade e juridici·
N• 19, DE 1979
dade;
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas atri·
-de Legislação Social, favorável; e
buiçõcs regimentais, resolve:
-de Finanças, favorável.
Art. I• O Ato no 12, de 1978, da Comissão Diretora, que criou
o "Secretário Parlamentar de Gabinete'', passa a vigorar acrescido
-8do seguinte artigo:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei da Câmara
"Art. 8• Aos membros da Mesa e Lideres que ti·
n• 142, de 1978 (n• 5.726/78, na casa de origem), de iniCiativa do Se·
verem dois Gabinetes é assegurado o direito a fazerem duas
nhor Presidente da República, que cria cargos em comissão c fixa
indicações, uma para cada Gabinete."
valores de vencimentos do Grupo - Direçào e Assessoramcnto
Superiores do quadro permanente da Secretaria do Tribunal RegioArt. 2• Este Ato entra em vigor nu data de sua publicação.
nal do Trabalho da 9• Região, e dft outras providências, tendo
Sala da Comissão Diretora, 24 de abril de 1979. - Luiz Viana,
PARECERES FAVOR,\VEIS, sob n•s 55 e 56, de 1979, das Presidente. - Nilo Coelho - Dinarto Mnriz - Gashio Müllcr comissões:
Alexandre Costa -Gabriel Hermes.
-do Serviço Público Civil; o
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
-de Finanças.
N• 20, DE 1979
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está encerrada a scss<10.

Dispõe sobre o estrutura~ão do Grupo~Dire~iio e
Asscssoramento Superiores do Quadro de Empre~:os cm
Comissiio do Centro do Informática o Processnmcnto de Da·
dos do Senado Federal - PRO DASEN, c d1i outras providências.

( Levanta·St.' a ses Mio às J8 horas e 48 mimuus.)

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• I7, do I979
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e à vista de dclibc:rução adotada em sua 10•
Reunião, realizada a 18 de abril de 1979, resolve:
Art. I' Os funcionários do Senado Federal, colocados il disposição de outros órgãos, nos termos dos artigos 501 c seus pará~
grafos do Regulamento Administrativo e 441, parágrafo único, do
Regimento Interno, com ânus para o Senado Federal, perceberão
seus vencimentos básicos, acrescidos do adicional por tempo de serviço c sulário-fumiliu, sem direito a quaisquer outras vantagens pc·
cuniúrius.
Arl. 2Y Este Ato entra cm vigor na data de sua publicação,
Arl. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão Dirctoru, IR de abril de 1979.- Luiz Vinuu,
l'resid<:ntc - Nilo Coelho - Alexnndre Costa - Gnstiio Müller Gnbrlel Hermes.

A Comissão Diretora, no uso da competência que lhe confere o
Regimento Interno do Senado Federal, resolve:
Art. 19 Os empregos em comissão, que compreendam funções
de direçào c assessoramento superiores, integrantes do Plano de Pcs·
soai do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado
Federal- PRODI\SEN, instituído pelo Ato da Comissão Dirctoru
nY 19, de 1976, passam a ter os seguintes níveis de salário-base:
Nível
SF-DAS
SF-DAS
SF-DAS
SF-DAS
SF-DAS

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

5
4
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Parúgrafo únicg. Aos niveis referidos ncstc mtigo, corrrcs·
penderão os seguintes valores de salário-base c de Rcprcscnlaçào
mensais:

Nível

5
4
3
2

Salário-buse mensnl
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS

45.208,00
42.697,00
36.41 8,00
32.650,00
27.627,00

Rcprcscntaçüo mensal

Dlreçào
Superior
SF-DAS-101

5

Diretor Executivo

01

4

Diretor
Assessor-Chefe

04
01

N•
Empre~os

(}uurl11·rdr11 15

114'1

Art. J• Os ocupantes de cm pregos cm combsüo, de que trat: 1 0
presente Ato, farüo jus, além da retribuição própria ao respectivo
nível, a uma Gratificação Mensal de Produtividade, limitada ao teta
de 30% (trinta por cento) o montante do salário-base mensal com a
Rcpresentaçüo correspondente.

55%

Parágrafo único. Aos servidores, nas condições deste artigo,

50%

não se aplicará a vantagem Prêmio de ProdutiVidade, de que tratam

45%
35%
20%

os arts. 73, IV c 77 do Regulamento do PRODASEN, baixado com
o Ato da Comissão Diretora n• 19, de 1976, e demais disposições
insertas no Ato n• 60, de 1975, do Presidente do Senado Federal.

Art. 2• O Grupo-Direção e Assessoramento Superiores DAS-100- composto pelos empregos referidos no artigo anterior,
será constituído pelas Categorias Direção Superior e Assessoramenta Superior, designadas, respectivamente, pelos Códigos SFDAS-101 e SF-DAS-102, distribuídos os empregos delas integrantes
pela seguinte escala de níveis:

Nível

J

Assessoramento

Superior
SF-DAS-102

N•
Empre~os

Art. 4• Se em conseqUência da aplicação dos níveis lixados
pelo presente Ato, os atuais ocupantes de empregos cm comissão
vierem a perceber salário mensal inferior ao que estavam auferindo,
ser-lhes-á assegurada, a título de vantagem pessoal i10minalmente
identificável, a correspondente diferença salarial, enquanto permanecerem no exercício do emprego em comissão.

*

I'·' Sobrc u difcrcnça salarial, referida neste artigo, nc~hunw
vantagcm poderá incidir, inclusive adicional por tempo de serviço.
§ 29 A vantagem pessoal a que se refere este artigo será
absorvida pelos futuros aumentos salariais, mediante critérios a
serem estabelecidos, em cada hipótese, pela Comissão Diretora.

Art. 5• Ficam vedadas quaisquer vinculações entre a situação
dos empregos em comissão de que trata este Ato e a de outros
integrantes da estrutura de órgãos da administração pública, di reta
ou indireta, bem assim de instituições privadas.
Assessor

01

Assessor

02

Assessor

02

Art. 6• Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7• Revogam-se as disposições em contrário.

2

Sala das Comissão Diretora, 24 de abril de 1979. - Luiz Viana,
Presidente- Nilo Coelho - Dínarte Mariz - Gabriel Hermes Gastio Müller- Alexandre Costa.
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LIDIIANÇA DA AIINA I DA MAIO liA
Lide r
Jarbas Pauarinho

Vlce-Lidere•
llre1ldente

:lt-Secretárlo

Lulz VIana {ARENA- BA)

Lourlval Baptista (ARENA- SE)

Aloyslo Chov11
Jos• Llnt
Adtrbal Jur~ma
lomonto JUnlor
MaocyrOallo
Murilo Badoró
Saldanha Otrzi

Nilo Coelho (ARENA - PE)

4•-Secretárlo
LIDIIANÇA DO MDII DA MINOIIA

2'· Vlce-Pre•ldente

Go1tOa MUller (ARENA- MT)

Li der
Paulo Bro11ord

Dlnort. Morlz{ARENA- RN)

Vlce-Liderel
Ale~tandre Ceata (ARENA -

Suplente• de S.cretárlo1

MA)

2•-S.cretórlo
Gabrl•l Hermes (ARENA- PA)

COMISSOES

Dlrttor, JoM Soare• d1 Oliveira Filho
Local, Arexo 11- r.rreo
Telefonei, 223·6244 1'22.5·8.505- Ramais 193e 2.57

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES

Chefe, Cláudio Carlos Rodrigues Co1ta
Local, Anexo 11- Térr.a
Telefone, 22.5·8.50.5- Ramal• 301 e 313

Jorg• Kalume (ARENA- AC)
Ben1dlto Contias (ARENA- MT)
Jollo Boaco {ARENA- M\)
Panos Parto (ARENA- SE)

Tltular11
1. M1ndt1 Conol1

2. José Llns
3. Jooo Bosco
4, VICIMII Vuolo
1. Evondro Carreira
2. Ag1nor Maria
3. Mauro Btnevld11

Suplentll
ARENA
1. Raimundo Par1nte
2. Alberto Silva
3, ~lmir Pinto
MD8
1. Morcot Frtirt
2. Humberto luctna

Ani111nt•, Corlo1 Guilherme Fonllco- Romal676
Reunl0111 Ttrços·fllras, às 10100 horas
Local, Sola "Clovis Btvllocquo" - Anuo 11 - Ramal 623

COMISS~O DE AGRICULTURA- (CA)

(7 membro•)

COMISSÀO DE CONSTITUIÇ~O EJUSTIÇA- (CCJ)
(1.5 m•mbros)

COMPOSIÇ~O

COMPOSIÇ~O

Prt~ld1nte' Ev11ldsio Vieira

Vlc•Prttldlnte, Leite Chavea
Titulor11
1. Po1101 Pllrto
2. S.nedito Contias
3. Ptdro P•dro11lon
4, Josellns
1. Evtld•lo VIeira
2. · Ltite Chav11
3. Josl Rlcha

Suplent11
ARENA
1, Jutahy MagalhOe1
2, Affonao Camargo
3, JoOo Colmon
MD8
1. Agtnor Maria
2. Amoral Peixoto

Aulst•ntl, SOnla Andrade P•lkoto- Ramal :307
Reuni0111 Quartas·felros, tu 10100 hora•
Local1 Solo "Ruy Barbo1o"- Anlko 11- Ramols621e 716

COMISSAO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR)
(7 m1mbrot)

Pr11id•nt11 Htnrlqu• d1 la Rocqu•
1•·VIC1·Prtsldtnlll Aioy•io Chov11
2•·VIc .. Prllidtntll Hugo Ramos
Supltntu
ARENA
1. H1nrlqu1 de La Rocqu•
1. Lenolr Vorga1
2. H•lvldlo Nunu
2. JoOo Basco
:l. José Sorney
3. Almlr Pinto
4, Aloy1io Chov11
"'· Mll!on Cobrai
.5. Aderbal Jur•mo
.5. Bernardino Viana
6, Murllo Bodaro
6. Arnon de Mello
7, Moacyr Oallo
8. Amaral Furlan
9. Raimundo Partnte
MD8
1, Cunha Limo
1. Hugo Ramos
2. Tancrtdo Nev"
2. Lelle Chov"
3. Olruu Cardoso
3. Lozaro Barboza
4. N•i•on Carn1lro
.5. Paulo Brouard
6. Franco Monloro

COMISSÀO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF)
( 11 m1mbros)
COMPOSIÇÀO
Pr~sid1nf11 J1n1 Frtirl
Vict·Pr11id1nf11 Lozoro Barboza

Titularts
I. Jeu1 Frtire
2. JoOo Basco
3. Panos POrto
4, Saldanha 01rzi
.5. Alfonso Camargo
6. Murilo Bodoro
7. Ben1dito Ftrrtiro

1. Itamar Franco
2. Lazoro Barboza
3. Adolb1rto Seno
4. Mouro 8tnnid11

MDB
1, H1nrique Santillo
2. Robtrto Soturnino
3. Gilvan Rocha

COMISSAO DE ECONOMIA- (CE)
(11 membro1)
COMPOSIÇÀO

Prtsid1nt11 Itamar Franco
Viu•Prt1id•nl11 Roberto Saturnino
Titularu
I. Arnon de Mello
2. Bernardino Viana
3. Jo1elins
Jen• Frtirt
S. Milton Cabral
6. Benedito Contlal
luit Cavalcante

..

Supl1n111
ARENA
1. H1l111dio Nun11
2 Alberto Silvo
3. Benedito Ferrtiro
4 Vic•nte Vuolo

MDB
I Robtrto Soturn1no

Anl1tente1 Mario Heleno Bueno BrondOa- Ramal 305
R•uni0"1 Quartas·f•lrot, 0110100 horas
local, Sola "Clovis Bevllocqua"- An1110 11- Ramal 023

Supllntll
ARENA
1, Jo~t Ouiomard
2. To"o Outra
3. Blndito Contias
4. Moacyr Dolla

Aui111MII1 Ronaldo Poch~eo de Oliv1iro- Ramal 306
Reunióe11 Quinlos·f•irat, Ot 10100 horas
Locol1 Sola "Ruy Barbosa"- An1110 11- Ramoi1 621 • ?16

Tltularll

COMPOSIÇAO
Pr~tldtnlll M1nd11 Canal•
Vlc•·Prt&ld1nlt1 Agtnor Mario

H1nrique Sontillo
Humberto Luuno
Marcos Freire
Mauro Btnevid11
Ortslea Querelo
Pedro Simon
Roberto Saturnlno

2. Itamar Fn1nco
Moi'COI Freire
4 f111dro Sn11on

J(llct

IIi! h o

01utu Ov•H•CI
Toncr1do Ne•u

DIÁRIO llO

Aui1tente1 Daniel Reis dt Souza- Ramal675
Reuniõe11 Quarfal·feiral, 01 10130 hara1
Lacal1 Sala "Ruy Sarba1a"- Anua 11- Ramai1ó21 e 71ó

COMISSÀO OE EDUCAÇÀO ECULTURA -(CECi
(9 membra1)

CONGR~:."iSO

L Franco Montoro

2. Humberto Lucena
3. Jai~.on Barreto

NACIONAl. (St.oçiio li)

MDB
1. Nel10n Carneiro
2. Marcai Freire

Ani1tento1 Daniel Rei1 de Souza- Ramal675
R11uni6e11 QuintOI•feirol, 01 11100 hora1
Local1 Sala "CioYil BeYilacqua"- An..o 11- Ramal623

COMPOSIÇÀO
Pr11idente1 JuOa Colmon
Vice·Pr11idente1 Jutohy Magalh011
Titularei

2. Tor10 Outra
3. Jutohy MagalhOe1
Aloy1io ChaYel
5. Aderbal Juremo
6. Jose Sarney

..

..

MDB
1. Marcai Freire
2. GiiYon Rocha

I. Adalberto Sena
2. EYela1io Vieira
3. Franco Montoro

Aui1tente1 Sánio Andrade Pehcata- Romol307
Rouniõn1 Ouinta•·feira1, 01 10100 hora•
lCKoh Sola "CióYil S.vilócquo"- Anexo 11 - Ramal623

1. Raimundo Parente
2. Jawt Guiomard
3. Arnon de Mello
4. lomc:;nta JUnior
5. Affanw Camorgo
6. Vicente Vuolo
7. Alberto SiiYa
8. Amoral Furlan
9. Jorge Kalume
1O. Jutahy Magalh611
11. Teotónio Vilela
1. Cunho lima
2. Tancredo Nev11
3. Rabtrto Soturnlno
4. Amoral Pei•oto
5. Pedro Simon
6, Moura BeneYidet

I.
2.
3,
4,

Luiz CoYolcante
MilTon Cabral
Alberto SiiYa
Amon de Mello

1. Oi~eou Carda10
2. Itamar Franco
3, Henriq~ Sontillo

Suplenltl
ARENA
1. Affcn10 Camargo
2. JoOo Calmon
3. Jutohy Mogolh6e1

MOB
I. GiiYan Rocha
2. Rob.rto Scturnino

Ronolda PocMco de Oli,.ira - Ramal306
Reuni6H1 Quarta..t.ira•, 01 li100 hora1
Local! Anuo "B"- Solo ao lado do Gab. do Sr. Senador
João BoiCo - Ramal 484

COMISSÃO OE REDAÇÃO -(CR)
(5 membro•)

Preiidenle1 Dirceu Cardo~.o
Vice·Pre1idente1 Adalberto Sena

I, Lenolr Varga1
HeMdlo Nune1
J11~ Freire
Mcacyr Dallo
Henrlqu11 dt Lo Rocque
Aloy1io ChaYe~

2.
3.
4,
5.
ó.

Suplent11
ARENA
1. Jutohy Maoalh611
2. Raimundo Parente
3. João Calmon
4, Benedito Canelat

I. lomanto JUnicr
2. Almir Pinto
3. Alberto SiiYO
4, Jow~iamard

1. GiiYan Rocha
2. Henrique Sontillo
3. Jaiton Barreto

Suplentel
ARENA
1. Saldanha Derzi
2. Jorge Kalumo
3. &enedito Canelai

MDB
1. Jow Richa
2. Adalbetto Sena

Auitlente: Carlo1 Guilherme FaniiCa- Romal676
Reuniou: Quintat•feiral, 01 10130 hara1
local: Sola"Ruy Sarbo1c"- Anuo 11- Ramail621e 716

COMISSÀO DE SEGURANÇA NACIONAl- (CSN)
(7 mombro1)

COMPOSIÇÀO

1. Ta11o Outra
2. Saldanha Derzi
3, Mend11 Canele

Prnidrenll1 JorgeiCalume
Viw-Preaidrente1 Moura 8en11vidu

AlE NA
1. .Jo6a Cahnon
2. Murila lodató

3.-Samoy
MOI
I. Hugo llcima•

Ani1tenle1 Maria There1a Magalh6e1 MoHa - Ramal 134
Rouni6e11 Quinta•·feiral, 01 12100 hora1
Local1 Sola "Cichi1 Bovilacqua"- Ane•o 11- Ramo1623

Titularei

1. Jorge IColume
2. Luiz CaY01cante
3. Murilo Badaro
4. Benedito Ferreira
I. Moura Benevidet

2. Agenor Maria
3. Hugo Ram01

COMISSI.O DE RELAÇOES EXTERIORES -(CREI
(15 mtmbrct)
COMPOSiÇAO
Pre1ident11 Tar10 Outra
I•·Vice·Pre•idonle: Saldanha Deni
2'·Vice•Pretidenlel lamanta Jlinior

COMISSÃO OE LEGISLAÇÃO SOCIAL -(CLS)
(9 mombro1)

Titulorea

Titularu

Suplente~

Titularei

Anl1tenle1 António Càrlot de Nogueira- Ramaló7.5
Reuni6111 Quirlfol·ftlrol, 01 9130 horat
Local! Sala "Ciovit BoYilacqua" - Ane•o 11 - Ramal 623

COMPOSIÇÀO
Pretidenlo1 HeiYidio Nunll
Vice·Pre1idonto1 lenolr Varga1

Protidento: Gilvan Racho
Vice·Pre1idente1 Henrique Sanlillo

COMPOSIÇI.O

I. Dir~eu CardoKI
2. Adalberto Sena

MOB
1, Paulo 8ronard
2. Marca• Freire
3. lc1ara Borba1a
4. JoWIRicha

COMISSÀO OE SAÚDE -(CS)
(7 membro1)
COMPOSIÇÀO

Titulor11

Pre1idonte1 Cunha Lima
Vice·Pre1idente1 Tancreda NeYel
Suplontn
ARENA
1. Saldanha Den:i
2. Mende1 Canele
3. Henrique de La Rocque
4. Jouo Freire
5. JoWI Sarney
6. Milton Cabral

Auhtent11 António Cariei de Nogueira - Ramal 675
Rouni6e11 Quartcs·feira•, a1 11100 horas
Local1 Sala "Ruy Borbota"- Àne•a 11- Ramail621e71ó

Pro1idento1 Arnan do Mollo
Vice-Pre1idente1 Albtrto SiiYO

COMPOSIÇÀO

Titulares

MDB
I. Marcai Freire
2, Mauro Benevidet
3. leite ChaYII

COMPOSIÇÀO

Auimr~te1

COMISSÃO OE FINANÇAS -(Cf)
(17 mtmbrol)

Paulo 8ronard
Nel1on Carneira
Itamar Franco
JoM Richa
Amoral Poi•oto
Tancredo NeYel

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME)
(7 membro•)

Suplente•
ARENA
I. Jo1t Lin1
2. Arnon de Mella
3. Jarg• l(olume
Pedro Podronion

I. João Calmon

1.
2.
3.
4,
5.
6.

Titularot
I. Tono Outra
2. Bernardino Viana
3, Saldanha Deni
Lamento Junlar
5. Mendet Cana lo
6 TeolOnio Vilela
7. Almir Pinto
8. Lenoir Vergai
9, Jo1t Sorney

..

Suplente•
ARENA
I. Alay1lo Chov11
2. Aderbo1 Juremo
3. Pedro Pedranian
4, Henrique de la Rocque
.5. Jo.. Guiomard
6. Lui1 Cavalcante

Suplentel
ARENA
I. Raimundo Parente
2. Amarei Furlon
3. JoUt Ciuiamard

MDB
I. Cunha Lima
2. Joi1an Barreta

Ani&lenlel Corlo1 Guilherme Fonltca- Romal676
Reunl6e11 Quartos·leiral, 01 9130 horc1
Locch Sala "Ruy Borbota" - Anuo 11 - Ramoi1 621 e 716

COMISSÃO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIL- (CSPCJ
(7 membrot)

COMPOSIÇÀO
Protidente, Evandro Carreira
Vice·P111idente: Humber!o Lucena
Suplenln
ARENA
1 AflorHO Comorgo
Raimundo Parente
2 Pedro Pedrou1an
Henrique do Lo Rccque
Adubo! Jurc~ono
S.rnordino Viana
Alberto Silva

Titulare\

11~2
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QuuriP·frlrP 25

MOS

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
EDE INQUERITO

Suplenln

Titularei

1. Ore'ttet Quercia

I, Evandro Carreira
2. Humberto Lucena

2. Evela1i0 Vieira

ARENA

3. lcxaro Barbczo

Aui1tentol Sónia Androd111 Pailtoto- Ramal 307
Reuni6e11 Quintas·feiral, ài9J30 horot
Locol1 Sola "Ruy Barbosa"- Ano-a 11- Ramoit621 e 716

Comin6e1 Tempororio1

1, Benedito Ferreiro

I, Pano• P6rto

2. Vicente Vuolo
3. Pedro Pedronion
4. Alfonw Comargo

2. lomanto Junior
Chefo1 Ruth de Souza Ca1tra
Local1 Ane•o 11- Terreo
Telefone! 225·8.505- Romal303
1) Comiubn Tempororio1 poro Projeto• do Congreuo No·
cionol
2) Comiu6e1 Tempororio1 para Aprecio~ão de Veto'
3) ComiuOu E1peciai1 e de lnquerito, e
4) Comi110o Mi1lo do Projeto de Lei Orçamentaria (art. 90
do Regimenta Comum).

3. Alb.rto Silvo

MOB
COMISSÀO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
EOBRAS PÚBLICAS- (CT)
(7 membrcu)

1. Evondro Carreiro
2. Lozaro Borbo1a
3. Ore1le1 Querdo

1. Leite Chovei
2. Agenor Maria

COMPOSIÇÃO

Anittentel de Comin6e11 Haroldo Peraira Fernande1 - Ro·
Ani•tente1 Ronaldo Pacheco de Oliveira- Romal306
Reunibe11 Terçol·felrol, à1 10100 horo1
Local1 Sala "Ruy Barbosa"- An..o 11- Ramois621e 716

Pre•idente1 Benedito Ferreira
Vlce·Presidenle1 Vic.nte Vuolo

SERVIÇO DE cc:HSSOES

mal674; Aliou de Oliveira- Ramal674, Cleide Maria lt F.
Cruz- Romal.598, Mauro Lopes de Sa- Ramal310; leilo

L.iva1 Ferro Cotta- Ramal 314.

p~ll.'IANENTES
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HO:".."~..S

TERÇII
c.T.

10:00

i

HORJ\S

09:30

i

li L 11 S

IISSISTI::!;Tr.

RUY U/\lWOS/\
Il.lr.lais-621 c 716

QUARTA
c.s.N.
c.c.J.

CLOVIS
R.:1:nul

QUINTA
C.F.

RONALDO

s

- 623

11 L 11 5

ASSISTENTE

RUY BARBOSA
Ramais-621 c 716
CLOVIS
Ro1mal

c.A.

BcVIL~CQUII

GUILHERHE

10:00

BEVIL~COUA

- 623

RUY DIIRDOSA

GUILHERME
MARIA
HELENA

S,\Lo\S
CL'~VIS

rn:v rr..ícot:A

1\SS I ST<:::TE

t".t:-r:-:;lu

Ramul - 623

CMtLOS

C.S.P.C.

RUY 31\RDQS,\
Rarn.Jis-62J. c 716

SOlHA

C.E.C

CLOVIS DEVILJICQUA
Ramal - 623

SONIA

C.D.F.

RUi' B/\RDOSII
Ramais-621 c 716

RONhLDO

10:30

c.s.

RUY BARBOSA
Ram;üs-621 c 716

GUILIIERHE

11:00

C.L.S.

CLOVIS DEVILJICQUA
Ramal - 623

DANIEL

c.E.

RUY BARBOSA
nama~s-621

12:00

C.R.

CLOVIS BEVIL~CQUA
Ramal - 623

IIARIA
THEREZA

e 716

DANIEL

c.R.E.

RUY BARBOSA
Ramais-62l c 716

1\NTONIO
CARLOS

C.M.E.

ANEXO

RONIILDO

11:00

"B'

Ramal - 484

10:00

SONIA

Ramais-621 e 716

10:30

IIORJ\S

09:30
C.II.R.

J

s

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção li
ANO XXXIV- N• 036

QUINTA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 1979

BRAS! LIA- DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
eu, Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N9 12, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Londrina, Estado do Paraná, a elevar em
Cr$ 386.586.131,16 (trezentos e oitenta e seis milhões, quinhentos e oitenta e seis mil,
cento e trinta e um cruzeiros e dezesseis centavos), o montante de sua dívida consolidada.
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Londrina, Estado do Paraná, nos termos do art. 29 daResolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em
Cr$ 386.586.131,16 (trezentos e oitenta e seis milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, cento e trinta e
um cruzeiros e dezesseis centavos), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar uma operação de crédito de igual valor,junto ao Banco do Estado do Paraná S/ A , este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado à execução de obras de
infra-estrutura em conjuntos habitacionais, implantação de vias de acesso a esses conjuntos e de equipamentos comunitários naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de abril de 1979. -Senador Luiz Viana. Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
eu, Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N9 13, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, a
elevar em CrS 140.532.600,00 (cento e quarenta milhões, quinhentos e trinta e dois mil
e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, nos termos do
art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em
Cr$ 140.532.600,00 (cento e quarenta milhões, quinhentos e trinta e dois mil e seiscentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto
ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação- BNH, destinado ao financiamento dos serviços de execução de obras do Projeto CURA
-Comunidade Urbana para Recuperação Acelerada- naquele Município, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.'
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de abril de 1979.- Senador Lu i= Viana, Presidente.
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DIÁRIO DO CO:"!GRESS(J :'IIACJ(l,AI. !S1•çãu III

SUMÁRIO
1- ATA DA 47• SESSÃO, EM 25 DE ABRIL DF. 1979

I.\ -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Oficio do Sr. 1•-Sccreuírío du Cômuru do• Dcputudns
- N• 133/79, comunicando a aprovação de panes do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Gmara n9 Ij77
(n• 2.320/74, na Casa de origem). que regula a locação predial
urbuna c dú outras providt:ncias. (Projeto enviado à sanção cm
24·4·79.)

1.2.H - Leitura de projctos
-Projeto de Lei do Senado n• 81/79, de autoria do Sr.
Senador Nelson Carneiro, que concede prazo para purgação da
mora nos armamentos de terrenos pertencentes à União.
-Projeto de Lei do s·cnado n' 82/79, de autoria do Sr.
Senador Henrique Santil\o, que altera o artigo 5<' do Decrcto·lei
n' 999, de 21 de outubro de 1969.
1.2.9- Comunicuciio da Presidência

-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, (ts
\8 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.

1.2.2- Parecer
Refer~nte

\J- ORDEM DO DIA

à seguinte mattiria:

-Ofício "S" n• 5/19 (n' 300/P/79, na origem). do Sr.
Presidento do Supremo Tribunal Federa\, solicitando o pro·
nunciamcnto do Senado Federal sobre a neccssúrla liccnçu para
prosseguimento da Açào Penal Privada n• 247·6. proposta pdo
Deputado Epitácio Cafeteira Afonso Pereira contra o Senador
Alexandre Costa.
1.2.3- leituru de projetos
-Projeto de Lei do Senado n• 79/79, de autoria do Sr.
Senador Orestes Quércia, que modifica dispositivo da Lei
n' 6.620, de 17 de dezembro de 1978, que define os crimes contra
a Segurança Naciomtl, cstabelt:ct: a sistcmútica para o st:u processo c: julgamento, c dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n• 80j7Q, de autoria do Sr.
Senador Franco Montoro, que cstabdcce que as emissoras de
telt:visào e rádio promoverão programas de dc:butes sobre pro·
blemas. nacionais, estaduais ou municipais, destinados à educação politica da população.
1.2.4- Requerimentos
- N• 110/79, de autoria do Sr. Senador H<lvidio Nunes, de
dispensa de interstício e prí:via distribuiçi10 de avulsos para o Pa·
recer n• 113/79, da Comissão de Constituiçilo c Justiça proferido
sobre o Oficio n' 300/79, do Presidente do Supremo Tribunal Fc·
dera\, solicitando que o Senado se pronuncie sobre a necessária
licença para o prosseguimcn•.o da Ação Penal Privada no 247-6
proposta pelo Deputado Epnácio Cafeteira contra o Senador
Alexandre Costa, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão
seguinte. Aprovado.
- N• III /79, de desarquivamento de projeto de lei do Sena·
do que especifica.
1.2.5- Fala da Presidência
- Presença na galeria de honra da Casa, de Delegação de
parlamentares da Indonésia.
1.2.6- Discursos do Expediente
SENt!DOR NELSON CARNEIRO - Saudando Missão
Parlamentar da Indonésia cm visita ao Senudo Federal.
SENA DOR ORESTES QVERC!tl - Processos contra
jornalistas que estariam sendo movidos pelo Governo, no sentido
de obstacularizar a utuaçi\o da Imprensa no Pais.
SENt!DOR JARBAS PASSAR/SI/O, como Líder Resposta ao discurso de ~cu antecessor.
1.2.7- Comunicuçiin dn

Lidt•run~;u

tlu AlU~ NA

-De substituição de membros cm ComissUo Mista du
Congresso N al:ional.

-Projeto de Lei da Cámara n' 192/66 (n' 3.746/66, na Ca.
sa de origem), que dispõe sobre a remessa de: documentos grúficos
c audiovisuais it Biblioteca Nacional do Rio de J~1nciro c à
Biblioteca da Câmara dos Deputados, cm Brasília, c dú outras
providbncias. Rejeitado o prosseguimento d:.1 tr:.~rnilaçào t.Ju
matêria. Ao Arquivo.
·
-Projeto de Lei da Cámara n• 70/6~ (n' 57óf67, na Casa
de origem), que altera a redução do art. 17 do Decreto n' 2.6Ki,
de 7 de dezembro de \912, que regula a responsabilidade civil das
estradas de ferro. Rejeitado o prosseguimento d~ tr~mlitaçfto da
mat~ria. Ao Arquivo.
- Projeto de Decreto Legislativo no 60/65 (n' 17Kf64, na
Câmara àos Deputados), que cria a Biblioteca do Congresso
l"acional, c dá outras providências. Rejtdtado o prosseguimento
da tramitaçjo da matéria. Ao Arquivo.
- Requerimento n<• 78j79. de autoria do Sr. Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 4\8, inciso I. do
Regimento Interno, a convocação do Professor Mário Henrique
Simonsen, Ministro de Estado do Planejamento, ao Senado Fc·
dcntl, para prestar informações a respeito de assuntos inerentes ü
sua pasta. Aprov11do,
-Projeto de Lei da Câmara n' \09/78 (n'' 1.964/76. na
Casa de origem), que altera a rcdaçào do art. 126 do Dccrcto·lci
n' 200, de 25 de fevereiro de \967. que "dispõe sobre a or·
ganizaçào da Administração Federal, estabelece diretrizes pum a
reforma administrativa, c dá outras providências. Aprovado o
substitutivo, sendo prejudicado o projeto. À Comissão de Redu·
çi\o.
-Projeto de Lei da Câmara n• \13/78 (n' 3.319/77. na Ca·
sa de origem), que introduz alteração na Lei n' 9\, de 28 de agos·
to de 1935, que "determina regras pelas quais sào as sociedades
declaradas de utilidade pública". Aprovado. À sançilo.
-Projeto de Lei da Câmara no 116/78 (n' 1.899f76, na Ca·
sa de origem), que dá nova redaçào ao parágrafo único do art.
12 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de \960 (Lei Orgúnica da
Previdência Social). Aprovado. À sanção.
-Projeto de Lei du Citmara n• 142/78 (n<' 5.726f7K, na Ca·
sa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República,
que cria cargos cm comissão e lixu valores de vcm:imentos do
Grupo-Dircçi\o c Assessoramcnto Superiores do Quadro
Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Tr:tbalho da
9• RegiUo, e dá outras providências. Aprovodu cm primeiro turno.
1.4- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA
SE,\',IDOR 1'.-1 ULO BIWSSt!RIJ - Equívoco de in·
terprctaçào cm que teria incidido o Sr. Jarbas Pa~~arinho, quan·
do dos debates havidos cm scss~o anterior, a respeito de de~.:n.:to
presich!ncial que <I plica aos oficiuis ret'ormadns ou da rcs~.:rva rclllUnerada 0 Rc/;!ulamcntn Disciplinar dus hH\'iiS i\rmada"'.

Ahrll de 1979

Quinlll·felu Zb

DIÁRIO DO ('0;'\IGRESSO !'IACIO:"oiAI. iSl•ç!wll ~

SEN,l DOR ROBERTO SA TURNINO- Medidas de com·
bate à innaçllo rccentcmcntc adotadas pelo Governo Figucin:do c
as verdadeiras causas da innaçào brasileira, bem como as ui·
ternativas de combatê-la com mais possibilidades de clicúcia c
menores custos sociais.
SENADOR FRANCO MONTORO- Emenda de sua au·
toria, apresentada ao Projeto de Lei do Senado n• 155/76 e
aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, que determina a
revisão trimestral do salário mínimo quando o custo de vida subir
5% ou mais naquele período,

SENADOR AFFONSO CAMARGO- Documento subscri·
to pelos integrantes da representaçilo federal da ARENA pa·
runacnse, no Senado c na C;imara dos Deputados, encaminhado
ao Presidente do Diretório Nacional do Partido, pelo qual se ma·
nifestam contrariamente quanto à possibilidade de adiamento
das convenções partidárias para renovação dos diretórios municipais, regionais e nacional.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
.

2- ATA DA 48• SESSÃO, EM 25 DE ABRil. DE 1979
2.1-ABERTURA

SENADOR MARCOS FREIRE- Critério escolhido pelo
Sr. Ministro Jair Soares, da Previdência e Assistôncia Social, para
preenchimento das presidências e diretorias de órgãos subordina·
dos à sua Pasta.
SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Oficio do Presidente do Sindicato dos Professores no Distrito Federal, comunican·
do a prisilo arbitrária de integrantes da classe, ocorrida na cidade
satélite do Gama.
SENADOR CUNHA LIMA -Renovando apelo em favor
de agricultores do Município parai bano de Pedras de Fogo.
SENADOR ADERBAL JUREMA- Decretaç~o de estado
de emergência cm municípios pernambucanos face a prolongada
estiagem.
SENADOR MAURO BENEVIDES- Exposição de meti·
vos encaminhada ao Ministro da Fazenda por empresários
cearenses, sobre a necessidade do reexame de decisão go·
vernamental referente à extinção das aliquotas-prémio das
exportações brasileiras.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo de aposenta·
dos do JNPS ao Presidente da CEF, no sentido de ser restabeleci·
do empréstimo sob consignaçilo em folha de pagamento garunti·
do por aquele instituto. Suspensilo de empréstimos pessoais por
parte do Banco do Brasii c da Caixa Económica Federal.
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2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 -Leitura de Projeto
-Projeto de Lei do Senado no 83/79, de aotoria do Sr.
Senador Humberto Lucena, que revoga os~ 2'. 3' e 5• e dá nova
redaçilo ao § 4' do art. 6' da Lei no 6.439, de i' de setembro de
1977, que institui o Sistema Nacional de Previdência e Assistência
Social, e dá outras providências.
•
2.3- ORDEM DO DIA
-Parecer n' li 3f79, da Comissão de Constituição e Justiça,
negando a licença solicitada pelo Presidente do Supremo
Tribunal Federal, através do Oficio n' 300, de 1979, para o prosseguimento de ação penal privada proposta pelo Deputado Epitá·
cio Cafeteira Afonso Pereira contra o Senador Alexandre Alves
Costa. Aprovado o parecer, ficando, portanto, negada a licença
solicitada,
2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXI MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3- ATAS DE COMISSOES
4- MESA DIRETORA
S- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN-

TES

ATA DA 47~ SESSÃO, EM 25 DE ABRIL DE 1979
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura
PRESIDtNCIA DO SR. NILO COELHO
ÁS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:

E lido o seguinre

EXPEDIENTE
Adalberto Sena- Jorge Kalume- Raimundo Parente- Jar·
bas Passarinho - Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Mauro
Benevides- Dinarte Mariz- Jessê Freire- Cunha Lima- Humberto Lucena- Aderbal Jurem a- Marcos Freire- Nilo Coelho
- Luiz Cavalcante- Teotônio Vileltt - Passos Porto - Moacyr
Dalla- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Orestes QuérciaBenedito Ferreira- U1znro Bnrboza- Gastão MUller- Mendes
Cunale - Pedro Pcdrossian - Leite Chaves- Evclásio Vieira Pedro Simon- Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A listtt de presença ucu·
su o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Huvcndo número regimental, declaro aberta u sessão.
O Sr. IY-Secrctúrio procedcrfl Uleitura do Expediente.

OFICIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS
N• 133/79, de 24 do corrente, comunicando a aprovação das seguintes partes do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Cúma·
rn n' I, de 1977 (n' 2.230/74, na Casa de origem), que regula a Jocaçilo predial urbana, e dá outras providências:
§ 2' do urt. Jo; art. 2•; § 2• do art. 4•; art. 5' c seus ii*:
urt. 6•; § I' do art. 7•; caput do art. So; arts. 13 a 20; art. :!2:
art. 23; arts. 26 a :!9; art. 30, com a exclusão da seguinte expressão:
"nus hipóteses prvistus no ~lrt. 49"; urt. J3 e purúgrafo único:
arts. 35 a 40: §§ I• c 2• do art. 4:!: art. 45; art. 46: art. 4H, com cxdu·
são do inciso III; art. 58; art. 64; urt, 65, com cxdusüo do inciso XIV.
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(Projeto enviado à sanção em 24·4· 79.)

PARECER
PARECER N• 113, DE 1979
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Oficio
"S" n• 5, de 1979 (Oficio n• 300/P, de 17 de abril de 1979,
na origem), do Senhor Presidente do Supremo Tribunal fe·
deral, solicitando o pronunciamento do Senado Federal sobre
a necessária licença para prosseguimento da Açiio Penal
Privada n• 247-6, proposta pelo Deputado Epitácio Cafetei·
ra Afonso Pereira, contra o Senador Alexandre Alves Costu.
Relator: Senador Helvídio Nunes.
O presente pedido de licença, para prosseguimento da Açào
Penal Privada n• 247-6, origina-se do Ofício "S", n• 5, do Senhor
Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, cm que se pede,
com base no disposto no art. 32, § da Constituiçào Federal, com a
redução que lhe deu a Emenda Constitucional n• li /78, a necessária
autorizaçào do Senado Federal para prosseguimento da Açào
proposta pelo Deputado Federal Epitácio Cafeteira Afonso Pereira
contra o Senador Alexandre Alves Costa, àquela Excelso Corte.

I'·

2. Dada a alteração introduzida pela Emenda Constitucional
referida, no art. 32 da Constituição, e visto que inexistcm, no
Regimento Comum do Congresso Nacional, ou no Regimento Interno, disposições processuais aplicâveis a tais casos, resolveu esta
Comissão, em pedidos de licença pura prosseguimento de Açào
Penal Privada movida contra membro da Casa, adotar, no que couberem, as "Normas para a Tramitação de Pedidos de Licença para
Processamento de Deputados", da Câmara Federal.
3. Concedida vista ao ilustre Senador Alexandre Costa, na
forma c pelo prazo previsto no art. 1• das supracitadas "Normas",
juntou Sua Excelência, no prazo estipulado no art. 2•, cópia da
Resposta Escrita à queixa contra ele formulada perante o Supremo
Tribunal Federal.
4. No recente Parecer desta Comissão, datado de 18 do comn·
te mos de abril, sendo Relator o ilustre Senador Aloysio Chavos,
após referência às origens históricas do instituto da imunidade
parlamentar, na Inglaterra e nos Estados Unidos, de ando passou
pura o Brasil, assinalaram·sc suas vicissitudes em nosso Dirt.!ito
Constitucional c se aduziram abundantes e sólidas anídiscs
doutrinárias a respeito, concluindo-se pela negativa do podido do
licença para o prosseguimento da açào penal cm causa.
5. Baste-nos ressaltar, agora, que a imunidade parlamt.:ntar,
restabelecida, no particular, pola Emenda n• li f?H, destina-se a
proteger o exercício livre c desembaraçado do mandato c é uma

prt:rrogativa de ordem pública, inclusive irrenunciável, de que gota
o parlamentar.
6. Registre-se que os fatos arrolados como imputaçno crimi·
na\ oL:orrt:ram no calor das lides parlamcntmes, sendo protagonistas
dois membros do Congresso Nacional,' durante o exercício dos
respectivos mandatos c quando agiam enquunto pHrlamcntarcs.
7. Isto posto, opinamos contrariamente à conccssi\o do
pedido de licença constante do Oficio "S" n• 5, de 1979.
Sala das Comissões, 25 de abril de 1979. - Henrique de Lu
Rocque, Presidente- Helvidlo Nunes, Rolator.
OBS: O Part•ct•r, submetido iJ \'otaçào ,\'t•crt•ta, jiJi
aprlH"ado pda IU/Cmimiclade dos mt'f11broJ da Comi.t1·ào dt•
Constituiçâo e J1utiça presentes à rt•tmiào.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Caolho)- O bpcdiento lido vai i1
·f\o. Sobre a mt:sa, projetas de lei que ser~o lidos pelo Sr. \I'.
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São lidos os seguintes

PROJETO DE I.EI DO SENADO N'79, DE 1979
Modifica dispositivo da l.ei n• 6.620, de 17 de dezembro
de 1978, que "define os crimes contra a Segurança Nacional,
estabelece a sistemática para o seu processo c julgamento, e
dá outras providências''.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O art. 4• da Lei n• 6.620, de 17 do dezembro de 197H,
passa a vigorar com a seguinte redução:
"Art. 4• Na aplicaçào desta lei obscrvar-se-á, no que
couber, o disposto na parte geral do Código Ponal."
Justificaçiio
A lei de Segurança Nacional em vigor, através do art. 4•,
manda observar o disposto na parte geral do Código !'ena/ Militar c,
subsidiariamentc, o disposto na parte especial do Código Ponal Mi li·
tar. Contudo, se assim prcvalecer,trará graves inconvenientes, como
a seguir demonstraremos.
Dispõe o art. 51 do Código P.enal Militar:
"Equiparam-se aos maiores de dezoito anos, ainda quo
não tenham atingido essa idade:
a) os militares:
b) os convocados, os que se apresentam í1 convocação
e os que, dispensados temporariamente desta, deixam de se
apresentar, decorrido o prazo de licenciamento:
c) os alunos de colégios ou outros estabelecimentos de
onsino, sob direçilo e disciplina militares, que já tenham
completado dezessete anos."
Ao contrário, determina o Código Penal:
"Ar. 23. Os menoros de dezoito anos sào penalmente irresponsáveis, ficando sujeitos :is normas estabelecida'
na legislação especial." (Grifo nosso.)

A diferença do tratamento é gritante.
Segundo as normas do Código Ponal Militar, os menores que l'o·
n:m acusados de crimes contra a Segurança Nucional scrfto proct:s·
sados como adultos. Crianças de dezessett: anos, sem nt:nhum:l
maturidade, serão tratados como adultos, ph:namcnte n:sponsúvcb
o, como tal, punidos.
Entretanto, essas crianças não precisam de pcnitend(tria. O de
que elas carecem é educação moral e cívica.
Por isso, a lei penal brasileira consideru p~:nalmcnte irrcsponsúveis os m~:nores d~: d~:zoito anos. E. aos menores dc vinte c um ano~.
concede a circunstúncia atenuante da mcnoridadc, conforme dispõe
o art. 4H, I.
Mais ainda, u legislação especial, rclutiva a menores, tamhC::m
cuida do assunto com maior propriedade.
Assim é que a Lei n• 5.25H, de lO de abril do 1967, dispõo sohrc
as medidas aplicúvcis aos menores de dezoito anos pcl:~ prútica de
fatos definidos como infraçõos penais. Sou objetivo é reeducar c
rocuperar o menor e nào jogá-lo num presidio.
Tais diplomas legais foram inspirados nas doutritHis m•li~
modernas da Ciência Penal, proclamadas c adotadas pelos maior~.:s
criminalistas de todo o mundo c pclus nações mais cultas.
A nova Lei de Segurança Nucionoli, por isto, dú um p11S!'iO atnb
na cvoluç~o do Direito Penal do Brasil. Vai macular o invcjúvcl
~onedto de qu~: goza a cultura jurídica do Rrasil. I: um retrocesso
inadmissível cm nossos di:ls.
Dai a radto da prcscntc proposiçno. ljUC reformula a r~.:daç;1o
do art. 4• da Lei n' 6.6211f7H.

lllARIO !lO C'O~GRESSO :"'ACJO~AL (St•çiw li 1
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LEGJS/,A çA O C/TMJrt
LEI N• 6.620, DE 17 DE DEZEMBRO DE 197H
Define os crimes contra u Se~uranca Nacionul, esta bel c..
cc a sislemálica para o seu processo c jul~umcnto e dá outras
pro\'ldências.

Ari. 4• Na aplicação desta Lei observar-se-li, no que couber,
o disposto na Parte Geral e, subsidiariamente, o disposto na Parte
Especial do Código Penal Militar.
Arl. S• Na aplicação desta Lei o Juiz, ou Tribunal, deverá
inspirar-se nos conceitos básicos da Segurança Nacional definidos
nos artigos anteriores.
(Às Comi.rsões de Constituição e Justiça e de Segurança
Nacional.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 80, DE 1979
Estabelece que as emissoras de televisiio e rúdio promo\'Crào programas de debates sobre problemas nacionais, estaduais ou municipais. destinados à educação política da população.
O Congresso Nacional decreta:
Ari. I• Com o objetivo de cooperar para a educação política
da população, as emissoras de televisão e rádio promoverão semanalmente um programa de debates sobre problemas nacionais, estaduais ou municipais.
Art. 2• A duração do programa não poderá ser inferior a 30
minutos, limitado a 10% o tempo destinado à propaganda comercial.
Art. 3•. Do programa participarão obrigatoriamente pessoas
designadas pelo partidos políticos, através de sua respectiva Direçào
Nacional, Estadual ou Municipal.
Parágrafo único- A falta de designação pelos partidos de seus
representantes não impedirá a realização dos programas de que traw
o artigo.
Art. 4• O não-cumprimento dos preceitos desta lei será punido com as sanções previstas na le-gislação específica sobre telecomunicações.
Art. S• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

J ustlficuçiio
O esclarecimento e a formação da opinião pública constituem a
base de qualquer regime democrático.
"Todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido", diz o
art. I• da Constituição Brasileira. "A vontade do povo serú a base
da autoridade do Governo", ahrma a Declaração Universal dos
Direitos do Homem (a ri. 21 ).
Para que essa vontade popular seja cadu vez mais consciente c
esclarecida, impõe-se a todos o dever de zelar pela formuçào da opinii\o pública. E sem dúvida, os melhores instrumentos pitrH essa
obra educativa silo os grandes meios de comunicçào de massa: a tele·
visào c o rúdio.
Essa é a inspiraçào do presente projeto, que submctt:mos à itpreci<tçilo do Congre»o N<tcional. "Com o objetivo de coopentr pant a
educação politku da populaçUo- diz o art. JY- as emissora~ de
televisão c rCtdio promoverào semanalmente um programa de debates sohre problemas nacionais, c~taduais ou municipais".
Estahclccc, ainda, o Projeto que "u dumçào do programa niln
poderá ser inferior a JO minutos, !imitado a I0% o tcmpt..1 dcstinadn
;) propaganda comercial" (art. :!Y).
E, par:t assegurar o carút!.!r Llhjctivo formativo c dcmocrútiw
Uns deh:ttes, determina o Projeto que "dn programa participadn
obrigatoriamente pessoas Ucsignadas pclns rartidos politico~. atraI'\:.
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Com essa disposição, além de evitar o sentido unilateral dos
programas c assegurar o necessário diúlogo, estará a lei promovendo
tambt:m a vulorizaçào dos Partidos Políticos, que passarão a partici·
par permanentemente na responsabilidade pelos debutes sobre problemas de interesso público.
O projeto representa, assim, uma contribuiçilo positivu puru o
aperfeiçoamento de nossa vida pública.
Rendemos nossa homenagem a outras inicíutivas semelhantes c,
especialmente, à do ilustre Deputado Siqu,ira Campos, que se
encontra em trumitaçào nu Câmara dos Deputados. A presente
proposição, embora com característica difcn:ntc:s, inspira~se nos
mesmos objctivos e vem juntar~se aos esforços feitos. por homens de
todos os partidos para que, partindo da democracia que temos, chc·
gucmos a democracia que queremos.
Sala das Sessões, 25 de abril do 1979,- Frunco 1\!ontoro.
(Comissões de Constituição e Justiça e cú Transportes.
Comunicações e Ohras Públicas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetas lidos serão
publicados c remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I•-Secreiário.
E lido e apro•·ado o seguinte

REQUERIMENTO N• 110, DE 1979
Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Parecer n• I 13, de 1979, da Comissão de Constituição o Justiça, proferido sobro o Ofício n• 300/79, do Presidente do Supremo Tribunal Fo·
dera\, solicitando que o Senado se pronuncie sobre a necessária licen~
ça para o prosseguimento da Açào Penal Privada n• 247-6. proposto
pelo Deputado Epitúcio Cafeteira contra o Senador Alexandre
Costa, a fim de que figuro na Ordem do Dia da Sessão seguinte.
Sala das Sessões, 25 de abril de 1979.- Helvídío Nunes.
O SR. PRESIDE!IOTE (Nilo Coelho) -Aprovado o requeri·
mente, a matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da sessão
seguinte.
Sobre a mesa, requerimento que serú lido pelo Sr. !•-Secretário.
E lido o seguinte
REQUERIMENTO 11:' III, DE 1979
Requeiro, nos termos do Regimento Interno do Senado Fe·
deral, o dcsarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado n' 70, de
!978, que "consolida a legislação vigente, instituindo a nova Lei
Orgúnica da Previdência Social".
Sala das Sessões, 25 de abril de 1979.- Franco ~lontoro.
O SR. PRESIDEti:TE (Nilo Coelho) - O requerimento lid<>
será publicado c incluído nu Ordem do Dia, nos termos do art. 27'l
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Senhores Senadores. a
Presidência tem a honra de anunciar a presença, na Galeria de
Honra destu Casa, de uma missão parlamentar da Indonésia, qw.:
honra o Parlamento, nestt: instante, com a sua visitu.
A missão i; integrada pelos Srs. H.E. Saleh Mashure, Mr. Amin
lshandar, Mr. H. 1\!ardanus, Mr. C.J. Simanjuntak, 1\!r. Achmad
Subagyo. Mr. Bawadiman, Mr. Soljan Noor. (Pausa.)
Para saudur os ilustres visitantes, concedo a palm-ru :to Sr.
Senador Nelson Carneiro. (Palmas.[
O SR. NEI.S0!\0 CAR!IOF.IRO (1\!DB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Acredito que ;ts palmas com que o Ph.:n:'trio acolht: a notícia d;t
prest:nça da Ddt:ga~·no, neste plen:'lrio, representam 11 mt:llwr
nt:mifest;u;àLl de Sl,lidaricdade aos nos~ns irmàn~ da lmhllll:~ia, que
aqui vem pt:la primeira \'e/, IHIIllil Dt:ll:!!il~·itn, tra/t:r a r:da\Til de

I>IARJO JlO ('01\'GRESSO :".'M'I<l:"oo',\1. tS~o.•çau 11)

Sob a Presidência do Vice-Speaker do Pnrlam~:nto indonésin.
Chairman da Delegação, o honorável Sr. Salch Mashurc. trazem os
indon(;sios ao nosso Parlamento a certeza de que maiores c mais for·
tes serU.o os laços que daqui por diante nos uni rUo àquela Nação, trio
próxima de nós, nos problemas, nas angústias, mas, sobretudn, na
esperança. País também como o nosso, cm vias de desenvolvimento,
tem os seus problemas c as suas necessidades. Mas, como o Brasil.
tem confiança no seu futuro c no seu progresso.
O Senado Federal se rejubila de ter entre as suas Bancadas a
Delegação da Indonésia c faz votos pura que, de volta ao seu país.
leve a mensagem de paz e de solidariedade que todos os brasileiros
neste momento auguram. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Orestes Quérciu.
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
.. Creio na imprensa livre, porque ela nos ajudou a conquistar u lndcpcndcncíu, a fazer a Abolição, a re;llizar o sonho republicano c a completá-lo cm 1964 quando esteve
ameaçada a nossa República cm seus fundamentos políti·
cos c morais.
Creio na imprensa livre, porque não creio haver entre
os homens força maior que o pensamento cm sua ünsia de
manifestação, quando procede das forças do bem c das
necessidades de progresso do espírito.
Creio nu imprensa livre. porque creio na liberdade cm
si mesma como o maior dC todos os bens concedidos ao homem na Terra.
Creio na imprensa livre, porque conlio na opinião
pública por ela reflctida como vetar de orientação dos homens, na promoção do bem comum.
Creio na imprensa livre, porque.! tamb(;m creio que a
liberdade seja capaz de gerar, naqueles que u desfrutam, o
sentimento da responsabilidade, sem a qual seria ela própria aviltada na prática de abusos c comprometida no comprometimento dos desatinos contrários à paz, à estabilidade e ao progresso moral da sociedade.
Creio na imprensa livre, porque acredito no império
da lei, da justiça e da ordem. dentro das fronteiras cm que
cada cidadão há de regular a sua liberdade pelos limites da
liberdade dos demais cidadãos.
Creio na imprensa livre, na mt.!sma medida cm que não
creio que se deixe ela dominar pelos interesses de pessoas
ou de grupos, colocados ucima dos interesses da Pátria.
Creio na imprensa livre, cm suma, porque não vacilo
em minha fó democ•ática, da qual ela nos dá o sinal mais característico de presença, funcionamento, superioridade c
afirmação."

Esse verdadeiro postulado de crençu nu imprensa livre foi
formulado, curiosamente, pelo próprio Marechal Arthur da Costa c
Silva, no dia 7 de abril de 1968, poucos meses untes, portanto, da
edição do Ato Institucional número 5 que iria liquidar de um só
golpe, com os últimos resquícios dessa mesma liberdade de imprensu
-sinal mais característico da fi: democrática, no dizer do Marechal
-entre nós.
E hoje, quando parece se tramar nova invcstidn brutal contra o
pálido ressurgimento da liberdade de imprensu entre nós, é bom
recordar esse e outros pronunciamentos de homens que, enfeixando
o poder nas mãos, nada mais têm feito do que golpcur esse componente fundamental e indispensável de quulqucr regime dcmocrl•tico,
em qualquer parte do mundo: uliberdudc de imprensa,
E i: bom recordar também que o próprio registro do pronunciamento do Marechal Arthur da Costu c Silva, nus comemorações
do 6UY anivcrsf1rio da Associuçào Brasileira de Imprensa, assim

foi possível porque a imprensa e.xistc. E sua funçào ~ocial - a de
fazer circulur id(;ias, fatos c opiniões entre todos os hrasilciros conti·
nua (talvez fosse até mais correto di1.er torna-se ainda mais) ameaçada por uma sucessào de decisões aparentemente resg.uardadus de legalidade- a discutível c ubsurdu legalidude de uma legislação arbitrária c anucrõnic~l. São processos contra jornalistas dos
principais órgãos de comunicação do País. f: a condenaçnu do
cronista Lourenço Diaféria, a denúncia contra o repórter Antonio
Carlos Fon, da revista Veja, o processo contra os editore~ do /'as·
quim c do Mm•imento, a açào, contra Hélio Fernandes, da Tribuna da
lmpren.l'a. A lista dos jornalistas levados tts barras dos Tribunais por
terem exercido sua indcclin~lvel missào social(: extensa. Mas c~tracte
riw. indiscutivelmente, o objetivo govcrnamentnl de instituir punições exemplares capazes de colocar toda a imprensa na trilha do
..bom comportamento", dela eliminando qualquer referência aos
desacertos oficiais, aos csc[1ndalos de corrupç~o. i1s denúncias de
maus tratos u presos políticos. Tudo aquilo enfim, que signifiljliC pó r
a nu aspectos concretos c ohjctivos de um Hr:.!sil real que querem
escamotear, apresentando-nos cm troca, uma imagem colorida c ir·
real da última naçào feliz do mundo, de um oásis de paz. tranyüilidade c progresso social que é preciso preservar. a qualquer preço.
M~:smo que ~'Sse preço seja a supressão de um dos direitos mais
e\ementures da pessoa humuna: o da \iberdudc de cxprcssr10.
Dentro desse quadro de punições exemplares c do manejo dos
instrumentos de uma legislação forjada pelo uutoritarisnw. a
divulgação de um documento atribuído ao Centro de Infurmaçõc>
do Exército, cstabc:lccendo uma .. receita" capaz de amordaçar a
imprensa independente, os pequenos jornais onde encontramos, muitas vezes, denúncias sérias c acusações cstarrcccdor.:ts que jamolis são
objcto de qualquer investigação, não chega a surpreender. Pois não
podemos misturar surpresa com indignação.
O que nos surpreende é que tais atitudes possam coexistir com
declarações como as do General José Pinto de Araújo Rabelo,
comandante do Primeiro Exército, que disse, diante dos Membros
da Ordem dos Velhos Jornalistas, nào hú muito tempo: "o jornal é a
tribuna na qual u verdade pode transparecer atruvés das louçanias
da palavr<~. Pois quando a imprensa (: livre, a palavra (: arma c o
jornalista batalha como soldado, o que nos torna irmãos".
O General disse isso num almoço que ele mesmo classificou
como de desagravo cm relação às ofensas que teriam sido nssnc.:tdas
contra o Patrono do Exército, Caxias, pelo cronista Lourença Diuf(;~
ria. Num gesto aparente de boa vontade, aliás, o General disse, na
mesma oportunidade, que "Caxias, o Exército e a Nação Brasileira
já perdoaram o redutor que buscou detrair a memória de nosso
maior soldado".
Mas não entendeu assim o Superior Tribunal Militar, que
condenou o cronista a 8 meses de prisão, com direito a Sur.\·,:r. numa
decisão tào singularmente característica dos tempos que vivemos
que seria absolutamente impossível de ser explicada u qualquer cidadão de país de democracia menos relativa que a nossa. Ou melhor.
como se diz no Exército: cxplica~se, mas não se justilica.

No caso Diafériu, o alvo da indignação do ex-Ministro Silvio
Frota c, por tabela, dos Procuradores c Juízes Militares foram algumas imagens literárias utilizadas por um dos muis brilhantes cronistas da imprensa brasileira, num texto que louvava a açào de um integrante do Exército Brasileiro: o Sargento Silvio Hollenbach, que
morreu ao salvar um garoto que carru no fosso das arirunhas. no
Zoológico de Brasília.
Mus nem só de imagens literárias vive a indignuçào de nossas
nutoridades. Pois a denUncia formulada pelo Procurndor dn Justiça
Militar, Durei de Araújo Rebelo, contru o repórter António Carlos
Fon, u pedido do ex-Ministro do Exército Fernando Jlclfort
Bethlem, tem origem bem menos poéticu: as informações incluídas
na rep~rtagcm /)t•ct•ndo aO.\' Poriü'.\', que retrutu u uçào do aparelho

1)1,\ RIO ()() CO:'\IGIH:sso

Ncsst: ~aso, como cm muitos outros, nenhuma autoritlad~: ~c dbpôs a determinar a apuraç5o da~ dcnúncias registrada.'! pclo repórter
com seriedade prolissionul irrepreensível. Nenhuma autoridade
determinou, do mesmo modo, quulquer invcstigaçflo a respeito das
den(mcias do jornal Jfm·imt•nto sobre ~orrupçilo no Governo Gci~cl.
que vulcram a seu cditor-rcsponsúvcl, t\ntónio Carlos Ferreira, um
proct:sso por ter violado dispositivo d.:t Lei de Scguranç.:1 Nadon.:tl.
O mesmo acontt:ccu com Hélio Fernandes, da Trihutla da lmprt'II.HI.
c com Sérgio Jaguaribc, Sérgio Augusto c Carlos Guiddaci, do
Pasquim. Nos três cu.sos, foram matérias falando de corruçiio nu
Governo que geraram processos. Só que, estranhamente, m indiciados não sfio os acusados de corrupção, mu.s os acusadorc~. Coisa d<t
nossa dcmocrucia relativa, evidentemente ...
O próximo passo, parece indicur o documento do CEI. é atac;tr
a imprcnsól independente pel01 base, do mesmo modo solcrtc t: dis~i
mulado como se fez contra o jornul Corrt•io da Manhà, cm 1966. A
lista das recomendações atribuídas ao CI E é vergonhosamente
progmáticu. E cscundulosu.
Essa parece ser, infelizmente, a face oculta da política de miios
estendidas do Presidente Figueiredo c de abertura democr{uica: de
institucionulizuçào do regime: de distensão. Mãos cstcndidus sim.
mas com a imprensa amedrontada ou aniquilada economicamt:ntc.
Mãos estendidas na frente e, por trás, a açiio escandulosa dos que
deveriam tomar como exemplo as afirmações de fé dcmocrútica do
Marechal Cos lu e Silva, por exemplo.
Era o nosso pronunciamento, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
(Muito bem! Pulmas.)

O Sr. Jarhas Passarinho (ARENA peço a paluvru, como Líder.

PA) - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo u pulavra ao
nobre Senudor Jarbas Pussarinho, como Líder.
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Mas o curioso é que, declara ugora o nohrc Senador Orestes
Quércia, enqu<~nto o Governo diz que está com as m~os cstt:ndidus,
está promovendo amcaçus contra a imprensu altcrnativ~1 ou a
imprens<t menor. E por que é curioso'? Porque ussim como surgiu
comentúrio neste plenúrio de um suposto rcl<ttório de 1974 t:m que o
Governo acusaria um:1 parte da lgrcj<t brusilt:ira de formaçfw. liliaçào c catequese marxistas, agora também se foi buscar outro
documcnto, cl<~horado pelo Centro de lnformaçõt:s do Exército,
para tra1.cr ü haila aqui c fazer cntflo com c,lc a comprovaç~o dc~t;t
hipótcst:, de que o Governo é insinccro, para não chamá-lo hirúcri·
ta. Ocorre que o documento é inclusive do Governo pu~~;.tdo c nunca
foi objeto de decis~o a nível st:qucr ministerial, quunto mais prt:sidcnciul. ~1us quando o jornul publicu proporcionu uo Senador o
discurso que ele acabu de f:.tzt:r. O jornal publicu dizt:ndo "um plano
contra a imprensa alternativa", c di1. que:
"O Governo dt:vcr{t reativar o combate ü chumada
imprensa na nica ou alternativa, através de" pressões cconô·
micus c de ordem administrativa, nfio se c:w.:cluindo a possibilidade de alleruçilo da lei de imprcnsu."
Um documento de trabalho na esfera interna dc uiÍ1 setor.
inclusive, que tem a finalidade de cstudar as qucstõcs do ponto dc
vista sigiloso, vaza e dá-se a impressão de que ele é um documento
atual, com essa finalidade de atingir o Presidente JoUo Baptista
Figueiredo. E foi o que acabumos de ouvir, dito pelo Senudo'r por
Silo Puulo.
Bastaria este fato para caracterizar a total inadequação da críti·
cu de S. Ex• uo Presidente du Repúblicu.

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Quer dizer que u grunde
crítica que V. Ex• faz ao pronunci01mento do nobre Senador Orestes
Quérciu é que S. Ex• se referiu uo Generul Joilo Buplisw Figueiredo
e deveri01 ter-se referido ao General Ernesto Geiscl. Esta é a grande
crítica de V. Ex•'?

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA. Pronuncia o
O SR. ,JARDAS PASSARI~HO (ARENA - PA) - Nilo,
seguinte discurso. Como Líder.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Acabamos de ouvir uma catilinária a mais, partida da Opo- nobre Senador. V. Ex• esperará, porque haverú criticas menores c
sição, agora de iniciativa do Senador por São Paulo, Orestes Quér· maiores. t\ crític01 que faço é que se cstú tentando exumar documen·
cia. Em regra, catilinárias elaboradas em laboratórios, trazidas por los. Se silo do Gencrul Geisel, se são do Gcnerul A, R ou C. purescrito, o que dão, portanto, o sentimento ex<1to c a propon;ào prcci· ticularmente não estou interessado. Se V. Ex• estú, naturalmente te·
sa du intenção de agravar. Não se trata de um arroubo cm meio a rú uma conduta condizente com isto.
um discurso de improviso, mas de uma peça elaboruda par:.t ser lida
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)·- Cluro!
com friczu. Aqui se declara que o Presidente du República promete
O SR. JARDAS PASSARI~HO (ARENA - PA) - Estou
uberluru c apunhala aqueles que acredituram na sua paluvra. Para
urgumcntur, o Senador por São Puulo repele aqui alguns dados que caracterizando a injustiça da frase, da frase ofcnsiv<.t, da fmst: dura,
de chamar de hipócrita o Governo, n;J medida em que diz que clc. ;w
u Oposiçilo já explorou.
Em primeiro lugar, gostaria de salientar qw:, ao revés do 4uc mesmo tempo em que estende a mão, cst{t cruvando o punhal com
afirma o nobre Senador por São Puulo, o qw: nós, da Maiori<.t, t:sta- medidas dessa n;ttureza, c essas medidas não existem.
mos notando é uma orquestração, é uma tentativa de combin~tr
O Sr, Pedro Simon (~IDB- RS)- A presença de V. Ex• na
coisas de mancir~1 que elas possam causar efeitos de cscúndaills, seja
porque elas comccum publicadas na imprensa c depois rcpercutt:m tribuna, como Líder do Governo, pode ter um sig.nillcado da nwior
no Plcnúrio, seja ao contr:'lrio, porque elas saem do Plcnúrio para a irnporti.incia - V. E.x• afirmar quc, se esse documt:nto t:xistc. é do
Governo anterior, c que o Governo atuul nào est{l de <.tcordo ;;om o
imprensa.
Aqui tive oportunidade de debater com o nobre Lidcr da ~1inn· que era do Governo anterior. Se V, Ex• chegur u essa condusào, me
ria, na scxta-fcir;.1 d:t semana passad01, um decreto que o Govt:rno parccc que l! uma resposta da maior import:incia para a Naçilo.
baixou c que foi interpretado, na ocasii\o, como exorbitante, c fica·
mos de prosseguir esse debate. ,\o lim do discurso, S. Ex• o SenaJur
Paulo Prossard referia-se exutamcntc a uma noticia de processo ljUe
estaria scnd0 intentada contm o jornalista Evandro Parana~uú c
contr<t O l:'.l'tculo dt• S. Paulo.
~a sc~unda-l'cira, desta semana. o nohre Senador 1-h:nriquc
Santillo fc1. scv~~r;ls c duras críticas ao Governo c aljlli trouxe r<~rtc
do documento que o nobre Scnadm Orestes Qul:rcia atribui au C li:,
que cu suponho seja CIEx a que ele quer se referir c que ~cria n
Ccntrn de lnforma~l\cs do E'>\ército; trcdws, C\'idcntcmcntc, retira·
dns ~lllll ll f1rllpÓSÍtO de impressionar qUa!Hlll n;lo lidn~ 110 ~C\1

O SR. JARRAS I'ASSARI~I·IO (.-\RENA- PAi- Seria da
maior imrortúncia se V. Ex• conseguisse, através da sua habilidade,
conduzir-mc a esta condusi\o. V. Ex•, naturahnentc, hú de ter pre~
tado atcnç~o ao seu próprio colega, quando dizia ljUC o do~:umentll
existiu cm época, que ni\o era, evidentemente, de~tc Gll\'Cfllll, ma~.
sim, do Governo antcrim, c insi~ti claramcntt:: o do~:umcnlll c.'>\istiu
num LJrgi'loljUe trabalha cm matéria dessa 1Htture1.a c que n:'lll tc,·cfui rnuitD daw -. ni\o Dbtcve san~•l~1 nem dcá.;:'lll de nivd minbtcrial. quanto mais de Presidente. Enti\n, nào pn"sn ditcr que n Gm·cr·
llll atual cstú contra o Ciovcrnll antigo. Se ~ c~ta >t armadilha que
\'. Ex• me rrcrara, n visgo é pcquc:w. ~ela ni"to ~aill. :'\;\(1 hú ~t:nti
d(l,
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t\o revés, sim, cu mostrar que um Senador da Repúblicu cstú as·
severando que o Presidente nilo é sincero, porque, enquanto diz uma
coisa, fa:t outra, o Senador é que está sendo leviano, c nt1o o
Presidente que está sendo insincero. Talvez S. Ex• esteja sendo
induzido por publicações nas quais acreditou, tendo-as por aluais, c
não referidas a passado.

Ó Sr. Orestes Quércin (MDB- SP)- Permite V, Ex• um rápido aparte'?
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA prazer.

PA) -

Com

O Sr. Orestes Quércin (MDB- SP)- f: muito comum àqueles
que defendem o Governo partir para esse tipo de raciocínio, quando
lhes convém: isso t: do Governo passado, do Governo anterior, não é
do Governo atual. Quando lhes convém, então o atual Governo é
uma scqOi:ncia do Governo anterior. f: um absurdo o tipo de raciocínio que sempre aqueles que defendem o Governo querem fazer,
porque todos sabem que o General Figueiredo foi escolha exclusiva
do General Gciscl. Ao final do Governo passado, tudo o que pôde
ser feito para facilitar as coisas para o Governo atual foi feito. Só
quando não interessa àqueles que defendem o Governo é que, então,
há um limite entre o Governo anterior e o Governo presente. Era só
esta observação.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PA)- (; pena
que o aparte de V. Ex• não fosse mais longo. Se o fosse, mais
elementos me daria. Veja V. Ex• que, ao atribuir-me absurdo de
procedimentos, acabou de retratar a V. Ex• mesmo, porque, no
caso. o que estou caracterizando é que nào houve decisão de Govcr·
no. Desta forma, não cabe esse argumento que V. Ex• acabou de
trazer à baila. Não estou dizendo: o Governo anterior roi o responsável. Com mais elegância c inteligência o Senador pelo Rio Grande
do Sul pretendeu enredar-me nesse campo.
O Sr. Orestes Quércia (MDB- SP)- Então, V. Ex• quer
dizer que o Centro de Informações do Exército é um órgão irresponsltvel e que não está intimamente ligado à filosofia do Governo'!
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- f': este o
argumento de V. Ex•?
O Sr. Orestes Quércin (MDR - SP) - V. Ex• parle para
coisas pequenas, pessoais, sem entrar realmente no mérito, na essência da coisa.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- São estas
as pérolas de raciocínio de V. Ex•?
O Sr. Orestes Quércia (M DB - SP)- Não sei se são pérolas,
mas são raciocínios simples, comuns, os quais V. Ex• nào vai canse·
guir contraditar com qualquer tipo de argumento.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Mas por
qué?
O Sr. Orestes Quércla (MDB- SP)- O Centro de lnformaçõos do Exército i: um órgão que atua, evidentemente, de acordo
com orientação superior que recebe.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA conhece o funcionamento desse Centro·~

PA) - V. Ex•

O Sr. Orestes Quércia (M DB- SP)- Quando interessa àqueles que defendem o Governo, eles excluem simplesmente; quando
nilo lhes interessa, incluem. Esta linguugcm -V. Ex• me perdoe ni\o vai convencer ninguém. Esta pérola de argumento, estn pérola
de raciocinio, esta grande inteligência não vai conseguir convencer
ninguém,

V. Ex•, nilo conseguiria mesmo- tenho certeza-, porque V. Ex~.
de saída, nào aceita qualquer tipo de argumento contrário. Vejam
bem, o Senador Orestes Quércia conhece o funcionamento do Centro de Informações do Exército. Acabou de dar-nos uma aula ...

O Sr. Orestes Quércla (MDB - SP) aparte?

Permite V. Ex• um

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Perdão.
Em seguida darei o aparte. Não falo meio segundo c V. Ex• me pede
outro aparte!
O Sr. Orestes Quércia (MDR- SP)- V. Ex• não está levando
cm conta a responsabilidade desse Centro de Informações. Só i"o.
V. Ex• quer argumentar no sentido que esse Centro é irresponsável,
fez alguma coisa sem a mínima responsabilidade.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PA) - V. Ex•
me atribui o que não disse e faz, em seguida, o coro de dcrvixe do
mesmo assunto. V. Ex• permite que cu continue o meu raciocínio'!
O Sr. Orestes Quércia (M DB- SP)- Com todo o prazer.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA -

PA) -

Ouvi

V. Ex• cm paz, tranqUilo. V. Jõx• leu o seu discurso, elaborado, c

pensou talvez que ninguém fosse dizer nada. Apenas pretendia,
agora. provar, apanhando V, Ex• imediatamente pela palavra, que
o nobre colega estava afirmando o que não cru verdade.
O Sr. Orestes Quércia (M DB - SP)- Ainda rapidamente. O
Estado de S. Paulo de hoje denuncia pressões da Receita Federal
contra o jornal VersuJ.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PA) - V. Ex•
me permite'! V. Ex• agora não vai querer tumultuar o meu discurso.
Agora já vem com a Receita Federal. O nobre Senador por São
Paulo entende que jú vou encurralar o seu raciocínio c já vai querer
sair por terrenos pessoais.
O Sr. Orestes Quércia (MDB - SP) agora V. Ex• nada encurralou.

Absolutamente. Até

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Não, vou
provar. V. Ex• não me deixou falar. Oh! libertário!
O Sr. OrestesQuércia (MDB- SP)- V. Ex• é o dono da paluvra.

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - V. Ex•
conhece o funcionamento do Centro de lnformuçõcs do Exército tão
bem que acabou de declarar u mim que tudo o que esse Centro de
Informações pratica é necessariamente -entendemos nós- um~1
decisão, t: necessariamente uma dccisí'io.
O Sr. Orestes Quércia (MDB- SP)- Estlt de ucordo com a
filosol1a das autoridades superiores, senão seria uma irresponsabili·
dudc.

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - Pi\) - Sr.
Presidente, nunca pedi riu a V. Ex• me assegurasse a palavra, porque
confio na lhaneza do Senador por Silo Puulo. Nunca lhe neguei um
aparte, c espero que S. Ex• ouça, um pouco, a minha resposta.
Apenas isto.
O Centro de Informações do Exército- c parece que S. Ex• o
conhece realmente mais do que cu, que provim do Exército ...
O Sr. Orestes Quéreiu (MDil- SI')- Absolutamente.
O SR. JARIIAS I'ASSARINIIO (ARENA- Pi\)- ... talvct,
quem sabe, algum relacionamento, não sei, aliú~. nunca entrei nessa
úrca ...

O SI!. JAIHIAS I'ASSARINIIO (ARENA- f>A)- Na medi·
'!llll

li)

O Sr. l'edrn Simnu (M Dll- RS)- h11. tempo que V.
·l:'l
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O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PAJ - Nunca
servi lá.
Faz tempo, faz 12 anos, nobre Senador, faz 12 anos que, com
tristeza, me desliguei da minha Força de origem, onde entrei como
voluntário.
O Sr. Pedro Simon (M DB - RS) - Pois foi nesses 12 anos que
tudo mudou. Essas coisas não existiam no tempo de V. Ex•
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - E uma
tentativa gaúcha de estaquear o terreno paulista, mas não vai dar
certo, e vou perseguir o terreno paulista agora.
O Sr. Orestes Qucrcia (MDB- SP)- V. Ex• está colaboran·
do no cstaqucamento.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Outra vez
V. Ex• tenta perturbar. Vou até chegar à conclusào de que o~ meus
argumentos silo tilo fortes que nilo quer ouvir, nilo quer deixar que
cu fale.
Ora, que faz o Centro de Informações do Exército'! Elabora
documentos; trabalha sobre papéis, que silo papéis de estudos;
formula. Este é o papel de um Centro de Informações, como é o
papd de um Estado-Maior do Exército. Uma terceira seção de um
Estado-Maior do Exército é tanto mais brilhante quanto mais capaz
o seu detentor de formular os mais variados planos.
O Sr. Orestes Quércia (MDB - SP) - Inclusive um plano
contra a imprensa alternativa.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Agora é a
tentativa de me jogar, pelo menos, contra parte dos órgãos de
comunicaçilo de pensamento. V. Ex• vai ver.
Em conseqUência, documentos que o Centro prepare não signi·
ficam que, em primeiro lugar, o Ministro do Exército, que é o Chefe
daquela Instituição e a quem o Centro está subordinado, esteja de
acordo. Basta o Ministro não aprovar. O documento pode ser leva·
do ati: S. Ex• e ele não aprova. Isso é absolutamente rotina nos
órgãos de Estado· Maior, como nos órgãos de Informação.
O Sr. Orestes Quércia (M DB- SP)- Planos dessa forma, ro·
tina'!
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA) -I: um do·
cumento preparado, c esse documento ningu~m provaria - apesar
de terem sido cupazes ulguns. de fazer o vazamento do documento da
su:.a úrea próprh1 que~ u sigilosa- ninguém prova, repito. um desp.u·
d10 do Ministro Bcthlcm; ninguém prova um despacho que ele d11:
aprovo. Publicou-se, e um documento do passado joga-se agora
para dar a impressão de afirmar que o Governo vai agir contra a im·
prensa nanica, como está aqui publicado no jornal. Nem vou entrar
no mérito do documento em si, porque cu pretendo entrar depois.
que cu aceitaria discutir o mérito, desse documento, onde há coisus
dessa natureza, onde há afirmativas assim:
"A medidu tem pllr objctivo atingir os jornais c pc:rió·
di!.!o~

que nlw cfetuarem o pagamento de seus imposws c
suas obrigações para com o INPS."
Outras

dcs~a

naturet.a:

"Ohcdcddos esses aspcctos si'to vf1lidas :Is scguintes su·
gcstl1e~. que procuram nl10 atingir a liberdade do pcns:1·
rncnto: ... "
Enti'tn, o documento execraUo aqui. aprcscnt:.u.lo como uma
pc...;~t llilti~t:IOU stalinist:t, ~um documento que parte do pressupo~tn

de respeito :) utividade jornalística como cxpressito do livre pcn·
samcnto. Mas, cssn questiio é para outro plano, 4uc discutirei
noutra oportunidade, qunndo me aprouver c me parecer oportuno.
No momento o que cu queria caractcri1.ar era prccisamt:ntc bto: n
di-:l

...

· pnr Sõo p

pnr falar cm prn·
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cessas contra jornalistas, insinuando- porque ali não pôde identifi·
car e nomear- que haveria um processo agora, a partir inclusive do
novo Ministro do Exército, que ontem deu uma nota, declarando
que cm nenhum momento pediu ao Ministro da Justiça ou a quem
quer que fosse medidas para processar, quer o jornalista Evandro Paranaguá, quer o O Estado de S. Paulo.
O Sr. Orestes Quérciu (M DB- SP)- Coisa que aliás cu não
di-;sc.
O Sr. Paulo Brossard (M DB- RS)-.Permitc V. Ex• um apar·

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V. Ex•
nfto disse nfao. V. E.'<•, nessa parte do discurso claborudo. foi mcstrc
l!nt insinuar.
O Sr. Oreste> Quórcia (M DB- SP)- V. Ex• é um mestre cm
querer masci.irar uma \iol~ncia, que~ esse documt:-nto que foi puhlicado pl!lo jornalista Ev;.andro Paranuguá, dizendo que nUa~ tanto a:-.:-.im. lJUC nfw ~ t~o nazista, ~ menos, ~ pouca coisa. Eu i.l.eho que
V. Ex'. com tod;.t suo.t capacidade. com toda suu intelig~ncia, difidlmc:ntc. p:lri.l aqueles que lerem dctu\hadumcnte essu publicáçào, dillcilmt:ntc V. Ex~ vai convencer do contrário, isto~. de que isso aqui
n~o

é uma

viol~nci<~

incrível.

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Senador.
cu já estnu tão o.1costumado com esse scu suposto elogio que já não
me surpreendo. Toda vez V. Ex• fala sobre a minha intclig~ncia, mas
quando fala sobre a minhu inteligência~ para dizer que cu a utilizo
para mascarur, para defraudar. para mistificar. De manciru que peco
a V. Ex• que me poupe do seu elogio. porque ele não é tão elogioso
ussim. não ~ tanto.

Ouço o nobre Líder da Minoria.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- V. Ex• aludiu à nota do
Ministro do E.sí:rcito- creio que de ontem- divulgada pelos jor·
na is de hoje: cu u li, e quero dizer que foi com prazer que cu a li. por·
que S. E.\~ dcsft:z dúvidas sobre noticiário anterior, segundo o qual o
Ministro h:tviu tomado a iniciativa de promover a rcsponsabilidude
criminal do jornalista Evandro Paranaguá ejou do jornal O Estado
de S. Paulo, cm virtude da publicação desse documento que agora
está merecendo a sua apreciação; noticiário anterior que me fez
ocupar a tribuna, em sessão anterior, na semana passada, para
lamentar, para criticar aquela iniciativa. Mas, desde que o Ministro
do Exército diz, como disse, em nota oficial, hoje divulgada pela im·
prensa. eu quero dizer que li com prazer essa nota.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - M:1s.
nobre Scnudor Brossmd. a utitudc de V, Ex•- talvez nt'ta houves~c
V. E.x• ouvido o inicio do meu discurso- ...
O Sr. Paulo Brossard (M DB - RS) - Eu ouvi.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PAl- ... está
pcri'eiwmente respaldada, pelo que falei, primeiro pelo noticiário de
imprensa que rcrcrcute no Plenl1rio ....
O Sr. Paulo Brossard (M DB - RS)- Pcri'cito.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - ... c foi
exatamente isso. De maneira que u intervenção de V. Ex• foi feita
com a cautela oportuna, paru louvar-se num documento que sobre
ele elaborara hipótese.
O Sr. Paulo llrossnrd (M Dll- RS)- Aliils, na ocasi:1o cu tive
oportunilladc de di1.cr que. segundo informações que cu tinha, o th'~umcnto nim era sigiloso.
O SR. JARIIAS I'ASSARINHO (ARENA- PA)- Por is><'
V. !:\~ deu um trabalho. que terminou ~cmlo g.ratifi~antC",

lllCSillíl.

:to "eu ]'hlhrc cnlcJ;a lia i\:laioria: C pLlrquc
. i .. tr., d!l
·
· 1 (\Jillllll :t'\~untn me'

curm:~nw

de:

procurei

~urpn:~a.

o~~~

eu me.,-
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mo fui~ S. E.'\•, c por ele fui autorizado a dilcr: "nunca pedi a nin·
guém: daqui deste Ministério nrto saiu nenhuma solidtuçr10. sigilosa
que fosse, ao Ministro da Justiça nesse sentido." E nem uojornnl. E
ele foi mais longe, S. Ex•: ''talvez haja quem estcju úvido de que cu
tome :atitude dessa natureza, mas nrto vou tomá-ln.

O Sr. Paulo Rrossurd (M DB- RS)- Ouço, com prazer, aspalavras de V. Ex•
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- E pedi autoriwçüo ~ eh:, para transmitir o seu pensamento, c ele me gurantiu.
Em seguida, chamo a ottençào a V. Ex•. para o que sejam os
equivocas: por exemplo, no documento de rosponsabilidudc do jornalista Evandro Paranaguá, cm que ele fez é o que eu chamaria de
nurizdeccru,do suposto documento do CIEX. ele declara:

"Considerando que o Governo não cogita do rcstabclccimento da censura e entende que a grunde imprensa, com
seus acertos c erros de bou ft:, não pode ser nivdada a publi·
c:.tções ditus .. alternativas", estuda-se agora ... "
Veja V. Ex• o vocábulo: estuda-se agora. E continuo:
" ... estuda-se agora a aplicação contra ela, de medidas
sugeridas pelo Centro de Informações do Exército."
Ora, não se estuda, agora, isto é que estou querendo provar.
O Sr. Paulo Rrossard (MDB- RS)- E permite V. Ex• a interrupção. (Assentimento do orador.) - Eu me congn~tulo comigo
mesmo por ter tomado a iniciativa de trazer a esta Casa o debute do
assunto. Porque essa iniciativa está permitindo que V. Ex•, agora,
esclareça uma forma muito clara u posição não sua mas do Ministro
do Exército; e mais uma vez declaro: estas palavras me causam prazer. Da mesma maneira como critico a autoridade quando penso
que ela não procede bem, eu tenho o maior prazer um aplaudi-la
quando me parece que o seu procedimento é correto.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Mas, Senador, se eu agora dissesse que o procedimento de V. Ex• também é
absolutamente correto, talvez V. Ex• sentisse um pouco de diminuição no meu elogio, pela suposição de que eu estivesse com isso a fazer uma crítica indireta a um colega seu.
O Sr. Paulo Brossard (M DB- RS)- São coisas inteiramente
diferentes.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Então, eu
prcliro dizer que acho que a atitude responsável da liderança da Minoria obriga a uma atitude responsável du Liderança da Maioria, c
praza aos Céus que cu possa ouvir sempre frases dessas de V, Ex•: rejubilo-me por ter trazido o problema u esta Casa.
Mas, do que estou querendo chamar a atenção é da pressa, é da
leveza com que ~llgumas coisas são feitas e publicadas, c como isso
produzem os seus efeitos, até os discursos que estão com julgamento
de valor definitivo; quer dizer, o Governo alirma, promete aberturu
e, nu verdade, traz na mão, escondido, o punhal, o lacapc, para apu·
nhalur, aqueles crcdulários que nele depositaram alguma cspcram;a.
Enti\o, considerei que este era o momento de opor um obstúl:'ulo,
aqui.
E, cm homenagem ao Senador Henrique Santillo, cu pretendo
pedir a palavra, em outra oportunidade, para com ele discutir o seu
discurso de segunda-feira, onde parte desse ussunto cstú inst.:rido.
Porque S. Ex• retirou parte do documento que estú publicado na integra no Jornal do Brasil, como cstú publicado na integra no O Esta·
do d<' S. Paulo.
Então, o meu argurncnto, aqui, que, no meu entender, torna intdramcntc insustcntúvcl u acusação do Senador Orcstt:s Qu~n.:ia, é
precisamente isto: que tratou-se no pnssado c n~o S!.! trata agora d~:
um estudo que ni\o mereceu despacho do Ministro de Estadn. Consc·
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de cada um dos membros de Estado Mui o r ou deste ou daquele serviço, mas a responsabilidade da Força Armada, a responsabilidade da
Corporação só se caracteriza quando o seu chefe assume, por despacho, a aprovação daquele documento. Não tendo havido isso não
hú por que criticar o Governo, porque se vai criticar por especula·
ções de um trabalho de Estudo Maior. Não tendo havido isso, é como querer colocar o orador que está falando em dioculdadcs, como
que dissesse: está defendendo este Governo, mas acusando o Governo anterior. Nilo. Não existe uma coisa nem outra.
Vou mais longe, Sr. Presidente.
O Sr. Henrique Santlllo (M DR - GO) - Permite um aparte,
nobre Senador?
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Antes de
ir mais longe, dou o aparte ao 'nobre Senador Henrique Suntillo.
O Sr. Henrique Santlllo (MDR- GO)- Antes de ir mais longe. Realmente, estarei à disposição de V. Ex• para discutirmos os
termos do meu discurso de anteontem, mas fiz questão de colocar no
bojo do discurso alguns trechos desse documento, não como aormação der,nitiva do Governo mas, principalmente, como sintoma do
pensamento, da consciência que ainda domina a estrutura de podc.:r
no Pais.
·
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Ai é que é
o excesso de V. Ex• Mas preferiria que não tivéssemos avanr premier
hoje ni!o. Preferiria que discutíssemos o seu discurso, cm seguida,
como uma peça uutônoma do nosso debate.
O Sr. Henrique Santillo (M DR- GO)- Pois não. Agradeço a
V. Ex•

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Sr.
Presidente, trato, inicialmente, de um assunto que é profundamente
desagradável poque é pessoal, mas para mostrar como as coisas são
feitas, para tentar depois provocar os discursos desta natureza.
Agora mesmo, por exemplo, diz-se que a estrutura do poder é
opressiva, entilo ú estcriótipo. Outro esteriótipo, o Líder da Maioria
tem que ser, necessariamente, um homem que defende causas impos·
siveis, ingratas, injustas, porque o Governo é opreS>or e ditatorial.
Então, a surpresa minha, pagar o preço de Líder da Maioria, j:i não
é aquilo que Churchill disse, que ao orador que defende o governo
cabem, cm regra, as queixas da com~midade, porque dele se espera
não só que rebata tudo, como para tudo apresente soluções imediatas, enquanto a critica é dissociada da necessidade seguinte. f: apenas a crítica.
Leiil a Folha de S. Paulo de sábado c vejo uma entrevista colctiva de bispos da minha Igreja. Então, liz um teste com alguns dos
companheiros de bancada. Dobrei o jornal c li declarações que
começavam assim: "Não me interessa a abertura do Governo com o
CIME, interessa-me a .abertura" -tenho de cor o texto - "do
Governo com indio. Não me interessa a abertura do Governo com a
Igreja, interessa-me a itbcrtura do Governo com o povo. Não me
intcn:ssa ouvir falar de abertura, ouvir palavras, porque o que me
interessa t: salário jUsto, o que me interessa é apoio às greves ~~da
riais, o que me intcrc=ssa ê o abandono da estrutura opn:ssora do
poder."
E perguntei: qunl foi o Li der do MDB mais agressivo que di"c
isso'! Alguns dos meus companheiros pCnsaram nuns, pcnsanun noutros, ninguém pc.zl~ou cm nenhum dos Scnudorcs u.qui, porque.: ni'lll
figuram entre os lideres agressivos do MDB, pensaram cm alguns
Deruwdos, e cu me ri de todo~. :.~bri o jornal c di:-.sc: Bispo Ca:-.aldugliu.
Apanhei o mesmo jornul l!lll frases escolhidas. Entre as cit:aJu~
pela /·~olha d" S. l'cwlo havia uma que dizia assim: "Esse Governo,
nào pode fular Jc povo, puis nào tem povo no Governo," Nov:nn~:n·
te perguntei quem seria o autor. Urn do~ nH.:us colegas dis~c: "i~:-.o iiÍ
Jeve ser uma frase do Getúlio Dias". Outro perguntou porque.
··"
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"Pode ser até que um dia o Senador Leite Chaves tenha dito isso".
Eu disse: "também acho que nilo, não foi ele". Discutimos e, no fim,
cu mostrei o jornal: Arcebispo Dom José Maria Pires da Paraíba,
João Pessoa.
Então os meus companheiros já estavam prevenidos para
aquele tipo de jogo. Li uma outra acusação que dizia assim: "IÕ
tempo, realmente, de dar anistia ampla, irreslrila e lotai, porque é
tempo de passar uma esponja nesses 15 anos de nefanda opressão do
povo brasileiro."
Aí já misturava com vários líderes, naturalmente, da Fcderaçno
de Oposições, mas esta frase foi logo atribuída a um bispo c era o
Arcebispo de Goiània.
Então, isto prova para mim, evidentemente, ...

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Que a igreja está na frente
do MDB ...
O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) aparte?

Permite-me V. Ex• um

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Permi·
tam antes que conclua sobre a prova primeiro. Antes que V. Ex•s
caiam sobre mim com as fúrias da Oposição, pretendo, primeiro,
concluir.
Há uma parte da Igreja, da Igreja a que pertenço, a Igreja
Católica Progressista, que está, realmente, mais aguda, mais acesa
no seu combate direto ao Governo do que até a própria Oposição ...
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Permite-me V. Ex• um
aparte'?
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - O que,
nuturalmente, me entristece, é claro. Dard o aparte a V. Ex•. nobre
Senador Marcos Freire, mas q4cria apenas que me permitisse
depoisjuntur um fato pessoal que me atingiu para que os meus colegas aceitassem o que eu dissesse.
Ouço o nobre Senador por Pernambuco.
O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Prometo-lhe que nào
recairá nenhuma fúria sobre V. Ex• por parte da Oposição. Apenas,
enquanto V. Ex• se entristece ao ler tais depoimentos, a Oposição se
alegra, porque vi': a identidade do pensamento da igreja, pelo menos
através de alguns dos seus porta-vozes mais ilustres, com o pensamento da Oposição.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Estn
restrição que V. Ex• fez agora é oportuna, porque quúndo V. Ex•
diz a Igreja, V. Ex• habilmente, pela inteligência que cintila nos
olhos, percebeu que, talvez, houvesse uma resistência, a frase ...
O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Cintilou nos olhos de
V. Ex•?
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA acrescentou logo "os mais ilustres".

PA) - ... mas

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - A inteligência cintilou
nos olhos de V. Ex•?
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Nào, dos
olhos de V. Ex•, em mim não. Sou opaco, Excelência. O máximo
que poderia, na minha opacidade, era renetir a luz de V. Ex•, se me
permite.
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O Sr. l'cdro Simon ( MDB- RS)- Poderia V. Ex•. neste teste
Lh: habilidade da sua hanc.:adu, apanlwro dot.:umento de ltaici. O doc.:umento de Itaici rcnetc o pensamento de toa <I igreja hrasilcim. Pelo
documento de ltaici, V. Ex• vui verificar que o que V. Ex• leu atri·
buindo a esse ou àquele, em tese no seu conjunto, é o pensamento da

Igreja brasileira.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Agora,
V. E.\ 11 , Jwhilmentc, saiu para a tese, O doct.tmento de Itaici. o meu

Partido nfln repudia.

O Sr. l'cdro Simoo (M DB -

RS)- Não recusa'?

O SR •.JARRAS PASSARINilO (ARENA- PA)- Ni10 rcpudi:t. Se V. 1.::,0;• 4uiscr recusa, troco o verbo, Não recusa. tumbém.
rnas :li. como o vcrbo n;to ê intransitivo, tenho que t.:omplctar u fras~.::
n;w rccus:t a :u.:cit:H;:to ou nUo recusa u adesi1o, como queira V, E.\ a,
Recusar ou repudiar, como ticou, nós não somos corrtra o documen·
to de llaid. de modo nenhum, nós nrto somos contra os bispos t:.~m·
hêm. Quem. nós contra os bispos'! De m<tneira nenhuma, :.~o contrúrio ...

O Sr. Pedro Simon (M DB -

RS)- N"o é conveniente.

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PA) - V. Ex•
verá que amanhã nenhuma notícia de imprensa dirá que me queixei
do:"~ hispos, Posso quei:.;ar-me aos bispos, mas nUa dos bispos ...
Agora, veja V. Ex•. quando me queixo, aí sim, de um bispofoi o que pediu V. Ex~' que ouvisse- e disse que er<t fruto desse:"~ estcriútipos nos trouxe, ~tqui, o antigo Prefc:ito de Campinus, o antido
Deputa<io Estadual por Sào Paulo c o nobre Senador, hoje, por
11quela Casa, a fazer o discurso que fez.
Dois bispos estilO fal;.mdo cm entrevista coletiva. Fala-se sobre
Uenwn.:at;Üll de terras. Em conseqüências, os bispos sc queix<:tm de in·
nu~ndas dc poderosos que cstarhtm prejudicando a dem;.m:uçiio de
terra,, Poderosos fazendo isso e cntUo. um bispo - nobre Sen;.tdor
1-lenriqur.: Santillo, estando V. E.x• uqui como único reprcsentante de
Gúias, poço particularmente a V. Ex• para lho onderaçar. cm espécie, o que lhe r.:stou dizendo em gênero- um bi!tpo de Goiils chumu·
do Tom;.ts Balduíno insiste, dando uma entrevista coletivu, queixa-se
disso r.:, em seguida, c.xcmplilica dizendo: "pior, muito mais gmve é o
I.JUC cstú acontecendo numa fazendu tie Xav;:tntini.l tomadu dos
indim". Aí. numa J'ri.tsc que nito honra i.l coragem moral, diz: "parece
que perten~.:e ao Sr. Jo.trbas Passarinho e ao Sr. Ney Braga". Isso foi
vcil.:ulullo pelo Brasil intc:iro, o que me fel, num certo impulso, a
tclografar-lhc. O nobre Senador Orostes Quércia está rindo porque
elt: sabe que jú da outra vez me utribuiram ser sócio dele em 3UU mil
;tlqudres no Pará. Agora, há quem, por I'orça, queira dar-me as posses que nrw tenho, mas da maneira mais solc:rte possível. Então, tt:lcgral'ci a S. E.x• di<ondo-lhe apenas isso: "que já não me surpreendo
com u leviandade, já me acostumei com ela. mas consegui espanturme com a declaruçào que me era atribuída de que er~1 co-proprictúrio
de uma fazend;.t usurpada dos índios brasileiros", E conclui o mtu tc·
lc:granw dcizendo: "nno tenho um só palmo de terra nas superfície,
nem nos setc cm profundidade, onde normalmente se enterram os
homens, mas nem sempre se enterram us calúnias que os homens fat.em. mesmo quando se dizem fazê-las por amor ao próximo".
O Sr. Suldunha Derzi (ARENA- MS)- Muito bem!
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- E triste

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- V, Ex• nào será satélite
de ninguém ...

lJllt: um bispo chegue a alirmar, com essa dose de levümd;:adc, fuça
unm dcd:tr:u;fw dessa natureza, divulgando aquilo que, cvidcdcntc-

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Como a
terra reflete u luz do sol. Eru o m~ximo das minhas aspirações.

sc proteja no vt!rbo "p;.1rccer"- como qualquer um de nós- para
fu~ir ü n:sponsabilid:1de para Liilcr: parece que fulano~ ladrüo: pmcl.'c que fulano~ um surrupiador das coisas públicas, c nunca assurnirú
as con:-~cqll~ndas.

O Sr. l'cdro Simon (M DB aparte'!

RS) - Permite-me V. Ex• um

O SR. JARIIAS I'ASSARINIIO (ARENA- PA)- Ouço o
·lhr••

~

· p

mcnte,

~uma

calúnia, urna veiculaçUo de uma calltnia ainda que ele

O Sr. ll<•nrlqno Snntillo (M DB- GO)- V. h• permite urn

,.,
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O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- I'A)- Quero.
apenas, s~!licntar a V. E.\• que cu percebi, rorquc sou muito atento
1ls rcaçõcs do Scn~H.ior Man:os Frcire, quc S. Ex• cobrava do Pn:si·
dente da Mesa que cu estava passando do meu tempo c vi n Prcsiden·
te n1ostrar, por gestos, que ia cnccrrar o meu tempo.
Cunccdo o aparte a V. Ex•
O Sr. Henrique Suntillo (MDB- GO)- Quero dizer a V. Ex•
q uc também, t;.mto quanto V. Ex•, repudio o "parccc" ou "~egundo
consta" em qualqucr frase como essa. Mas gostaria de voltar um
JH.1UCO uo discurso de V. Ex•, ao brilhuntc pronunciamento, c saber.
também, se V. Ex• nrw achu que o Governo deva se abrir uo f!Ovo,
deva se abrir ao índio, deva se abrir aos melhores salários dos traba·
lhadorcs c tt justiça dos seus movimentos grevistas reivindicatórios'!
O SR. JARBAS I'ASSARINHO (ARENA- PA)- Duas obnobrc Senador, a respeito do seu brcvc aparte: Primeiro,
uma tristeza, porque cu pcnsci que ao menos, pc\o benefício da dúvi·
d:.1, V. Ex• se solidarizass::, cm dúvida, com o seu colega por nr10 ser
rroprir.:túrio de um~1 fazcndu roubada de índio. Nr10 o fez. Scg.undo
ao reparo que fet., V. Ex• está enganado sc pcnsa que cu nr1o quem.
Como quero c porque somos abertos ao povo: como quero c por4uc
SCJinos ;.1hcrtos ao índio~ que achci que a frasc do bispo~ injusta. E
!'llr isso que cu a citei I! nrw porque elu fosse just;.l: sc da fosse ju:-.ta
eu ~.:aluria a boca. E por4uc da ~ injusta que cu rc~1gi.
scrv~lçÕcs.

O Sr. Marcos Freire (M DB- PE)- Permite um aparte, nobre
Scn~1dor'?

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Sr. Presidente, como o nobre Senador insiste, dou-lhe a palavra.
O Sr. Marcos Freire (M DB - PE)- Gostaria de esclarecer a
V. Ex• que não sou sensor do tempo dos outros. Estava preocupado,
tão-somente, com o meu tempo, porque o Senador Nilo Coelho, que
ora preside a sessão, huvia se inscrito para o dia de hoje c o seu tem·
po, uo que estou informado, seria cedido u V. Ex\ após u Ordem do
Dia. Surpreendemente V. Ex•, num direito seu, solicitou a palavra,
como Líder, antes da Ordem do Dia, e como eu estava inscrito para
falar exatamente antes do horário desta Ordem do Dia, o prolongamento de V. Ex• além dos vinte minutos regimentais, evidentemente,
tirava o meu tempo. E como realmente não vou possivelmente ter
tempo de pronunciar o discurso que aqui está, encontrava-me espc·
rançoso de que antes das 15 horas e 30 minutos me fosse facultada a
palavra. Mas isso não há de ser nada, porque teremos outras oportunid"dcs de aqui falar. Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. Paulo Brossard (M DB- RS)- V. Ex• permite um aparte, nobre Senador'!
O SR. JARBAS I'ASSARINHO (ARENA- PA)- Um monu:nlo, por ubs~quio. Sr. Presidente, cu concluo, nu1s gostaria de di-

zer algo <lqui: primt.:iro, estou ouvindo pelo nobre Scnador Jc Pernambuco, sabendo por ele, qual é o comportmnento a que me propo·
nho. Nr10 pedi a ninguém para falar depois da Ordem do Dia, cm
lhllllc de ningL1én1. Estou ouvindo por S. Ex•. Ele é que me cstú di·
.I.Cndo que cu iria falar depois da Ordcni do Dia. por alguém. Scgun·
Uo. S. Ex• sahc. como parlamt:ntar experimentado que é, que o direi·
to é assegurado aos oradores, independentemente de huvcr chegado
üs 15 horas c 30, para interrupção que fosse da Horu do Expediente.
S. b:.• suhe disso. Então, nós estamos comcçundo u tarde t: S. Ex~
nr1o te riu nunca o pcrigo de ser usurpado, por mim, no scu tempo cm
dclinitivu c muito menos expropriado. NIIo ~cria o tt:rmo,
De modo que, o agrudeci roi a interrer~nciu, porque estu levou o
Presidente a uma posição du quul quero tirá-lo, umu vcz que era
uma posição de liberalidade, para com o orador. Hli um fato
curioso, c uqui cu me dirigiriu cspeciulmentl~, no L.íd~r da Maioria:
nós não somos, Cúrno Lideres, pelo Regimento, Jirnitado"i a f:llm
fala
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de acordo com o Regimento. Nós é que estabelecemos uma praxe
cm benefício de nossos companheiros e, neste cuso, é o Líder quem
fica com o tempo restrito de vinte minutos. E, quando, nesses vinte
minutos, recebe dez minutos de apartes paulistas, oito minutos de
apartes gaúchos, além de mais dois minutos de apartes pernambucanos, 6 natural, portanto, que o Presidente exceda um pouco no seu
tempo. Mas, não afirmei a ningué~ que alguém era censor de
outrem.
Sr. Presidente, concluo. Muito obrigado, meus companheiros.
(Muito bem! Palmas.)
COM PARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

José Guiomard - Evandro Carreira- João Basco - Gabriel
Hermes - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - José
Sarney- Alberto Silva - Almir Pinto - Agenor Maria - Milton
Cabral- Arnon de Mello- Gilvan Rocha- Lourival Baptista Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana - Dirceu
Cardoso- João Calmon- Roberto Saturnino- Itamar FrancoMurilo Badaró - Tancredo Neves - Amaral Furlan - Franco
Montoro- Henrique Santillo- Benedito Canelas- Vicente Vuolo - Saldanha Derzi - Affonso Camargo - Jaison Barreto Lcnoir Vargas- Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Gostaria de esdarccer
ao nobre Senador Marcos Freire que, na realidade, cu estava inseri·
to, não para ceder ao nobre Senador Jarbas Passarinho, mas para
ceder ao nobre Senador Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. !•-Secretário.
E lida a seguinte
Brasília, 25 de abril de 1979.
Senhor Presidente,
Nos termos do§ i' do art. lO do Regimento Comum, tenho a
honra de comunicar a V. Ex•, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substituição dos nobres Srs. Senadores Aluizio Chaves e João Calmon, pelos nobres Srs. Senadores Henrique de
La Rocque e Gastão MUller, na Comissão Mista do Congresso
Nacional que dará parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 4, de 1979-CN, que "Dispõe sobre a aposentadoria dos
Professores sob os regimes estatutário e da Consolidação das Leis
do Trabalho· aos vinte e cinco anos de serviço, acrescentando parografo ao artigo 101 e alínea ao artigo 165 do texto constitucional".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da muis
alta estima e distinta consideração.- Saldanha Derzi, Vicc-Líder da
Maioria, no exercício da Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Serão feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1•-Secretil·
rio.
São lidos os srguimes
PROJETO llE LEI DO SENADO N• RI, DE 1979
Concede pnazo p11ru pur~uçüo du morn nos uforamentos
de terrenos pertencentes it'Unlilo.

O Congresso Nacional decn:ta:
Art. \I' Aos cntitcutas de terrenos da Unirto Fcdcral que hajam
incorrido cm com isso pelo nfw pagmncnto do furo durante três ano:-.
~~Jnsccutivus ~ concedido o prazo de noventa {90) diiiS para a purgaçüo da mora.
Art. 21 A purgaçiiu da mora sl1 ser(l Jcferida pela atltllrid&llh:
Clllllpe\CII\C 'iC ll fort:im formular requerimento dentro t.lo pra/o da
ki, ohrigando-st: pelo pa~amcnto do principal, juru~ c cnrreçfw mo1
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Art. 3~' A entrada do requerimento no prazo de novcnla ((JfJ)
dias ~tpós a vigéncüt dcstot h:i •ts~cgura ao intt:ressado o direito ao rc·
vignramc:nto da enlitcusc, que se opcr:.trú uutomaticamcntc, com o
pag<~mcnto do principal, juros de: 1% (um por cento) ao m~s c cor·
rcçilo monctáriu.
Art. .fv Est•t lei cntntrá cm vigor ct:nto c oitenta diasapó.'\ a sua
tublicaçiiO.
Art. 51' Revogam-se as disposições cm çontrúrio.
Jusrilicuçiio
O aforamento de terrenos da União é rc:gulado pelo Decreto-lei
n•' '1.7611, de 5 de setembro de 1946, que dispõe sobre os seus bens
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moradas. Se a União delibcr:t!!sc promover a imissão de pmsc cm to·
dos os st:us terrenos cujos foros se encontram em atraso, poderiu até
çriar um problema social.
Muis justo c humano será conceder prazo aos foreiros cm atra·
so, para que cumpram a sua obrigação e legalizem a situaçào dos
imóvets que ocupam.
É este o objc:tivo desta proposição. Por isso mesmo, por sc tratar
de uma cmcrgéncia, o projeto é elaborado como proposição autónom<t, pois se truta de direito transitório, quc se extinguirá, findos os
prazos estabelecidos.
Sala das Sessões, 25 de abril de 1979.- .Nel>on Carneiro.
1;1.\' Comi.urit•s de Constituição t' Justiça e de Finanras. 1
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2• do art, lO I desse diploma Jegul estabeleceu o principio de
PROJETO DE LEI DO SENADO N' M2, DE 1979

qu<
const:~u

Allcra o art. 59 do Decreto-lei nl' 999, de 21 de ouluhro
de 1969.

Nos aforamentos regulados pelo Código Civil, u doutrina cajutêm entendido que: a pena de com isso não é automúti~a.
m;ts dcpcndc: dc sctcnç~t. Mais a indu, que o comisso previsto pdo n1•
11 do art. 6'l2 do Código. pode ser elidido pela purgação da mora.
Nes~c sentido, duas súmulas da jurisprudência predominante do
Supremo Tribunal Federal:

O Congrcsso Nacional decreta:
An. I'~ O urt. 51' e seu parágrafo único do Decreto· lei nY 999,
de 21 de outubro do 1969. passarão u ter a seguinte redução:
Art. 5' Do produto arrecadado da Taxa Rodoviúriu Única, o
DNER transferirá, mensalmente, 80% (oitenta por cento) aos 'Est(l·
dos. Territórios, Distrito Federal e aos Municípios.
Purúgrufo único. Será no mínimo de 40% (quarenta por cento)
a quota-parte: dos Municípios no rateio da Taxa Rodovi~ria Única.
Art. 2' Esta lei entrará cm vigor na data de suu publicação. revogadas us disposições cm contrário.

"O não pagumc:nto do foro durante tré~ ano~
tivos importurft na caducidade: do aforamento."
risprud~ncia

"122. O enlitcuta podo purgar a mora enquanto nr10
dccrctado o comisso por sentença,"
169. Depende de sentença c aplicação da penu de comisso."
Nus onfitcuses feitas pela Uniào, o direito é outro, porque o já
citado§ 2• do urt. 101 impõe u caducidade do aforamento uma voz
decorrido o prazo de três anos. sem pagamento do foro. Nesse sentido, u jurisprudência.
Nos autos de Mundado do Segurança n' 60.291, o Tribunal Federal de Recursos proferiu o seguinte acórdão, u respeito do assunto:
"EMENTA: Terreno de marinha. Aforamento. Cududdude. Regidos por legislação específica os aforamentos
de bons du União, e nào pelo Código Civil, o não pagamento de foros duruntc três anos consecutivos acarreta, de pleno direito, a caducidade, independentemente de prévia notilicação(DLn• 9.760f46,art. 101,§ 2•,eart. ll8).
"Nfto se aplicam, assim, u csscs aforamcntos as súnw·
las 122 c 169, nas quais se cxigc u dccretaçfto de çomisso,
por sc:ntcnçu, c se permite a purgaçUo da mor•t até essa dt~
cret;.u.;ito."
Houve recurso c:draordinúrio. indeferido pelo Ministro Pn:siucntc daquela Corte (i)J de 14-12-72. p. 8.562).
Ycrdndc C que os artigos 11H ::t 121 do mesmo Dccn:to-lci
n1• 9.750 admitem que, caduco o aforamento pelo decurso do prato,
(1LISS<t o fl)rdro, depois de recebida a notilicaçUo da repartição com·
pctcntc, apresentar qualqucr rc~.:lamaçào ou solicitar o rt:vigoramcn·
tll da enlitcusc,
t\i, por~m. a Uniito podcrú deferir ou ni10 o pedido. O l'orciro
nftn tem direito ao rc\'igoramcnto.
i:: prcdsamcnte por isso que este projclO procuru resolver a ~i
tuaçfao de inúmeros rorciros que: se encontram em atruso no paga·
menta dos respectivos feros, qunndo lhes concede o dircilo ao revigorumcnto, desde que obedeçam aos prazos fi.xados c dctucm o pagamento do principal com juros e correçiio monetária.
Isto a~.:autcl:t os direitos d:t Uni1'1o. E, também, os dos fordros
que, pnr çin.:unstftncias vúrias, se viram na imrwssibilidadc de cfctlt:tr
os pag:tnh:nto.-. dcvido.-t.
Nitn htt qualquer intcn:~sc d:t Uni:lo cm promover a imi.'!,fto de
p{1o.;~c ncso.;c~ tcrrcnns, \HHk, ~cr:tlmentc, os furciros !.:onstruiram •üt:t'

Justificação
A l\tuullcgislução tributária concentrou ainda muis ao nível da
UnHio as urrecadações de impostos c;: taxas. Com isso, os Estados e os
Municípios, c:stes principalmente, foram conduzidos a urna situução
de penúria cconômico·linanccira e c:xtrema dependência aos recursos
transferidos pelo Governo central.
P<.tra ~o~ue se tenha uma idéia dc:sta extrema concentração, são as
seguintes as compc:téncius de arrecadação de impostos das três esfer;.ts de governo:
União
I.
,
3.

Imposto sobre u importação de produtos estrangeiros;
Imposto sobre a cxportaç5o dc produtos uo estrangeiro:
Imposto sobre u propriedade territorüll rural:
-l. Imposto sobre .a renda c provc:ntos de qualquer n;.Jtureza:
5. Imposto sobre produtos industrializados;
6. Imposto sobrc operações de cr~dito, câmbio, seguros, titulo~ c
valores imobili:'trios:
7. Imposto sobre scrviços de: transportcs c comunic;.u;rto:
8. Imposto sobre combustíveis o lubrificantes:
9. Imposto sobrc energia elétric:t: c
IO. Imposto SL1hrc mincr~tis.
Estudos
1. Transmiss[JO, a qualquer titulo, de bens imóveis: c
Operações relativas ii dn:ulaç1'to de mercadorias.
:\lunicíplns
1. Imposto sobrc prl1pricdadc prc:dial c territorial urbana:
., Imposto sobre scrviços dc qualquer natureza, exccto os comprccndidos pela Unifw c Estado.
V~-sc, portanto, a ch.:v:tdíssima concentraçr10 lribut[tria na úrca
l'ctlcral, !.:0111 o conscqllcntc cmpobrcdmento dos Estados c t.ius t\hJ·
nidpin:-;,

E111 publkaç~tn da hindaç:'Hl Getúlio Vargas, de 197} (0 lllll·
nidphl l.:lHno o.;bt~o~ma pL)Iítkn) r1:gi~tra-se a seguinte distrihui~o·ito t.i:t~
receitas pclitS trl:s úrcns de govcrnn: Governo Fct.Jerai4XC;;, Govcrno
Estadual4J% c G\lvcrno M unktpal9 1;i,,
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Estcs dados m~dios u n:gistrarem inclusive as receitas dos gnlll·
des municípios, na vcrd:.tdc, é bem pior u situaç[to tios municípios de
populaçilll inferior a 100 mil habit:mtes.
Espedalrncntc quanto tt n:ccita tributitria. puulatinamcntc tem
sc reduzido ~~ participação percenlUal dos municípios brasileiros
~.:o mo mostra o seguinte qu~tdro cm "Conjuntura Econõmicu" de junho de 1,975:
Anos

União

Estados

Municípios

1949
1959
1970
1971
1972
1973

62,2
65,3
66,6
68,9
71,0
71,9

30.8
30,4
30,7
28,5
26,8
26.1

6,9
4,3
2,7
2.6
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Os projetas lidos scrDo
publicados e remetidos às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A Presidência convoca
sessão extraordinária a realizar-se hoje, às dezoito horas c trinta mi·
nu tos, destinada à apreciação do Parecer n• 113, de 1979.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está nncta a hora de
Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA

2,3

2,0

Se, por um lado, as mudanças ocorridas no Sistema Tributário
Nacionul geraram enfraquecimento das finanças municipais, sobre·
tudo. por outro ludo, estabeleceu, em nome da racionalização da
politica cconõmicu, uma dcscentralizaç~o da cxccuçrto dos serviços
públicos, transferindo-os principalmente aos municípios.
Os municípios encontram-se sobrecarregados com uma gama
de serviços públicos, os mais diretamente prestados à comunidade.
Al~m dos problemus cxccssivos com a infra-estrutura urbuna c de sa·
neamcnto, que mesmo executados por empresas públicas cstuduais c
linanciamentos fedcrais, acabam por estourar os municipios os s~rios
problemas de saúde pública, educação, transportes (vicinais, princi·
pai mente) c os serviços dirctos à comunidade (limpcza urbanu, rc·
crc~tçUo, iluminação pública, ctc.), ainda t~m de: arcar com uma série
de outras dc:spcstts quc, normalmente:, dcveriam scr du compct~ncin
do Estudo (rl!sidência para juízcs c delcgados, despesas com segurança pública, etc.).
Com excessivas dcspesas, nüo sem motivos, encontram-se: ai til·
mente endividados, sem condições até: mesmo de cumprirem o compromisso com o pagamento de seu funcionalismo.
Sendo premente a neccssidade de provê-los com os neccssários
recursos para a prestação de indispensáveis serviços à comunidade:, o
prc>cntc projeto dbpàc >obre diferente distribuição dn Taxa Rodoviitria Ünica, que. pela legislação federal vigente, prevê 60% do total
distribuídos ao> E>tados e Municípios. deixando à legislaçüo esta·
dual a competência para o cstahelct:imento da quota-parte de uns c
outros. Em alguns casos, como o í: o EstadLl de Goiits, u parte do munidrio nf10 ultrapassa os 6r:í1 o que C irrisúrio.
No pn:scntc caso, prcvt:m-sc 40% para o Estado c 40% aos M unidpios do total arrecadado.
É certo que nüo reprc:scntarlt soluçüo para as ang.llstins linanceiras dos municípios, mas poderú constituir-se cm bom inicio.
Sala das Sessões, 25 de abril de 1979. - Henri•;ue Snnrillo.
LEGISLA Ç.1 O C/ TA Dtl
DECRETO-LEI N' 999, DE 21 DE' OUTUBRO DE 1969
Institui n Taxn RodoviUriu llnicn, incidente sobre oregistro c liccnclumento de veículos, c dá outras prm·idêncius.
Art. 5\ Os Estados, Territórios c o Distrito Fedcral cntrcgarrw
ao Dcpart::nncnto Nacional de E..;tradus dc Rodugcm 40% do quc m·
rccudarcm da Taxa Rodoviúria Ünicu.
J>arúgrufo único. A ld cstadual nxurú os cril~rios de nttcio Cll·
trc o Estado c scus Municípios, levundo cm conta o total arrecadado
c o número de veículos licenciados,
1

Item I:
A) Matérias incluídas cm Ordem do Dia paro que o ~e
nário delibere se devem ter prosseguimento.
{§ I• do art. 368 do Regimento Interno.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 192, DE 1966
(N• 3.746/66, na Casa de origem)
Dispõe sobre a remessa de documento gráficos e
audhlosuais à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e
Biblioteca da Câmara dos Deputados, em Brasflia, e dá
outras providências.
Andamento:
I0·8-66 - Lido em plenário c despachado às
Comissões de Constitui,ão e Justiça, Diretora, de Educação e Cultura e de Finanças.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o prosseguimento da trami·
tação da matéria queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O projeto será arquivado, feita a devida comunicação à Câman.1
dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 2:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 70, DE 1968
(N• 576/67, na Casa de origem)
Altera a rcdaçilo do art. 17 do Decreto n• 2.681, de 7 de
dezembro de 1912, que regula a responsabilidade civil das estradas de ferro.
Andamento:
20·5-68 - Lido em plenário e despachado às
Comissões de Constituição e Justiça e de Transportes,
Comunicações c Obras Püblicas.

Em votação.
Os Srs. Senadores que concordam com o prosseguimento da
tramitação do projeto, queiram permanecer como se acham. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai ao Arquivo, feita a devidu comunicaçUo à Cíimura dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item J:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 60, DE
1965
(N• 17H/64, nu Cúmaro dos Deputados)
Cria a Blbllotecu do Congresso Naclonul, e dú out111>
providências.
Andamento:
IU-12-65

. '''""

Lido em plcnúrio c despachado às
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B) Matéria cm trumiluçiin normul:
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o prosseguimento da trami·
·.ação da matéria queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O projeto será definitivamente arquivado, feita a devida
comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 4:
8) Matériu cm tramitaçiio normal:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 78, de
1979, do Senador Henrique Santillo, nos termos do art.
418, inciso I, do Regimento Interno, a convocação do
Professor Mário Henrique Simonscn, Ministro de Estado
do Plancjamento, ao Senado Federal, para prestar informa·
ções a respeito de assuntos inerentes à sua pasta.
A votação do requerimento será feita pelo processo nominal,
uma vez que a matéria depende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria da composição da Casa, de acordo com o disposto
no inciso III do art. 238, combinado com o art. 328 do Regimento
Interno.
O Sr. !•·Secretário procederá à chamada, para votação
nominal, tendo cm vista que o processo de votação eletrônica acha·
se com defeito.
Procede· se à chamada

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "SIM" OS SRS.
SENADORES:
Jarbas Passarinho, Líder da ARENA- Paulo Brossard, Líder
do MDB- Adalberto Sena- João Basco- Raimundo ParenteGabriel Hermes- Alexandre Costa - Henrique de La Rocque Bernardino Viana - Helvidio Nunes - Almir Pinto - Mauro
Benevides - Agenor Maria - Dinarte Mariz - Jessé Freire Cunha Lima - Humberto Lucena - Aderbal Jurema - Marcos
Frdre- Passos Porto- Jutahy Mag:tlhàcs- Lomanto JúniorMoacyr Dalla - Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - Roberto
Saturnino- Jtaniar Franco- Murilo Badaró- Franco Montoro
- Orestes Quércia - Henrique Santillo - Benedito Canelas Gastão MUller- Mendes Canalc- Pedro Pedrossian- Sald.tnha
Derzi - Affonso Camargo - Leite Chaves - Evelásio Vieira Jaison Barreto- Pedro Simon- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Votaram favoravelmen·
te ao requerimento, 42 Srs. Senadores.
Aprovado.
A Presidência comunicurá ao Sr. Ministro o resultado da vota·
çào, para os devidos fins.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto de Ld da Câ·
mara n• 109, de 1978 (n'' 1.964(76, na Casa de origem).
que altera a redução do art. 126 do Dccrcto·loi n• 200, de
25 de fevereiro de 1967, que "dispõe sobre a organizaçào da
Administraçào Federal, estabelece dirctrizcs para a refor·
ma administrativa, e dá outras providências", tendo
PARECERES, sob n's 968 c 969, de 1978, c oral, das
Comissões:
-do Serviço l'úhlicu Civil, favorável ao projeto, nos
termos de substitutivo que ofcn:ce:
- dt• Cunstltulçllo c Justltn. pela constitucionalidnd~: c
juridicidadc do projeto c do substitutivo da Comissão de
Serviço PLJhlico Civil: c
- dl' Flnunçlls, favorável ao rrojcto c ao substitutivu
p
"·'

Em discussào o projeto e o substitutivo. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, de·
claro-a encerrada.
Em votação o substitutivo, sem prejuízo do projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer scn·
tados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão de Redação para redigir o vencido para o turno suplementar.

t. o seguin/e o substitutit•o aprol'ado
EMENDA N• 1-CSPC
(Substitutho)
Altera a rodaçio dos arts. 126 e 127 do Decreto-lei
n• 200, de 25 de fevereiro de 1967, que "dispõe sobre a
organização da Administração Federal, estabelece dirotrizes
para a Reforma Administrativa, e dá outras providências",
O Congresso Nacional decreta:
Art. i' O art. 126 do Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro de
1967, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 126. As compras, obras c serviços cfctuar-se-ào
com estrita observância do principio da licitação.
§ I• A licitação só será dispensada nos casos pre·
vistos neste Decreto-lei.
§ 2• t dispensável a licitação:
a) nos casos de guerra, grave perturbação da ordem
ou calamidade pública;
b) quando sua realização comprometer a segurança
nacional, ajuízo do Presidente da República;
c) quando não acudirem interessados à licitação ante·
rior, mantidas, neste caso, as condições preestabelecidas;
d) na aquisição de materiais, equipamentos ou gêne·
rosque só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou
represt:ntante comercial exclusivos. bem como na contrata·
ç~o de serviços com profissionais ou firmas que possuam
singular competência e especifica habilidade para o respecti·
vo desempenho;
c) na aquisição de obras de arte c objetos históricos;
f) nas transações que envolvam exclusivamente
órgãos da administração direta, autarquias, empresas públi·
cus, sociedades de economia mista, fundações instituídas
ou mantidas pelo Poder Público ou portadores de contrato
de concessão de serviço público;
g) na aquisição ou arn:ndamt:nto d~: imóvc:is destinados uo Serviço Público;
h) nos casos de emergência, caracterizada a urgência
de att:ndimento de situação que possa ocasionar prejuízo
ou comprometer a segurança de pessoas, obras, bem. ou
~:quipamentos;

i} nos compras ou c:xccuçào de obras de: serviços de
pequeno vulto, entendidos como tal os que cnvolverctTI
importãncia inferior a 5 (cinco) v~:zcs, no caso de compr~1s co
st:rviços, e a 50 (cinqUenta) vezes, no cuso dt: obnts, o maior
valor de referência vigente no Pais.
§ 3• O alo de dispensa de licitaçilo, na forma prevista
pelas ulincas d c'-' deste artigo, deverá ser acompanhado de
parecer ou de laudo prévios acerca du oportunidade c: conveniência da respectiva aquisição ou contrutuçUo.
§ 4• t\ utilização de faculdade contida na ai inca h du
~ ~9 dcvcrú ser imediatamente uhjt:to du justitkaçào ~~
autoridad~.; superior, que julgarú do act:rto da mcdid:1 c, ~c
for o caso, promo\'cr{l u responsabilidade do funciLmúriu.
~ 51' St:mprc que ra1.lks técnicas ou :u.lministr:lti\ as
rr'll1 l) ••
I da
' ' l da Llhr;\ ULJ do
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serviço, cm duas ou mais partes, será escolhida a modalidade de licitação que regeria sua totalidade."
Art. 2o As expressões "o valor do maior salário mínimo mensal" constantes dos parágrafos 5o e 6o do urt. 127 do Decreto-lei
no 200, de 25 de fevereiro de 1967, r.cam substituídas, nos referidos
preceitos, pelas seguintes 11 0 maior valor de referência vigentr! no
Pais".
Art. 3o Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 6:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara no 113, de 1978 (no 3.3!9(77, na Casa de origem).
que introduz alteração na Lei no 9!, de 28 de agosto de
1935, que "determina regras pelas quais são as sociedades
declaradas de utilidade pública", tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob no 51, de 1979. da
Comissão:
- de Finanças
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se
acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
~o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No JJJ, DE 1978
(no 3.319-8(77, na Cas• de origem)
Introduz alleraçio na Lei no 91, de 28 de agosto de 1935,
que "determina regras pelas quais siio as sociedades declaradas de utilidade pública."
O Congresso Nacional decreta:
Art. Io A alínea c do art. i o da Lei no 91, de 28 de agosto de
1935, passa a vigorar com a seguinte redaçilo:
"Art. 10 .......................... , ............... .
a) .................................................... .

Abril de 19711

~o seguinte o projtto aprovado

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 116, DE 1978
(No 1.899-C/76, na Casa de origem)
Dá nova redaçilo ao par&igrafo único do nrt. 12 du J.ri
no 3,807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica dn Previdência Social),
O Congresso Nacional decreta:
t\rt. I' O parágrafo único do art. 12 da Lei no 3.807, de 26 de
agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social), alterado pela
Lei n° 5.890, de 8 de junho de 1973, passa a vigorar com a seguinte
redução:
"Art. 12. .. .................. , ............... .

.............. ' .................... ' ...........

"

..

Parágrafo único. Mediante declaração escrita do
segurado, os dependentes indicados no item III do art. I!
poderão concorrer com a esposa, a companhcira ou marido
inválido, qu com a pessoa designada nu forma do § 4• do
mesmo urtigo, salvo se existirem filhos com direito à prestação, caso cm que caberá àqueles dependentes, desde que
vivam na dependência econômica do segurado e não seJam
liliados a outro sisté:ma previdenciário, apenas assistência
módica."
t\rt. 2° A fonte de custeio do encargo de que trata esta lei será
a prevista no art. 46 da Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960.
Art. Jo Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicaç~o.
Art. 40 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 8:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei da Câmara no 142, de 1978 (no 5.726(78, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que cria cargos em comissão e fixa valores de vencimentos do Grupo Direçào e Assessoramento Superiores do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da
9• Região, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob nos 55 e 56, de
1979, das Comissões:
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças,

b) "" '" " " ' ' ". "'" .. "" .. "" '"" .. " ' ' ' .... ' ' '

Em discussão o projeto, em primeiro turno, (Pausa.)
Nilo havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Nos termos do inciso 11 do art. 322 do Regimento Interno, a
matéria depende, pura sua aprovação, do voto favorável da maioria
absoluta da composição da Casa,
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 7:
Dever-se-ia, portanto, passar-se à votação da matéria, pelo proDiscussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câ- cesso nominal. Estando, eniretanto, as Lideranças de acordo, a Premara no 116, de 1978 (no 1.899(76, na Casa de origem}, sidência submeterá o projeto à votação pelo processo simbólico.
Em votação. Os Srs, Senadores que o aprovam queiram
que dá nova redução ao parágrafo único do urt. 12 da Lei
no 3,807, de 26 de agosto de !960 (Lei Orgânica da Pre- permanecer sentado!, (Pausa.)
Aprovado,
vidência Social), tendo
·
Nos
termos do art. 108, § 3o, da Constituição, u matéria voltarú
PARECERES, sob n•s 52, 53 c 54, de 1979, das
oportunamente à Ordem do Dia, pura o segundo turno regimental.
Comissões:
~o seg11i11te o projeto aprovado
-de Constitu!çiio e Justiço, pela constitucionalidade e
j uridicidade;
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 142, DE 1978
-de Leglsluçuo Soclul, favorável; e
(No 5.726-B/78, nu Cusu de Ori~em)
-de Finanças, favorável.
De i11iciati••a do Se11110r Pmidente da Rt'plih/ica
Em discussão. (Pausa.)
Criu curgos em comissilo e fixu nllorcs de vencimentos
Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer uso da palavra, dedo Grupo·Direcuo e Assessoramento Superiores do Quudro
claro-a encerrada.
Permanente da Secretario do Tribunal Rc~lonnl do Truhalhu
Em votaç~o.
da 9• Re~lilo, e d1i outrus providências.
Os Srs, Senadores que aprovum o projeto queiram pcrmancc!.!r
sentados. (Pausa,)
O Congresso Nadonnl dccn:tn:
Art. I~' Ficam criados, no Quadro Permanente da Sc~.:rctaria
/\provado.
' ..
· do ..
d" 'I• ..
c) que os cargos de sua diretoriu, conselhos r.scais, delibera ti·
vos ou consultivos não são remunerados."
Art. 2° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.
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comissão do Grupo DAS-TRT-9• 100, constantes do Anexo a esta
lei.
Parágrafo único. A escala de retribuição dos cargos cm comissão de que trata este artigo será u mesma do Decreto-lei n• 1.604, de
22 de fevereiro de 1978, observado o teta de retribuição estabelecido
no art. 2• do Decreto-lei n• 1.529, de 17 de março de \977.
Art. 2• Os cargos de Assessor de Juiz, código TRT-9• DAS102.2, silo privativos de Bacharéis cm Direito c serão providos
mediante livre indicação dos magistrados junto aos quais forem
servir.
Art. 3• O exercício dos cargos cm comissão do Grupo de que
trata esta lei é incompatível com a percepção de gratificação por serviços extraordinários c de Representação de Gabinete.
Art. 4• As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão
atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do Trabalho da 9• Região, bem como por outros a esse fim
destinados, na forma da legislação pertinente.
Arl. 5• Esw lei entrará cm vigor na data de sua publicação.

ANEXO
(Lei n9
N~

I

5

de

de

de JQJH)

Cargos

Dirctor da Secretaria Administrativa ........... .
Di relo r da Secretaria Judiciária ... , ...... , ..... .
Sc:crc:tflrio da Corregc:doriu ........ ·........ .
Dirc:tor de Serviço ............................ .

TRT·9' DAS·Illi.J
TRT-9•DAS-IIIIJ
TRT-9• DAS-101.~
TRT.lJ• DAS·Itll.~

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Esgotada a matéria da
Ordem do Dia.
Há, ainda, oradores inscritos. Concedo a palavra ao Sr. Senador
Paulo Brossard.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. Para uma breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Para uma brevíssima comunicação, Sr. Presidente.
Em sessão realizada na semana anterior, tive ocasião de discutir,
nesta Tribuma, um decreto publicado no dia anterior c divulgado naquele dia, \9 de abril, que revogava o Decreto n' 54.062 de 1964 c o
Decreto n• 82.028, de \978,
Na discussão que se seguiu, sustentou o nobre Senador Jarbas
Passarinho que csse Dccreto dc 18 dc abril devia-se ~•penas a novas
disposiçõcs lcguis, de modo que scriól uma mera conseqUência do vi·
gente Est:.1tuto dos Militarcs. Tcriu sua razão de ser no disposto nos
arts. 15 c 32 da Lei n'' 5.774. E dizia S. Ex• que, se tal ni1o fosse exalO, que cu retornasse i1 Tribuna paru censurú-lo, ou pant censurar a
sua intcrprctuçilo: se mzi10 ussistissc .:1 S. Ex', cu estava exoncntdo
de retornar i1 Tribuna. Dc modo 'que bastaria o meu sil~ncio p01ru que
essa interpretação viesse u ser accitól.
Ocorre. Sr. Presidente, que, do segundo exame que liz da matéria, me convenci ou se fortaleceu a minhu convicção de que cu nito
esl:.tva sem ruzào. E que, bcm ao contrúrio, cm equivoco incidira o
eminente Líder do Governo. Ocorre que ni1o tenho condições de discutir <~gora esta matéria. Tenho que me ~Jusentar do Plenúrio,
privundo-me de ouvir o nobre Senudor Roberto Saturnino, que vai
ocupar u Tribum1. Mus nüo queria quc o meu sil~ncio fosse inlcrprcwdo como dcveriu ser interpretado, dc que cu anuíra na intcrprc·
taçi10 dada por S. Ex•. o nobre Senador Jarbas Passarinho.
Entllo, era upcnas esse registro que queria fazer, pura que o meu
silêncio nU o fosse interpretado como anuência tt cxcgesc dada pelo
nobre Scnador Jarhas Passarinho.
O Sr .•Jurhus Pussurinho (ARENA -I' A)- Permite V, h•um
aparte'!
O SI!. PAU LO BROSSAI!Il (M Dll- RS)- Cumtudun pra·

ter.
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O Sr .•Jarhas l)assarinho (ARENA- Pt\J- Neste caso, cntüo,
a di~cussito da matéria !icaria adiada para ;t primeint oportunidade.

O SR. PAULO BROSSARil (MDB- RS)- Para a ocasião
oportuna, que talvez não seja breve, porque talvez cu tenhu de
uusentar-me, otpenus por isso.
O Sr. Jarbus Passarinho (ARENA- PA)- Debater isso com
V. Ex• me entristece. Mas cu aguurdo quando for conveniente.

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Muito agnidccido a V. Ex•, Sr. Presidente, c ao nobre Senador. {Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Roberto Saturnino.
O SR. ROBERTO SATURNJNO (MDB- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Foi a Nação brasileira, na semana passada, precisamente na
quarta-feira passada, mais uma vez atingida pelo vício autoritário
do Governo. Atõnitas e ungústiadas, todas as pessoas responsáveis
do País esperaram, durante 15 ou 20 dias, que um novo ruio b!lixasse
do Olimpo; e nesse mesmo tempo, novamente meia dúzia de pessoas, se tanto, produziam isoladamente, em circuito fechado, um
novo "pacote", anunciado como terrível, destinado a arrasar com a
innação brasileira. Milhões de brasileiros, dezenas de milhões,
alcançados e afctados di reta c profundamente pelas medidas, nada
podiam saber, nem muito menos opinar, a respeito do qw.: se
elaborava; e se elaborava algo de terrível nos gabinetes tecnocráticos.
Antes dc discutir c pesar o acerto ou desacerto das medidas umu
ufirmução preliminar se pode fazer: um insanável, um irreparável
efeito negativo resl.lltou de tudo isso. Ninguém rcccbeu bem ess~.:
novo "pucote" viciado, marcado pelo vício do autoritarismo, da
tecnocraciu no seu pior sentido. E milhàcs de brasileiros, atingidos
sentiram-se, antes de tudo, desrespeitados. Ninguém foi consultado,
ninguém foi considerado. O Governo, que jurou democracia, repetiu
o comportamcnto autoritário de sempre. Fez baixur aindu mais o
nível geral de confiança nos seus reais propósitos. E essa confiança
já era baixa. Já era baixa pelo reconhecimento da marca de continuismo que car01ctcriza o novo Ministério, composto pelus mesma~
pcssoas que, por scus erros anteriores, foram responsáveis pela situaçito crítica a que a economia nacional foi conduzida.
E a explosão do índice innacionário de março, o mês da posse,
sem nenhuma causa física ou monetária que a explicasse, foi um
espasmo essencialmente demonstrador da falta de confiança, uma
espécie de "salve-se quem puder", cm que cada um procurou elevar,
momentuneamentc, o seu rendimento para cnfrentar os esperados
ubalos vindouros. Acho desnecessário rcssultar o quanto hú de mau
nisto tudo, o quanto esse comportamento, cssa imugcm, esse
conceito do Governo dificultará a solução dos nossos problemas:
problemas económicos c problemas políticos.
Visto isto, Sr. Senadores, vamos ao "pacote" propriamente
dito, ao "pacote" do diu 18, quarta-feira passada.
Dominado pela visão eminentemente monetarista, o "pacote" é
fruco - é a mesma visão, é a mesma fraqueza do ''pacote" póseleitoral do fim do ano passado, que veio para destruir a inOação c
nenhum resultado produziu.
Dentro dcsta visão, que nUa é a nossa, mas dentro dcss~1 visão,
como diz com clarczu e desassombro o Professor Octávio Gouvêa de
Bulhões, só há um remédio para u innução: é a recessão, mas, como
graças n Deus o Governo não tem nem a clurcza c ncm o
desassombro do Professor Octúvio Gouvi:a de Bu\hões. na dança da
hcsituçào, o "pacote'' saiu fraco. Reduz um pouco u demanda pelos
bens durúvcis de consumo, pela limituçfto do sobrcprcço de 30% nas
vend:.1s a crédito, mas deixa aberta u vúlvula, a grande vúlvula do crê·
dito dircto junto :às financeiras sem restrições quanto fls tax:ts de
juros cobrados, as quais, como se sabe, sr1o absurdamente altas, ~i'to
incrivelmente ultas, ultni['IUSSi.l!ldo scmrre o ní\'cl de lll01;í, ao :lnll c
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Pretende o "pacote" reduzir um pouco a especulaçüo
desenfreada com os certificados de depósito bancúrio, cri:1ndo ;li·
gumas limiwções ii emissão desses ccdebês, esperando que a
poupança interna se oriente mais para us letras do Tesouro, facilitan·
do a colocação desses papéis a taxas de juros mais baixas. Mas, ao
criar esse obstáculo ll captuçiio de recursos pelos bancos. juntamente
com outro obstáculo, resultante do bloqueio dos financiamentos
externos, está determinando umu contraçiio significativa na oferta
de crédito bancário diante de uma procura que, como não haverú
recessão aguda, não cairú na mesma proporção, propiciando aos
bancos condições para devar os juros, ao invés de baixá-los.
E, aqui, abro um parênteses, pura registrar que as inl'ormaçõcs
que temos, as informações mais recentes, já dão conta de que, nf1o
obstante as tuxus de captação terem baixado um pouco nos últimos
dias depois da emissão do "pacote", as taxas de <lplicaçfw, as taxas
sob as quais têm sido firmadas as operações de empréstimo,
continuam tão elevadas quanto antes do "pacote",
Mais, Srs. Senadores, são acordos de cavalheiros, que valem
por 30 ou por 60 dias, mas que, inevitavelmente, desmoronam ao
fim desses curtos prazos, caso as causas cfetivas da inflaçfto não
sejam atacadas.
E essas causas não foram tocadas. As taxas de juros nf10 foram
tabeladas, ;1 correçào monetária não foi limitada, a especulação no
open praticamente nada sofreu, o consumismo dos ricos não foi
afetado, a produção de alimentos até agora só recebeu o adubo
salivar do Ministro Delfim, nas suas falações, e a intermediação
continua com a sua estrutura oligopolística intacta. O encarecimento artificial das importações prossegue, com a vigência dos depósitos compulsórios e com o sobrcpreço da gasolina, o desperdicio
governamental pontifica com a teimosia de não se rever o
megalômano Programa Nuclear, de manter uma enorme c cara
máquina de espionagem interna, falando-se, agora, em produzir tan·
ques de guerra.
Enlim, Sr. Presidente, a recessão aguda, graças a Deus, nrw virá
já, mas a inflaçüo, infelizmente, continuará.
A recessão uguda, o desastre maior ainda não virú com o último
"pacote", mas a recessão crônica, cssajú está aí presente, resultado
de "pacotes" anteriores, de erros que se foram acumulando do descsrcro de manter, a qualquer custo, o modelo de desenvolvimento consugrador dos privilégios.
A taxa de formação de capital fixo decaiu signilicativamente nos
últimos três anos, passando de 24.2/, no triênio 73%75, para 22.6%
no trênio 76/78, nível este claramente insuficiente para uma economia que pretende vencer a barreira do subdesenvolvimento.
A queda dos investimentos refletiu-se na produçlto c, no Ultimo
biCnio, a tuxa do crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro
situou-se jú na média de 5,5%, o que, no meu parecer caracteriza jú
um quadro de pré-rcccsstw.
Num Pu is que tem os fatores de dinamismos cconômico doBrasil, cm que o ingresso de mf10~dc-obra nova no mercado se faz a unu1
taxa clcv;!da, algo como 3% ao ano, cm que todo ano hú u inc•Jrporaçfw de novas úrcus agricultftvds, a uma taxa próxima de 2r;;, ao
ano, assim como de recursos naturais rccém-dcscobcrlos: num País
que tem cupacidadc de gerar grandes excedentes c manter uma taxa
de formaçfío de capital alta, mesmo sustcntHndo uma clnssc privilc·
~dada detentor~~ de maior parte da renda, com padrões de consumo
c4uivalcntcs aos das economias mais ricas do Mundo: um Pais com
essas características, crescimentos do PIB, do produto bruto, inferiores a 6% ao ano, caracterizam, a meu ver, rccessi"to.
E ~ o que estú ocorrendo na cconomiu brasileira nos llltimo~
Uois anos, acompanhando um decr~scimo dos investimentos c uma
elevaçfw da cap;1cidade ociosa da nossa indústria que, no geral,júultrapassou o nível dos 20% e, no particular, de ;dguns setores imrwr·
tall\CS lia indllstrias de bens Uc cariwl, estú a atingir 50%.
Considen:-se que todo esse quadro coincide com uma forte ele·
1' c:'u1 Ue febre ·
da
d:1 si·

:\hrll de (IJ7•J

nwçfw. Se acrcsccnt~mnos o dado da conjuntura internacion~ll com
inUicadlHt.:s d:1 ~.:LOJHHnia americana atingintln o ronto mab bai.w
tios llltimos 12 lllCSI.:S c os raísc:s da Eurora Ocidental prevendo UllHI
rc:traçfto da atividadc econômica nos rróximos anos, tert.:mos, entf1o,
a dimensfw linal da gravidadc dos nossos problemas.
E ainda sc r~da em dcsaqucccr a nossa cconomia. Eufemismo
relo qual sc busca o impossível: uma rccessf10 que nf1o seja hcm uma
reccssüo. Eis o dilema das nossas autoridade~. dilema da visf1o estreita, dilema da pcqucnct. mmH:taristu. dilema da manutcnçfw dos privilégios fundamentais.
o~

O Sr. Frnnco Mnntorn (MDB- SI')- Permite V. Ex• um
apartc'!
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Ouço, com
muito intt.:rcssc, o ap~1rtc do St.:nadur Franco Montoro.
O Sr. Franco Montoro (M DB- SP)- Eu acrescentaria its conque V. 5x• vem f;1zcndo com lant;J oportunidude, cxatidfiO c fundumcntaçi"1o, um nspecto que é oportuno mencionar neste
nwmcnto, c jú foi, dc certa forma, indicado na abertura do seu hrilhantc discurso. Qual a causa dessa série de erros tão alarmantes, r~.:
duçiio do ritmo de produção, aumento da innação, benefício da pequena elite que jú é privilegiada c situaçfto de quase desespero da
imensa nwssa da população brusileiru'? O diagnóstico, de certa formu, V, Ex• enunciou no início, mas gostaria de aqui destacar para o
dcbate do Plcnúrio. A causa parece ser, evidentemente, o sistema
concentrador, uutoritário, ditatorial mesmo, que orienta a nossa cconomia. Certo grupo se apossou do poder e está levando o Brasil a isso. A resposta é uma: chama-se democracia, abertura dcmocrútica,
anunciada c nfw cumprida, cada vez mais adiada. O argumento económico nos leva a uma indispensável conclusão de ordem politica.
Só hú unw forma de faler com que o nosso desenvolvimento seja autenticamente brusileiro c cm benefício do nosso povo: é a abertura
dcmocrútica.
sider~tçlJes

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Senador
Franco Mo moro, é diricil até acreditar que V. Ex• nfto leu o meu discurso, tal a coincidência de pontos de vista c o rt.:levo com que V, Ex•
aponta a c~ausa principal, que é cfetivamentc este. Ao linal do meu
discurso, ~.:xatmncnte para colocur as coisas de acordo com as suas
prioridades, iria, c vou, ressaltar esse fato. Até vou-me permitir ler a
última frasc do mcu discurso, antecipando ...
O Sr. Franco Montoro (M DB - SP) - Peço desculpas a
V. Ex•, mas esta coincidência vem apenas reforçar a fundamentuçüo
e a exatidão. Desconhecendo, como desconhecia, o discurso do
V. Ex•, pude antecipar, de certa forma, uma conclusão que certa·
mente V. Ex• tirará com mais brilhantismo.

ter

O SR, ROBERTO SATURNINO (M DB- RJJ- Pois vou di·
final, ClllllO última frusc:

Ull

"Se qucrcrn uma pal:1vra mú~ic:1, um p:u;~..ltc múgicu,
umu receita múgica, nós a temos: chamu-se democraciu."
Este é, realmente, o pcnsamcnto de toda a populaçl1o hm~ileira.
Nflo hú, hoje, neste Puis, um hrasileiro que rcalmentt.: seja responslt·
vcl que esteja d~.:sintercss;1do pessoalmente, Lllle nl1o tenha vincui:H,'lJes de intercsscs prnfundtJS a defender ncstt! grande dehatc, c que
nlHl vt.:ja, que nf1o scja c:~pat. de distinguir a grande falha, a gr:mdc
falta, que estú a t.:orHJuzir a c~.:onomia do Pu is, a sm:icdadc brasileira,
a toda t.:ssa s~ric d~~ infortl111im c a toda es~a série de problemas pnr
que estamos atravcssanUo.
L ~.:xatarncntc um vicio autoritftrio, a que me rcl'cri 110 inicin deste..: pronunciamento, tJIIl! V. l:x• ressaltou no seu apartt.:,l! que I'L'~..,;il·
to na wnclusüo,
i: 11111 vicin autoritúrio, l: um dcsr~.:speitn ilnriniih1 púhlil!a, ~a
!lo•<;r
t.:lll
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dt: vista de todos os selares da vida económica c da vida políticu Jo
País.

O Sr. Murilo Boduró (ARENA- MG)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Commuitu
prazer.
O Sr. Murilo Bodoró (ARENA- MG)- V. Ex• é um respeita·
dll te\:nó\ogo, economista abali1ado c acatudo.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Agradeço a
referência de V. Ex•
O Sr. Murilo Dodoró (ARENA- MG)- É justa. Mas, ao per·
lilhar a formulaçioo estrepitosa c bombástica do Senador Franco
Montoro, ...
O Sr. Fronco :\lontoro (MDB- SP)- Objctiva.
O Sr. Murilo Bodor<Í (ARENA- MG)- ... de que a simples
palavra democracia seria capaz de resolver todas as nossas dificuldades c\:onômicas ...
O Sr. Franco Montoro (M DB- SP)- Palavra, não, realidade,
porque a palavra o Governo a usa.
O Sr. Murilo Bodoró (ARENA- MG)- A diferença não tem
nenhuma importúnciu. Palavra ou realidade ...
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Tom muita
importância. V, Ex• h:i de convir que tem uma enorme import:incia.
O Sr. Murilo Badaró (ARENA- MG)- Claro que tem im·
portúncia, nn medida cm que a estamos vivendo. Estamos vivendo a
rcalidado. Senador Roberto Saturnino, aponas gostaria de deixar à
parte a intervenção do Senador Franco Montoro, para pedir a
V. Ex• que, como economista, me fizesse um diagnóstico precise
das causas fundamentais da inflação brasileira e as corrcções que
julga indispensáveis no momento, até porque, há algum tempo. o
Partido de V. Ex• condenava a euforia do crescimento do Produto
Nacional Bruto do Brasil, que atingira a ordem de 14%, Hoje,
V. Ex• vem admitir que a taxa de 6% de crescimento desse mesmo
produto, nu sua concepção econômica, é considerada como pré·
recessão,
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ)- Creio que
V. Ex• estú a se equivocar ao atribuir ao nosso Partido a condenação
de uma taxa alta de crescimento por si mesma. Condenações houve
certamente, mas da forma pela qual esse crescimento se processou,
cm beneficio de uns poucos, mas não propriamente condenação das
altas taxas de crescimento. Eponto sobre o qual- acredito- todos
concordamos, hú um consenso: quero, meu Partido quer, V. Ex•
quer c todos os brasileiros quert:m a maior taxa possível, mas a maior
taxa possível compatível com um processo de justiça social, ou seja,
compatível com uma divisão dos frutos desse progresso, dos frutos
desse cresci num to. divisão essa que satisfaça c convenha a todos brasileiros, c nfto a uma minoria que atualmcnte dela vem-se aproveitando. Neste ponto é que reside a nossa discrepúncia, c nr1o propriamcnte na condenação de taxas ultas.
O Sr. Murilo Dudor<Í (ARENA- MG) -I! neste momento que
preciso do socorro do economista: como compatibilizar dcsenvolvimcntismo com inflação, euforia dcscnvolvimentista sem inllução'~
Preciso. agora, da lição do economista.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Vou tentar
dizer :tlguma coisa, st:m a prt:tcnsào de dar lição ao nobre Senador.
No decorrer do meu discurso ...
O Sr. Murilo Bodur<í (ARENA- MG)- V, Ex• tem qualili·
cuçõcs dt: sobra para propic.:iar ao Senado uma brilhante aulu de Eco-
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O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Não, nobre
Senador. Ê otpcnas uma contribuição da minha experiência, da minha vivência pronssional, sem nenhuma pretensão de falar de cútcdra.
O Sr. Murilo Bodoró (ARENA- MG)- Gostaria de me cscla·
reccr, Senador Saturnino, a respeito da posição de V, Ex•, que, segundo leio, é muito partidúrio da intervenção mais ampla do Estado
no domínio du economia, c o Senador Montai-o acusou o modelo de
concentrador. Também me parece uma incompatibilidade doutrinúria com o pensamento d,: V, Ex•
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Também
nf10 vejo nenhuma incompatibilidade, embora também esta minha
pPsiçtw de; defesa de.: certa intervenção seja freqUentemente muito
distorcida. Esse é outro problema. que abordarei ...
O Sr. Murilo Bodor<í (ARENA- MG)- Ficaria muito feliz se
V. Ex• pudt.:sse esclarcc~.:r o seu Colega.

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Ao.correr
dll meu discurso, procurarei dar alguma contribuição, não sei se satisfatória, para a expectativa de V. Ex• Honestamente, com a seriedade cabível no caso, estou procurando fazC-lo.
O Sr, Murilo Badnró (ARENA - MG) - Muito obrigado a
V. Ex•
O Sr. Agcnor 1\Jorio (M DB- RN)- Pormitc V. Ex• um upa r·
te'?
0 SR. ROBERTO SATURNINO (MDB _ RJ) _Com prazer.
O Sr. Agenor Morio (MDB- RN)- Senador Roberto Satur·
nino, me: parece que as linanct:iras nasct.!ram quase que juntas com a
correçào mont:tária. Entendo que as financeiras passaram u tt:r, depois que const:guiram a atenção dos Governos, principalmente dos
Governas rcvolucionúrios, o direito de, paralclamente ao desenvolvi·
menta da economia, procederem da maneira que bem c:ntendessem.
Aguurdava-st: com o .. pacote" que as financeiras fossem as primeiras
u serem não só vigiadas, como que castigadas, pois que têm feito,
realmente, o que bem entendem neste País. No entanto, depois do
••pacote", as financeints, começaram a opc:rar, livremente, à taxa de
60 c 70% ao ano.
E do conhecimento do Governo esse procedimento. Assim. não
entendo por que um "pacote", um "pacote" que se diz sério, deixar
à margem das suas observações as financeiras, que, na realidade, são
o câncer da economia desta Nação. Afirmo mais a V. Ex• enquanto
as financeiras operarem com a liberdade com que o vêm fazendo,
não poderemos, realmente, corrigir a inflação neste País. Con·
gratulo·me com V, Ex•, e, nesta congratulação, adianto que o
"pacote" foi, é e continuará sendo uma verdadeira decepção para
toda a Nação.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Concordo
inteiramente com as observações de v. Ex• Também não entendi,
mas procuro entendê-lo por explicações de notureza politica apenas,
porque, na ótica de combate à inflação, não vejo como se deixar de
limitor, de restringir a ação abusiva das financeiras, que cobram
c:ssus taxas de juros extorsivas.
No entanto, o "pacote", que procurou reprimir, nas vendas a
crédito, a ação da especulação - digamos - das lojus comerciais,
quando estas operam por conta própria, com os recursos próprios,
impondo-lhes aquele limite de 30%, esse mesmo "pacote" deixou
escancarada, de portas abertas, as operações feitas dirt:tamcnte com
as financeiras, que cobram o juro que querem, sem que nenhuma
restrição lhes seja imposta.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, examinemos, um a um, ,,s
principais vetares que compõem o empux.o innuciouúrio c
analisemos us ultcrnutivas de combate que se colocam com mais
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E inegável que a innação bru.sileira tem uma componente de
demandu. Em todas as economias que se expandem com a in·
corporação constunte de mão-de-obru, terras c recursos naturais
antes dest:mpregados, cria-se um acréscimo de demanda com a
necessária expnnsão monetúria correspondente a essa incorporação,
e essa nova parcela de demanda gera uma componente innacionúriu
nu medida em que o acréscimo de oferta correspondente ao produto
desses novos fatores só estará disponível no período produtivo
seguinte, quando nova leva de fatores terá que ser mobilizada com
novo acréscimo de demanda. Trata-se de uma componente inevitável, porque inerente ao próprio processo de espansüo das
economias em fase de desenvolvimento pela incorporação de fatores. Trata-se de uma componente inevitável c saudável, porque
decorrente do dinamismo de economias como a nossa. Travar essa
componente, negando ao processo a expansão monetáriu indispensável à sua consumação i: crime contra o desenvolvimento. E
quanto maior o contingente de mão-de-obra subempregada, pronto
c ávido para ingressar no mercado, quanto maior for a disponibilidade de outros fatores produtivos não utilizados oferecendo
oportunidades de investimentos, maior será o desastre nacional provocado por uma politica de retração. Este é monetarismo na sua essência. Este é o cuminho certo para a derrocada econõmica, para o
connito sociul, para os grandes e intransponí~eis impasses politicas.
O Sr. Murilo Badaró (ARENA- MG)- Permite-me V. Ex•
um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Com muita
satisfação.
O Sr. Murilo Badaró (ARENA - MG) - Ao se referir à
posição monetarista, verificamos, pela própria emissão das medidas
governamentais, que ela, em nenhum momento, perfilha, de forma
ortodoxa, uma doutrina monetarista ou uma doutrinn estruturalista que, alinal, se mostram, ambas, insulicientes e inadequadas para
resolver problemas innacionários, porque existem outras componen·
tcs que, muitas vezes, os técnicos cm Economia teimam em não reconhecer. No caso especifico citado por V. Ex•, uma das preocupações
fundamentuis do Governo foi exatumentc não reduzir o ritmo de
crescimento do Pais, do seu desenvolvimento, ao contrário,
mantendo-o, mas <Stabelecendo algumas prioridades que incidam
menos fortemente na Economia c nas Finanças. Vale dizer, priorida·
dr.:s com um impacto menos innacionário. De certa maneira. inclusi·
vc, atende à Oposição que assestou as suas baterias, durante largo
periodo de sua atuação, aqui e na Câmara dos Deputados, quanto
uós chamados investimentos supí:rnuos ou suntuários a que se entre·
gou o Governo. Mas ao selccionar cssas prioridades, o Governo vai
ao encontro das aspirações de V. Ex•, ou seja, mantém o ritmo razoúvcl c saudável na Economia mas, seccionando naqueles setorcs
que, por suu natureza e fim, se tornam innacionários numa conjuntu·
ra extremamente dirícil.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Senador
Murilo Badaró, lastimo não concordar muito com o seu ponto de
vista. Acho que realmente o Governo, como disse antes, não perfilhou a opinião do Professor Otávio Bulhões, que, afinal de contas,
este é um monetarista confessado, este realmente proclama a recessão como remédio para se cortar, através de tratamento de choque,
o processo innucionúrio. t. claro que derrubando, também, u eco·
nomh1 nacional nessa ação que chamo de.crimc contra o desenvolvi·
menta. Mas o Governo não foi a tanto, não perlilhou inteiramente.
Entretunto, também não atucou a innação pelas suas outras cu usas
de naturczu estrutural, principalmente centradas nos problemas dos
custos linancciros; não cortou u sua componente reulimcntadora c vou-me n:fcrir adiante, no correr do meu discurso, n tudo isso,
~stou apenas ndinntando - de formn tal c com cortes em despesas
governamentais, com rcduçi"10 dus despesas governamentais, princi·
palrnc.:ntc nas empresas estatais. O que o Governo estú conseguindo,
11<1
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são, isto é, inibir u tuxu de crescimento, jogar o Pais no abismo de
uma recessão aguda, mas, ao mesmo tempo, sem conseguir conter a
inflação.
Então, estamos caminhando para um processo que se
convencionou chamar de cstagflução. f: o que está começando a
ocorrer c que também é grave, porque não resolve nem um problema
nem outro. Não resolve nem o problema do crescimento económico
nem o problema da innação. Fica num meio termo, numa hesitação,
numa indelinição nesta área cinzenta, que causa este processo típico
chamado estagflação.
Esta i: a visão que tenho da política do Governo, que é um
pouco diferente da de V. Ex•
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- Se não pcrtuho o discurso de V. Ex•, pediria licença pura uma outra intervenção.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Pois não.
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- O Governo foi,- c
aí vou dar um ponto de vista pessoal -no meu modo de entender,
extremamente cauteloso. Talvez ele pudesse avançar mais em algumas medidas que, de certa maneira, poderiam reduzir o ritmo de
crescimento do País. Mas não sei onde está o desacordo de V. Ex•
com as medidas, uma vez que elas tiveram como objetivo fundamental manter uma saudável taxa de crescimento, capaz de
absorver aqueles contingentes de mão-de-obra tão apreciáveis c tão
volumosos a que V. E>:• se referiu no início de seu discurso. E mais,
manter programas de investimento de que, fundamentalmente,
depende o futuro do País, como, por exemplo, a indústria siderúrgicu, o próprio progruma nuclear, a construção de ferrovias, os
corredores de exportação, que são todos investimentos fundamentais, investimentos dos quais o Pais não se pode privar nesta
conjuntura. De maneira, Senador Roberto Saturnino, que continuo,
ainda, perplexo, porque estou diante de um grande economista c
ainda não consegui sanar a minha dúvida. V. Ex• talvez politicamente não concorde com o Governo, mas do ponto de vista da
chamada doutrina econômica, o Governo seguiu, pelo menos, as
receitas clássicas de combate à inflação, dosando-as com a cautela
necessária para não impedir que o País prosseguisse num ritmo de
desenvolvimento adequado às necessidades da sua hora presente c
do seu futuro.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Se V. Ex•
chama de soluções clássicas as soluções monetaristas, eu estaria de
acordo com V. Ex• Ele adotou as soluções clássicas chamadas
monetaristas com uma tal cautela que prejudicou a taxa de investimento e de crescimento e não curou a inflação. Ficou naquele meio
caminho que não atingiu nem a um alvo nem a outro alvo. Estu a
visão que tenho e lamento não ter sido capuz de me fazer compreender por V. Ex•
O Sr. Murllo Badaró (ARENA - MG) - Estou urr. pouco
constrangido porque sinto que estou perturbando o discurso de V.
Ex•
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB maneira alguma.

RJ) - Não, de

O Sr, Murllo Badur~i (ARENA- MG)- Mus veju, por exemplo, uma dus receitas clássicas pura se combater u inOaçào, pelo menos os compêndios assim mostram, é a elevur;ào da tuxa de juros
pan1 reduzir a demanda de dinheiro no sistema linuncciro do Pais.
O SR. ROBERTO SATliRNINO (MDB - RJ) - E que
parece ser o ponto de vistu do Ministro Múrio Henrique Simonsen.
Pelo menos cm decluruçõcs vúrias ll imprensa S. Ex• tem dito isto.
O Sr. Murllo Budur~i (ARENA- MG)- Pois hcm, essa
das regras clússicas.

é'""''

O SR. ROIIERTO SATURNINO (M DB -· RJi- Com a qual
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O Sr. Murilo Bodaró (ARENA- MG)- t monetarista.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- to que
disse antes. Se V. Ex• considera solução clássica a solução
monetarista, estou de acordo, af é um ponto.
O Sr. Murilo Badaró (ARENA- MG)- Não é isso. Qualquer
compêndio de Economia alinha as regras clássicas tanto das
correntes monetaristas quanto as estruturalistas combaterem a innaçào. Estas silo comuns às duas.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- V. Ex• vai·
me perdoar, mas aí eu discordo de V. Ex•
Muito ao contrário, dentro da nossa visão, que não é monetarista, o que nós pretendemos são medidas que reduzam a taxa de juros
e não que elevem. Ao contrário, ai nós estamos 180 graus em diver·
gência.
O Sr. Murilo Badaró (ARENA - MG) - Nobre Senador
Roberto Saturnino, o problema fundamental ê que toda ortodoxia
económica, no trato de problemas que são dosados fortemente com
ingredientes psicossociais, leva a essas contradições. Em verdade,
nenhuma das duas correntes por si só resolvem nenhum problema,
uma vez que os componentes de natureza política são muito mais importantes e muito mais preeminentes num tema como este.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Concordo
com V. Ex• que os ingredientes de natureza política são importantes
e diria que o mais importante de todos, talvez, chama-se confiança
no Governo por parte da Nação mas parece-me que é algo que está
faltando muito.
O Sr. Murilo Badaró (ARENA- MG)- Ao contrário.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- A demonstração da explosão do índice inflacionário, no mês da posse do novo
Governo, parece-me um sintoma tão claro que dificilmente poderia
ser discutido.
O Sr. Murilo Badaró (ARENA - MG)- Mas, veja V. Ex•
que a simples decisão de atuar firme e decididamente no combate à
inflação já provocou uma indução no processo de retração inflacionária. Como economista, V. Ex• há de reconhecer que isso é
verdadeiro.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Nobre Senador, passada uma semana, ainda não reconheço. V. Ex• poderá dizer: uma semana é pouco, mas ainda não reconheço nenhum resultado, embora, possa invocar a mesma atitude em relação ao pacote
de novembro do ano passado. Não se pode esquecer que, passadas
as eleições de 15 de novembro, o governo editou, também, um pacote que seria arrasador sobre a inflação brasileira. Foi no dia 20 ou
vinte e poucos de novembro; uma vez aliviado o problema eleitoral.
o Governo se dispôs a enfrentar, com rigor, o problema da inflação c
baixou um pacote. O resultado, Sr. Senador, foi nenhum, foi zero; o
pro!;esso innacionário continuou crescendo, isto t:, o pacote de novembro em nada resultou. Agora, na minha opinião, também, cm
nada resulturá, senão no ugrovnmcnto desse processo cinzento qui!
se chama estado de estagflação que não resolve nem um problema
nem outro, dada à hesitação, dada à incapacidade do Governo de
optar por uma solução ou por outra.
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- Nobre Senador Roberto Saturnino, com o meu peciido de desculpas novamente. A dedsiio de novembro foi, talvez, das mais importantes, mas nem por isso
menos demorada nos seus efeitos. O corte dos dispê-ndios públicos,
os cortes nos gastos supernúos, o n:rnanejamento de prioridudes gllvernamentais, V, Ex• hú de concordar, s1io tamb~m providCm:ias
absolutamente clássicas do ponto de vista de comhatc à inllaçilo.
Apenas que a sua maturuçào é m:lis ll·nta. Elas têm um d'cito menos
rúpido do que,
nas ·
· - U\1 Governo. Mas,
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foram medidas importantíssimas, cujo efeito virá possivelmente a
partir do segundo semestre, segundo se depreende das análises. dos
números do Governo.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Senador
Murilo Badaró, acho que o nosso País, a Nação está a exigir alguma
coisa que traga algum efeito não talai, ma; pelo menos parcial, num
prazo razoável. Passados cinco meses, se há um efeito, ao invés de rc·
duzir a febre innacionária, e levou-a, então, meu Deus, vamos esperar mais? E se não vier? E se esse caminho for errado, como acho que
é? Cortar despesas indiscriminadamente, de empresas estatais e
empresas públicas em geral, acho que é um caminho errado; acho
que reduz a taxa de crescimento e não elimina a innaçào. Mas, se
V. Ex• acha que devemos esperar, eu acho que não. Acho que não
devemos esperar, porque a Nação já está inquieta, angustiada com
esse processo, o qual o Governo se mostra incapaz de "estancar e que
está nos levando a caminhos extremamente perigosos.
O Sr. Murllo Badaró (ARENA - MG) -Ao me pri~ar do
prazer de continuar aparteando V. Ex•, porque me sinto ja incómodo no seu discurso, mas de alguma maneira o Governo conseguiu já
um grande objetivo que é trazer à tribuna um homem do seu talento
para fornecer-lhe subsidias para as medidas que, certamente, o tempo vai exigir, no combate à inflação. O debate ê saudável, a Nação
inteira dele está participando; o Presidente do Partido já anuncia
que vai fazer uma mobilização nacional, atê porque não se combate
a inflação sem um grande sentido pedagógico, uma vez que o Brasil,
atavicamente, convive com a innaçào desde os albores da sua independência. Então, o Governo já obteve um grande êxito, que é trazer
o MDB para manifestar o sua adesão ao propósito inflexível do Governo da República de enfrentar esse mal com todas as forças de que
dispõe. Muito grato a V. Ex• pela paciência com que me ouviu.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Fico
satisfeito, até desvanecido com as referências de V. Ex• E o que nós
esperamos é trazer para o nosso lado a adesão do GoYerno em ter·
mos de orientação da politica económica. Reconheço que não é
fácil, pois estamos aqui nesta luta há bastante tempo, há vários anos.
mas, quem sabe, de um momento para o outro, poderemos chegar.
talvez, a um consenso.
Sr. Presidente e Srs. Senadorc::s, continuo o meu discurso: dizia
que combater o monetarismo, a política da cura pela resst:çào, deYc
ser. a meu juizo, a maior prioridade dos dias de hoje. E quanto mais
se observa a tendência das decisões hesitantes do Governo, mais se
materializa o perigo e mais alta e aguda deve ser essa prioridade. É
possível, entretanto, reduzir a força deste inevitável componente de
demanda, ê perfeitamente possível: basta considerar que, quanto
maior for o percentuul de investimentos correspondentes a empreendimentos ciclópicos, de grande período de maturação, maior serú
este vetar innacionário. Por que? Porque maior serú aquele intc:rregno entre a expansão monetária para incorporar os novos fatores,
c a produção, a oferta, resultante do produto desses fatores.
Assim, Sr. Presidente, c quantos desses projetas faraônicos nào
poderiam ter sido substituídos por outros mais rápidos c de m~ior
sentido cconômico. A Ferrovia do Aço é um exemplo mais notúvt!l,
mas u lista é grande e passa por q uasc todos os se tores básicos da
nossa economia: transportes, energia clétrica, siderurgia e muitos outros. t importante a busca sistcmíttica da solução mais barata, mais
adequada à disponibilidade de recursos e mais rápida na sua conclusUo, porque essu é umu forma de reduzir a pressão innucionúria
ainda que em prejuízo de grandes interesses que procuram os ~ran
des negócios, os grandes futuramentos.
O Sr. Franco Montoro (M DB- SP)- V. Ex• me permite um
aparte'?
~~·

O SR. IWDERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Ouço com
V. E~•
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O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Além dos exemplos que
V. Ex• acaba de mencionar há um cm que é particularmente importante que o Governo tome uma decisão politicamente sábia. 1: no tocante ao Programa Nuclear, investimentos que chegam à casa dos 30
a 40 bilhões de dólares. o que se aproxima de nossa divida externa. O
comunicado de um dos mais ilustres técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, apresentado ao ex-Ministro Shigcaki
Ucki na Comissão de Energia Nuclear c não refutado por S. Ex•,
pelo menos da sua aproximaÇão, indica que no ano 2000 a percentagem de energia termo-nuclear, no conjunto da energia brasileira, será
de 2%. Compreende-se um dispêndio dessa ordem? Além disso, há os
aspectos de segurança, de saúde e que significa um investimento, não
faraónico, mas, superfaraõnico. Qual é a posição da comunidade
brasileira em relação à posição do Governo? Estou vendo, hoje, no
Correio Bra:iliense, onde um cientista físico, diz:
BASTA DE INCOMPETtNCIA

O físico brasileiro pede a substituição "de todo mundo"

nà direçào do Programa Nuclear. e enfati:a: não dá mais
para tapar o sol com a peneira.
Exige a purulização do programa, pelo menos para uma reavaliação. Todos os Membros da Comissão Parlamentar de Inquérito,
que lá chegavam, apoiavam a tese da Presidente da Comissão, o no~
so colega Senador Itamar Franco, que usava a palavra desaceleração; pelo menos desacelerar. Proíbem-se usinas hidrelétricas em São
Paulo, e essas usinas são muito mais baratas, mas dá-se urgência à
construção de Angra I, Angra II e Angra lll, a toda velocidade, com
todos riscos e problemas que lá estão. Se o Governo quer garantir a
confiança do povp, tem que sair desse seu dogmatismo. Ele não pode pretender o apoio a uma medida que i: contestada pela comunidade científica.
O Sr. Murilo Badaró (ARENA- MG)- Nesta matéria, nobre
Senador, o dogmatismo é do Senador Franco Montoro, e não do
Governo.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- O meu dogmatismo é
que não se deve ter dogmatismo; é que se deve debater o programa. 1:
o que está fazendo o MDB, que tomou a iniciativa na Comissão c
tem participado ...
O Sr. Murilo Badaró (ARENA- MG)- O Governo, tamb~m.

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- ... eu, apesar de não ser
membro da Comissão, tenho participado com freqUéncia para pro·
curar tomar parte nesse debate. E está ai um tipo bem concreto de investimento, que implica num dispi:ndio de bilhões de dólares, com o
que o Governo fica inOexivel, contra o pensamento de todos. Não é
assim que se combate a inOução.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- O aparte de
V. Ex• foi oportunissimo. E, como de fato eu citei, é inquestionilvel

que a Ferrovia do Aço foi o exemplo mais conspícuo de desperdício
innacionflrio ati: hoje, pelo investimento sem nenhum resultado de
cerca de entre cinqUenta e sessenta bilhões de cruzeiros que lá estão
enterrados sem que nenhum resultado em termos de elevaçilo de produção ou de produtividade tenha compensado esse investimento.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Entre cinqUenta e sessenta bilhões de cruzeiros!
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Bilhões de
cruzeiros. Nào é poucu coisa, não; é realmente algo de extraordinúrio
que está lú colocado nu terra, sem absolutamente nenhum efeito, c
agora com o reconhecimento do Governo de que houve precipituç11o
e de que esse investimento deve continuar 1!1, soterrado, pelo menos
por mais uma décadu. Mas, se a Fc1·rovia do Aço foi o exemplo mais
· de '1''··
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diante o desperdício innacionário gritante Co programu nuclear, por
todas as suas características, quc V. Ex• citou: de um programa caríssimo e desnecessário; porque temos outras fontes de energia, notadamente a energiu hidrúulica, c ninda potenciais a explorar, que são >~b
solutamcnte suficientes para cobrir as nossas necessidades. Agoru,
não serão mais 50 bilhões de cruzeiros, mas 30 ou 40 bilhões de dólures, como V. Ex• diz. Investimento caríssimo e desnecessário. Investimento de alto período de muturaçUo, o que ressalta a caracteristicu
inflacionária, porque é exatamcnte o esforça de investimento, é a colocação de novos fatores de produção gerando demanda, sem que a
oferta saiu do outro lado da linha, a não ser depois de decorrido um
prazo muito grande.
Terceiro ponto. O encarecimento da energ1a produzida. Todos
os depoimentos que foram oúvidos pela CPI mostraram claramente
que terá que haver a elevação das tarifas de energia elétrica, sem o
que o programa de energia elétrica do Brasil naufraga. Então, é o
programa mais inOacionário, sem dúvida nenhuma, de todos os tempos, na história do' Brasil.

O Sr. Franco Montoro (M DB - SP) - E por isso o MDB estú
dando a sua colaboração solicitada. Querem o debate, tenham o debate, mas sobre assuntos que são objetivamente importantes.
O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Permite V. Ex•?
O SR. ROBERTO SATURNINO (M DB- RJ)- Peço ao Senador Mauro Benevidcs para ouvir primeiro o Senador Itamar Franco.
O Sr. ltamur Franco (M DB- MG)- Senador Roberto Saturnino, há pouco, o Senador Murilo Badaró se dizia alegre com apresença de V. Ex• na tribuna, debatendo o aspecto innacionário deste
Pais. Queria com isto dizer que o próprio Governo poderia, atravi:s
da inteligéncia de V. Ex•, tirar algumas conclusões para modificar
aquilo que tem sido ainda uma meta inatingível do Governo, que é o
combate à inOuçào. Mas, recordei-me, agora, quando V. Ex• falou
na Ferrovia do Aço, no meu Estado, prometida para 1000 dias.
V. Ex•. Senador Roberto Saturnino, há de se recordar ...
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- J:: verdade.
O Sr. Itamar Franco (MDB - MG)- ... do fato de quando
V. Ex•, primeira voz, seguida depois da minha, disse assim: "uma

ferrovia que começa sem planejamento, sem plano" e o Governo
contestou a palavra de V. Ex•
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Fico muito
grato por V. Ex• lembrar isso. E absolutamente verdadeiro.
O Sr, Itamar Franco (M DB- MG)- E o que nós assistimos,
nesta tarde, é que essa ferrovia do Aço comeu bilhões e bilhões de
cruzeiros, e está lá como V. Ex• acaba de demonstrar à Casa. Oxalá,
Senador Roberto Saturnino, a presença de V. Ex•, hoje, nu tribuna,
sirva de mais !ul. ao Governo que, neste momento, pretende ser aberto, mas que tem si~o fechado à população c à intcligéncia brasileira.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- E muito
agradecido pelo esclarecedor aparte de V. Ex•, nobre Senador Itamar Franco.
Dou o aparte ao nobre Senador Mauro Bcnevides.
O Sr, Mauro.Benevídes (M DB- CE)- Nobre Senador Roborto Saturnino, na segunda-feira, o Ministro Elizeu Rczende, interpelado por um radialista de Brasil ia, num programa de repercussão nacional, deixava clara a indefinição do Governo em relação à Ferrovia
do Aço.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Lamentavelmente.
Concedo o aparte ao nobre Senador Murilo Buduró, pedindolhe: que scjH breve, porque senão o meu tempo se esgota e nr10 tcrmi·

Abril de )979

DIARIO UO C'ONGR~:SSO l'lriAC'JON,\1. (Scç~oll)

O Sr. Murilo Budur<í (ARENA- MG)- O volume do aparto
oposicionistu é de tul monta, que me senti no dever de tentar
seccioná~lo. Feliz o povo. Senador Roberto Saturnino, que tem um
governo sério, capaz de reconhecer c de se debruçar sobre os próprios erros. O Ministro Elizeu Rczende, cm sua declaração, não disse
da indefinição do Governo com relação 3 Ferrovia do Aço; ao contrúrio. Face ils reprogramações de investimentos, é que se cstú cuidando primeiro do recuperar u linha centro Rio-Belo Horizonte,
para, cm seguida, se entregar ao término da Ferrovia do Aço, cujas
construções de túneis, :~cessas c aterros de pontes não foram investimentos perdidos, como disse V. Ex• A qualquer momento, eles serão plenamente aproveitados, tão logo o Governo encete, de novo, o
trahalho de construção de uma obra que é fundamental para o transporte do Brasil.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Continuo,
Srs. Senadores, dizendo que é importante u busca sistem:iticu da solução mais barata, mais adequada à disponibilidade de recursos e
mais rápida na sua conclusi10, porque: essa é uma forma de reduzir a
prc:ssão innacionária, ainda que cm prejuízo de grandes interesses
que procuram os grandes negócios, os grandes faturamcntos.
Mas, isso não é tudo. Tào ou mais importante é a reoric:nlaçào
dos investimentos, através dt: instrumentos de seletividade, para sctorcs de ciclo produtivo mais curto que, coincidentemente, são também
aqudcs que empregam mais mão-de-obra c que atendem mais de pcrto lis necessidades básicas da população mais carent~:. Quero me referir t1 agricultur!.l, à construção de casas populares, às obras de sanc:amcnto, li fabricação de tecidos, de vestuários, de calçados, de mobiliúrios, etc.,, Isso requer, obviamente, redistribuição da renda interna
para gerar mais demanda para esses produtos. Isso é o que temos
chamado de mudança do modelo econômico. Mas. é também uma
lias formas de combater a innaçrlD.
Mas, Srs. Senadores, não é pi:lo lado da demanda que se encontram as melhores oportunidades de combate à inOaçào brasileira. Há
outros vetares innacionários a exigir um ataque elicaz. que não prcjudicu o desenvolvimento c que promcte um resultado bem mais positivo do que o d:.i açtlO puramente monetarista.
O estrangulamento na produção de alimentos para consumo interno c a exploração oligopolista na intermediação dessas mercadorias tém sido dos fatores mais importantes da exacerbação do nosso
processo innacion:irio. A queda da nossa produção per capila de feijão, de arroz, de milho e de mandioca - repito, a queda da nossa
produção per capi/a de feijão, de arroz, de milho e de mandioca- é
um contundente dado da realidade brasileira dos últimos 1U unos,
que esvazia de seriedade qualquer programa antiinOacionário que
nào incluir medidas imediatas c eficientes para inverter essa tcnd~n
ciu altamente perniciosa. E, entre essas medidas, não pode deixar de
ngurur a intervenção governamental direta na comercialização desses produtos, garantindo preços compensadores ao produtor e reduzindo a força das gigantescas m:iquinas de intermediação instaladas
nos oligopólios que mandam nesse mercado fortemente distorcido.
Hit,também, a componente importada da inOação, sobre a qual
realmente muito pouco se pode fazer. Mas se pode, pelo menos, nuo
a..::n·sccr artilicialmcnte esse valor. Assim, encarecer ainda muis as
tmportaçàes com o depósito compulsôrio e contt:r o consumo dos derivados de petróleo com a elevação artiliciul do seu preço siio politi~as suicidas sob o ponto de vistu do combate à inflação.
Hú ;llguns ~mos se poderia ter adotado a soluçào de limili.tr essas
importações pela via do lh:cnciamcnto prévio, estabelecendo um verdadeiro raciomtmento sclctivo das nossas compras no extl.!rior. t\ in·
l1açf10 c o cndividmncnto externo nf10 teriam chegado ao r10nto cm
que cheg:tr:un.
O Sr. E•·cltisin Viclru (M Dll- SC)- Dú licença par:1 um a parle, nobre Scnudor'.>
O SR. ROIIERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Com muito
pra1.cr.
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O Sr. E•ehisio Vicirtt (MDB- SC)- Exatamenlc nossos últimos tópicos, V. Ex• dá a resposta ao Senador Murilo Buda ró, quan·
do fe1. indagações cm relaçito ao índice do Produto Interno Bruto de
14%. O desejo. o esforço de qualquer povo é no sentido do crescimento da sua produção, do seu Produto Interno Bruto, mas sempre
perseguindo a resposta para toda a sociedade. No caso do Braoil,
houve o crescimento de 14%, dc I 2%, de \I%,. mas se rc:lletiu positivamente cm favor apenas de uma reduzida camada da sociedade brasileira. Se o progresso tivesse ocorrido na agricultura, na indústria de
alimcnwçào c na produção de bens populares para todos os consumidores brasileiros, nós estaríamos a aplaudir esses índices. Meus
parabéns a V. Ex•
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Senador
Evclásio Vieira, mesmo que esses índices fossem um pouco mais
modestos; ...
O Sr. E.clósio Vieira (MDB- SC)- Perfeito.
O SR. ROBERTO SATUR:'>INO (MDB- RJ)- ... qüe. ao
invés de crescer 14%, tivesse crescido lO% mas com esse atendimento,
-como disse V. Ex•- estaríamos aqui, todos, nt:ccssária c obriga·
tnriamentc, a bater palmas para o Governo e a sua política.
O Sr. E•ehísio Vieira (MDB- SC)- Veja V. Ex•: fomos para
I·l%. Perfeito. Para quê? Para produzir 'tulomúvcis sem tcr condições
de ubsorver aqui. c exportar para outros países, subsidiando- qw:m
est:i subsidiando, quem está pagando? Toda a sociedade brasileira
-outro~ produtos sofisticados. E a par disso tivemos 4uc importar
uma tecnologia que cstá pesando tremendamente no item de serviço
do Balanço de Pagamentos. Estamos, inclusive, ncundo sempre mais
nunw dependi:ncia externa cm razão desse modelo económico que
~ontraria. que prejudica o~ interesses brasileiros.
O SR. ROBERTO SATURI\11\0 (MDB- RJ)- O sctor de
produçito agrícola, nobre Senador Evol:isio Vieira. i: altamente esclarecedor da distorção que se verificou neste Pais nos últimos anos.
Como eu estava apontando aqui, em mutt:ria de consumo interno, de
consumo essencial da população brasileira e da população mais ne·
cessitada, o que houve'! Decréscimo da produção per capira de arroz,
de f~ijito, de milho c de mandioca.
Agora, em matt:ria de produtos exportáveis, vamos ver o que
aconteceu com a soja, vamos ver o que! aconteceu com o cacau, vaa
mos ver o que aconteceu com a laranja, para a exportação de suco de
laranja. E só não aconteceu com o café, porque Deus Nosso Senhor
enviou geadas que realmente prejudicaram muito a exportaçào. Do
contrário, o café tambt:m teria crescido. Ou seja: o que é para as outras nações, o que é para o consumo dos outros povos, muito bem,
merece todo o apoio, tem bons preços, compensadores, e estímulos
para a exportação. Agora, o que é para o consumo do pobre brasileiro, meus caros colegas, nobres Senadores, lamentavelmente o que
houve foi o decréscimo na produção prr capila desses produtos essenciais,
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Roberto Suturnino, permite V. Ex• só um minutinho'?
OSR- ROBERTOSA'J'URNINO (MDB- RJ) -Ouço V. Ex•
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Com a minidesvalorizaçrw do cruzeiro a !.':ada IS dhts- já, agora, alcunçumos uma dcsvalorizaçàll d~l ordr.:m de 14%, ou seja, 3,5% ao m~s. c, nt:slu base, Vi.l·
mos tt:r uma desvulorizaçào de 42(Jt)- nào acredito que a inl1açill1 interna seja inferior ü dcsvalorizuçfto du moeda. Ai, pode-se perguntar:
~0111 es:-.a pulitic:1 de minidcsvalorizaçào, se esta, cm gemi,~ scmprc
inl\:rior r1 inl1açi1o interrw, lllldc chcgurú a inl1açf1o Uo P<ti:-.. neste
ano'! St:gundo. a cmissrw do papcl-mocUa, que cst:'1 sendo ft:ila ;1 tor·
ln . : a direito, ncstc Pais ...
O SI!.I!OilEilTO SATURNINO (MDB- RJI- Batonun tn·
du~ ll:O.
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O Sr. Agcnnr Maria (MDB- RN)- Estú ""arrendo a torto c
•1 direito. Esse corrupto Governo emitiu sozinho mais dinheiro do
que todos os Governos reunidos. Então, o "pacotrto" chegou •1i, nfw
l<llou <Obre o problema da minidcsvalorizaçào, sobre o problema
t.:nmbial, sobre a emissão do papel-moeda, sobre as financeiras, não
falou sobre os gustos públicos, sobre us taxas que incidem numa proporção assustadora, porqut: a taxu que incide sobre o automóvel, de
49%, é tão gravosa que, de 1975 para 1979, aumentou numa
proporção tal que, hoje, o tributo de um Opala d"· para comprar
dois automóveis a preço de 1975. Com tudo isso, há de se pensar que
é uma loucura deste Governo. Congratulo-me com V. Ex•, porque,
desde que chegou a esta Casa, em 1975, não vem fazendo outra coisa
senão alertar este Governo, mas ele é surdo, é cego ...
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ) -lnscn<ivcl.
O Sr. Agcnor Maria (MDB- RN) -Infelizmente a inscnsibi·
!idade deste Governo poderá arrastar a Nação para uma eclosão so·
"ia!, imposta pelas distorções. Muito obrigado a V. Ex•.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Eu é que me
"ongratulo com V. Ex•, pela contribuição que dá ao meu discurso,
confirmando. aliás, todo o comportamento, toda a açào que V. Ex•
vem dt:senvolvcndo nesta Casa.
Mas, Sr. Presidente, há uma compont:nte innucionária mais for~
te do que todus- c que tantas vt:zcs tem sido objeto de nossa~ críti~
cas, de nossas advertências. Trata-se da especulação financeira, dos
custos incrivelmente altos da intermediação financciru na cconomh1
brasileira.
A fatia da renda nacional apropriada pelo sctor financeiro tem
crescido agudamente nos últimos anos. Era de 4,4% cm 1965; passou
para 5,8% cm 1970; subiu para 6,9% cm 1975; e atingiu 8,7% em 1977
-último ano para o qual temos os dados confirmados. Seguramente
elevou-se. ainda mais, cm 1978, já que os balanços dos bancos c das
linanceiras novamente apresentaram, no ano passado, lucros crescentes, bem acima da média dos setores produtivos.
Não poderia ter sido outro o resultado quando tudo no Brasil
propicia a atividadc especulativa, promovida pelo próprio Governo,
que paga juros elevados na captação dos recursos que repassa a juros
baixos; que incentiva a atividade febricitante do open market, c nos
mercados paralelos onde tudo se negocia e tudo tem liquidez; que socorre os banqueiros em dir.culdades com financiamentos verdadeira.
mente de pai para filho; que, em nome do liberalismo, permite a
cobrança de juros altíssimos às empresas e inacreditavelmcnle altos
aos consumidores.
Não hesito cm afirmar que nesse binômio especulação-custos fi.
nancciros está o mais importante fator inflacionário dos nossos dias.
De um lado, introduz diretamente um acréscimo no custo de todos
os bens e serviços que se multiplica em cascata através de toda a cadeia produtiva. E exacerba a disputa entre os diferentes grupos pelo
bolo geral do PIB.
De outro, a incr!vcl liquidez de todos os títulos de médio c
longo prazo reduz a quase nada a necessidade de reservas de caixa
das empresas, e aumenta enormemente, por essa via, a velocidade de
circulação da moeda. Essa velocidade, medida pela relação entre o
valor do PIB c a média anual dos meios de pagamento, era de 6,7 em
1973, passou para 7,1 em 1974, para 7,5 cm 1975, para 8,0 em 1976,
para 9,0 cm 1977 c para 9,5 cm 1978, Ora, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, nilo hã poUtica monetária que resista uma tal escalada
fcbricitantc. Nesse clima, nilo hll nem pode haver combate à inflação.
Nesse ambiente, não há industrial ou fazendeiro que possa
controlar a tentaçilo de um ganho mais fácil nos mercados especula·
tivos.
O Sr, Eveláslo VIeira (MDB - SC) - Dú licença pura um
aparte, nobre Senador? Apenas para apresentar um dado ilustrativo.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Com todo o
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O Sr. Evelúsio Vicíru (MDB- SC)- Sábado, na cidade de
Blumenau, participando de uma convenção do Lions, numa roda de
cmprcsúrios, conversação a respeito de despesas financeiras: uma
empresa, 20% cm relação ao seu faturamcnto; a outra, 22%; uma
outra, 24%, empresa com mil empregados. E o dado.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- 1':: um dado
contundente, nobre Senador, porque se a Participação no custo é
esta das despesas financeiras, a participação da folha de pagamento
tem se reduzido cada vcl mais. E esse é: um dado moralmente
inaceitável! Enquanto se premiam os detentores de capital, os presta·
mistas que recebem essa retribuição crescente, os trabalhadores, o
fator mão;de·obra i: cada vez mais desprezado, perde participação
relativa na formação dos custos c, logo, na formação da renda na·
cional. Esse é o grande crime que s'e está cometendo, esse é o grundc
processo de concentração de riqueza que está ocorrendo neste País c
que tem sido por nós denunciado, e é por aí que temos que atacar,
essa ê a ferida quc.tem que ser tocada e~ por ai que se vai combater u
inflação c não pela repressão das reivindicações trabalhistas.
O Sr. Evelásio Vieira (MDB- SC) -. Da mesma empresa, a
propósito da folha de pagamento, 12%.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Por ui
V. Ex• vé: 12% para os trabalhadores, 24% para os banqueiros.
Eis ai, Srs. Senadores, a geratriz principal da inllação brasileira.
Aí deveria se concentrar o empenho maior do esforço antiinnacionário. Uma verdadeira reforma financeira que rompesse o circulo
vicioso da especulação. Nesse sentido, praticamente nada se fez pdo
"pacote" último.
Mas ainda hã outro vetar, que não é geratriz, mas é o grande
rcalimcntador do processo: a correção monetária.
Quinze anos de experiência com esse mecanismo nos levam a
reconhecer que i: preciso acabar com ele.
As atividades produtivas honestas não a suportam c o próprio
Governo o reconhece ao eliminar ou limitar a correcào nos financiamentos agrícolas e industriais.
O trabalhador não resiste mais ao peso dessa realimentação
inflacionária que lhe corrói o salário de tri':s cm trés meses. E não há
justificativa técnica que faça moralmente aceitâvel o reajustamento
trimestral dos rendimentos de capital, quando os rendimentos do trabalho são revistos apenas de ano em ano. A injustiça gritante dessa
disparidade de tratamento não pode mais ser tolerada. E a força
realimentadora dessa corrcção não pode continuar mais intacta, se é
que se pretende realmente reduzir a taxa de inflação da economia
brasileira.
óbvio que esse dispositivo está por demais enraizado para ser
erradicado de uma só vez. Há que estabelecer um plano de eliminação gradativa que acabe com esse sistema de indexação que
nenhum outro pa!s do mundo quis adotar.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, abordei esses aspectos cspccílicos, abusando até da pacii':ncia dos nobres colegas, para me livrar
da acusação de ser critico destrutivo, pura mostrar que os senhores
que estão no poder não siio os únicos que procuram construir; que
há outros caminhos, outras alternativas de politica económica. Acho
entretanto que há aspectos ainda mais profundos que precisam ser
levantados c discutidos. Quero trazi':-los agora ao debate. Siio os que
configuram a perspectiva mas importante do problema.
O problema da inflaçilo nilo pode ser focalizado isoladamente,
destacado dos objctivos da Nação.
O combate à inflação niio pode se transformar numa açilo dcses·
perada que possa sacrificar ou mesmo pór cm risco, desneccssa·
rinmente, o cumprimento de ulguns objctivos essenciais, como o
próprio desenvolvimento do Pais, a rcdemocratizaçiio da no<Su vida
pol!tica, a crescente incorporação da nossa mào-de·obra subempre·
gada, a realização da justiça social cm nossa Pátria.
O fenómeno da inflação tem dimensões eminentemente po·
líticus, que não podem ser ocultadus, escamotcadus ou diminuídus.

e
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E nesse ponto se coloca a questão da repartição do bolo nu·
cionul. Enquanto o arrocho foi completo, sem nenhum rcspirudouro
para as reivindicações sociais e trabalhistas, a inflação teve também
vigência plena, concentrando fortemente a riqueza nas mãos de
poucos brasileiros, reajustando-se as rendas do capital de 3 em 3
meses, recompondo-se mal as rendas do trabalho de ano em uno,
seguindo a tese de deixar crescer o bolo para depois reparti-lo
melhor. A inflação foi alta em todo esse perlodo. De 1964 a 1978, a
taxa média anual de inflação foi de 29,2%, enquanto nos 14 anos anteriores, cm plena vigência do regime democrático, com greves, com
liberdade sindical e reivindicações trabalhistas, a inflação tinha fi.
cada em nível mais baixo, com uma taxa média de 27,5%.
A inflação foi alta, como dizia, em todo o período de arrocho e
autoritarismo. Mas ninguém alçou a voz para ameaçar com o caos.
O País era uma "ilha de tranqUilidade". Porque a inflação
trabalhava silenciosamente a favor dos grupos privilegiados do
poder.
No momento em que se abre uma válvula através da qual surgem as primeiras manifestações do sindicalismo represado, então é
um "Deus nos acuda". A inflação sai da sua mansidão crônica c
atinge logo os mais altos patamares para permitir que se levantem
também as ameaças. E, junto com as ameaças, a intervenção nos sindicatos de maior evidência no País. Por fora, trata-se de salvar a
Nação do caos, clama-se pela necessidade de salvar os primeiros
passos dados no sentido da abertura. Por dentro, trata-se de salvar
outras coisas menos confessâveis.
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Sabemos, por experiência nossa c de nossos irmãos da América
Latina, a que desfechos políticos costumam levar a inflação aguda, a
recessão, o acirramento das disputas pela renda, o estrangulamento
das contas externas. Conhecemos bem os interesses que sempre se
encontram por detrás desses desfechos.
Pois chegou a hora de dizer não a esses interesses.
Há um clima nacional de abertura; há uma verdadeira satu·
ração do autoritarismo e da ditadura. E é por essa passagem larga
que podemos encontrar a saída para os nossos problemas econômi·
cos. Chama-se Democracia essa passagem larga. Democracia, deba·
te, diálogo, discussão franca e acatamento da vontade da maioria.
Se querem uma palavra mâgica, um pacote mágico, uma receita
mâgica, nós a temos: chama-se Democracia.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas. O
orador é cumprimentado.)
·
O SR, PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se·
na dores:
Depois do magnífico discurso com que o Senador Roberto Sa·
turnino apresenta ao Senado e à Nação as linhas de uma política de
combate à inflação, sem o carâter elitista, monetarista e concen·
trador que vem caracterizando as medidas adotadas pelo Governo,
torna-se dispensável a apresentação de outros aspectos do problema
que pretendíamos focalizar nesta oportunidade. Abordou S. Ex•,
um a um, os aspectos fundamentais deste problema.
Resta-nos, Sr. Presidente, sugerir uma medida de ordem prá·
tica, decorrente da aprovação, hoje, na Comissão de Constituição e
Justiça, de uma emenda que determina "a revisão trimestral do sa·
lário mínimo, sempre que a majoração do custo de vida tenha sido
igual ou superior a 5%". Essa emenda de nossa autoria, apresentada
em Plenário ao Projeto de Lei do Senado n• 155, de 1976, de inicia ti·
va do Senador Marcos Freire, é de rigorosa justiça e oportunidade.
O projeto esteve na iminência de ser recusado pela Maioria.
Na tentativa de salvâ-lo, apresentamos uma emenda para que o
projeto voltasse às Comissões e sugerimos que, em lugar da decre·
tação pura e simples da revisão trimestral, essa revisão fosse feita
sempre que no trimestre a elevação do custo de vida fosse superior
ou igual a 5%.

Enquanto os protagonistas exclusivos da inflação foram os banqueiros, os prestamistas e os grandes grupos econômicos, tudo bem.
Quando entram em cena os trabalhadores, então é preciso tomar
medidas graves c duras.
Isso não pode ser mais aceito, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
Essa postura não tem base moral de sustentação. 10 preciso de·
nunciar essa imoralidade c dizer com força e com clareza que é aí,
precisamente neste ponto, que reside o grande problema a resolver.
Vamos ou não vamos acabar com os privilégios? Esta é a questão
fundamental. Esta é que precisamos resolver. E resolver a favor do
povo. Ou então, não teremos democracia, nem agora, nem nunca.
Daí é que temos que partir. E partir para um grande plano nacional
de combate à inflação e à concentração de riqueza. A inflação não se
combate com pacotes, com caixas de charuto, nem com conrainers.
A inflação se combate com seriedade, com grandeza e com pro·
pósitos sinceros de justiça social, seguindo um grande plano que
Os tempos estão mudados, c para melhor, porque, hoje, naCoabranja múltiplos aspectos - uma verdadeira reforma financeira missão de Constituição e Justiça, por unanimidade, ARENA e
que elimine a especulação protegida e institucionalizada; uma refor· MDB aprovaram esta medida, o que nos dá indicação de que a
ma fiscal que coloque a carga tributária sobre quem pode pagar; um Maioria está disposta agora a rever aquela inflexível recusa à aproplano de produção para crescer e não para estagnar ou retroceder, vação do projeto.
que reoriente os investimentos para as atividades que devem ter
Neste sentido, Sr. Presidente, é importante focalizar esse ponto
prioridade dentro da nova perspectiva, particularmente para a
produção de alimentos populares, casas populares, bens e serviços dentro do pronunciamento que acaba de fazer o nobre Senador Ro·
populares de um modo geral; um plano que reduza o consumismo berto Saturnino. S. Ex• se referiu expressamente a este aspecto: o
desenfreado dos grupos endinheirados e imponha um pacto de preço das utilidades, o preço do dólar c a corrcçào monetária são
austeridade que eleve a taxa de investimento da nossa economia objctos de revisão trimestral uns, mensal outros, várias vezes ao mês
para 30% do PIB, porque precisamos disso e podemos perfeitamente outros. Tudo aumenta a cada dia, menos uma coisa: a remuneração
atingir esse nfvel; um plano que ataque c elimine os abusos da in· do trabalhador brasileiro. Essa disposição de lei, imposta pelo
termcdiaçilo, seja nas finanças, seja no comércio, c que valorize a Governo, revelou a sua injustiça e a sua violação até de uma lei da
produção, o esforço produtivo. Enfim, Srs. Senadores, um verdadei· própria natureza. O resultado silo essas contínuas manifestações de
ro plano nacional de desenvolvimento e justiça social, que resulte de protesto, de inconformidade, caracterizadas principalmente na
amplo debute e de participaçilo de todos os selares da nossa vida eco· eclosão de greves cm vários pontos do País, A greve não é causa, é
efeito, efeito de uma polftica que precisa ser revista. O importante é
nômica e polftica,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós da Oposição não estamos modificarmos a forma de tratar do problema, de udotar medidas que
nada tranqUilos quanto ao sucesso da chamada política de aberturn, atinjam a causa do problema e niio o seu efeito. Uma delas é pre·
cisumente essa que hoje foi objcto de debute e aprovação na Com is·
quanto ao cumprimento dos juramentos do Presidente Figueiredo.
Desta tribuna, demos muitos avisos sobre as dificuldades eco· são de Constituição e Justiça.
nômicus que crcscium pelos erros succssivumcntc cometidos, c sobre
Neste sentido, Sr. Presidente, puru corrigir essa situaçt10 de
as conseqUências negativas que esses graves erros teriam sobre u con· patente injustiça, uma das medidas muis urgentes é u substituiçtw do
·
' '
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que a clcv<.Jçiio do custo de vida tcnhJ sido superior :1
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O Sr. Humhcrto Luccnn (MDB- 1'8)- Permite V. Ex• uma
breve interrupção'~

rrnfcs~on:s particip~lnlc'i da (\unis.'l:\ll de divulgaç;m dn nwvimcnto
paredista desta classe profissional, cm Brasília. E o ofício está
vazado nos seguintes termos:

Brasília, 25 de abril de 1979.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SI')- Com prazer.
Ouço o aparte de V. Ex•.

Sua Excelência Senhor
Senador Paulo Brossard
DD. Líder do MDB no Senado Federal

O Sr. Humberto Luccnu (MDB- PB)- Louvo :1 emcndu quc
V. Ex• apresentou ao projeto do nobrt: Senador Marcos Freire, pois
ela visa dar melhores condições operacionais ao novo sistema de rt:a·
justc salarial. Quero, entretanto, chumur a atenção dt: V. Ex•- se
outros aqui já não o lizerum, durantc o discurso do nobre Senador
Roberto Saturnino- pura o conllito que hú hoje dentro do próprio
Governo, qu~mto u essa questtto. De um lado, o Sr. Ministro do Trabalho Murilo Macedo, aderindo à tese da Oposição, preconiza um
reajuste q'uadrimcstrul. Chega S. E.x~ a di~.t.:r que c~sc reajuste dt:vcria ser feito toda vez que houvcssc um aumento do custo d!.! vida da
ordem de 15%. De outro, o Sr. Ministro do Planejamento, Mário
Henrique Simonscn, cm reiteradas entrevistas, vem disst.:ntindo dll
seu colcga de Ministério, c criando sérios obstúcu!os a qut: essa nova
politica de n:ajuste salarial seja adotada pt.:lo atual Governo, soh a
alegação de que ela sc:ria altamente: innacionária, o que c.:stá cm lh.:sacordo, com a brilhantc tcst: defendida, no seu discurso, pelo n0hn.:
Senador Roberto Saturnino.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SPJ- Agradeço a
contribuiçD.o de V, Ex•. Lembro que, além de t.:star de acordo com a
liçf1o do nobre Senador Robt:rto Saturnino, ela corresponde aos fa.
tos, porque houve, desde 1975, uma politica de arrocho salarial. de
contração de salários, de contenção de salários, t: houvt:, cntrt.:tanto,
innação, o que prova que não é o salúrio a principal cau~a da in·
!'laçrw no Brasil, pois contiverampst: os salúrios c a inllaçt1o aum!.!n·
tau. A causa é outra.
Trata-se, Sr. Presidente, de adotar medidas que correspondam
U realidade concrt:ta, âs necc:ssidadc:s sc:ntidas pela populaçf10 t: aceitar as lições dos grandes economistas. O nobre Senador Roberto Saturnino não c:stá isoludo, com eh: pensam os melhores economistas
do Brasil. As publicações oficiais das nossas Universidades anunciam, com rreqUi:ncia, resultados de pesquisas na mesma linha.
E preciso substituir esta si:rie de medidas de uma aparente rigidez, que atingem realmente os pequenos e ravoreccm os grandes, por
uma politica de justiça social.
Como dissemos, Sr. Presid<'"te, a emenda roi aprovada hoje na
Comissiio de Constituiçiio e Justiça.
Nestc s~ntido, completamos nossa palavra com uma soliciwçfto
à Mesa. Requeremos, Sr. Presidente, as providências da Mesa Diretoru no sentido de trazer com urgência à apreciação do Plenário o
Projeto de Lei do Senado n• 155, de 1976.
Essa medida se impõe por sua evideQtejustiça e urgente interes·
se público. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -A Mesa acolhe u reco·
menduçiio do nobre Senador Franco Montoro.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire.

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCUR·
SOQUE, ENTREGUE À REVlSilO DO ORADOR, SERÀ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palavra uo
nobre Senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTJLLO (MDB- GO. Pronuncia o se·
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Trago, cm nome da Liderança do meu Partido, u estu Casa, um
fato que reputamos grave. A Lidcrunça do M DB acuba de receber
um ofício subscrito pelo Presidente dos Sindicato dos Professores d'.l
de ' ·
·
•

Excelentíssimo Senhor Líder:
Levamos ao conhecimento dos Excelentíssimos Senha·
rcS Senadores, através dessa Liderança, qut: quutro profcssort:s acabam de ser presos, na cidade satélitt: do Gama,
quando se encontravam no Centro Educacional n'· 2, do
Compbo Escolar "C", daquela cidade satélite.
Lamentamos qut: o !'ato tenha ocorrido, e.xatanwnte,
no momento t:m que se iniciaram as negm:iaçõcs entre t.:stt:
SindiL.:alo c -a Secretaria dc Educaçtw do Distrito Fl~dt:r<.JI.
Ncsl1.1 oportunidade, formulamos um apelo no st:ntido
dt: 4uc os ilustrcs senadores, denunciando ~.:stc ato dt.: re·
pressão, alertem a St:l.!retaria de Educação lie qut.:, caso pcr·
mancç:.tm presos os colegas, paralisaremos q uaisqucr cntcn·
dimentos c convo~.:aremos uma Assembléia Gend Extraor·
dinúria, para nos ('losicionurmos sobre.: o lamcntúvt:l cvcnto.
Atenciosamente,- Olímpio Gonçal"cs Mendes, Prt:si·
dcnlc
1

í: lamentável, Sr. Prcsidc:nte. Um assunto como este, t:vidcntc·
mente, dc:vt: scr trazido a esta Casa despido de todo o scntido em odona! c pas~ionul, mas é cxtrcmamentt: lamentável.
Nt10 sc podt: 1.1dmitir, Sr. Presidente, a ~onvivênciu pacílica da
promt:ssa de abertura com o ato dc rcpresstto policial. Ntto se pode
admitir mais, diante do clima, da expectativa da abertunt gerada pclo
discurso, pela paluvra, pela promessa c o tratamento de carúter poli·
cial que: st.: pretende dar aos movimentos grevistas que são, como jú
se disse nt:sta C:.1sa, cons!!qUéncia de graves problt.:mas sociais a gc:nt·
rem tensões sociais.
Trago, neste momento, cm nome da Liderança do MDB, a Lido·
rança do partido majoritário, ü Liderança do Governo nesta Casu,
esta denúncia, que reputamos extremamente gruvc no momento da
atualidadc brasilc:ira.
O Sr. Evehísio Vieira (M DB- SC)- Permite V. Ex• um apar·
te'!

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Pois não.
O Sr. Evehísio Vieira (MDB- SC)- Estamos atravessando
fase dilicílima em que t: necessário aumentarmos, principalmente, os
índices de produtividade, para sairmos dessas dificuldades. Ora, para
alcançarmos esse objetivo, (: preciso, (: rundumental capacitarmos o
homem. Como poderemos razõ.Jo? Através da instrução, através da
educaçiio. Para termos uma boa educação é preciso olhar com cari·
nho o mestre, o professor. O professor, no Brasil, é pessimamente rc·
muncrado. Em raziio disso, a qualidade do ensino, em seus vários
graus, decai a cadu ano. Quando o professor busca, através da sua
arma legítima, a greve, conseguir melhor remuneração para ter me·
Jhorcs condições de vida, pura po~er ministrar melhor os ensinamen·
tos, quando ele deve receber uma resposta de Utençiio, de diálogo, de
entendimento, ele é preso. V. Ex• tem razão em trazer o rato grave
ao conhecimento da Nação, para que o povo possa julgar melhor
este Governo que anuncia a intenção de abertura, mas o que raz, com
a tos, é o fcchumcnto.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Tem razão
V, Ex•, cu agrudeço. Obrigado, Sr. Prcsidcntc. (Muito bem!)
O SR. PRJ~SIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao
- --~-- · Sr.
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O SR. CUNHA U:\IA (M DH- PB. Pronuncia o ,cguintc di;curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Recebi, sexta~ feira passada, no meu gabinete, uma combsf1o th:
agricultores paraibanm, integrada por Ernande Carvalho da Silv.,,
Jonquim Pereira da Silva, Manocl Costa de Lima c Severino da~
Chagas.
Representavam 74 f<~mília!! totalizando 495 pessoas que vivem
atualmcntc cm Coqucirinho, Cachorrinho c Açude Arrombado, no
Municípios de Pedras de Fogo, Estado da Paraíba.
Era mais uma caminhada na estafante pcrigrinaçào que ele!-! c
seus companheiros de infortúnio vêm enfrentando hú mais de dob
anos, em busca de apoio e solidariedade, através de salas de repar~
tiçõcs públicas cm João Pessoa, no Recife c aqui cm Brasília.
Em 21 de junho do ano passado, quando abordei da Tribuna
desta Casa, o problema dos agricultores de Alagamar c Piacas, propriedades situadas nos municípios de ltabaiana e Salgado de São
Félix, também no meu Estado, já chamava a atenção das autoridades
paru o dramu, ou melhor, a tragédia, que estava envolvendo esses
camponeses du Paraíba.
Truta-se, Senhor Presidente, de uma injustiça que se pretende
perpetrar contra homens, mulheres, jovens e crianças, que dependem
de suas lavouras para a sobrevivência.
Numa ânsia cxpansionistu, uma usina de açúcur do Estudo de
Pcl'nambuco adquiriu extensa área de terra no município paraibano
de Pedras de Fogo e de 3 anos paru câ vem sustentando uma luta desiguul contru esses humildes homens do campo, cuja únicu reivindi·
cução é o direito de continuar trabulhando na terru que lhes dú o plio
de cuda dia.
Dezoito dessas familias moram c trabalham nuquelas propriedades hã mais de 3U anos; 24 há mais de 2U anos, outrus 24 hã mais de
lU unos e somente 8 fumílias lá estão há menos de lU anos.
Arrasta-se no INCRA um processo objctivundo u desapropriação de parte daquelu ârea para permitir a permunência dos "gricultores em suas pequenas glebas.
Acontece, Senhor Presidente, que, enquunto o INCRA nito resolve.: cm definitivo a pendência, provocando um clima de tensão so~
ciul na Paraíba, a Justiça está autorizundo o despejo dos agricultores
como aconteceu em janeiro último com a pobre viúva - Dionila
Otávia du Silva, de 68 anos de idade, cujos poucos e usudos móveis,
que u linguagem popular da região chuma de "troços", continuam uo
relento â murgem do caminho que levavu ao seu cuscbrc, o quul elu
teve de abandonar ante a exibição de um mundato judicial e o cxuge·
rode umu expedição policiul com mais de 3U soldados fortemente urmados.
Quando tanto se fala neste País que chegou a hora do ugrieultor
c a vez da agricultura, juntamos nossa voz às denúncias da imprensa
puraibunu, aos upelos do Arcebispo D. José Maria Pires c às gestões
do Prefeito de Pedras de Fogo, Dr. Ronuldo Ribeiro da Costú, na es·
perança de que quase SOU paraibanos não sejam obrigados a dcnwn·
duras estrudus do Rio ou de Silo Puulo, onde por força do crescente
desemprego, morrerão de fome ou havc:rào de se incorporar uos con·
tingentcs de marginais que: estilo infelicitando a ungustiuntc e inscgu·
ra vida dus grundes cidades do Puis.
O Sr. Humberlo luccno (M DB- PB)- Permite V. Ex• um
:.aparte'!

O SR. CUNHA LIMA (M DB- PBI -Ouço o nobre Scnador
Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena (M DB- PB)- Desejo, cm ritpidas palavras, trazer a minha soliduricdade ao discurso de V. Ex• cm torno
deste problemu que vem preocupando o povo pnraibano, quul seja, o
da iminência de despejo dos po>seiros dus propriedades de Cahcorri·
nho c Coqucrinho, cm Pedms de Fogo, na Pan1iba, diante da compra
tlt: urna gleba de ccn.:a de 600 a 700 hectare~ por p;utc da Usina Olho
d';\gua, Jc Pcrnambucn, que, segundo estou inl'ornwdo, nem prc~.:isa
,I..........
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prorricdadcs, ali mesmo na região, que estão !'lendo cultivada~ com
cani.l de a~úcar. Desejo dizer a V. Ex• que oportunamente, dentro de
pouco!'! dius, abordarei c:-,tc assunto no Senado Federal.

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Exprc<~o a V. Ex'.
Senador, meu agradecimento pelo aroio que empresta :lO mt.:U
diScurso, quando ubordo problema que tão bem quunto cu V. Ex'
também conhece. Muito obrigudo.
Na Paraíba, Sr. Presidente, são esses pequenos núcleos de agri·
cu.horcs que se preocupam com o plantio do feijão. da mandioca c do
m1lho, componentes indispensáveis e quase únicos do regime alimen·
tar da maioria dos nordestinos.
A indefinição na solução desses problemas acarreta e incremen·
ta problemas sociais de intensa repercussão, desestimula c diminui a
produção de gêneros de primeira necessidade e constitui-se, ineg.avd·
mente, num processo realimentudor da innação.
Renovamos, nesta oportunidade, nosso apelo ao Excentíssimo
Senhor Preside~ te da República, ao Exm• Sr. Ministro da 1\gricultu·
ra e ao Sr. Prestdente do INCRA, no sentido de que utendum uo clu·
mor daqueles agricultores e lhes permitam permanecer vivendo c
p~oduzindo no pedaço de chão que uprenderam a umur. pelo conta to
d1uturno de tantos anos de trabalho. (Muito bem! Pulmas.)
n~brc

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra uo
nobre Seuadur Aderbal Jurcmu.
O SR. ADERBAL JUREM A (ARENA- PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisiio do orudor.)- Sr. Presidente, Srs. Sena·
dores:
Ainda hã pautes dias, o Senador Dinarte Mariz cheguvu a esta
Casa e faluva que estava de olhos cansados, diante da paisagem du
secu do seu Estado, de olhos cansados de contemplur o céu sem nu·
vens c, nestu mesma tarde, o nobre Senador Humberto Lucena tum·
bém chamuva u atenção para o fenômeno da estiugem que estavu
utingindo ulguns municípios de seu Estado.
Agoru, lumentavelmente, chegou a vez de. Pernumbuco.
Recebi, na manhã de hoje, do Governador Marco Maciel. o te·
lex que passo a ler pura conhecimento da Casa.
De Recife Palácio Campo Princesas
Telex NR. 105fGov. 2504790815
Senador Aderbal Jurema
Senado Federal
Br:tsília - DF
Comunico Vossu Excelência acabo baixar decreto declarun·
do estado emergência VG race ocorrência Seca VG Munici·
pios Afogados lngazeira VG Brejinho VG Carnuíbu VG
lguaraci VG lngazeiru VG ltupetim VG Santu Terczinha
VG São Joseh Egito VG Solidão VG Tabira ET Tupuretu·
ma PT Cordiul abruço. -Marco Maciel, Governador Es·
tado Pernambuco.
Vê V. Ex• que o Governo de Pcrnumbuco teve que upelar puru o
recurso extremo. Pelo telefone, S. Ex• nos informou de que cm com·
binaçào com o Ministério do Interior, com apoio do Ministro Mil rio
Andreazza, do Superintendente du SUDENE, Valfrido Salmito, S.
Ex• cstuvu toma'ndo lodus as providências possíveis para atenderesses municípios.
Recebi, lltmbém, de alguns prefeitos dessa regiUo, do chamado
Vale do Pajeú, telegramas lucinantes, em que Prefeitos c Prcsidcnlcs
de Cünwra de Ycn:adores confessavam o estado de calamidade cm
que se encontravam aquclus populações mais pobres desses municípios, agora considerudos pelo Goverm1dor cm estado de emergência.
Trago, purtilnto, a estu C<JSa esta comunicação, para que haja u
nossa snlidaricdadl! c, também, o nosso recunhc:cimcnto pela atividadc que ~,.·cm dcscnvl)lvt:ndo, nc~ta rcgifw, o Ministro do Interior, Sr.
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Mauro Bcnevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os empresários ccarense, sob·u coordenação da Associação Co·
mercial, acham·se empenhados em obter um reexame da decisão
adotada, recentemente, pelo Conselho Monetário Nacional, no que
concerne à gradual extinção·das alíquotas-prémio das exportações

brasileiras.
Reunida, em março último, aquela tradicional entidade, presi·
dida por Vicente Salles Unhares, deliberou dirigir circunstanciada
Exposição de Motivos ao Dr. Karlos Rischibieter, na qual é postula·
êlo o imediato reestudo da matéria.
Alegam os interessados cm seu prol que
a atividade importadora se faz efctivamente
presente nas áreas mais industrializadas, sendo prati·
camente nula naquelas de apenas incipiente desenvolvi·
menta industrial, podendo·se mencionar o exemplo mais
evidente do contraste entre o Centro·Sul e o Nordeste."
Na semana passada, o Deputado Evandro Aires de Moura, na
tribuna da outra Casa do Congresso, reportou-se à momentosa
questão, endossando o apelo da Associação Comercial, en·
caminhando ao titular da Pasta das Finanças.
A referida Exposição de Motivos, Sr. Presidente, acha·se redi·
gida nos seguintes termos:

Fortaleza, 27 de março de 1979
Excelentíssimo Senhor
Dr. Karlos Rischibieter
MD. Ministro da Fazenda
Brasília- DF
Senhor Ministro
Tivemos a satisfação de conhecer, através da divulgação de sua
diretrizes administrativas, o propósito do Exm• Sr. Presidente João
Baptista Figueiredo de "atenuar as desigualdades económicas entre
as regiões, por meio do uso adequado de irrcenti\'OJ fiscais t! creditf·
cios".

A colocação do problema, feita por S. Ex•, foi das mais felizes,
porquanto tem residido na manipulação inadequada dos incentivos
um dos fatores que dão sustentação e agravam as referidas desigual·
dades.
·Agora mesmo encontra V. Ex• em plena execução, Resolução
do Conselho Monetário Nacional, datada de 24 de janeiro último,
que determina a gradual extinção das aliquotas-prémio das expor·
taçõcs brasileiras, a partir daquele mesmo mês, para completar-se cm
junho de 1983. Ao mesmo tempo, como medida compensatória,
decretou o CMN e também gradual eliminação do recolhimento do
depósito prévio sobre exportação, obedec;ido idêntico prazo.
A medida atinente àquele incentivo às exportações fez-se
genérica, não contemplando as características e interesses
económicos que diferenciam as várias regiões do País, como outra
que se têm adotado e persistem, contrariando a orientação que está a
imprimir o atual governo e o pensamento expendido por
autoridades governamentais de passado recente, que tanto
profligaram esses desequilíbrios.
Essa assertiva se torna mais patente quando se sabt: que a atividude importadora se fez ufetivumente presente nus áreas muis indusw
trializadas, sendo praticamente nulu naquelas de apenas incipiente
desenvolvimento industrial, podendowse mencionar o exemplo mais
evidente do contraste entre o CentrowSul c o Nordeste. Esta regiito,
por suas conhecidas condições, não pode ser vista como qualquer
:1r· icm do peso negativo nu halança comercial do Pais, ma~. quase
quc se
'
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pode corroborar com o caso do Ceará, onde as importuçõcs representam somente cerca de 15% do volume de vendas para o exterior,
verdade que deixamos de robustecer com maiores dados à falta de
estatísticas atualizndas sobre o setor neste Estado. O inverso ocorre
com o Centro-Sul, cujas importações, como atividadc cconômica
normal da região, contribuem de modo acentuado para o comprometimento da nossa posição comercial.
Assim, perece-nos de primária conclusão que a mencionada
Resolução beneficia os Estados que importam, na medida cm que os
compensa da perda das alíquotas-prêmio das exportações, pre·
terindo os Estados que têm nu exportação sua quase exclusiva
função no mercado internacional. Mantêm o estímulo ao agiganta·
memto daqueles, inibindo, obviamente, o crescimento de uma
atividade económica que favorecia o desenvolvimento destes.
Contribui, portanto, para o agravamento sempre ascendente das
desigualdades que o Exm• Sr. Presidente da República está se
propondo atenuar.
Feitas essas considerações, queremos, com a devida vênia, sugerir a V. Ex• a reab'ertura da questão, se não para que se retire to·
talmente este Estado da abrangência da discutida Resolução, pelo
menos para que se estabeleça, em relação a ele, tratamento divmo,
como a possível redução da alíquota-prêmio gradual política na apli·
caçào de percentuais e prazos previstos para extinção do referido in·
centivo,
Certos de que V. Ex•, como homem público e patriota,
comunga do espírito integracionista do Exm• Sr. Presidente da
República, sobre ser um dos principais responsáveis pela esperada
consecussào da diretriz reparadora de S. Ex•, firmamos nossa con·
fiança em que o assunto aqui merecerá vossa melhor atenção.
Respeitosamente, pela Associação Comercial do Ceará. - Vi·
cente Salles Linhares, Presidente, Osvaldo Alveo Dantas, I•·
Secretário.

Srs. Senadores:
Ao dar conhecimento ao Senado Federal do teor de tão signi·
ficante manifestação das lideranças empresariais do meu Estado, o
que desejo é encarecer, também, uma nová apreciação da matéria
por parte do Ministro Karlos Rischibietér, notadam~nte agora
quando sobre o Nordeste se abate uma seca de largas proporções,
atingindo diretamente todas as suas atividadcs produtivas. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Con"c.do a palavra ao
nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSO;>; CARNEIRO (MDB- RJ. Pronuncia n .w·
guintc discuro) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tudo indica que o Governo estú st:nsibilizudo com o prohlcma
social, agravudo de modo insuportávd no decorrer de tantos :lllllS,
cm q_ue a qucstilo social foi simplesmente ignorada.
E, nssim, com esperança de ser ouvido que.: venho transmitir ao
Presidente da Caixt\ Econômicu Federal apt:lo de grupos de aposentados do INPS, no sentido de ser rcstilbclccido o emprC::stimo Stlb
consignaçt10 cm folha de pagamento c com garantia do INPS. Esse
empréstimo contitui a única forma de grunde número de hrasitcirm.
obterem recursos pura despcsns inadiúvcis, tu is como pequenos rt:paros cm suas rcsid~ncius.
Aproveito u Dportunidadc para, mais uma vct, t:xprcssar conw
denaçUo it suspcnsUo de pequenos empréstimos pessoais, feitos pela
Cab:a Econômica Fedcrul e o Banco do Brasil a servidores público~ c
particulares. É inuccitúvcl qut: o empréstimo pessoal seja impedido, a
prcte:o:.lo de combutcr a inllaçUo. Constitui ele a única forma dn assalariado obtt:r quantias de que prccis:~ para fazer face a g:tstll~ th mais
diversos, na maioria impl'cvistos, como para tratamentn de ..,,,(,de Ue
familiares, numa época cm que o trutamentu médicn c dcntúrio l!s\[1
acima Ja posse d:1 grande nwioria dl' hrasill!inl:-.. J:~~t:~ l!rnpr~..,tinw~
sJn, latnbém, a Única forma ['li! la qual o il~~a\;Hiadn pndt: ubtt:r qUil!l·
tia~ par:~ tin~ "'"
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uh.:nsilios para sua çasa, sem se suhmeter :~os juro~ imen~m llo~ ~re·
diúrios.
i: implacúvcl suspender esses empréstimos, pequeno~ c que têm
t:norme sentido social, num pais onde o crédito suhsidi:~llo é tfu1
abundante pura os que possuem recurso~. ,\ rcalizaçr10 dessc.:s em·
prêstimos pessoais nflo afcta a política antiinnacionúria, c é vital
para os assalariados. Espero que o Chefe do Governo atente para o
~ignilicado social desses empréstimos, facilitando-os, nilo permitindo
sua suspens;lo por técnicos e burocratas tão pródigos cm esbanjar recursos públicos com empresas que terminam dando ao Pais prejui10~
imensos.
Que não se retire da grande maioria dos brasileiros a única fonte
cm que pode pleitear módicas quantias para cobrir imprevistos os
mais diversos ou comprarem objetos e utensílios indispensúvcis sc.:m
o pagamento de juros abusivas c extorsivos dos crcdiúrios! (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Affonso Camargo.
O SR. AFFONSO C AMARGO (ARENA- PR. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Para conhecimento do Senado, leio documento entregue pela
Bancada da ARENA do Paraná ao Senador José Sarncy, Presidente
do Diretório Nacional da ARENA:
Brasília, 24 de abril do 1979
Exm• Sr.
Senador José Sarney,
DO Presidente do Dirctório Nacional da ARENA
NfCapital
Senhor Presidente:
Os integrantes da representação federal da ARENA paranaense,
no Senado da República c Cámara dos Deputados, que abaixo assinam, vêm à sua presença manifesta posição que consideram oportuna c irreversível dentro da atualidade politica brasileira.
Trata-se:Senhor Presidente, das Convenções para a renovação
dos Diretórios municipais, regionais e nacional dos Partidos. A imprensa, seguidamenh:, muitas vezes com contornos c informações
aparentemente oficiosos, vem noticiando a possibilidade de adiamento daqueles utos partidários previstos na legislação para os meses
de julho, agosto c setembro, dentro de um calendário que, em mllidadc, se :nicia a 15 de maio próximo, com o encerramento do prazo
pura requerimentos de filiação partidária.
DiantC desta hipótese, da qual preferimos descrer, queremos cxtcrnar a Vossa Excelência nossa posição veementemente contrúria a
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t:d po~sihilido1dt: c, t..lesUc jú, ;1 nt:gativa du nus~u voto a qu:liqucr
eventual iniciativa rari:Hnentar que prctcndu esse fim.
Entendemos que, no momento em que o Governo cumpre o seu
~ompromisso maior de rcali1.ur <I abertura política para a con4ui~t<1
da plt:nitudc dcmocrúticu, o adiamento das eleições parti~úrias em
nada contribuiria para a realização desse anseio nacional. E prccbo
ress:lltar que os a tua is Dirctórios, cm todos os níveis, já tivcrum u~
seus mandato~ um:.1 vez prorrogados. com'promctendo sua lcJ:!itimidade, principalmente porque, ao longo de todos esses anos, r•:novaçào politica considcrúvd ocorreu cm todos os Estados c Munici·
pios, muitus vezes retirando dos Dirctórios a rcprescnwtividadc.: que
tinham à época de sua instituição.
Estamos cientes- e também convencidos- da necessidade de
rcvbão da estrutura partidária c da legislação corrt:spondentc: aceitamos, como nosso próprio Programa o faz, a valid,ade do pluriparti·
darismo: cremos na irreversibilidade do processo de aperfeiçoamento
dcmocrútico e, por assim pensarmos, não consideramos adequada a
qualquer dessus metas u tentativa de prorrogação dos atuais Diretórios partidários.
•
Certos de sua compreensão, c pedindo que transmita essa nossa
posição, se for o caso, ao Diretório Nacional da ARENA e lts Lidenmças partidárias cm ambas as Casas do Congresso Nacional, renovamos u Vossa Exccl~ncia os protestos do nosso maior aprc:ço.- Senador Affonso Camargo - Deputados Adolpho Franco - Antonio
Marureck- Arnaldo Busato- Alípio Carvalho- Ary Kffuri- Borges da Silveira - Braga Ramos - halo Conti - Lucia Cíoní Mário Sram- Norron Macedo- Paulo Pímentcl- Pedro Sampaio
- Vilela de 1\lagalhiies.
Era o que tinha que dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Nada mais havendo a
tratar, vou declarar encerrada a sess5o, designando para u extraordinária das 18 horas c JU minutos, unteriormente convocadu, a st:guintc

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer n• 113, de 1979, da Comissão de Constituição e Justiça, negando a licença solicitada pelo
Presidente do Supremo Tribunal Federal através do Oficio SjN• 5,
de 1979 (N• JUli/P. de 1979, na origem), para prosseguimento da
açioo penal privada n• 247-6, proposta pelo Deputado Epitácio Cafeteim Afonso Pereira contra o Senador Alexandre Alves Costa.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está encerrada a scssioo.

( Levanra-se a sessão às 18 horas e 25 minutos.)

ATA DA 48~ SESSÃO, EM 24 DE ABRIL DE 1979
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura
- EXTRAORDINÃRIAPRESIDENCIA DO SR. NILO COELHO
ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena - Jorge Kalumc - José Guiomard Evandro Carrc.:iru -João Basco - Raimundo Parente - G~1bricl
Hermes - Jarbus Passarinho - Alexandre Costa - Hcnri4uc de
La Rocque- José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Yian:~
Helvídio Nunes- AI mi r Pinto- Mauro Bcncvides- Agcnor Mnria- Dinarte Mariz- Jcssé Freire- Cunha Lima- Humberto
~.- ... •
Freire-

Nilo Coelho - Arnon de Mdlo - Luiz Cavalcante - Teotónio
Vilela- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Porto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- João Calmon- Moacyr Da lia- Amam I Peixoto- Nelson
Carneiro- Roberto Suturnino- Itamar Franco- Murilo Badaró
- Tancrcdo Neves- Amaral Furlan - Franco Montoro- Ore~
tcs Quércia - Benedito Ferreira - Henrique Santi\lo - Lútarn
Barhnza- Benedito Cancl;.1s- Gaslt1o MOI\cr- Vicente Vuolll·-~·rim P
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Camargo - Leite Chaves - Evelásio Vieira - Juison Barreto Lenoir Vargas- Paulo Brossard- Pedro Simon- Tarso Outra.
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O SR. PRESIDENTE, (Nilo Coelho)- A lista do presença
acusa o comparecimento de 63 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. I•·Secretário.

E lido o se;:uinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 83, DE 1979
Re•oga os§§ 2•, 3• e S• e dá nova redaçiio ao§ 4' do art.
6• da Lei n' 6.439, de I• de setembro de 1977, que "institui o
Sistema Nacional de Pre•idência e Assistência Social, e dá
outras prol'idências''.

I
'

persista essa idéia injusta de discriminar entre bcm:liciários de um
mesmo sistema, para cujo custeio contribuem igualmente, sob o
ângulo proporcional.
A nossa proposição, renctc, assim, a preocupação existente
entre contribuintes du Previdência Social que estão sob a
permanente ameaça de virem a arcar com mais este ânus no custo de
sua vida que vai, aos poucos, se tornando insuportável, diante da
innação que ai cstâ, desafiando toda a sorte de medidas de controle
acionadas pelas autoridades monetárias c fiscais.
Espero pois que este projeto obtenha o apoio de meus nobres
pares das duas Casas do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 25 de abril de 1979:.... Humberto Lucenn.

LEGISLtl(tiO C!TtiDt!

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Ficam revogados os parágrafos 2•, 3• e 5• do art. 6• da
Lei n' 6.439, de I• de setembro de 1977.
Art. 2• O parágrafo 4•, do art, 6• da Lei n• 6.439, de I' de
setembro de 1977, renumerado para 2•, passa a ter a seguinte rcda·
ção:
.. § 29

A assistência médica c farmacêulica aos

acidentados do trabalho não está sujeita às limitações do
parágrafo anterior."
Art. 3• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação

I

outras fontes, como por exemplo U mujoraçflo da taxa de
previdência ou até ao aumento da contribuição contanto qur.: não

O Presente projeto de lei visa a revogar c dar nova redução a
dispositivos introduzidos na legislação que criou o Sistema Nacional
de Previdência Social (arts. 2•, 3•, 4• c 5• da Lei n• 6.439, de I• de
setembro de 1977), autorizando o Poder Executivo "a instituir um cs·
quema de participação direta dos beneficiários, em função do seu
nível de renda, no custeio dos serviços médicos de que se utilizarem e
dos medicamentos que lhe forem fornecidos em ambulatórios".
Com esse objetivo, o Governo poderá considerar outros fatores,
alóm do nível de renda, tais como a natureza da doença, o vulto das
despesas gerais e o porte do custeio.
Foram isentados da participação no pagamento da assistência
médica e farmacêutica apenas os acidentados do trabalho e os
beneficiários que perceberem remuneração ou beneficias até cinco
(5) valores de referência.
DuraPte a discussão no Congresso Nacional, do projeto de lei
que resultou no referido diploma legal, um dos pontos mais
controvertidos e, por isso mesmo, insistentemente combatidos (vide
cópia anexa do discurso que pronunciei naquela oportunidade) foi a
questão relacionada com a participação direta dos beneficiários da
Previdência Social no custeio da assistência médica e farmacêutica.
Evidentemente, conforme salientou-se na ocasião, os rcrcridos
dispositivos legais ferem o princípio de isonomia inserido no texto
constitucional, segundo o qual "todos sijo iguais perante a lei''. ao
discriminar entre os beneficiários da Previdência Social, levando em
conta n!vel de renda, natureza da doença, vulto das despesas gerais c
o porte do custeio, entre os fatores que innuirão na fixação do es·
quema de participação dircta no custeio dos serviços de assistência
médica c farmacêutica que poderá ser instituído pelo Poder Exccuti·
vo.
Dir-se·á que a assistência médica e farmacêutica não
constituem obrigações da Previdência Social c que, portanto, sejusti·
fica essa cobrança adicional, dos beneficiários de melhor nlvcl de
renda.
Ora, cm primeiro lugar, a tradiçi\o brasileira sempre foi o
sistema anterior à Lei n• 6.439, de I• de setembro de 1977, quanto a
esse tipo de assistência, Por outro lado, se o Governo confessa que
precisa de novos recursos, pura enfrentar o vulto crescente das
com u previdência urbana c '
que se
cntf1o, a

LEI N•6.439, DE I• DE SETEMBRO DE 1977
Institui o Sistema Nacional de Previdência c Assistência
Social, e dá outras providências.
Art. 6'·1 Ao INAMPS compete prestar assistência médica, de
acordo com os seguintes programas:
§ 21' Fica o Poder Executivo autorizado a instituir um esquema

de participação di reta dos beneficiários, em função do seu nível de
renda, no custeio dos serviços médicos de que se utlizarcm c dos mr.:dicamcntos que lhes forem fornecidos t:m ambulatórios.
~

3• No esquema de participação, de que trata o parágrafo an·

tcrior, o Poder Executivo poderá considerar outros fatores, além do

nível de renda, tais como a natun:za da doença, o vulto das dcsp~:sas
gerais c o porte do custeio.
§ 4" A usisstCnciõl médica c farmacêutica aos acidentados do trabalho não está sujeita t1s limitações nem ao esquema de participm;ào
dos parágrafos anteriores.
5• A participação a que se referem os§§ 2• c 3• não será exigi·
da dos beneficiários que perceberem remuneração ou beneficio' mé 5
(cinco) valores de referência.

*

DISCURSO A QUE SE RE['ERE O t1 UTOR DO
PROJETO NA SUA JUSTIFICAÇilO:
O SR. HUMBERTO LUCENA I MDB- PB. !'ara discurir o
prr!ieto.)- Sr. Presidente, Srs. Congressistas:

Dos idos de 1970, ao assumir a Liderança do MDB na Câmara
dos Deputados, num momento histórico para a nacionalidade, usei
uma frase que poderia ser tomada como um lugar comum, mas pn:ci·
sava enfatizar a nossa atitude, naquela conjuntura. Afirmei que "o
MDB fazia oposição ao Governo, mas nào ao Brasil".
Parto desta premissa para, na noite de hoje, discutir com nbsolu-

ta iscnçào de ânimo o Projeto n• li /77, encaminhado ao Congresso
Nacional pelo Senhor Presidente da República.
Preliminarmente, a tenho· me, na qualidade de Presidente da Co·
missiio Mistu encarregada de examinar o assunto, ao trabalho que
realizei harmonicamente, com os meus companheiros de Partido c da
ARENA, com a colaboração pcrmnncntc- por que niio dizê-lo do Relator, o nobre Senador Henrique de La Rocquo, que se houve
~.:om muita corz:.eçào durante todo o desenvolvimento do nosso pro-

gmma, com vistas ao estudo da matéria.
Inicialmente, a Comissão deteve-se sobre o aspecto juril.lico,
diante da qucstào de ordem levantada cm plenário pelo nuhrc Depu·
tado Peixoto Filho, <argUindo u inconstilucionulidadt: do projeto,
indo ao cm:ontro do ponto de vista do relutar no sentiU o de que, nu
verdade, nrw h~via sido infringido o parúgrafu 2\' do i.ll'l. (1~ di!

Constituiçf10,

l~u:uH.lll

:.:slatui que a vinculaçltO do produto da arn:~.:a-
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daçf1o de qualquer tributo 11 determinado ó1·gão, fundo ou despesa
seria matéria de lei complementar. Eis por que o presente projeto nfw
trat:l, cm absoluto, de matéria pertinente a fundos, a recursos de nalUrcza limmccira, de natureza tributária, mas, tão-somente, como
bem alude o p:ucccr que aprovamos com restrições, da rccstruturaçflo &ldministrativa da Previdência Social.
Posta do lado, portanto, a questão jurídica, afastada a suspoitu
de inconstitucionalidudc, restava-nos entrar no mérito da matéria. E,
aí, digo aos Srs. Congressistas, houve, no seio da Comissão c fora deIii, grandes controvérsias que foram concretizadas, inclusive, através
da formulação do mais de 300 emendas apresentadas ao projeto principal. entre as quais quero ressaltar algumas de minha autoria, que
visaram, Sr. Presidente, Srs. Congressistas, a aperfeiçoar a proposiçfw governamental, pois, sem embargo de que representa um passo
adiante no sentido do aperfeiçoamento da estrutura administrativa
que hú de gerir i.l Previdência Social no Bri.lsil, procurando unilicar os
seus órgf1os c racionatiz;Jr os seus serviços, não há a negar que, no seu
te.xto, há alguns pontos que deveriam ser revistos para que ela pudesse atingir os seus altos obj~tivos.
Entre os aspectos negativos, cu gostaria, por exemplo, de salicntur o dispositivo constante do ~ 2• do art. 6' que estabelece textualmente:
"0 Poder Executivo poderá instituir um esquema de

participação direta dos beneficiários, cm função do seu
nível de renda no custeio dos serviços médicos de que se utililarem e dos medicamentos que lhes forem fornecidos em
ambulatórios."
A mim me parece, como a outros membros da Comissão e do
Congresso que apresentarem emendas, umas de caráter supressivo,
outras procurando alterar a rcdaçiio desse parágrafo, que o dispositivO signilica um;t odiosa discriminaçãO entre os contribuintes da Previdência Social. Eis que, embora todos rcéolhendo mensalmente aos
cofres do INPS os recursos equivalentes aos mcsmo's 8% sobre os salitrios percebidos, viio ser discriminados quanto ao pagamento do
atendimento médico-hospitalar, de acordo com seu nível de renda.
Dir-sc-á- e esse é, talvez. o argumento mais forte do Governo
em defesa da norma - que o que se procura suo recursos complemcnturcs para garantir melhor assistência médico-hospitalar ao coo·
tribuinte da Prcvidi:ncia Social. Que se ponha a imaginação cnadora
pura funcionar, Sr. Presidente, Srs. Congressistas, c encontraremos
cm outras fontes esses recursos entre os próprios contribuintes da
Prcvidi:nciH, procurando dividi-los entre aqueles quesào mais pobres
e os que são nuds ricos; entre os que ganham menos e os que ganham
mais, porque, no final das contas, nós teremos que nos ater ao princípio de isonomia que está iscrido no texto constitucional vigente, se·
~undo o qual "todos são iguais perante a lei".
Entflo, hú uma série de emendas para as quais eu chamaria ~~
atcnçfto das Liderunças c do Plcnitrio, no sentido, senão da suprcssfiD desse dispositivo que cu considero realmente anômalo, que cu
considero anti-social dentro do projeto, pelo menos a sua alteração
par:.~ que nf10 haja amunhã, dentro da Prcvidénci;.t, dentro do sistcm~l
de atendimento médico-hospitalar, aqueles que serão amparados
gratuitamente pelo INAMPS c aqueles que terão que pagar uma
complemcntuçfiO porque percebem inclhorcs salários.
De outra parte, Sr. Presidente, gostaria de chamar a atcnçito
para um outro uspecto, cjú agoru nflo diria ncgutivo mas, importan·
te, da discussf10 d<~ matéria: é o que se relaciomt com os dispositivos
do arl. 27 c mts paritgrafos, que cuidam da extinção do lP ASE, do
FUNR URA Ledo FACR. O que se ouve por aí afora é que o projeto
pretende cxtingtlir o FUNRURAL.
Nf1o se trata disso, Sr. Presidente. O de que se cuida ncss&l propmiçi'ln, pun1 c simplesmente, ê sistematizar melhor a gestão du Prt.:·
vidên~.:ia Soda!, unilicando órgãos, mcion;.llizando serviços. As autarquias quc hoje gt:rcm sctorialmcntc a Previdência Social, ~.:omo o
.
'
lll~
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mas continuam intocados c russam a ser implementados pelo INPS
na parte de benefícios, pelo INAM PS na parte do assistôncia médicohospitalar c pelo IA PAS na parte de arrecadação c fiscalização.
Nilo há por que prevalecer esse argumento de que o FUNRURA L desaparece. Os direitos dos trabalhadores rurais continuam intactos dentro do projeto de lei que ora cxa111inamos; todo o sistema
de convénios de atendimento do FUNRURAL, como também os direitos dos funcionários públicos que, inclusive, tem prioridade no
:tlendimcnto dos hospitais do lPASE que pa<>am para a jurisdição
do INA MPS, após a aprovação desse projeto c a sua transformação
cm lei, são absolutamente respeitados.
Quanto ao FUNRURAL, especialmente, quero, apenas, ler o
~ I• do art. 27, que diz o seguinte:
"A forma de atendimento dos trabalh~dorcs c empregadores rurais, através de Representações Locais c insti·
tuiçõcs convenientes, tais como Sindicatos das Categorias
Prolissionais c Econõmicas, Prefeituras Municipais·e Hospitais, será mantida, continuando os prestadores desse a':
tendimento a identilicar-se e a identicar os programas e ati·
vidadcs que lhes dizem respeito, mediante utilização da sigla FUNRURAL."

Sr. Presidente, ato a sigla é mantida. Portanto, o que há de importante na matc;ria 6 o seguinte: substancialmente, conlinuam os
programas cm favor dos trabalhadores rurais, dos funcionários
públicos; apenas, a estrutura administrativa 6 que muda, que se amplia. E ai é que está a virtude deste projeto. I; que, a meu ver, não se
pode comparar a estrutura do INPS com a estrutura do FUNRURAL c do I PASE. A do primeiro tem outra condição. Sr. Presidente,
pela sua maior consolidação, pela soma de encargos que lhes foram
entregues pela administração c que- justiça se faça- apesar de todas as denúncias que nós da Oposição temos feito contra o sou mau
atendimento, niio se pode negar que tem havido sensível melhora nos
seus serviços. E de agora por diante, esperamos que com essa reformulação haja, então, um melhor rendimento e nós possamos manter
uma previdência !'tocíal una para as cidades e para os campos, sem
nenhuma distorção de carátcr político-partidário, porque isto ó que ó
o importante. Os institutos, as autarquias, os órgãos públicos, n1io
foram feitos para servir aos partidos. mas para servir ao povo, para
servir ao Pais.
Portanto, vamos lutar pela aprovação deste projeto. Tenho ccr·
teza de que, do ponto de vista da reforma administrativa, ele estará
muito mais de acordo com o interesse público do que a atual estrutura da Prt!vidéncia Social que ai está, cheia de distorções, inclusive no
campo da politica partidária.
O Sr. Theohaldo Barbosa (ARENA- AL)- Permite V. Ex•
um aparte'?
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Com pr:tzor,
ouço o nparte dr.: V. Ex•, nobre Deputado.

O Sr. Theabalda Barbosa (ARENA- AL)- Nobre Deputado,
aplaudo :IS suas palavras, porquanto V. Ex• faz uma análise muito
segum dn projeto. Tenho discutido, cm várias oportunidades, com
colegas, mostrando que, na leitura da proposição enviada a esta Casa
pelo Poder Executivo, não encontrei as mazelas que sUo ditas por
muitos dos colegas. Isto quer me parecer c faz-me lembrar aquela ini·
cimiva do Governo, anos ntrús, quando mudou o sistcmil para o
FGTS, quamlo todos eram contru. Foi, talvez u maior grilU que jú se
fez neste Pais, contra o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
para logo depois todos aceitarem. E hoje, quantos csli\o arrependidos por nf1o terem aplaudido, nnqucla Cpoca, como nós aplaudimos,
aquelas transformações.
O SR. PRESIDENTE (l'ctrônio l'ortella)- Lembro ao ilustro
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O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Pois ntto, Sr.
[>residente.
Agradeço a intervenção do nobre apartcante, embora seja cu dn·
quclcs que, na ocasião cm que se modilicou a Consoliduçtto das Leis
du Trabalho, se ulinhavam contra a supressão do instituto du estabilidade do trabalhador.
Mas, lembro também o caso da unificuçào dos antigos instituto,
de prcvidônciu no INPS. Quando se tratou da extinçào daquelas autarquias para rouni-las todas sob a sigla do INPS, foi também um
Deus nos acuda; quase que o mundo vem abaixo e toda a gente acha·
va que cstúvumos praticando um absurdo, do ponto de vista administrutivo, quando hoje o que ai esta comprova que se agiu acei-tada.
mente, pois nua se pode comparar a utuul Previdência Social com a
anterior.
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- V. Ex• me
permite?

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Peço ao Sr.
Prosidente que seja benevolente, pois ainda vou ouvir o aparte do
nobre Relator, Senador Henrique de Lu Rocque, o qual muito me
honra.
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- Poucas palavras, nobre Deputado, para não retardar mais os nossos elogios à
conduta que está orientando a fula de V. Ex• neste instante. Exemplos tais devem ser soguidos. Anotei frases de V. Ex• quando diz que
a aprovaçuo deste projeto, salvo as restrições que marcaram a fala do
nobre representante pela Paraíba, é: um passo a maís no serviço da
Previdéncia Social no Brasil. Quero felicitar V. Ex• por este exemplo
altamente democrático, quando, apoiando uma iniciativa do Governo, com a ressalva que acaba de fazer, nos dita a conduta que deve
ser seguida pelo Deputado, como V. Ex•, que, cioso do seu dever de
representante do povo, nesta hora se afirma de forma categórica,
numa díretriz de acordo com a consciência c os altÓs intt:resscs nucionuis.

O SR. HUMBERTO LUCENA (M DB- PB)- Muito grato
às suus gt:nerosas palavras.

Vou concluir, Sr. Presidente, afirmando que sou daqueles que
acham que maté:rias como esta que estamos discutindo pairam acima
das paixões partidárias e devem ser examinadas sob o ângulo do
maior espírito público. Apenas, untes de encerrar estas palavras, pcdiria ao nobre Líder da Maioria que examinasse a possibilidade de
aprovar duas Emendas de minha autoria, cujo destaque solicitei através do Líder da Minoria, as de nos 72 e 73.
·A primeira delas diz o seguinte:
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receita das entidades do SINPAS, na forma do urt. 17 des·
ta Lei."
No mais, Sr. Presidente, as considerações que acabo de f:~zcr cs·
pclham as línhas gerais da posição que cu e os dcmuís companheiros
de panido tomamos no seio da Comissão Mista, subscn:vendo o
voto cm separado que está publicado no Diário do Congn•sJo Nacio·
na/ ao lado do parecer do Rdator, pelo qual nós somos pela apro·
vaçào do projeto, com restrições, de ucordo com os altos interesses
nacionais.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
I Discurso pronunciado na sessão de /0-8-77.)

I Ãs Comissões de Consriruiçào e Jusriça, de Legi.1/açào
Social e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O projeto lido será
publicado e remetid.o às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer n' li 3, de
1979, da Comissào de Constituiçuo e Justiça, negando a licença solicitada pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal através do Oficio Sfn' 5, de 1979 (n' 300/P, de
1979, nu origem), pura prosseguimento da Açuo Penal Privada n' 247-6, pr.!)postu pelo Deputado Epitúcio Cafeteira
Afonso Pereira contra o Senador Alexandre Alves Costa.
Em discussuo o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Passa~se à votação, que será secreta, pelo processo de votação
clctrónica.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Vai-se passar à upuraçào. (Pausa.)
Votaram "sim", 44 Srs. Senadores; "nào", I. O parecer foi
aprovado.
Negada, portanto, a licença solicitada pelo Supremo Tribunal
Federal. A Presidência fará a devida comunicuçuo àquela Corto de
Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Nada mais havendo que
tratar, vou encerrar a presente sessão, designando pura a ordinária
de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Emenda n' 72

Inclua-se, onde couber:
"Art. ... Os servidores públicos civis aposentados da
Uniuo c de suas autarquias fiéum isentos de contribuições
pura a previdência Social."
Isto é para, justamente, deixú-los em posição de igualdade com
os aposentados da empresa privada que já nuo descontam pura a Prcvidéncia depois de passarem à inutividadc.
A outra estabelece:
Emenda n' 73

Inclua-se, onde couber:
"Art. ... Aos uposcntados c pensionistas dos órgãos in·
tegrantcs do Sistema de Previdência c Assistência Social SI NPAS, lica assegurada a percepção anual do 13• (décimo
terceiro) sulúrio.
P~1rúgrafo único. A despesa decorrente do disposto
·

·

•ada

Votaçrto, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n' 87, de
1975 (n' Si, de 1975, nu Casa de origem), que dispõe sobre o registro
de empresas nus entidades fiscalizadoras do exercício de profissões,
tendo
PARECERES, sob nos 796 e 797, de 1976, e 394 a 396, de I97S,
das Comissões:
-de Le~ísluçiio Socínl, i' pronunciamento: favorável; 2' pro·
nunciamcnto: favorável ao Substitutivo de Plenário;
-de Serviço Público Civil, IY pronunciamento: (exame solicita·
do pela Comissilo de Legislação Social), favorável; 2• pronunciamcn·
to: fuvoritvd ao Substitutivo de Plenário, com subemenda que apre·
senta:
-de Constituição c Justiço, pela constitucionalidade c juridid·
dadc do Projeto c do Substitutivo.

-2Discussiw. cm turno único, do J>rojcto de Lei da Cúnwra 111' 6U,
de I976 (fll' 75 I /75, na Casa de origem), que acrescenta rarúgrafu ao
art. I.1 da Lei n1' 5)NO, t.lc Xde junho de I1)7J, que alterou a Lcgi~·
~
de: p
.
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PARECERES, sob n•s 71 e 72, de 1979, das Comissões:
-de Lcgislaçilo Social, favorável; c
-de Finanças (ouvido o Ministério da Previdência e Assistência
Social), contrário.

-3Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• BI,
de !976 (n• 443/75, na Casa de origem), que estende o saláriofamília criado pelo urt. 2• da Lei n• 5.559, de li de dezembro de
196B, aos herdeiros de segurado falecido no gozo da aposentadoria
por invalidez, tendo
PARECERES, sob n•s 73 e 74, de 1979, das Comissões:
-de Legislaçiio Social, favorável; e
-de Finantas* contrário.
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-4Discussiio, em primeiro turno, do Projeto de L~i da Câmara nll
143, de !97B (n• 5.725/78, nu Casa de origem), de iniciativa do Se·
nhor PreSidente da República, que cria cargos no Quadro Permunen·
le da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 9• Região, e dá
outras providências, tendo
.
PARECERES FAVORÃ VEIS, sob n•s69 e 70, de 1979, das Comissões:
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está encerruda u sessão.
(Le\'anta·Je a sessão à.f 18 horas e 42 minuros.J

ATAS DE COMISSOES
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de
Emenda ii Constituição n• 28, de 1978 (CN), que
.. acrescenta parágrafos ao artigo 39 e altera a redaçào do
caput do artigo 99 e dos parágrafos do artigo 17 da Consti·
tuição da República Federativa do Brasil".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM i 9 DE ABRIL DE 1979
Aos dezenove dias do més de abril do ano de mil novecentos e
setenta e nove, às dezessete horas, na Saia Clóvis Bevilacquu,
presentes os Senhores Senadores Affonso Camurgo, Henrique de La
Rocque, Lenoir Vargus, Mendes Canaie, Raimundo Parente,
Adalberto Sena e os Deputados Ricardo Fiúza, Hugo Mardini,
Odulfo Domingues, Raul Bernardo, Luiz Rocha e Joel Ferreira,
reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo c parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n• 28, de 1978 (CN), que
"acrescenta parâgrafos ao artigo 3• e altera a redução do caput do
artigo 9• c dos parâgrafos do artigo 17 da Constituição da República
Federativa do Brasil".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Arnon de Mello, João Basco, Evandro Carreira, Evclásio
Vieira, Hugo Ramos c os Deputados Afro Stefanini, Aluizio
Paraguassu, Jerónimo Santana, Antonio Pontes e Jader Barbalho.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo
Senhor Presidente, Senador Adalberto Sena, que solicita, nos termos
regimentais, a dispensa da Leitura da Ata da reunião anterior que,
logo após, é dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Relator, Deputado Hugo Mardini, que emite parecer favoruvcl à
Proposta de Emenda à Constituição n• 28, de 1978 (CN).
Posto em discussão e votação, í: o parecer aprovado, por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se: a presente reunião, lavrando eu, Mauro Lopes de Sâ, Assistente da Comissão, a presente
Ata que, lida e aprovada, í: assinada pelo Senhor Presidente e irá à
pubiiCUÇliO,
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre u Proposta de
Emendo ii Constituição n' 26, de 1978 (CN), que "ultcru u
redaçtlo do n• IV do urtigo 99 du Constituição Federal",
~·

~

-r

~

COMISSÀO MISTA
Incumbida de estudo c Relatório sobre o veto purciul ao
I'rojcto de lei da Câmara n• 120, de 1978 (Mensagem Presi·
dencial n• 43, de 1979 (CN)- que "dispõe sobre a Lei Or·
glinica da Magistratura",
I• REUNI;\0 (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 2 DE ABRIL
DE 1979
;\s dczcssctc horas e trinta minutos do dia dois de abril do ano
de mil novecentos e setenta c nove, na Saia Clóvis Bevilácqua, reúnese a Comissuo Mista incumbida de estudo e relatório sobre o Veto
Parcial '"' Projeto de Lei da Citmura n• 120, de 1978 (Mensagem
Presidencial 0 1' 43, de !979 (CN), que "dispõe sobre a Lei Orgânica
da M:I!:ÜStraturu", presentes os Senhores Senadores Hdvidio Nunes,
Saldanha Dcrzi c Leite Chaves c os Deputados Gomes da Silva c
Adhcmar de Barros Filho.
Deixa Ue ~.:omparccer, por motivo justilicudo, o Senhor Deputado Rtty Códo.
De i.iCOrdo com o Regimento Comum, sUo abertos os trabalhos
pelo Senhor Senador Iielvidio Nunes, que declara instalada a ComisS~IO,

REUNit\0, REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 1979

Aos delcnove dias do mês de ubril do ano de mil novecentos e
sctcnw e nove, às dczcsseis horas, na S:~la Clóvis Bevilúcqua,
rrcscntes os Scnhorc!'l Senadores Lonwnto Júnior, Jorg~.: Knlume,

,\-.

Sena e os Deputados Túiio Barcelos, Isaac Newton, Simão Sessim,
Benjamim Farah, Josí: Mauricio; Pedro Ivo c Jackson Barreto.
reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n• 26, de 1978 (CN), que '"ai·
tera a redução do n• IV do artigo 99 da Constituição Federal",
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Dinarte Mariz, Henrique de La Rocque, Giivan Rocha,
Henrique Santillo, José Richa e os Deputados Norton Macedo,
Telémaco Pompci, Levy Dias e Jorge Gama.
1: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que em
seguida, é dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente, Deputado Benjamim
Farah, concede a palavra ao Relator da matéria, o Senhor Senador
Lomanto Júnior, que emite seu parecer favorável a Proposta de
Emenda à Constituição n• 26, de 1978 (CN).
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião,
lavrando cu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a
presente Ata que, lida e aprovada, é assinada pelo Senhor Presidente
e irá à publicação.

~rt1l

De conformidade com o Regimento, o Sc.:nhor Presidente eventual, Scn<ldor Hclvídio Nunes, declara que irú proct:dcr a t:lciçtw do
Pn:sit.Jcntc c do Vice-Prcsidcrnc da Comissilo. Distribuídas as cédulas, é convidado para fum:ionur como cscrutinatlor o Senhor Dr:putadn
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Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

1979

COMISSÃO MISTA

Para Presidente:
Senador Leite: Chaves . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . 4 votos
Em branco .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . I voto
Para Vice-Presldente:
Senador Saldanha Derzi . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . 4 votos
Em branco .......... : . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . I voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente c VicePresidcnte da Comissão, os Senhores Senadores leite Chaves e Saldanha Dcrzi.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador leite Chaves agradece em seu nome e no do Senhor Senador Saldanha Dcrzi, a honra
com que foram distinguidos e, designa o Senhor Deputado Gomes
da Silva para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião e,
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comis·
são, lavrei a presente Ala que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros da Comissão e vai à publicação.
COMISSÀO PARLAMENTAR DE INQUtRITO
Criada com o objetivo de apurar a devastação da Floresta Amazónica e suas implicações.
REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 18 DE ABRIL DE 1979
Aos dezoito dias do mês de abril do ano de mil novecentos e setenta c nove, às dczesscis horas c trinta minutos, na Sala de Reuniões
do Anexo "B", presentes os Senhores Senadores Raimundo Parente,
João Basco, Jorge Kalume, Bernardino Viana, Benedito Ferreira,
Henrique Santillo, Franco Montoro c Evandro Carreira, reúne-se a
Comissão Parlamentar de lnquórito, criada com o objctivo de apurar
a devastação da Ooresta amazônica c suas implicaçõe_s.
Deixa de comparecer, por motivo justir.cado, o Senhor Senador
Aloysio Chaves.
De acordo com o preceito regimental, assume a Presidência,
eventualmente, o Senhor Senador Jorge Kalume, que declara instala·
da a Comissão.
Em seguida, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder il
eleição do Presidente c do Vicc-Prcsidentc. Distribuídas as cêdulas,
o Senhor Senador Jorge Kalumc convida o Senhor Senador Henrique Santillo para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Evandro Carreira . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..
Em branco .................. :. . . . . . . . . . . . . . .

7 votos
I voto

Para Vice-Presldente:
Senador Raimundo Parente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Senador Bernardino Viana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 votos
I voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vicc·
Presidente, os Senhores Senadores Evandro Carreira c Raimundo
Parente.
Assumindo a Prcsid~ncia, o Senhor Senador Evandro Carreira
agrudccc, em nome do Senhor Senador Raimundo Pnrente e no seu
rróprio, a honra com que foram distinguidos, c designa o Senhor Se~
nadar Aloysio Chaves pura relutar u C PI.
~ada mais huvcndo a tratar, encerra-se a rcuniào c, para cons·
tar, cu, Alfcu de Oliveira, Assistente da Comissão, lavrei a prc~Cilll!
Ata, 4llt:, lida c aprovada, scrú <.~ssinada pelo Senhor Pl'csidcntc, tlc-

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 16,
de 1979-CN, que submete à deliberação do Congre'"'
Nacional o texto do Decreto-lei no 1.656, de lO de janeiro de
1979, que "prorroKa o prazo estabelecido no artigo I• do
Decreto-lei n• 1.577, de 10 de outubro de 1977, que dispõe
sobre a concessão de lsençio do Imposto de Importação e do
Imposto sobre produtos Industrializados, nos casos que especifica".
2• REUNIÃO REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 1979
Aos dczesseis dias do mês de abril do ano de mil novecentos c
setenta c nove, às dczcsscis horas c quinze minutos, na Sala Clóvis
Bevilacqua, presentes os Senhores Senadores Aderbal Jurcma,
Benedito Ferreira, Dinartc Mariz, Henrique de la Rocque, Mendes
Canale, Raimundo Parente, Dirceu Cardoso c os Senhores
Deputados Artenir Werncr, Djalma Bessa, Victor Fontana, Josó
Frcjat e Euclides Scalco, reúne-se a Comissão Mista incumbida de
estudo e parecer sobre a Mensagem n• 16, de 1979-CN, que submete
à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei
n• 1.656, de 10 de janeiro de 1979, que "prprroga o prazo esta·
belecido no artigo I' do Decreto-lei n• u'n, de 10 de outubro de
1977, que dispõe sobre a concessão de isenção do imposto de
importação c do imposto sobre produtos industrializados, nos casos
que especifica".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Tarso Outra, Amaral Peixoto, Jaison Barreto, Marcos
Freire e os Senhores Deputados Vilela de Magalhães, Telêmaco
Pompei, Alberto Goldman, Celso Carvalho, José Torres c Rosa
Flores.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos através
do Senhor Deputado Djalma Bessa, Vice-Presidente no exercício da
Presidência, que solicita a dispensa da leitura da Ata da reunião an·
terior que, logo após, é dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Relator, Senador Mendes Canale, que emite Parecer favorável à
Mensagem n• 16, de 1979, nos termos do Decreto legislativo que
oferece como conclusão.
Posto em discussão e votação é o Parecer aprovado.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu,
Leila Lcivas Ferro Costa, Assistente da Comissão, a presente Ata,
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais
membros da Comissilo e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 19,
de 1979 (CN), que submele à deliberação do Congresso Nacional, o texto do Decreto-lei n• 1.658, de 24 de janeiro de
1979, que, "extingue o estimulo fiscal de que trata o arti·
go I' do Decreto-lei n• 491, de 5 de março de 1969".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 1979
Aos dezcsscis dias do mês de abril do ano de mil novecentos e setenta e nove, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, na Sala
Clóvis Bcvilâcqua, presentes os Senhores Senadores Arnon de Mel·
lo, Benedito Ferreira, Dinarte Mariz, luiz Cavalcante, Milton Cabral, Adalberto Sena e os Deputados Edison lobão, Daso Coimbra,
Walter de Prá, Delson Scaruno, Hólio Duque c Sebastião Rodrigues,
reúne-se a Comissilo Mista incumbida de estudo e parecer sobre a
Mensagem n• 19, de 1979 (CN), que submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nY 1.65H, de 24 de janeiro de
1979, que, "extingue o estimulo liscal de que trata o artigo I'' do Dcoreto-lci n• 491, de 5 de março de 1969".
Deixam de comparcc.:cr, por motivo juslificado, os Senhores Scnudores Jcssé Freire, José Lim,, Cunha Lima, Mauro Ucncvidcs c
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ê dispensada a leitura da Ata da reunião antctior. que cm !-.eguidu, é dadH como uprovada.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Se·
nhor Vicc-Prcsidcnte da Comissão, Senador Benedito Ferreira, concede a palavra ao Relator da matéria, Depu tudo Daso Coimbra, que
emite seu parecer favorável à Mensagem n' 19, de 1979 (CN), nos
termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como condusf1o.
Posto cm discussão c c votação, é o parecer 11provado, com voto em separado dos Senhores Deputados Sebastiüo Rodrigues c Hélio Duques.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião, lavrando cu, Mauro Lopes de Sá, Assisterite da Comissão, a presente
Ata que, lida c aprovada, é assinada pelo Senhor Presidente e ir:í il
publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n' 22,
de 1979 (CN), que submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.661, de 25 de janeiro de
1979, que, uestabelece alterações no regime de benefícios fiscais a programas especiais, e dá outras providências.
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 1979
Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de mil novecentos e setenta e nove, às dezessete horas e quinze minutos, na Sala Clóvis Be·
vilácqua, presentes os Senhores Senadores Arnon de Mello, Jorge
Kalume, Jutahy Magalhães, Lomanto Júnior, Saldanha Derzi, Vicente Vuolo e os Deputados João Unhares, Adriano Valente, Mil·
ton Figueiredo, Anísio de Souza, Maurício Fruet e Iram Saraiv~. reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 22, de I979 (CN), que submete à deliberação do Congros·
so Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.661, de 25 de janeiro de
1979, que "estabelece alterações no regime de benefícios fiscais a programas especiais, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo juslir.cado, os Senhores Se·
nadares Mendes Canale, Roberto Saturnino, Josi: Richa, Cunha Li·
ma, Tancredo Neves e os Deputados Maluly Neto, Hugo Cunha, Oswaldo Lima, Antônio Zacharias e Júnia Marise.
É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que em seguida, i: dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente, Deputado Iram Saraiva,
concede a palavra ao Relator d~ matéria, Senudor Jutahy Magalhães, que emite parecer favorável à Mensagem n9 ~2. de
1979 (CN), nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que ofere·
cc como conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, com voto
em separado do Senhor Deputado ltam Saraiva.
Nada mais havendo a tratar. encerra-se a presente reunif1o, luvrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente
Ata que, tida e aprovada, i: assinada pelo Senhor Presidente e irú ü
publicação.
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Pinto, Bernardino Viana c os Deputados Albérico Cordeiro, Siquciru Campos, Antônio Gomes, Max Mauro e lranildo Pereira, reúne·
se a Comissão Mista incumbida de estudo c pureccr sobre a
Mensagem n' 26, de !979 (CN), que submete à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.665, de I3 de fevereiro de 1979, que .. rcujusta os vencimentos e salários dos Servidores
Civis do Distrito Federal, e dá outras providências",
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Jessé Freire, Tarso Outra e os Deputados Hélio Garcia,
Saramago Pinheiro, Josi: Carlos Fagundes, Pedro Lucena, Jayro
Maltoni c Nivaldo Kruger.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidi:ncia o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada a
Comissão.
Em obedii:ncia a dispositivo regimental, o Senhor Presidente
esclarece que irá proceder a eleição do Presidente e Vice-Presidcnte.
Distribuídas as ci:dulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o
Senhor Deputado Max Mauro para funcionar como escrutrnador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

Para Presidente:
Deputado lranildo Pereira ....................... 12 votos
Deputado Max. Mauro ... , , , , ... , . , , , . . . . . . . . . . . 2 votos
Para Vicc-Presidente:
Deputado Saramago Pinheiro ..................... i4 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e ViccPresidentc, os Senhores Deputados lranildo Pereira e Saramago
Pinheiro.
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado lranildo Pereira
agradece cm nome do Deputado Saramago Pinheiro e no seu próprio a honra com que foram distinguidos c designa o Senhor Senador Saldanha Derzi para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião,
lavrando eu, Mauro Lopes de Sã, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e
demais membros da Comissão, e irá à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n' 28,
de 1979 (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo ii apreciação do Congresso Nacional o texto do Decreto·
lei n' 1.667, de 13 de fevereiro de 1979, que "reajusta os
~encimentos c proventos dos membros do Tribunal de Contas
do Distrito Federal e respectivo Ministério Público".

REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 18 DE
ABRIL DE 1979.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo c parecer sobre a Mensagem nY 26,
de .1979 (CN), que submete ii dellberaçiio do Congresso
Nacional o texto do Decreto-lei nY 1,665, de 13 de femeiro
de 1979, que urenjusta vencimentos e salários dos senidort.•s
do Distrito Federal, e dá outras providências",
REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 6 DE
ABRIL DE 1979
Aos seis dias do mês de ahril do ano de mil novecentos c: setenta
e nove, üs dci'.esseis horas, na Sala Clóvis Bcvilúcqua, presentes os
Sentiorcs Senadores Benedito Ferreiru, Jorw Basco, Murilo !Ja~;1ró,

Às dezesseis horas e quinze minutos do dia dezoito de abril do
ano de mil novecentos c setenta e nove, na Saiu Clóvis Bevilúcqua,
reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a
Mensagem n• 28, de I979 (CN), do Senhor Presidente da República,
submetendo ii apreciação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n• 1.667, de 13 de fevereiro de 1979, que "rcajustu os
vencimentos c proventos dos Membros do Tribunal de Contas do
Distrito Federal c respectivo Ministério Público", presentes os
Senhores Senadores Jorge Kalumc, Lomanto Jllnior, Lourival
Baptista, Raimundo Parente, Hcnri4uc de La Rocquc, AJ'fonso
Cumargo c Adcrbal Jurcma c os Dcputndos I-lugo Cunhu, Rczcndc
Monteiro, !·Iugo Murdini, Daso Coimhn1, Curlos BeLcrra, Ernesto
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Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Dinarte Mariz, Josi: Guiomard, Mendes Canalc, Passos
Porto e os Deputados Josias Leite, Rafael Faraco, Antônio Annihclli.
De acordo com o Regimento Comum, assume a Presidência
interinamente, o Senhor Senador Lourival Baptista, declarando que
irá proceder a eleição do Presidente e Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, é convidado para funcionar como escrutinador o Senhor Paulo Rattcs.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Ernesto Daii'Oglio .................... li votos
Deputado Carlos Bezerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 votos
Para Vice-Presidente:
Senador Passos Porto .. .. .. . .. .. . .. . . . .. .. . .. . .. IOvotos
Senador Lomanto Júnior ......................... 5 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e VicePresidente, os Senhores Deputado Ernesto Daii'Oglio e Senador Passos Porto.
Assumindo a Prcsidi:ncia, o Senhor Deputado Ernesto
Daii'Oglio agradece em nome do Senhor Senador Passos Porto e no
seu próprio a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor
Deputado Daso Coimbra para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, pura
constar, eu, Helena Isnard Surres de Almeida, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente, demais membros da Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem no 25,
de 1979-CN, que submete ii deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.664, de 13 de fevereiro de
1979, que "reajusta os vencimentos, salários e proventos dos
servidores das Secretarias do Tribunal Federal de Recursos c
do Conselho da Justiça Federal e di outras providências".
REUNIÃO DE INSTALAÇÃO, REALIZADA EM 6 DE
ABRIL DE 1979
Aos seis dias do mês de abril do uno de mil novecentos c setenta
e nove, às dezcsscis horas, na Sala Clóvis Bcvilácqua, presentes os
Senhores Senadores Benedito Cancllas, Henrique de Lu Rocque, Josi: Lins, Jutahy Magalhães, Passos Porto, Lourival Baptista, Moacyr
Dalla, e os Senhores Deputados Divaldo Suruagy, Darcílio Ayres,
Amadeu Geara, Carlos Alberto c Pedro Ivo, reúne-se a Comissão
Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 25, de
1979-CN, que submete à deliberação do Congresso Nacional o texto
do Decreto-lei no 1.664, de 13 de fevereiro de 1979, que "re:\iusta os
vencimentos, salários e proventos dos servidores das Secretarius do
Tribunal Federal de Recursos c do Conselho da Justiça Federal c dú
outras providências",
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Affonso Camargo, Dinarte Mariz, Helvidio Nunes,
Lenoir Vargas c os Senhores Deputados Feu Rosa, Batista Miranda,
Cláudio Strassburger, Evaldo Amaral, Amúncio Azevedo c Sérgio
Ferrara.
Havendo número regimental, siio abertos os trabalhos pelo
Senhor Senador José Lins, Presidente eventual, que declara instalada a Comissão.
Em obediência ao dispositivo regimental, o Senhor Presidente
esclarece que irá proced~.:r a eleição do Presidente c Ylcc-PrcsiUcntc.
-·
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Senhor Senador Jutahy Magalhães para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Carlos Alberto ....................... li votos.
Deputado Pedro Ivo ............................ 01 voto.
Para Vlce-Presidente:
Senador Helvídio Nunes ......................... 12 votos.
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vicc-Prcsidentc, os Senhores Deputado Carlos .Alberto c Senador Helvídio
Nunes.
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Carlos Alberto
agradece, em nome do Senador Helvídio Nunes e em seu próprio nome, a honra com que foram distinguidos e designa, para relatar a matéria, o Senhor Deputado Cláudio Strassburger.
Nada mais have'ndo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu,
Leila Ferro Costa, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida
c aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais membros
da Comissão c irá à publicação'.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n' 29,
de 1979 (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberaçio do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.668, de 13 de fevereiro de 1979, que "reajusta os
vencimentos, salários e proventos dos servidores dos Serviços
Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal, c dá
outras providências".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 18 DE
ABRIL DE 1979
Aos dezoito dias do mês de abril do ano de mil novecentos o setenta e nove, às dezcsseis horas e quarenta c cinco minutos, na Sala
Clóvis Bevilãcqua, presentes os Senhores Senadores Affonso Camurgo, Dinartc Mariz, Lomanto Júnior, Tarso Outra, Moacyr Dalla e
Sald! nha Derzi e Deputados Brabo de Carvalho, Lourcmberg Rocha, Francisco de Castro, Francisco Benjamin, Mário Moreira, Daniel Silva c Hildérico de Oliveira, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 29, de 1979 (CN),
do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei no 1.668, de 13 de fevereiro de 1979, que .. reajusta os vencimentos, salários e proventos dos
servidores dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal, c dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Adcrbal Jurema, Helvídio Nunes, Jessé Freire, Mendes Canalc e João Basco e Deputados Melo Freire, Adauto Bezerra, Jorge
Paulo e José Maria de Carvalho.
De acordo com o que preceitua o Rcgimentu Comum, assume a
Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Dinarte Marit., que
declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental o Senhor Presidente cs~larece que irú proceder a eleição do Presidente c Vice-Presidente.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Dinarte Muriz convida o
Senhor Deputado Francisco de Castro para funcionar como cmutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Depu tudo Hildérico de Olivciru ................... 09 votos
Deputado Múrio Moreira ....................... 04 votos
Para Vicc-Presldente:
Deputado Brabo de Carvalho .................... lO votos

I>IÁRID DO CONGRE.IoiSO NACIO'i,\1. (Sl'çiln IIJ

Abril de 1'179

São dtclarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vice-Presidente, os Seohores Deputados Hildérico de Oliveira c Brabo de Carvalho.
Assuminc:o a Presidência, o Senhor Deputado Hildérico de Oliveira agradece •m nome do Senhor Deputado Brabo de Carvalho c
no seu próprio 'honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Salianha Derzi para relatar a matéria.
Nada mais h:.vendo a tratar, encerra-se a reunião, e, para constar, eu, Helena Isnard Surres de Almeida, Assistente de Comissão,
lavrei 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 e parecer sobre a Mensagem n' 30,
de 1979 (CN), do Senhor Presidente da República, suhmc·
tendo à deliberação do Congresso Nacional, o texto do Decreto-lei n' 1.669, de 13 de fevereiro de 1979, que "reajusta os
nncimentos e salários dos sert'idores da Secretaria-Geral do
Tribunal de Contas da União, c dá outras providências".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 18 DE
ABRIL DE 1979
Aos dezoito dias do mês de abril do ano de mil novecentos e setenta e nove, às dezessete horas e quinze minutos, na Sala Clóvis Bevilácqua, presentes os Senhores Senadores Arnon de Mello, Henrique de La Rocque, Jorge Kalume, Jutahy Magalhães, Lomanto Júnior, Raimundo Parente, Almir Pinto, Mendes Canale e Deputados
Honorato Viana, Jamel Cecília, Luiz Leal e Mendes de Melo, reúnese a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n' 30, de 1979 (CN), do Senhor Presidente da República,
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n' 1.669, de 13 de fevereiro de 1979, que "reajusta os vencimentos e salários dos Servidores da Secretaria-Geral do Tribunal de
Contas da União, c dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Se·
nadares Lenoir Vargas, Luiz Cavalcante, Milton Cabral e Deputados Rafael Faraco, Batista Miranda, Lúcio Cioni, Ary Alcântara,
Raimundo Urbano, Lúcia Viveiros e Walter Silva.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Henrique de La
Rocquc, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental o Senhor Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente e do Vicc-Presidento.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Henrique do La Rocquc
convida o Senhor Deputado Honorato Viana para funcionar como
escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Paru Presidente:
Deputado Mendes de Melo .................... , . li votos
Deputado Jamel Cecilia .......................... 01 voto
Pura Vice-Presidente:
Senador Almir Pinto ............................ lO votos
Senador Mendes Canele ......................... 02 votos
Sào declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vice-Presidente os Senhores Deputado Mendes de Melo c Senador Almir Pin·
lo.
Assumindo u Presidência, o Senhor Deputado Mendes de Melo
agradece cm nome do Senhor Senador Almir Pinto c no seu próprio
a honra com que foram distinguidos c designa o Senhor Deputado
Lúcio Cioni para relatar a matêriu.
Nada mnis havendo a tratar, encerra-se a rC"unilw, c, para~.:ons·
ta r, cu, Hclt:na lsnmd Sarrcs de Almeida, Assistente de Comissüo, 1:~
vrci a prcscrllc Ata, que, lida c aprovuda, scrú assinadu pclll S~.:nlwr
Prcs:'
' ·os da Comissüo c vai ü publieaçltll,
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COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n' 32,
de 1979 (CN), do Senhor Presidente da República,
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n' 1.671, de 14 de fevereiro de 1979, que
.. reajusta os vencimentos, salários .e proventos dos sert'idores
dos órgãos auxiliares da Justiça de Primeira Instância do
Distrito Federal e dos Territórios".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 19 DE ABRIL DE 1979
Aos dezcnove dias do mês de abril do ano de mil novecentos c
setenta c nove, às dczesseis horas e quarenta e cinco minutos, na Sala
Clóvis Bevilácqua, presentes os Senhores Senadores Affonso Camargo, Dinarte Mariz, Hclvidio Nunes, Jorge Kalume, Almir Pinto,
Alberto Silva, Moacyr Dalla e Deputados lgo Lasso, Amílcar de
Queiroz, Murilo Mendes, Jerónimo Santana e Tertuliano Azevedo,
reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecér sobre a
Mensagem n' 32, de 1979 (CN), do Senhor Presidente da República,
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decre·
to-lei n' 1.671, de 14 de fevereiro de 1979, que "reajusta os vencimen·
tos, salários c proventos dos Servidores dos Orgãos Auxiliares da
Justiça de Primeira Instância do Distrito Federal e dos Territórios".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Benedito Canelas, João Basco, José Lins, Bernardino
Viana c Deputados Caio Pompeu, António Dias, Correia Lima,
Antônio Pontes, Mendonça Neto e Sérgio Murilo.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Dinarte Mariz, que
declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente
esclarece que irá proceder a eleição do Presidente c do Vice-Presidente. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Dinarte Mariz convida o Senhor Deputado lgo Lasso para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Tertuliano Azevedo .................... 07 votos
Deputado Jerónimo Santana ...................... 05 votos
Para Vlce-Presídente:
Senador Bernardino Viana . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . .. IOvotos
Senador Alberto Silva . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 2 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente os Senhores Deputado Tertuliano Azevedo c Senador
Bernardino Viana.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Tertuliano Azevedo agradece em nome do Senhor Senador Bernardino Viana c no seu
próprio a honra com que foram distinguidos c designa o Senhor
Deputado Amílcar de Queiroz para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, enct:rra-se a rtunião e, para
constar, eu, Helena isnard Sarrcs de Almeida, Assistente de
Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida c aprovada, serú assinada
pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissuo c vai ii
publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de csrudo c purcccr sobre u Mcnsa~cm n• 31,
de 1979 (CN ), do Senhor Presidente da R••púhlicn submet•·n·
do ii dclibernçíio do Congresso Nacional o texto do Decreto·
lei n' 1.670, de 14 de fevereiro de 1979, que "reajusta os venclmt.•ntos, sulárlos c proventos dos servidores du Secretario do
Trlbunul de Justiça do Distrito Federal".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 19 DE
ABRIL DE 1979
Aos dcL"cnovc dias do mês de abril do ano de mil novecentos c
setenta c nove, Us dczcsscis horus c quinze minutos, na Sala Clllvis
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Bevilácqua, presentes os Senhores Senadores Dinarte Mariz, Gastuo
MUller, Hclvidio Nunes, Henrique de La Rocque, Murilo B:tdarô,
Passos Pôrto, Saldanha Derzi, Moacyr Dalla e Deputados Bezerra
de Mello, Bonifácio Andrada, Roque Aras e Osvaldo Macedo, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mcn·
sagem n• 31, de 1979 (CN), do Senhor Presidente da República,
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei ri9 1.670, de 14 de fevereiro de 1979, que "reajusta os venci·
mentes, salários c proventos dos Servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal",
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Se·
nadares Milton Cabral, João Basco, Benedito Canelas c Deputados
Ubaldo Bari:m, Antônio Mazurek, Hydekel Freitas, Giôia Júnior,
Antônio Russo, Adhemar Santillo, Jorge Cury.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Dinarte Mariz, que
declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental o Senhor Presidente es·
clarece que irá proceder a eleição do Presidente e do Vicc-Presidentc.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Dinarte Mariz convida o
Senhor Deputado Bezerra de Mello para funcionar como escrutina·
dor.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Roque Aras ............... , ........ :. lO votos
Deputado Osvaldo Macedo ...................... 02 votos
Para Vlce-Presidente:
Deputado Antônio Mazurek ..................... li votos
Deputado Bonifácio Andrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presi·
dente, os Senhores Deputados Roque Aras e Antôniç Mazurek.
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Roque Aras
agradece em nome do Senhor Deputado Antônio Mazurek e no seu
próprio n honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Se·
nadar Moacyr Dalla para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Helena Isnard Sarrcs de Almeida, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente, demais membros da Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n• 33, de 1979 (CN), do Senhor Presidente da República
submetendo ii deliberação do Congresso Nacional, o texto do
Decreto-lei n• 1.672, de 16 de fevereiro de 1979, gue "altera
a legislação do Imposto de Renda em relação a rendimentos
sujeitos à alteração nu fonte".
J• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 24 DE
ABRIL DE 1'979

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de mil novecen·
tos e setenta e nove, às dezesseis horas, na Sala Clóvis Bevilácquu,
presentes os Senhores Senadores Jessí: Freire, Jorge Kalume,
Moacyr Dulla, Raimundo Parente, Bernardino Viana, Almir Pinto,
Helvldio Nunes, Vicente Vuolo e Deputados Divnldo Suruagy,
Adolpho Franco, Cláudio Strassburger, Elquisson Soares e Benjamim Farnh, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de estudo e pare·
ccr sobre a Mensagem n• 33, de 1979 (CN), do Senhor Presidente du
República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o tex·
to do Decreto-lei n• 1.672, de 16 de fevereiro de 1979, que "altera a
legislação do Imposto de Renda em relação a rendimentos sujeitos à
alteruçilo nu fonte".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
•• ,.

r .. :.

tados Victor Trovão, Rogério Rego, Batista Miranda, José Maurí·
cio, Juarez Furtado c José Frcjat.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidéncia, eventualmente, o Senhor Senador Jcss.! Freire, que
declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental o Seohor Presidente
esclarece que ira proceder n eleição do Presidente c do Vice-Presidente. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Jessó Freire convida o
Senhor Deputado Benjamim Fnrah pura funcionur como escrutinador,
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Divaido Surungy
Deputado Adolpho Franco

lO votos
3 votos

Para Vlce-Presidente:
Senador Aimir Pinto ..................... , , . .. . . 9 votos
Senador Helvídio Nunes ... , ...... , .. . . .. . . . . . . . . 4 votos
'

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e VicePrcsidente os Senhores Deputado Divaldo Suruagy e Senador
Aimir Pinto.
Assumindo a Prcsidencia, o Senhor Deputado Divaido Suruagy
agradece em nome do Senhor Senador Almir Pinto c no seu próprio
a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado
Cláudio Strassburgcr para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para cons·
tar, eu, Helena lsnard Sarrcs de Almeida, Assistente de Comissuo,
lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, sera assinada pelo Senhor
Presidente, demais membros da Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensa&em n• 34,
de1979 (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Conaresso Nacional o texto do Decretolei n• 1.673, de 19 de fevereiro de 1979, que "reajusta os
vencimentos, salários e proventos dos servidores das Secretarias dos Tribunais do Trabalho, e dí outras providências".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 24 DE
ABRIL DE 1979.
Aos vinte e quatro dias do mês de abril do uno de mil novecentos e setanta e nove, às dezesseis horas e quinze minutos, na Sala Ció·
vis Bevilácqun, presentes os Senhores Senadores Helvidio Nunes,
Henrique de Ln Rocque, Passos Porto, Vicente Vuolo, Jorge Kalume, Affonso Camnrgo, Jutahy Mngnihàcs, Moncyr Dnlia e Deputados Carlos Chiareili, José Carlos Fagundes, Júlio Campos, Pedro
Ivo e Sérgio Ferrara, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 34, de i 979 (CN), do Senhor
Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso
Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.673, de 19 de fevereiro de 1979,
que "reajusta os vencimentos, saiârios e proventos dos servidores
das Secretarias dos Tribunais do Trabalho, c dá outras providên·
cius".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Aderbal Jurcmn, José Sarncy, Mendes Canale e
Deputados Álvaro Gnudêncio, Luiz Rocha, Arnaldo Busato, Jorge
Gama, Celso Peçanha e Peixoto Filho.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume u
Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Jorge Kalumc, que
declara instalada a Comissão.
Em obediênciu a dispositivo regimentul o Senhor Presidente
..
.
,

..

Abril dr 1919

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl. (S.eio 11)

te. Distrib•Jfdas as cédulas, o Senhor Senador Jorge Kalume c~nvida
o Senhor Deputado Sérgio Ferrara para funcionar como esc: utinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador PaS!os Porto . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . .
Senador Helvfdio Nunes .. .. . . . . .. . . . . . . . . .. .. ..
Para VIu-Presidente:
Deputado José Carlos Fagundes . . . . . . .. .. . .. . .. . .
Deputado Carlos Chiarelli .. .. . .. . . . . .. . . . . . . .. . .

li votos
2 votos
9 votos
4 votos
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São considerados eleitos, respectivamente, Presidente c Vice·
Presidente os Senhores Senador Passos Porto c Deputado José
Carlos Fagundes.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Passos Porto agra·
dece em nome do Senhor Deputado José Carlos Fagundes e no seu
próprio a honra com que foram distingUidos c designa o Senhor
Senador Henrique de La Rocquc para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, cncerÍ'a-sc a reunião c, para
constar, cu, Helena lsnard Sarrcs de Almeida, Assistente de Comis·
são, 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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MESA

LIDUANÇA DA AIINA I DA MAIOIIA
Lider
Jarboa Pauarinha

Ylce·Lideres
Presidente

3•-S.cretárlo

Lui:r Viana (ARENA- BA)

Lourlval Baptilta {ARENA - SE)

Aloyllo Chavt11
Jo'* ~n1
Aderbal Juremo
Lamenta Jlinior
Moacyr Dalla
Murilo Bodara
Saldanha Oerzi

Nilo Coelho (ARENA- PE)

4•-S.cretárla
2'· Vlce·Presldente

LIDIIANÇA DO MDII DA MINOIIA

Ga1t6a MUller (ARENA- MT)

Líder
Paulo Brauard

Dinarte Mariz (ARENA- RN)

Ylce-Líder••

1•-Secretário
Suplentes de Secretôrlos

Alexandre Coifa (ARENA- MA)

JoroeKalume (ARENA- AC)
8enedito Canelai {ARENA- MT)
João 8oKO (ARENA- AM)
Pouo1 Porta (ARENA- SE)

2t.. $ecretárlo
Gabt·íel Hormn {ARENA- PA)

.

COMISSOES

Di reta r. JoM Soare• de Oliwira Filho
Locoh Are11o 11 - Tórrea
Telelone1r 223·62"" .-:225-850'- Ramois193 o 2.57

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES

Chelor Cláudia Cario• Rodrigu.. Catta
locai! Anexo U- T•rreo
Telolaner 22.5-8.50.5- Ramoia 301 e 313

Titular••
1,
2.
3.
4.

Mendn Conote
JoM Lint
Jolla BoKa
Vicente Vuolo

MDB
1, Marco• freirt
2. Humberto Lucena

A11istente• Corlot Guilherme FonMCo - Ramal676
Reunilll11 Terço•·leiral, à1 10100 hora•
Localr Sala "Clovis &evilocqua" - Aneaa 11- lamol623

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA- (CCJ)
( 1.5 membm)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Pre~ldenter

Evelátia Vieira
Vic.. Pr..ldentll leite Chow1

1, Pa1.a1 I'Orta

2. S.rnedito Canelo•
3, Pedra P.droulon
-'· Jo" Lin•
1. Evoloaio Vieira
2. leite Chovt~a
3. Jo1e Rlcha

Suplent11
ARENA
1, Jutahy Mogalh611
2, Affon.a Camorgo
3. Jo6o Colmon
MDB
1. Aoenor Mario
2. Amoral Peixoto

Presidente, Henrique de la Rocque
l•·Vic•Pretidenter AloY'iO Chovei
2•·Vic.. Preliden!er Hugo Ramo•

COMISSÃO OE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)
{7 membro•)

1.
2.
3.
.t.

5.

a.
9.

Henrique de La Racque
Helvldio Nunn
JoM Sorney
Aloy1ia Chov.1
Aderbol Juremo
Murilo Bodaro
Maacyr Dallo
Amoral Furlon
Raimundo Parente

Pr111idente1 J••'* Freire
Vice·Pruidenter La:roro Borbo:ra
Titulorlll
1. J1111 Freire
2. Joóo Btnco
3. PauaaPMo
4, Saldanha Cerzi
!i. AHonso (amargo
6. Murila Bodaro
7, Benedito Ferreiro

Itamar Franco
La:raro Borbo1a
Adalberto Sena
Mouro Benevide1

I. Hugo Ramal
2. Leite Chovei
3. lotara Borbo:ra
Nelson Carneiro
l. Paulo Brouord
6. Franca Montara

..

COMISSÃO OE ECONOMIA- (CE)
( 11 membro•)
COMPOSIÇÃO

Pr11ident111 Itamar franco
Vice·Prc"idente: Roberto Saturnino
Titular111

Aui1tenhu Mario Heleno Bueno 8randOo- Ramal 30.5
Reunl6111 Quortal•lelrol, 01 10,00 hora•
Local, Sola "1
" - Ane•o 11·- Ramol623

1. Henrique Santilla
2. Robena Soturnino
3. Gilvon Rocha

Ani1tentor Ronoldo Pacheco de OliYeira- Romo1306
ReunÍÕIII Ouinta1•feiro1, 01 10,00 hora1
local r Sala "Ruy 6arbo1o" - Ane•o 11 - Romoi1 621 e 716

lenolr Vorgoa
Jo6o8o..:o
Almir Pinto
Milton Cabral
.5. Bernardino Viana
6. Arnon de Mella

MOB
1. Cunha Limo
2. Toncredo Ne't'ltl
3. Dirceu Cordo.a

Suplentu
ARENA
1. JoM Guiomord
2. Tona Outra
3. Bendito Canelo&
.t. Maocyr Dollo

MDB

1.
2.
3.
.t.

1.
2,
3,
.t.

COMPOSIÇÀO

Pretldentll Mend11 Conole

COMPOSIÇÃO

Títular11

6.
7,

A11l1tonter 56nia Andrade Pel•oto - Ramal307
Reuni6et1 Quortot·felrat, Cn 10100 hora•
Local1 Sala "Ruy Borbo•a" -An111o U- Romail621e 716

COMISSÀO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF)
{ 11 membro•)

Supl1ntet
ARENA
1. Raimundo PaNnte
2, Alberto Silva
3. Almir Pinto

1. fvandro Carreiro
2. Agenor Mario
3. Mauro Benevidet

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)
(7 membro•)

Titularei

Hrmrique Sontillo
Humberto Lucena
Marcai Freire
Mauro Benevid11
Or11tu Quercia
Pedro Simon
Roberto Sat~rnioo

I. Arnon de MeUo
2. Bernardino Viana
3. Jo11 Lim
Jeue Freire
l. Mihon Cobrai
6. Renedito Conela1
7. Lu ir Cavalcante

..

Suplent11
ARENA
Helv1dio Nunli
Alberto Silvo
3. Benedito Ferreiro
A. Vicente Vuolo

MDB
I. Roberto Saturnino
2. Itamar franco
3. Marco• Freire
Pedro Simon

..

I

Jo11 Richo
Otlllll OI.IIICIO

Toncredo

Ne~e\
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Aulattnftl Danltl Rtlt dt Souza- Ror~~ol675
Rtunlólll Quartat•ftlrcu, 01 10,30 hora•
local 1 Solo "RUy Borboto"- Ant~o li- Romait621t 716

COMISSAO DE EDUCAÇAO ECULTURA- (CEC)
(9 mtmbrot)

I. Franco Montara
2. Humberto Lucena
3, Jol.on Barreto

MDB
1. Ntlaon Corntlro
2. Marcos Freire

Allllttntt; Daniel Rtls dt Souza - Romol67.5
Reunl6111 Qulnta..ftlras, tu 11;00 horas
Local, Sala "Cióvl1 Btvllócquo"- Anexo 11- Ramal 623

COMPOSIÇAO

Prttldtnltl Jotlo Calmon
Vlc.. Prnldtnt.r Jutahy Magalh611
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1. Paulo Brouard
2. Nel1o1'1 CGrnelro
3. Itamar Franco
4. Jolé Rlcha
5. Amoral Ptlxoto
6. Toncrtdo Nt'tll

IIIJ3

MDB
1, MGrcoa Frtirl
2. Mauro Btntvld11
3. l1it1 Chovll

Aulst1nte• António Corlo1 dt NogutlrG- Romal675
Aeuni61•• Quartoa·ftlroa, 01 11,00 hora•
LocGI1 Solo "Ruy Borbo1a"- Ane110 11- Ramoi1621 • 716

COMISSAO DE MINAS E ENERGIA- (CME)
{7 membro•)

Suplentes

Tltulartl

COMPOSIÇAO

ARENA
1, JoMUnt

1. Jooo Colmon

2. Arnon dt Mello
3, Jorgt Kolumt
"'· r».dro Ptdronlon

2. Torto Outra
3. Jutohy Mogalhtlll

"· Aloytlo Chovei
!1. Aderbcd Jurtmo
6. Ja•• Sarney

Titulares

3. Franco Montara

1, Lulz Cavalcante
2. Mlhon Cobrai
3. Alberto Silvo
4, Arnon dt Mlllo

Aulsttnlt1 S6nia Andrade Ptlaoto- Ramal 307
Reunlo.., CNinto•·ftlrot, àslo,oo !.ora•
Local, Sala "Cióvlt Bevilócquo"- Anexo 11 - Romol623

I. Dirceu Cordo.o
2. Itamar Frot~co
3. Htnrlque Sontillo

MDB
1, Marco• Freire

1, Adalberto S. no
2. Evtlósio Vitlra

2. Gllvan Rocha

Suplentts
ARENA
1. AHon10 ComGrgo
2. JaOo CGimon
3. Jutohy MogolhOts
MDB

COMISSAO DE FINANÇAS- (CF)
( 17 membro•)

1.

G11vc~n

Rocha
2. Roberto Sotumino

Anistenft1 Ronoldo Poc"-co de Ollwlra- llomal 306
Aeunl&t~; Quana ..f.lroa, as 11•00 horas
Local. Antxo "I"- Sala ao lado do Gab. do Sr. Senador
Jo6o Bo1co- Ramal 484

COMPOSIÇAO

Prttld.ntec Cunha Uma
Vlc:.. Prttldtnhu Toncredo Ntvt~l
Titulam
1. Raimundo Parente
2. Jo .. Gulomard
3. Amon de Mello
4, Lomonto J~nior
5. AHon10 Camorgo
6. VIcente Vuolo
7, Alberto Silvo
8. Amoral Furlon
9. JorgeiColume
10. JutahyMagalh&es
11. Teotónio Vilela

Suplente•
ARENA
1. Saldanha O.rzl
2. Mlnde1 Canolt
3. Henrique de La Rocqve
4, Je11é Freire
5. Jo.. Sorney
6. Milton Cobrai

COMISSAO DE REDAÇAO- (CR)
(5 membro•)

3, Ldzaro lorboza
4, Jotá Rlcho

1. Tor10 Outro
2. Saldanha Denl
3. MtnGn Canolt

Supllnltl
AIJINA
1. JoOo Calmon
2. Murilo lador6
3. JoMSarney
MDB
1. Hugoltámol

COMISSAO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE)
(15 mtmbrol)
COMPOSIÇAO

I, Lenolr Vorga1
2. Htlvldlo Nuntl
3. Jtué Fr.lr•
ol, Moocyr Oollo
'· Ht~rlqut dt La Rocqut
6. Alov•lo Chav.a

2. Henrique Santlllo
3. Joltc~n lorrtto

MDB
1. Jolé Aicho
2. Adalberto S.no

Aniattnlt; Corlo1 Guilherme Fon11ca- Ramol676
A1unió111 QuintGt•ftiraa, 0110,30 hora•
Local, Sola "Ruy Barbosa"- Antxo U- Ramais 621 e 716

COMISSAO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)
{7 membro•)

Prelidentt1 Jorge Kolumt
Vlct·Prelidtntt• Mouro Btntvid11
Titulor11
1. Jorgt Kolume
3. Murilo Bodcro
4. llnedito F~rrtirG

I, Mauro llnevidn
2. Agtnor MGrio
3, Hugo Romo1

Tltularn

2. &trnordlno VIana
3.
4.
'·
6.
7.
8.
9.

Saldanha O~ttl
Lomonto Júnior
Mtnd11 Canal•
TtoiOnlo Vlltla
Almlr Pinto
L•nolr Varga1
Joat Sornty

Suplent11
ARENA
1, Aloyllo Cha"''
2. Adtrbol Jurtmo
3. P1dro Ptdroulon
A. Htnrlque d• Lo Rocqu•
'· Jo1t Gulomord
ó. lulz Covoltontt

Suplent11
ARENA
I. Raimundo PCirtnlt
2. Amoral FuriGn
3. Jo11 Guicmord
MDB
I. Cunha limo
2. Joi1on Barreto

Aniattnlt• Corloa Gullherm• Fon11CC1- Ramol676
Reuni61•• Quortol·f•iro•, 01 9130 hora•
Local• Solo "Auy Borbo1o" - Ant•o 11 :- Aomoia 621 1 716

Prt•ldenl•• Tono OutrG
1•·\llce•Prllidtntt; SGidonho O.rzl
2•·Vlct•Prt~ldtnle• Lomonla Júnior

1. Tono Outro
Suplent11
ARENA
1. Jutohy Magolh011
2. Raimundo Parente
3. JoOo CGimon
4, &.ntdlto Canelo•

I, Gllvan ltocha

2. Luiz Covolcanlt

Auiatentta Maria Thtr~zo MogolhOts MoHo- RomGI 134
RtuniOtli QulntOI·ftlrol, a. 12100 hora•
Local, Sola "Cióvll. Blvllocquo"- Ane11o 11- RomGI623

COMISSAO DE LEGISLAÇAO SOCIAL - (CLS)
{9 membro1)

Titulo,..

I. Lomanto Júnior
2. Almir Pinto
3. Alberto SilwG
4. Jolé Guiomard

Supltnlll
ARENA
1. Saldanha Cerzi
2. Jorgt Kalumt
3. Btntdito CGntlas

COMPOSIÇAO

Titulor11

Aulsttnte• AntOnio Càrloa de Nogutlra- Romol67.5
ReuniOIII Qulnto•·ftlral, a. 9.30 horOI
Local. Solo "Cióvla llvllócqua"- Antao 11 - Romol623

COMPOSIÇAO
Pre1ldente• Htlvldlo Nun11
Vlct•Pttlldtnle• Ltnolr Votgol

TituiCrts

Vlce-Prt-'dtnte. AdoiiMno Seno

1. Dirceu Cordo10

1, Paulo lro11ard

Prtaident11 Gilvon Rocha
Vict·Prllidente; Henrique Sontillo

Pmldente. Dirceu Cardo10

2. Adalberto S.na

2. Marcai Frelrt

COMPOSIÇAO

COMPOSIÇAO

MDB

1. Cunha Lima
2. Tancredo Ntv.1
3. Roberto Soturnlno
4. Amoral Peixoto
.5. Ptdro Simon
6, Mauro 81nevid11

COMISSAO DE SAÚDE- (CS)
{7 membro\)

Prelldtnte, Arnon dt Mlllo
Vlc•Prnldtntt; Albtrto Silvo

COMISSAO DE SERVIÇO PúBLICO CIVIL -ICSPC)
(7 mtmbroa)
COMPOSIÇÃO

Prtaid1nl•• Evandro Carreiro
Vici•Prttldtnl•• Humberto Luc1nO
Titulor11
1.
2.
3.
A.

Supltnlu
A.RENA
Raimundo Porent1
1 Aflon1o Camorgo
H1nrique d1lo Rocqu•
2 Ptdro P1drouion
Bernardino Viana
3 Ad~rbol Jur1mo
Alberto Silva

MDB
1. Ore'1t11 Querela
2. Evelat!o Vieira

1. Evandro Carreiro
2. Humberto Lucena
3. Laxaro Barboxa
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Auitllnlel SOnla Andrad1 P1ixoto- Ramal307
R1unl0111 Quinta•·fllras, ó1 9130 hora1
Loca1 1 Sala "Ruy Barbo•a"- An110 11- Rama!t621 1 716

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INQU!RITO

Suplente•

Titularei

ARENA
1. Pano• POrto
2. Lamento JUnior
3. Alblrto Silva

1. Bln1dlto hrr1lro
2. Vicent• Vuolo
3. P1dra P1drouian
A. Allan.o Camarga

MDB
COMISSÀO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PUBLICAS -(CT)
(7 membro•)

1. Evondro Carreira
2. Lo1aro Borbota
3. Ora~t11 Outrcia

1. Leite Chavet
2. Agenor Maria

COMPOSIÇÀO

Anlttente1 Ranoldo Pacheco d1 Oliveira - Ramal 306
ReuniOe11 T~tçnt·felrat, ót 10100 hora•
Local 1 Sola "Ruy Borbota"- Anexo 11- Ramait621e 716

Pr.tid1n111 S.nedlto ferr1iro
Vic1·Pretidtnte1 Vie~nte Vuolo

Comiuóe1 T1mpororia1
Chele1 Ruth de Souza Cattro
Lacah Ane~a 11- Ttrrea
Telelone1 225·8S05- Romal303
1) ComlnOel Temporóriat paro Proj1ta1 do Cangreuo No·
cionol
2) Comiuóes Temporariat para Apr~ciaçóo de Veto•
3) Cominóes Etpedai• • d1 lnqutrita, •
A) ComluOo Mitta do Proj1to d1 Lei Orçamentaria (a_rt. 90
da Regimento Comum),
Ani1tenttn d• Comiuól51 Horolda P1r1ira Fernando•- Ra·
mal6741 Alfeu de Ollv1ira- Ramai67AJ Cl1id1 Mario B. f.
Cru1- Ramal S98l Mauro Lopel de Sa- Ramal 310, leila
Leivos f~rro Cotta- Ramal ::114.

SERVIÇO DE CO)!ISSÕES pi::lt'IM:ENTES
HOJl!.RIO DAS REUNIÕES DAS

UO:'o~\,S

'

TERÇA
c.T.

RUY DI•RROS/\
Rü.r.1ais-621 c 716

C.A.R.

CJ.OVIS B"VIL!.CQUA
R.lmul - 623

10:00

HDMS
09:30

SAJ.AS

QUARTA
C.S.N,

c.c.J.
10:00
C.A.

s A J. A S

CO~ISSÕCó

ASSISTr;NTC

RONAJ.DO

C,F,
C.S.P.C.

ASSISTENTE

RUY BARBOS/\
Ramais-621 c 716

GUIJ.HERME

CJ.OVIS BEVIJ.!.CQUA
Ramal - 623

MARIA
HELENA

RUY DARBOSA

SONIA
DANIEl.

C.R.E.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

ANTONIO
CARJ.OS

C.M.E.

ANEXO
"B"
Ramal - 484

RON/\LCO

11:00

I 09:30

QUINTA

SI\L;\S
CJ.·~V IS

ASSISTE::TE

ot:V II,.,CQ!;,\
Ramal - 623

Ct\RLOS

RUY U.\RBOSA

SONIA

RJ.r.\ais-62~

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

C.E.

IIOMS

GUILHE~IE

Ramais-621 e 716

10:30

PCIC·!IINENTES DO SENADO FEDERAI.

M:'!.·:.;;Io

e 716

C.E.C

CJ.0VIS BBVIJ.!.CQUA
Ramal - 623

SONIA

C.D.F.

RUY BARBOSA
Ramais-621 c 716

RONhLDO

10:30

c.s.

RUY BARBOSA
Ramais-621 c 716

GUIJ.IIER!·IE

11:00

C,J.,S.

CJ.0VIS BBVILI.CQUA
Ramal - 623

DANIEl.

12:00

C.R.

CJ.OVIS BEVILr.CQUA
Ramal - 623

fUI RIA
THEREZA

10:00
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ANO XXXIV- N• 037

SEXTA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 1979

BRASIL! A- DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § 19, da Constituição, e eu,
Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N9 4, DE 1979
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.643, de 7 de dezembro de 1978, que "prorroga
prazos previstos na legislação do Imposto de Renda".
Artigo único. Fica aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.643, de 7 de dezembro de 1978, que
"prorroga prazos previstos na legislação do Imposto de Renda".
Senado Federal, 26 de abril de 1979.- Senador Luiz Viana, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ ]9, da Constituição, e eu,
Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N9 5, DE 1979
Aprova o texto do Decreto-lei o9 1.644, de 11 de dezembro de 1978, que "prorroga o
prazo de vigência de que trata o artigo 59 do Decreto-lei n9 1.106, de 16 de junho de
1970".

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.644, de II de dezembro de 1978, que
"prorroga o prazo de vigência de que trata o artigo 59 do Decreto-lei n9 1.106, de 16 de junho de
1970".
Senado Federal, 26 de abril de 1979.- Senador Lu i: Viana, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do <lrt. 55, § ]9, da Constituição, e
eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NQ 6, DE 1979
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.646, de 18 de dezembro de 1978, que "estende atê
31 de dezembro de !979 o prazo estabelecido no§ 29 do art. )I' do Decreto-lei n9 1.592, de
21 de dezembro de 1977".
Artigo único. t aprovado o texto do Decreto-lei nl' 1.646, de 18 de dezembro de 1978, que
"estende atG 31 de dezembro de 1979 o prazo estabelecido no§ 2'' do art. 11' do Decreto-lei nQ 1.592,
de 21 de dezembro de 1977".
Senado Federal, 26 de abril de 1979.- Senador Lui: Viana. Prcsicknte.
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Abril de 1979

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I- ATA DA 49• SESSÃO, EM 26 DE ABRIL DE 1979
1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
Submetendo ao Senado a escolha de nomes indicados para
cargos cujo provimento depende de sua prévia aquiescfncia:
- N• 57(79 (n• 102(79, na origem), referente à escolha do
Sr. Armindo Branco Mendes Cadaxa, Embaixador do Brasil jun·
to ao Governo da Jamaica, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Comunidade das Baamas.
- N• 58(79 (n• 103/79, na origem), referente à escolha do
Sr. Marcos Henrique Camillo Côrtes, Embaixador do Brasil jun·
to à Comunidade da Austrália, para, cumulativamente, exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à Nova Zelfindia.
1.2.2- Ofícios do Sr. 1•-Secrctário do Câmara dos Deputados
Encaminhando ·à m•isào do Senadv autógrafos do.•· seguinte
projetas:
-Projeto de Lei da Câmara n• 17 (79 (n• 1.019(75, na Casa
de origem), que altera o§ I• do art. 2• da Lei n• 6.281, de 9 de
dezembro de 1975.
-Projeto de Lei da Câmara n• 18(79 (n• 861f75, na Casa
de origem), que dispõe sobre transporte coletivo em carrocerias
de caminhões, e dâ outras providências.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 4/79 (n• 1/79, na
Câmara dos Deputados), que ratifica o texto da Convenção sobre
a Proibição do Uso Militar ou Hostil de Técnicas de Modificação
Ambiental, assinado pelo Governo brasileiro em Nova Iorque.
em 9 de novembro de 1977.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 5/79 (n• 3/79, na
Câmara dos Deputados), que ratifica o texto do Acordo Comercial entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Guiné-Bissau, celebrado cm Brasil ia a
18 de maio de 1978.
1.2.3- Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
-Mensagem n• 38/79 (n• 70(79, na origem), do Senhor
Presidente da República, submetendo à deliberação do Senado
Federal proposta do Sr. Ministro de Estado du Fazenda, para
que seja autorizado o Governo do Estado do Piaul a elevar em
Cr$ 11.628.414,00 o montante de sua dívida consolidada.
-Mensagem n• 39/79, (n• 71/79, na origem), do Senhor
Presidente da República, submetendo à deliberação do Senado
Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja auto·
rizada a Prefeitura Municipal de Campo Mourüo (PR) u elevar
em Cr$ 139.083.153,30 o montante de sua dívida consolidada.
-Mensagem n• 41/79 (n• 73/79, na origem), do Senhor
Presidente da República, submetendo à deliberuçilo do Senado
Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja au·
torizuda a Prefeitura Municipal de Londrina (PR) a elevar cm
Cr$ 191.229.987,70 o montante de sua divida consolidada.
- Mensagem n• 42/79 (n• 74/79, na origem), do Senhor
Presidente da República, propondo no Senado Federal seja uutorizudu a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) u elevar em
Cr$ 129.668.033,38 o montante de sua divida consolidada.

1.2.4- Comunicação da Presidência
-Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n• 77/77
(n• 335(75, na Casa de origem), que "isenta de custas os utos
praticados no juizado de menores, independentemente de comprovação de pobreza das partes", por ter recebido pareceres contrários, quanto ao mérito, das comissões a que foi distribuído.
1.2.5- Comunicação
-Do Senhor Senador Teotônio Vilela, comunicando o seu
desligamento da Aliança Renovadora Nacional com a simultanca
filiação ao Movimento Democrático Brasileiro.
1.2.6 - Leitura de Projeto
-Projeto de Lei do Senado n• 84/79, de autoria do Sr.
Senador Nelson Carneiro, que, fixa multa para os que concorrem
para a poluição sonora ou violam a "lei do silêncio". imprimindo
nova redução ao art. 42 do Decreto-lei n• 3.688, de 2-10-41 - Lei
das Contravenções Penais- e determina outras providências.
1.2.7- Comunicação da Liderança da ARENA no Senado Federal e na Câmara dos Deputados
-De substituição de membros em Comissão Mista do
Congresso Nacional.
1.2.8- Discursos do Expediente
SENADOR ALMIR PINTO - Sesquicentenário de
nascimento do romancista José de Alencar.
SENADOR MARCOS FREIRE- Prorrogação de mandatos municipais.
SENADOR ITAMAR FRANCO- Aposentadoria de Aristhótelcs Pereira Madruga, funcionário do Senado Federal.
1.2.9 - Requerimento
- N• li2/79, de autoria do Sr. Senador Mauro Bencvides e
outros Srs. Senadores, solicitando que o tempo destinado aos
oradores do Expediente da sessão de 3 de maio próximo seja dedi·
cada a comemorar o sesquicentenârio de nascimento de José de
Alencar. Aprovado.
1.2.10- Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n• 85(79, de autoria do Sr. Sena·
dor Agenor Maria, que acrescenta dispositivo ao Decreto-lei n•
594, de 27 de maio de 1969, que instituiu a Loteria Esportiva
Federal.
- Proje•o de Lei do Senado n• 86/79, de autoria do Sr.
Senador Agenor Maria, que elimina a exigência do período de carência pura concessüo, pelo INPS, de beneficias em virtude de
incapacidade para o trabalho ou morte do segurado.
1.3- ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei da Câmara n• 87(75 (n• 51/7 5, nu Casa de
origem), que dispõe sobre o registro de empresas nus entidades
fiscalizadoras do exerclcio de profissões. Aprovado o substitutivo
de plenário, ficando prejudicado o projeto, sendo rejeitada a
subemendu u ele oferecida, À Comissão de Redução.
-Projeto de Lei da Câmara n• 60/76 (n• 751/75, nu Casa de
origem), que acrescenta parágrafo ao art. 13 du Lei n• 5.890, de 8
de junho de 1973, que alterou u Legislação de Previdência Social.
Rejeitado. Ao Arquivo.
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-Projeto de Lei da Câmara n• 81/76 (no 443/75, na Casa de
origem), que estende o salário-família criado pelo arl. 2'> da Lei n•
5.559, de li de dezembro de 1968, aos herdeiros de segurado
falecido no gozo da aposentadoria por invalidez. Rejeitado. Ao
Arquivo.
-Projeto de Lei da Câmara n• 143/78 (n' 5.725/78, na Casa
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que
cria cargos no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 9• Região, e dâ outras providências.
Aprondo o projeto, cm primeiro turno, sendo rejeitadas as emen·
das a ele oferecidas.
1.4- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA
Convocação de sessão extraordinária, a realizar-se hoje, às
18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.
1.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Homenagem ao Sena·
dor José Sarncy, pela publicação do livro "Maribondos de
Fogo".
SENADOR PEDRO SIMON - Medidas de combate à
inflação, adotadas recentemente pelo Governo Figueiredo.
SENADOR LEITE CHAVES- Cancelamento de vôo da
TRANSBRASIL para a cidade de Londrina-PR. Expulsão de
lavrador que menciona, no Estado do Paraná, em virtude de
execução judicial.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Açào do chefe do
posto policial da Estação Rodoviária d;: Brasília, visando impor
obediência à lei do silêncio.
SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA- Empenho do Presidente do Banco do Brasil na simplificação e melhoria da assisti':n·
cia dada por aquele órgão aos pequenos agricultores.
SENADOR MAURO BENEVIDES- Apelo em favor de
pensionistas da Previdência Social brasileira.
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2- ATA DA 50• SESSÃO, EM 26DEABRILDE 1979
2.1- ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE

2.2.1 - Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n• 87/79, de autoria do Sr.
Senador Nelson Carneiro, que dá nova redação ao art. 15 da Lei
n• 6.367, de 19 de outubro de 1976.
2.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Resolução n• 14/79, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Camaçari (BA) a elevar em CrS 63.800.000,00 o
montante de sua divida consolidada. Aprovado. À Comissão de
Redação.
-Projeto de Resolução n• 15/79, que suspende a execução
do art. 166 da Lei n• 1.066/75, de 30 de dezembro de 1975, do
Município Paulista de Chavantes. Aprovado. À Comissão de
Redação.
-Parecer n• 60/79, da Comissão de Economia, que conclui
pelo arquivamento do Ofício n• S/3, de 1978, do Governador do
Estado de Pernambuco, solicitando a retificação da Resolução
n• 109, de 1977, do Senado Federal, que autoriza o Governo do
Estado de Pernambuco a realizar operação de crédito no valor de
CrS 375.550.216,57 (trezentos e setenta e cinco milhões, quinhentos c cinqUenta mil, duzentos e dc:zesseis cruzeiros e cinqUenta e
sete centavos). Aprovado. Ao Arquivo.
2.4- MATI::RIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO
DIA
-Redução final do Projeto de Resolução n• 14/79, constante do primeiro item da Ordem do Dia da presente sessão.
Aprovada, nos termos do Requerimento n• 113/79. À promulgação.
2.5- DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR NELSON CARNEIRO- Necessidade de solução para o problema representado por vários conjuntos residenciais erguidos com recursos do BNH.

2.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
3- INSTITUTO DE PREVIDeNCIA DOS CONGRESSISTAS
-Ata de reunião do Conselho Deliberativo.

1.6- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA

4- ATA DE COMISSÃO

- Término do prazo para apresentação de emendas ao
Projeto de Resolução n• 17, de 1979.

S- MESA DIRETORA

6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
1.7- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRóXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 49• SESSÃO, EM 26 DE ABRIL DE 1979
t• Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura
PRESIDENCIA DOS SRS. LUIZ VIANA E NILO COELHO
ÀS 14 HORAS E JO MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OSSRS.SENADORES:

Adulberto Scnu - Jorge Kulume - Raimundo Pnrcntc -Gabriel Hermes- Jarbus Pussurinhll - Abandrc Co<tu - 1-lcn·

riquc de Lu Rocquc - Bernardino Viana -

Helvídio Nunes -

Almir Pinto - Jusé Lins- Mauro Bcnc:vidcs- Agcnor Mil ria Dinartc Mariz- Jcssi: Freire- Humberto Lucena- Marcos Frei·

rc - Nilo Coelho - Arnon de Mcllo - Jutahy Magalhães Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- Nelson Carnei·
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ro -Itamar Franco- Murilo Badaró- Amaral Furlan- Benedi·
to Ferreira - Henrique Santillo - Lázaro Barbozu - Saldanha
Dcrzi - Affonso Camargo - Leite Chaves - Evelúsio Vieiru Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa
o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número regimen·
tal, declaro aberta a sessuo.
O Sr. !•-Secretário procederá à leitura do Expediente.

E lido o seguinte
EXPEDIENTE
MENSAGENS

Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a
escolha de nomes indicadas para cargos cujo provimento depende de
sua prévia aquiescência:
MENSAGEM N• 57, DE 1979
(n' 102/79, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 42 (item III) da Constituição,
tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excclôncias a
escolha, que desejo fazer, do Senhor Armindo Branco Mendes
Cadaxa, Embaixador do Brasil junto ao Governo da Jamaica, para,
cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
Comunidade das Baamas, nos termos do Decreto n• 56.908, de 29
de setembro de 1965.
Os méritos do Embaixador Armindo Branco Mendes Cadaxa,
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações
Exteriores.
Brasília, 25 de abril de 1979.- Joio B. Figueiredo.
INFORMAÇÃO

Curriculum-Vi tae:
Embaixador Armindo Branco
Mendes Cadaxa.
Nascido em São Paulo, São Paulo, 19 de outubro de 1917.
Curso Superior de Guerra, Escola Superior de Guerra,
1972.
Cônsul de Terceira Classe, concurso, 10 de dezembro de
1943.
Cônsul de Segunda Classe, merecimento, 22 de março de
1950.
Primeiro-Secretário, antigUidade, I• de setembro de 1958.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 9 de novembro
de 1965.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, I• de janeiro de
1975.
Chefe, interino, da Sccrctaria-.Gcral-Adjunta para Assuntos Económicos, 1962.
Chefe da Divisão de Politica Comercial, 1962.
Chefe da Divisão da Ásia c Oceania, 1962.
Chefe do Departamento de Comunicações c Documenta·
ção, 1973.
Chefe do Departamento Consular c Jurídico, 1974/76.
Miami, Vicc-Cónsul, 1946/50.
Miami, Encarregado de Negócios, 1948.
Port-of·Spain, Vicc-Cónsul, provisoriamente, 1949.
Miami, Cônsul-Adjunto, 1950.
Washington, Segundo-Secretúrio, 1950/53.
Bonn, Scgundo-Sccretúrio, 1956/58.
Buenos Aires, Segundo-Sccrctúrio, 1958.
Buenos Aires, Primeiro-Secretúrio, 1958/60.
Montevidéu, Primciro-Sccrctúrio, 1960,
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Montevidéu, Chefe da Delegaçüo Permancntcda ALALC,
1961.
Florença, Cônsul, 1964/65.
Genebra, Ministro-Conselheiro, 1965/66.
Moscou, Ministro-Conselheiro, 1966/69.
Port-au-Prince, Embaixador, 1969/71.
Kingston, Embaixador, 1977/78.
Sessuo Especial de lmigraçuo da Comissuo de Plancjamen·
to Económico, 1945 (assessor).
Sessão Especial da Conferência da FAO, 1950 (secretário).
Comissuo Mista Brasil-Alemanha de Desenvolvimento
Económico, 1953 (assessor).
X Conferência lntcramcricana, Caracas, 1954 (secrctãrio).
Comissuo Mista Brasil-Argentina, Buenos Aires, 1955
(assessor).
Negociações Tarifãrias Brasileiras dentro do GA TI, Gene·
bra, 1958 (assessor).
Reunião sobre Material Fcrroviãrio da CEPA L, Córdova,
1959 (observador-governamental).
Comissão Mista Brasil-Argentina, Buenos Aires, 1959
(assessor).
Comitê: provisório da ALALC, 1960 (delegado-substituto).
I ReuniUo do Grupo de Trabalho de Peritos em Estatística
de Comércio Exterior, Montevidéu, 1961 (assessor).
I Conferência Extraordinãria das Partes Contratantes do
Tratado de Montcvidê:u, 1962 (delegado).
Ncgociaçõcs do Acordo de Comê:rcio e Pagamentos entre o
Brasil e a Indonésia, 1963 (chefe).
Missão Comercial ao Sudeste Asiãtico, Colombo, Bangkok
c Jacarta, 1963 (chefe).
Reunião Plenária c Simpósio sobre Ciência Espacial,
Florença, 1964 (observador).
48• Sessão do Comitê: Executivo, 39• Sessão do Comitê: do
C! ME c 2• Seminário sobre Adaptação e Integração de !mi·
grantcs, Genebra, 1975 (chefe).
Sessão Especial de Imigração da Comissão de Plancjamento Económico, 1945 (assessor).
ReuníUo de Ministros da Fazenda ou Economia dos Países
Membros da OEA cm Sessão Extraordinãria do ECOSOC,
Petrópolis, 1954 (assessor).
Reunião de Ministros da Fazenda ou Economia das Repú·
blicas Americanas, Pctrópolis, 1954 (assessor).
ReuníUo do Grupo de Trabalho sobre a Origem de Mercadorias, 1962 (assessor).
Grupo de Trabalho para Estudos Técnicos sobre as Relações do Brasil com as CEE, 1962 (assessor).
Comissuo do Convênio de Prestação de Assistência Técnica
para a Modernizaçuo Administrativa do Ministério das Relações Exteriores, Brasília, 1973 (assessor).
Assistente do Comando da Escola Superior de Guerra,
1971/72.
Dirctor, interino, do Curso Superior de Guerra, 1971/72.
Diretor do Curso Superior de Guerra, 1973.
Ordem do Rio Branco, Grã-Cruz.
O Embaixador Armindo Branco Mendes Cadaxa se encontra
nesta data no exorcicio de suas funções de Embaixador do Brasil junto ao Governo de Jamaica.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, de 1979. Sérgio de Queiroz Duarte, Chefe da Divisão do Pessoal.

(. .i Comi.\'silo dt• Rt•l"çf'it•J E.\'taiort'J. J
MENSAGEM N•SM, DE 1979
(n' 103/79, nu origem)
Excc\cntissirnos Senhores Membros do Senado Fcdcrul:

De conformidade com o artigo 42 (item III) da Constituiçüo,
tenho a honra de submeter í) aprovaçüo de Vossas Exccl~ncias a cs.
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DIÁRIO llO CONGRf~~SO NACIONAI.iS,cin IIJ

colha, que desejo fazer, do Senhor Marcos Henrique Camillo
Côrtos, Embaixador do Brasil junto à Comunidade da Austrúlia,
para, cumulativamente, exercer a função do Embaixador do Brasil
junto à Nova Zelândia, nos termos do Decreto n• 56.908, do 29 de
setembro do 1965.
Os méritos do Embaixador Marcos Henrique Camillo Côrtes,
que me induziram a oscolhê·lo para o desempenho dessa elevada
função, constam da anexa informação do Ministério das Rolações

V Reunião dos Chanceleres dos Países da Bacia do Prata,
Punta dei Este, 1973 (delegado-suplente).
Comitiva do Presidente da República no encontro com o
Presidente da Venezuela, Santa Elena do Uiarén, 1973
(membro).
VI Reunião de Chanceleres dos Países da Bacia do Prata,
Buenos Aires, 1974 (delegado).
Missão Especial do Governo Brasileiro às exí:quias de Sua
Excelência o Senhor Juan Domingo Perón, Presidente da
Argentina, 1974 (membro).

Exteriores.

Brasília, 25 de abril de 1979.- Joiio Baptista Figueiredo.

V Reunião do Grupo de Peritos do Projeto A·4 (na·
vegação), Buenos Aires, 1974 (chefe).
II Reunião do Grupo de Peritos do Projeto A·5 a, Buenos
Aires, 1974 (chefe).
Reunião do Grupo de Peritos em Obras de Infra-estrutura
de Telecomunicações, Projeto A·5/b, Buenos Aires, 1974
(chefe).
Reunião do Grupo de Trabalho para a Área Básica do
Cooperação Económica, Montevidéu, 1976 (chefe).·
Comissão de Organização do Programa do Encontro entro
os Presiden:es do Brasil e da Itália, 1961 (membro).
Elemento de Ligação do Ministério das Relações Ex·
teriores com a Escola de Comando e Estado-Maior do
l<xército, 1967/68.
Membro da Equipe Técnica do Ministério das Relações Ex·
teriores para a Implantação do Novo Plano de Classiocação de Cargos, 1970/71.
Representante Suplente da Representação do Brasil no
CIC dos Países da Bacia do Prata, 1974/76.

INFORMAÇÃO
Curriculum·Vila e:
Embaixador Marcos Henrique
Camillo Côrtcs.
Nascido no Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1935.
Bacharel cm Ciências Jurídicas e Sociais, Faculdade
Nacional de Direito da Universidade do Brasil, 1958.
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, Instituto
Rio-Branco, 1958.
Cônsul de Terceira Classe, 23 de janeiro de 1959.
Segundo-Secretário, merecimento, 21 de outubro de 1961.
Primeiro-Secretário, merecimento, I• de janeiro de 1967,
Conselheiro, merecimento, I• de janeiro de 1973.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 14 de setembro
de 1973.
Ministro do Primeira Classe, merecimento, 12 de junho de
1978.
Auxiliar do Chefe do Departamento Político o Cultural,
1959/61.
Auxiliar do Secretário-Geral de Política Exterior, 1966/68.
or.cial do Gabinete do Ministro de Estado, 1969/70.
Subchefe do Gabinete do Ministro de Estado, 1970/73.
Chefe da Assessoria de Documentacão·de Política Exterior,
1973/74.
Viena, Terceiro-Secretário, 1961.
Viena, Segundo-Secretário, 1961/63.
Lima, Segundo-Secretário, 1964/65.
Mondevidêu, Sedundo-Secretário, 1965/66.
Buenos Aires, Primeiro-Secretário, 1968.
Washington, Primeiro-Secretário, 1968/69.
Buenos Aires, Ministro Conselheiro, 1975/78.
Buenos Aires, Encarregado de Negócios, 1975 e 1976.
Camborra, Embaixador, 1978.
Comitiva do Ministro de Estado cm visita ao Paraguai,
1959 (membro).
Grupo do Trabalho de Quito, para o estudo da Agenda Pro·
visória da XI Conferência lnteramericana e Elaboração das
Instruções à Delegação do Brasil, 1961 (membro).
Conferência lnterparlamentnr, Romn, 1962 (membro).
VI e VIl Sessões Ordinárias da Conferência Geral da
AIEA, Viena, 1962e 1963.
Reunião dos Chefes de Estado Americanos, Punta dei Este,
1967 (membro).
VIII CEA, 1968 (representante do Ministério das Relações
Exteriores).
Missão Especial ao Japão, 1970 (membro).
Missão Especial às solenidades da posso do Presidente dos
Estados Unidos Mexkanos, 1970 (membro).
Comitiva do Presidente da República no encontro com o
Presidente do Paraguai, paru a inauguruçt10 da ponte sobrt:
o Rio Apa, Bela Vista, 1971 (membro).

O Embaixador Marcos Henrique Camillo Côrtes se encontra
nesta data no exercício de suas funções de Embaixador do Brasil
junto à Comunidade da Austrália.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 6 do
abril de 1979. ·Sérgio de Queiroz Duarte, Chefe da Divisão
do Pessoal.
(À Comissão de Relações E.<reriores.)

O FI CIOS

Do Sr. /P-St>cretário da Câmara dos Depwados. encaminhando à
rt'l'isiio do Senado autógrafos dos seguintes projetas:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 17, DE 1979
(N• 1.019/75, na Casa de origem)
Altera o§ I• do art. 2• da Lei n• 6.281, de 9 de dezembro
de 1975.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 O* 111 do art. 29 du Lei no 6.281, de 9 de dezembro de
1975, passa u vigorar com a seguinte redução;
Art. 2•

................... ' .................. .
~ I~'

Integra rUo o órgão a ser criado, al~m dos repre-

sentantes que forem estabelecidos pelo Poder Executivo,
quatro representantes de setores de atividndes cinematogrúlicas, sendo um dos produtores, um dos exibidores ou dis·
tribuidores, urn dos realizadores de filmes c um dos produtores de filmes de curta-metragem."

Comitiva do Presidente d;:1 República, ror ocasiilo do encontro com o Presidente da Colômbia, Lcticia, 1971

t\rt.

(mcmhrn).

:\rL J1'

.:!1'

Esta Lei entrarú Clll VÍ):!llr na data de sua ruhlicaçfHl.
Rcvugarn-sc ;p, di"push.;l\cs cm contr{lrio.

[.)1,\RIO DO CO~GRE!-ISO ~,\(')()!\~AI. (Seç!lnlll
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LEG/SLAÇ,/0 CITADA

LEI N1• 6.2SI, DE 9 DE DEZEMBRO DE i'l75
Extingue o Instituto Nacional do Cinema - lN C, umpUa as atribuições da Empresa Brasileira de Filmes S/ A EMBRAFILME, e dá outras providências.

..........................................................
Art. I• f:: extinto, nos termos desta Lei, o Instituto Nacional
do Cinema- INC, Autarquia Federal criada pelo Decreto-lei n'' 43
( •), de 18 de novembro de 1966.
Art. 2'' As atribuições conferidas ao Instituto Nacional do Cinema- lN C, passarào 1 segundo se dispuser em regulamento, a ser
exercidas pela Empresa Brasileira de Filmes S/ A- EMBRAFILM E, c por órgão a ser criado pelo Poder Executivo, com a li na! idade
de assessorar dirctamente o Ministro da Educação c Cultura, estabelecer orientação normativa c fiscalizar as ati vidades cinematográficas
no País.
IY lntc:grarr10 o órgão a ser criado, além dos rej'lrcsentuntes
que forem estabelecidos pdo Poder Executivo, trés reprcst:ntantcs de
setores de atividades cinematográficas, sendo um dos produtores,
um dos exibidores ou distribuidores c um dos realizadores dt: lilmr.:s.

*

..........................................................
(À Comissão de Educação e Cullllra.)

I'ROJETO UE UECRETO LEGISLATIVO N• 4, UE 1979
(N'' 1/79, nu Cumura dos Ueputudos)
Ratifica o texto du Con\·ençii.o sohrc u Prnihicào do Uso
Militar ou Hostil de Têcnicus de Mndificuçiw Ambiental, ussinudo pelo Go\'erno Brasileiro cm Novu Iorque, cm 9 de novembro de 1977.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 11• Fica ratificado o texto da Convenção sobre Proihiç5o
do Uso Militar ou Hostil de Técnicas de Modilicaçi1o Ambiental, assinado pt:lo Governo Brusilciro cm Nova lorqur.:, cm 9 de novembro
de I977.
Art. 2~t Este Decreto Legislativo entrarú cm vigor na data de
sua puhlicaçiw.

MENSAGEM N•l63, DE 197S
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Em conformidade com o disposto no Artigo 44, Inciso I, da
Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o
texto dn Convenção sobre a Proibição do Uso Mtlltar ou Hostil de
Técnicas de Modtllcnção Ambiental, assinado pelo Governo brasUelro em Nova Iorque a 9 de novembro de 1977.
Brasiltn, 11 de mato de 1978. - Ernesto Gelsel

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DNU/DAI/118/053 1000), DE 8 DE
MAIO DE 1078, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS
RELAÇOES EXTERIORES
A Sua Excelcnctn o Senhor
Dispõe sobre transporte coleti\'o em carrocerias de
Ernesto Geisel,
caminhões e dá outras pro\'idências.
Presidente da República.
O Congresso Nacional decreta:
Senhor Presidente:
Art. I• O§ 2• do art. 43 do Código Nacional de Trânsito passa
Como é do conhecimento de Vo&;a Excelência, o Representante
a ter a seguinte redação:
Permanente do Brnsll junto à ONU assinou, a O de novembro
de 1077, em nome do Governo braslle!ro, n Convenção sobre n
"Art. 43.
Pr01o!ção do Uso Mll!tar ou Hostil de Técnicas de Modlflcnçüo
Ambiental.
§ ,. . •.....••..•......•.•.......•.....•....•..
2. Nos termos da Convenção, os Estados Partes se compro§ 2• Quando, no mumc1p10 ou reg1ao, não metem a não promover o uso militar ou hostil de técnicas de
existir linha regular de ônibus, a autoridade competente modificação ambiental que possam aca.rretn.r efeitos disseminados.
ou graves e que tenham o objetivo de infligir destruipoderá autorizar, a título precário, que veiculo de carga duradouros
t)iw. dano ou prejuízo n outros Estados Partes do. Convenção.
transporte passageiros, desde que satisfeitas as condições
3. O nrtl~o 2.0 da Convenção define de modo preciso a exmínimas estabelecidas neste Código c no seu Regu- pressão "técnicas de modificação ambiental" como sendo aquelas
que têm por finalidade modificar - mediante o. mo.nipulaçüo delamento."
liberada de processos naturais- a estrutura do. terra ou do r•spnço
exterior.
Art. 2• O art. 43 do Código Nacional de Trânsito 11ca
acrescido do seguinte§ 3•:
• 4. De acordo com o artigo terceiro, as técnicas de modlticaçao ~mbicntul pnrn fins pnciflcos não se acham sujeitas às dis"Art.43. . ................................... . poslçoes <!n convenção, que, por sua vez, não podem prejudicar O!'i
principias c regras apllcúvels de Direito Internacional reiaUvo;;
§ ,. . ............... ' ........................ . n e:lsn utilização. Os F'..stados Partes se comprometem, igualmen§2• ......................................... . te, no mnls amplo intercâmbio possível de lnformnçiio clcntiflcn
c tecnológica sobre o uso dest38 técnicas.
§ 3• O transporte de passageiros em veículos de car5. O artigo 4. 0 estabelece n obrlgnçiio pO:rn os Estados Pnrtes
ga, remunerado ou não, a título precário. somente podcrú de ndotar, de acordo com o seu processo constltucionnl, n.s meser feito em veiculo dotado de requisitos mínimos para a se- didas nccessã.rlas para o tlel cumprimento da. Convençíio
gurança do passageiro, entendendo-se como tais cobertura,
6. Cnbe ao artigo 5,0 estabelecer as rcgro.s nccessó.rins i\ sobancos reforçados, iluminação, circulação de ar c estojo de lução de eventuais conrutos decorrentes da interpretação do texto
da Convcnçi1o. Crio., ndcmals, um Comitê Consultivo de Peritos.
medicamentos para primeiros socorros."
cuja. competência ncha-se expressa no anexo Unico dn Convcnçüo.
Fica, também, nos termos deste nrtlgo, resguardado nos Estados
Art. 3• O Poder Executivo, dentro de cento c vinte dias, Partes
o direito de npre:~cntnr qucixn dlretnmentc no Conselho
contados da vigência desta lei, c ouvido o Conselho Nacional de de Segurunçn dos Noções Untdus.
Tn1nsito, decretará as necessárias alterações no Regulamento do Có7. 0• nrUHos VI, VII, VIII e IX trutnm, respccttvnmentc.
digo Nacional de Trânsito pura cumprimento de suas disposições,
d!J procc.s!lo de cmcn~ns, prnzo de durnçüo, coníerêncins dr. revi·
sno,
nsslnnturn, nclcsao e rnUflcnçi1o dn Convenção.
Art. 4• Esto lei entrará em vigor nu dutu de sua publicaç"o.
Art. 5Y Rcvogum-sc as disposições cm contr{lrio.
ll. NeBtes termos, tenho n honrn do submeter U alta conslderaçüo de Vossn. I~xcclêncln o anexo projeto de Mensa!{Cm no
(;1 Comissclo t/(• Tran.\'por/('S, Cmmmicaçdt•s I' Ohras Con1~resso pam a. ncces::;úrln. nut.orlznçüo, conforme dlspôc o Artigo 4.<1, lnci.so I dn Constltuiçüo Federal.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•18, DE 1979
(N• 861j75, na Casa de origem)

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

Abril dl•IIJ71J

DIA RIO DO COSGRESSO ~AfiO!'iAI. (Sctiwll)

Aprovt•ilo a oportunidade para renovar a Vossa Excelência,
Senhor Prcsldente,.~lS ~rotcstos do meu mais profundo respeito.A. F, J\zercdo da Sdvearn.
CO~NÇAO

SOBRE A PROIBIÇAO DA UTILIZAÇAO DE
TÉCNICAS DE MODil'lCAÇAO AMBIENTAL PARA FINS MILITARES OU QUAISQUER OUTROS FINS HOSTIS
Os Estados Partes desta convenção,

Guindas pelo seu Interesse cm consolidar a paz c desejoso:-;
de cont.rlbulr para a causa da llmJtaçüo dn corrida armamcntlsta,
de conseguir um dc.sarmo.mcnto gemi c· completo sob estrito c
eficnz controle internacional c de preservar a humanidade do
perigo da utlllznção de novos métodos de guerra,
Determinado• a prosseguir n~lações com a !lnalldadc de
lograr progresso sensivcl no sentido de serem adoladas medidas
no campo do dcsn.rmnmento,

adicional~

Recorihr.ccndo que avanços clcntíllcos e técnicos podem criar
novas possibU:Cades quanto O. modlflcação do melo umblcntc,
Rell·mCrando ·a DeclaraçflO da Conferência das Nações Unidas
sobre Melo Ambiente, adotadn cm Estocolmo a 16 de junho de
1072,

Constatando que o uso de técnicas de modificação ambientai

para flns pacificas poderia melhorar a lnterrclação entre o ho-

mem c a natureza e contribuir para n. preservação e melhoria do
melo ambiente, cm benefício dns gerações presentes e futuras,
Reconhecendo, todnvln, que o uso mllitnr ou qualquer outro
uso hostil dessas técnicas poderia produzir efeitos extremamente
prcju~lc!als n humanidade,
Desejando proibir efctivamentc o uso mllltar ou qualquer outro uso hostil de técnica:-; de modificação ambiental, de modo a
~liminar o perigo de tal uso para a humanidade, e afirmando o
seu ciesejo de trabalhar para n consecução deste objcttvo,
Desejando, também, contribuir para o fortalecimento da conffanc;a entre as Nnçõc:i e para a melhoria progressiva da situação
lnternnclonnl, de acordo com os objetlvos e principias dn carta
das Nações Unidas,
Concordaram no que se segue:
Artigo I

1. Cada Estado Parte desta Convenção compromete-se a não
promover o uso mllltnr ou qualquer outro uso hostll de técnicas de
modtflcnçf\o ambiental que tenham efeitos disseminados, duradc_uros ou !n'aves, como mclo de infllgir destrutção, dano ou prejmzo a qualquer outro Estado Parte;
_ 2. Cada Estado Parte desta Convenção compromete-se a
11<!\l prestar assistência, encorajar ou Induzir qualquer Estado. grupo de Estados ou organização Jntcrnaclonal, o. empreender atlvldades eontrãrlas no disposto no parãgra.fo primeiro deste artigo.
Artigo ll
Tnl como empregada no artigo I, o. expressão "técnlco..s de
modiflcnção ambiental" se refere n todn técnica. que tenha por
!lnal!dactc moctlflcar - mediante a manipulação deliberada de
proce:-;tios naturais, a dinâmica, comproslçiio ou estrutura da terra.
!nclulndo a sua biosfera. lltosfern, hidrosfcrn c atmosfera, ou do
espaço exterior.
Artigo III
A.'i cllsposlçõc.s destn Convençi'to não lmpedlriio o uso dl'
tecnlcns dr modit'icnção nmblcntnl para fins pacíficos c nfto pre.J!~cllcarüo os principias Rerulmcntc reconhecidos c as regras npllt:avl·l~ de Direito Internnclonnl relativos a esta utlllzação;
2. Os Estados Pnrtcs na convenção comprometem-se n faciUtnr o mais amplo Jntcrcámbto possível de informncíio clcntí!Jca
c tecnológicn sobre o uso de técnicas de modiflcnçüo ambiental
para fins paclr!co.s, c têm o direito de partlclpnr desse lntercàm~
blo. Os Estndos Partes contribuirüo, desde que pnrn tanto estejam
llab!Htoulo!i, lsoladnmcntl' ou em conjunto com outros Esk1dos
ou organizações lnternnclonals, no processo de cooperação lntcrnac!onnl cconômlcn c técnica com vlstns O. proteçiio, melhoria c
utlll~:~r:üo pacificn. do melo ambiente, lcvnndo na devida consl ..
deraç<•.o as necessidades dn.s regiões cm dcsenvolvlmcnto no
mundo.
.

1.

Art.!~o

IV

Caclu l.';~tado Parte desta ConvençllD compromete-se, dr acordo rom o seu pl'OCl':mo cunstltuclonnl, n tomnr toda:-; n.'i medidas
Clllt' J11\gar neccs:-;úrln:; pnra p1·olbh· c Impedir qualquer tltlvidade
CJ~Il'. l'lll toda ún•a :-;ob sua jurlsdlçilo ou controle, viole as cJt:-;pu:;l~
ÇLH'!i ela Convençúo.
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Artigo
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v

1. Os E.'itndos Partes desta Convenção comprometem-se tL
consulta c cooperação mútuas para solucionar quaisquer probrcmns que possam surgir com relação aos objctlvos desta Convenção ou na aplicação dos seus dlspo.sltlvos. A consulta c a cooperação que decorrem deste artigo poderão, tnmbém, ser efetlvadns
atrnvés de processo Internacional adequado, no ámblto do sistema dns Naçõe/) Unidos c de acordo com a sua Carta. Este processo
lnt~rnaclonnl paderó. Incluir os serviços de. organismos intcrnaclonnis apropriados, bem como os de um Comitê Consultivo de
Pcrikls, conforme prcvl~to no parágrafo 2.0 deste artigo;
2. Para os objetlvos previstos no parágrafo J.O deste artigo,
o Depositário deverá, um mês após ter recebido um pedido de
qualquer Estado Parte desta Convenção, convocnr um Comitê
Consultivo de Peritos. Qualquer Estado Parte poderá designar um
perito para integrar o Comitê, cujas funções e regras de procedi·
ment_o a.chnm·se previstas no anexo parte integrante desta. Con·
vençao. O Comitê trnnsmitlrã ao Dcpositó.rio um sumário de suas
constatações, que Incorporará todas as opiniões ·e lnfonnaçõe.'5
nprc.~entadas do Comité no decorrer de seus trabnlhos. O Dcpo~
sltârlo distribuirá o sumário a todos os Estados Partes;

3. Qualgucr Estado Parte desta Convenção 1 que tenhn motivos para acfcdltar que o. ação de outro Estado Parte constitua
umn vJoinçáo das obrigações decorrentes dos dispositivos da Convenção, poderá depositar uma queixa perante o Conselho de se.
gurança das Nações Unidas. Tal queixa deverá conter todas as
informações pertinentes assim como todos os elementos comprobatórios possíveis que confirmem sua validade;

4. Cada Estado Parte desta Convenção compromete~se a
cooperar com toda Investigação que o Conselho de Segurança
possa empreender, de acordo com os dispositivos da Carta das
Nações Unidas, com base na queixa recebida pelo Conselho. O
Conselho de Segurança deverá informar os Estados Partes dos
resultados da. Investigação;
5. Cada Estado Parte desta Convenção compromete·sc a
prestar asslstêncla ou dar o seu apoio, de acordo com os dispositivos da Cn.rta das Nações Unidas, a qualquer Estado Parte que
o solicite, caso o Conselho de Segurança decida que a referida
Parte !ol prejudicada ou provavelmente venha a sê·lo em conseqüência de uma violação da convenção.

Artigo VI
Qualquer Estado Parte desta Convenção pode pro)l<lr
emendas à mesma. O texto de qualquer emendo. proposta seró.
submetido ao Deposltó.r!o que o fará. circular sem demoro. entre
os demais Estados Partes;
2. Umn emenda entrará em vigor em relação aos Estados
Pnrtes desta Convenção que a tenham aceito, a partir do depóslt<l junto ao Depositó.rlo dos instrumentos de aceitação por uma
mnlorla de Estados Partes. Posteriormente, entrn.rã cm vigor para
qualquer outro Estudo Parte nn datn do depósito de seus Instrumentos de nceltação.
1.

Ait!go

vn

A presente Convenção teriL duração lllmltada.

Artigo VIII
1. Cinco anos após a entrada em vigor desta. Convenção
será convocada, cm Genebra, pelo Depositário, umn Conferência
dos Estados Pnrte.s. A Conferência deverá avaliar a implementa~
çüo da Convenção, com vistas a certlflcar:.sc de que os seus princípios c dispositivos rstfLo sendo cumpridos: a Conferência ctevcr:i
examinar. cm particular. a eficácia dos dl.sposltlvos do pnrágra~
fo l.U do a1·ti~o I com relação à climlnnçUo do perigo do uso militar ou qunlqu('r outro uso hostll de técnicas de modlficnção
ambiental;

2. A Intervalos de n[w menos de cinco anos após n Conferência, a malorin dos Estados Pmtes desta Convenção poderá,
mecllnntl' proposta ao Depositário, obter a convocação de umn
Cont'erêncln com os mesmos objctJvos:
3. Caso nenhuma Conferência, como previsto no pará(:;'rafo :.!.n deste artt~o. tiver sido convocada dez anos npós n rcnllznc;ilo da última, o Deposltú1·io deverá sollrltar n oplniüo de todos
os Estado:-; Partes desta ConvcnçUo quanto O. conveniência dr
convocar-se tal Conferência, Se um terço ou dez dos Estudos
Partes, qualquer que seja o menor número, responderem afirma~
t.tvamentc, o Depositli.rlo deverá tomur imediatamente as medidas
nccl·ssúrlas i\ Convocn~~ão de tnl Conferência.

Artigo IX
1. E.'itl\ Convenl'iLO estará nbertn à nsslnntura ele todos os
t•:stado,'i. Qunlqnel' E.'i't.ac\o que nilo as:-;lnt• a COIW(~nçüo ant!'s dl·
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Rua entrada em vtgor, cm confonnldadc com o parágrafo terceiro
dc:;tc artigo, poderá a ela nderlr em qualquer época;
2. Esta Convenção estará. sujeita. à ra.ttflcnção dos Estados
signatários, Os Instrumentos de ratificação ou de a.dcsúo deverão
ser deposl tndos junto no Sccrctá.rlo-Gernl dns Nações Unidns.

3. Esta Convenção entrará cm vigor após o depósito dos
lnstrumen tos de rntttlcnçúo por vinte Governos, de acordo com
o pnrágrnfo 2.o deste artigo;
4. Para aqueles Estados que venham a ra.tlticnr ou aderir i1
Convcn\ÜO após o. sua entrada. em vigor, esta entrará em vigor
na data de depósito de seus instrumentos de rntlflcnção ou
udcsüo;

5. O Depositário deverá Informar lmcclin.tnmcntc os Estados
signatários e aderentes da data de cada assinatura., da data do
rtcpóslto de cada instrumento de ratificação ou adesão c da data
da entrada cm vigor da Convenção c de todas suns emendas, como
também da data do recebimento de outras notificações:
6. Estn Convenção deverá. ser registrada pelo Depositário,
de acor..:o com o artigo 102 da Cnrt..1. dns Nações Unldas.

Artigo X
Esta Convenção cujos textos cm língua. chinesa, inglesa.
francc•m, russa c espanhola têm fé idêntica, deverá ser depositada junto no Secretó.rlo-Gernl d:lS Nações Unidas que enviará
cópias devidamente autenticadas da mesma aos Governos do"
Estados slgnat:i.rlos ou aderentes.
ANEXO A CONVENÇAO

Comitê Consultivo de Peritos
1. O Comi tê Consultivo de Peritos se enca.rregará. de estabelecer as conclusões factuais pertinentes c de fornecer as opiniões dos peritos em relação a qualquer problcmo. suscitado, de
conformidade com o parágrafo 1.0 do Artigo V da presente Con ..
vcnção, pelo Estado Parte que solicitar a convocação do Comitê.
2. Os trabalhos do Comitê Consultivo de Peritos serão organizados de forma ~ permitlr que este desempenhe as !unçõe::; estabelecidas no paragrafo 1.0 do presente Anexo, Sempre que possível, o Comitl: aprovará por consenso as decisões sobre questões
de procedimento relativas à organização de seus trabalhos; quando Isto nüo for possível, as decisões serã.o aprovadns pela mnlorta
dos rnemb.ros presentes c votantes. AR questões de fundo nflo
serão subrnetidns a votação.
3. O Presidente do Comitê ou seu Representante serú. o De-

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DAF-II/DAI/187/8301Bo!GJ IAIBJ, DE 3
DE AGOSTO Dll 1078, DO SENHOR MINIS11R.O DE ESTADO
DAS RELAÇOES EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor
Ernesto Gclscl,

Presidenta

dn

República.

Senhor Presidente:
como é do conhecimento de Vossa Excelência, !oi assinado,
cm 18 de mnlo último, nesta Capital, um Acordo de Comércio entre o Brnsll c a Guiné-Bissau.
2. o Acordo, que estabelece um instrumento lega.l pnrn diSciplinar e estimular o intercâmbio. comercial entre os dois países,
prevê a ndoção de medidas nccessarlns para estimular c apoiar o.
celebração de convénios comerciais entre os respectivos Governos
c de contratos entre empresas, órgão.s c entidades dos respectivos
países, com vistas n um Intercâmbio comercial crescente e mutuamente vantajoso.
3, Creio, Senhor Presidente, à visto. do exposto, ser conveniente a ratWcação do referido Acordo. Paro. tanto, será. necessária a prévia autorização do Congresso Nacional, conforme os ter-

mos do artigo 44, Inciso I, do. Constltulçfw.

4. Nessas condições, tenho a honra de submeter à conslderaçiío de Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem, que encaminha no Congresso Naclonnl, para exame c aprovação, o Acordo
cm apreço.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência,
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito, A. F. Azcre1lo da Silveira.

ACORDO DE COMtRCIO ENTRE O GOVERNO DA REPúBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPúBLICA
DA GUINE-BISSAU
O Governo da República Federativa do BrnsU c o Governo da
República da Guiné-Bissau,
Considerando ns posslbllldades e necessidades de suas econo~
mias nncionnls e com o desejo mútuo de concretizar medidas que
permitam lntllnslflcar o intercâmbio de bens e serviços, que cvldcnclcm, no campo comercial, as relações de amizade existentes

entre a República Federativa do Brasil c n Repúblico. da Guiné-

positário,

Bissau,

4 .. Cada perito poderá ser assessorado nas reuniões por um
ou mais conselheiros.
5. Cada perito tcr:i o direito. através do Presidente, de sollcltl\r dos Estados e organiznções lntcrnnclonnis as informações c
n.sslstêncln. que julgar necessárias para o desempenho dos traba-

Decididas n dar cumprimento no que convieram no Artigo V
do Tratado de Amlzndc, Copcração c Comércio, assinado nos de·
zoito dias do mês de maio de mil novecentos e setenta e oito, na
cidade de Bro.síllo., convlcro.m no seguinte:

lhos do C<lmltê.
(Às Comissões de Relações E.neriore.1· e de Segurança
Nacional.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 5, DE 1979
(N• 3/79, na Câmara dos Deputados)

Ralllica o texto do Acordo Comercial entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República
da Guiné-Bissau, celebrado em Brasília a 18 de maio de 197H,

O Congresso Nucionul decreta:
Arl. J• Ficu rutilicudo o texto do Acordo Comercial entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República du Guiné-Bissau, celebrado cm Brusiliu a 18 de maio de !97H.
Arl. 11' Este Dccn:to Legislativo cntrarú em vigor na duta de
sua ruhlicaçtlo.
MENSAGEM N• 268, DE 1978
Excelentisslmot~

Senhores Membros do Com:resso Nnclonal:
Em conformidade com o disposto no nrt. 44, inciso I, dn Constituição Fcdcrnl, tenho u honra de .submeter il. clcvndn consi~crn
çüo de Vossns Excelénclus, ncompanhndo de Exposição de Motivos
do Senhor .Mln!..-;tro de Estado da.s Relações Exteriores, o texto do
Acordo Comercial entre o Governo da República Fedcrntlvn do
BrMil c o Governo da Rcpúbllcr~ dn Gulnl~-BI.ssuu, celebrado cm
Bt·a~illa,

a lU de mala de 107U.

Bra:-;ílln, 8 de ur,osto

d!!

1fJ7B. -

Ernesto Gr.lsel.

Artigo I
Adotarão as Pa.rtcs Contra.tantcs as medidas neccss:i.rlas para
estimular c npoinr o. celebração de convênios comerciais entre os
respectivos Oovcr.no~ c de contratos, a curto, médio c longo prazo,
entre empresas, orgaos e/ou entidades de seus respectivos países
para o fornecimento de produtos, com o propósito de obter uni
intercâmbio comercial crescente c mutuamente vantajoso.
Artigo II
Qualquer vo.ntngcm, favor, isenção, que seja concedida por
uma Parte Contratante, cm relação a um terceiro pais, será. ime-

dlatn e lncondlclono.lmontc estendida à outra Purte Contratante
com o. reserva do o..sslnnl.ldo no Artigo III deste Acordo.
'
Artigo DI
As disposições do Artigo I do presente Acordo não poderão
Interferir com a.s vantagens e !nc1lldndes rcsultn.ntes de união

ndunnelra, zona livre de comércio ou acordo regional ou sub-rcgional ou convênios fronteiriços que wno. das Partes integre ou ·venha a integrar; o mesmo s~ aplico. com resp~tto W! vantagens con-

cccua"-' cm decorrência de acordo cconõmlco mu!Uiarornl, cuja !1nn!ldadc seja llbornllzur o comércio !nternnclonal.
Artigo IV
Para n consecução dos objcUvos do presente Acordo nmbll.S

tlB Partes se comp:ometem. a nsscgurnr oportuna e o.nu~lmcntc
através dn Comls.suo Mllltn Brnsii-Gulné-BI.<:lnu ou por vln di:

plomó.tlco., um intcrcflmbto de lnformnçõcs sobre suu.s d1:mon1b1lldndes de vcndu. e nece&o;idl~~es de compru..

ArU~o V
Os cont~nU:ls comcrcl[L}.s cclebrndo.s no quu.dro do presente
Acordo lcvnruo c~m conta n.s ,concliçõcs ~c prc\Os do merendo 1nternac1onnl e ftcnrao sujeitos as dl.sposlçues 1cL~nts vigentes cm c1~d!l
pn!:J.
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Artigo VI
As questões relncionndas com transportes e frctc.<J, decorrentes dos compromissos cstlpulo.dos no Ar'dgo I do presente Acordo,
serão resolvldn.'l pelas Partes observando n. legisla.ção vigente sobre
o. matéria em ambos os po.iscs.

Artigo

vn

/1.8 Po.rte::~ Contrn.tantcs dispõem que quo.isqucr divergências de
critérios ou quo.isquer problemas que se mnni!cstem dura.nte o.s
negocln.çõcs ou no decorrer da execução de contro.tos de compro. c
vendo., deverão tratar-se consoante o espírito do presente Acordo.
Em caso de ausência de ch'l.usula especi!icn. de concillo.ção nos
próprios contratos e de subsistirem controvérs13.'3 .'iUbsta.nclals entre empresas e entidades brn.slleira.s e guinccruws, que ameacem

o.Itcro.r o desenvolvimento normal do 1ntercümb1o comercial, proccder-.se-á a uma concilln.ção em nivel de represento.ntes govcrnamcntn.ls de ambas a.s Partes.
Artigo VIII

A Coml.'l.'lão Mista Brv.sil--<luiné-Bissau constituída pelo Tratado de Amizade, Cooperação e C<lmérclo, assinado em dezoito de
maio de 1078, será responsável pelo o.companhrunento da execução
do disposto no presente AC<lrdo.
Ademni'3, o.s Partes concorda.m em c!etua.r corumlta.s periódicas, no âmbito da Comissão Mista Brll.Sii-GU!né'Blssau, destinadas a avallar os resultados dD.'l compromissos o.s.sum!dD.'l em decorrência do estabelecido no Artigo I deste Acordo.
Artigo IX
A13 Partes outorgo.r-se-ão reciprocamente, de acordo com

o.s

respectlvn:l legislações, ns tac111dades necessárta.s para a realização
de teirM, exposições, missões comercla.Js e visitas de empresários.
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C~lixa EconUmica Fcdt:ral. com rccursos do Fundo dc Apoio ao D!:·
scnvolvimcnto Soda\ (Fr\S), as scguint!:S orcraçõcs dc crédito:

"I) A- Valor: CrS 9.690.345,00;

B- Prazos:
I - dc cur~ncia: I ano;
:! - de amortiz<.1çào: lO anos;
C -

Encargos:

I -juros de 6% a.a., cohrados trimestralmente:

:! - corrcçào monc:tária corrc~pondcntc a 4USi do
indico de variação da> ORTN>, capitalizada no período de
'-"arência c: cobrada. trimc,~tralmentc;, no pcriodo de; amortizaçàu:

D- Garantias: vinculação das quotas do Fundo de
Parlicipaçào dos Estados (FPE): o
·
E- Destinação dos recursos: construção de 5 (cinco)
Contras Sociais Urbanos do tipo "C" nos Municípios do
T~;rcsina, nos bairros Buenos Air~;s e Itararé, Altos., Floria·
no c Picos.

li) A- Valor: CrS 1.938.069,00;

B- Prazos:
I - do carência: I ano;
2 - do amortização: lO anos;

entrará em vigor a port!r da troca de instrumentos de ratificação e permMecerá v:i.Udo até 31 de dezembro de 1982, sendo renovado tacitamente por períodos de cinco
n.nos, salvo se uma. das Fartes o denunciar com sels meses de antecedência ao término de um dos períodos de vigência, devendo
comunicar sua decl.são imediatamente à. outra Parte.

C - Encargos:
I -juros de 6% a.a .. cobrados trimestralmente:
.2- correçào monetária correspondente i1 40% do
indico de variação das ORTNs, capitalizada no período de
car2ncia e cobrada, trimcstralmcntt:, no período dc amorti·
Zi.IÇàO;

Artigo XI
O término deste Acordo não interferirá oom a vigência dos

D- Garantias: vinculação de quotas do Fundo de
Participação dos Estados (FPE):

Artigo X

o presente Acordo

convênios e contratos comerciais subscritos no quadro do mesmo.
:!: Cópia Autêntica.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores.
Br:>sílla, 2 de agD.'lto de 1078. - l!legivell, Chefe da Divisão
de Atas Internacionais.
Pelo Governo da Repúbllca Federativa do Brn.sil: Antonio
Fra.ncl<iCO Azeredo da. SUveira.

Pelo Governo da República da Gulné-Bis.•au: llleg!vel l.

(Às Comissões de Relações Exteriores e de Economia. J

PARECERES
P,\RECERES !'O•s 114 E 115, DE 1979
PARECER N' 114, DE 1979
Da Comissüo de Economia, sobre a J\1cnsugcm n~" 3M, de
1979 (n' 70/79, na origem), do Senhor Presldenl< da R<·
pública, submetendo à dclibcruçiio do Senndo Federal pro·
posla do Senhor ~11nislru de Es1ado da Fazenda, para que
scju autorizado o Gon~rno do Estudo do Piuui a elenar cm
CrS 11.62H..S14,00 (onze milhi1es, sdsccntos c "'intc c oito
mil, quatrocentos c quntnrze crm:cirns) o montunh.' de !!UU
dil-·itlu L'I)QSCJ\idudll,
Rl'lulur: Sl'lutdor l·ld,·idio

~unes

C\un a ~knsagc.:rn n~ JH/7ll, n S~:nhnr Prc.:sitl~:ntc Lia Rt:públi-.·a
o.;ubmctc ú aprt:d~IÇ~Io dn Se: nado FcJcral plcitn do Governo Uo b·
tadn lhl Piauí, nn st:ntidll dt: t.!lt:var cm CrS 11.61HA I·U)() {on/c milhilcs, scis.:cntm t: vinte: c oilll mil. quatroçcntn!l c qu~llllrtc.: ~.:ru;_ciw~l
n nllmtantc dt: ~ua di\'ida ~.:nnsnlidada, a fim de i:Lllltratar, junto;,

E- Destinuçiio dos recurs11s: constntç~to dt: I (um)
Centro Social Urbano, tipo "C", no Municipio de Campü
MuiM."

O Conselho ~1onctário 1\:acional, cm sessão de 13-~-79,
pronundou-sc favoravelmente: ás operaçõc:s de crédilO t:m !da, por
consiJcrú-las técnic~l c linanct:iramcntc viáveis, não dc;vcndo O!! seus
t:nt:argos gerar maiores prr.::iSÕes na execução orç::1mentflri~t dos rróximos cxcrcicios, daqu!.!h: Estado.
~o ml:rito. os t:mprcc::ndimcntos se comp:.uibilizum ~om as dirc:!rizes do Plano Nacional de Desenvolvimento; se enquadram às no r·
mas orcraCIQOUis do Piano do Desenvolvimento Social (FAS):' tin1
grande alcance sócio-económico para o Estado cm questão.
,\nte o exposto, opinamos pelo acolhimento da Mensagem, nas
termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÀO N• 19, DE 1979
Autoriza o Governo do Estado do Pluui a elevar em CrS
11.628.414,00 (onze milhões, scisc~.~ntos c ,·intc c oito mil.
quutroccntos "quatorze cruzeiros) o montnnte de suu dh·ida
consolidada intcrnu.

O Scnad11 Federal resolve:
..\rt. IV Co Govcnh.l do Estado do Pia ui, t1C1S termo~ do art. :!\'
Ua Rcsoluç~10 n1' l;lJ, de.! I\ de: outubro de lqib, do ScnaUo Federal.

autoril.i.llhl a !.!ICV.IT cm Cr.S 11.112S.4 14,00 {otw.: milhõc:,, !-.cis..:cnHh c
vinte c nitn mil, quatrlh.'Cnto~ c quatorzL' .:ruzcirns) o monlo.~r:tt: de
:-.ua JiviJa cnn~olidada intt:rna, '' fim de que: pllssa contratar cmprí:~
tillhl~ dt: iJ!ual valor. juntu ~~Caixa b.:-.m0Jllica Ft:Jcral, .:llll\ rc~·ur~~.,~
dn Fundo d1.· :\poin <tll Dcscnvolvimcnto Sll!.:lal (1"·:\SJ, Ucstmadtl\
;1t1 linanci<~mt:ntn dD'i :-.crviçlls de 1.:\JOS\rlii,,'Iio de s.:1s Ct:ntrll~ SllCi:ti.~
llrhann do tip1.1 "('", nn.; \1unidpios de Tcrc.;ina, ;\ltns, I;!Miathl,
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Picos e Campo Maior, naquele Estudo, obedecidas as condições admil idas polo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resoluçiio entra em vigor na dato de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1979.- Itamar Franco, Pre ..
sidente - Hehídio Nunes, Relator - Luiz Cavaicanle - Milton
Cabral - Vicente Vuolo - Bernardino Viana - Alberto Silva.

PARECER No 115, DE 1979
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto
de Resolu~iio n' 19, de 1979, da Comissão de Economia, que
"autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar em
CrS 11.628.414,00 (onze milhões, seiscentos e vinte e oito
mil, quatrocentos e quatorze cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada".

Estado do Piauí, elevando-a cm CrS 11.628.414,00 (onze milhões,
seiscentos c vinte c oito mil, quatrocentos c quatorze cruzeiros).
A Comissão de Economia da Casa, apreciando a matériu, no
[lmbito de sua competência regimental, apresentou c aprovou o presente projeto de ResoluçtiO, que ora é submetido ao estudo deste órgão tecnico.
Assim, verilica-se que a proposição atendeu a todas as formalidades legais e regimentais aplidveis à espécie, razão pela qual opinamos pela sua aprovação, no que tange aos aspectos de constit ucionalidade, juridicidade e tecnica legislativa.
Sala das Comissões, 25 de abril de 1979.- Henrique de La Rocque, Presidente - Helvídlo Nunes, Relator - Nelson Carneiro Tancredo Neves- Cunha Lima - Almir Pinto - Raimundo Parente
- Bernardino Viana - Murilo Dada ró - Lázaro Barhozn- Aderbal
Jurema.
PARECERES N•s 116 E 117, DE 1979

Relator: Senador Helvídio Nunes
Sob exame o Projeto de Resolução da Comissão de Economia
do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensa·
gem n• 38/79, do Senhor Presidente da República, que autoriza o Es·
tado do Piauí a realizar operações de credito no valor de
CrS 11.628.414,00 (onze milhões, seiscentos e vinte c oito mil,
quatrocentos e quatorze cruzeiros), destinados a financiar os serviços de construção de seis Centros Sociais Urbanos do tipo "C" em
Municípios daquele Estado.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceitua·
do no parágrafo único do artigo 2• da Resolução n' 93, de 1976, do
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância dos
limites r.xados pelo art. 2• da Resolução n' 62, de 28-10-75, lambem
da Câmara Alta do Congresso Nacional, conforme se verir.ca a
seguir:
"Art. 2• Os limites fixados no art. 2• da Resolução n•
62, de 1975, não se aplicam às operações de crédito contratadas pelos Estados e Municípios com recursos provenien·
tes do Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Ur·
bano (FNDU), do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social (FAS) e do Banco Nacional da Habitação (BNH).
Parágrafo único. O pedido de autorização pura u~
operações de cródito previstas neste artigo será submetido,
pelo Presidente da República, à deliberação do Senado Fe·
dera!, devidamente instruido com o parecer do Conselho
Monetário Nacional."

Trata-se, portanto, de operação financeira com recursos prove ..
nientcs do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), conforme demonstram os instrumentos que informam a prcscntc solici·
taçiw: Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda: Parecer favorável do Conselho Monetário Nacional: Parecer
tllvorüvcl da Dirctoriu do Banco Central: c Part:ccr favorúvcl da Caixa Económica Federal.
O Regimento Interno estabelece, no arr. 4/5, letra b, que, por
proposta do Presidente da República, cabe ao Senado Fedcrul "nxar
limites globais para o montante de divida consoliduda dos Estados c
Municípios (Con.rliluiçào, an 42, VI)", c, no art. 416, "que tu! maiória será objeto de Rcsoluçt10 do Senado, com tramituçi\o própria
aos projetas dessa natureza",
De fato, a Constituição Federal, cm seu url. 42, item VI, prescreve: como competência privativu do Senado .. fixar, por proposta do
Prcsidcr1lc da Rcpl1blica e por rcsoluc;Uo, limites globais purn o rnontunle da divida consolidada dos Estudos c dos Municípios ... ".

O Poder Executivo, corno jú salientado, tomou a iniciativa com;titucional de prnror a altcraci\n Jos litnill!:i da dívida con:wliduda do

PARECER N• 116, DE 1979
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 39, de
1979 (n' 71/79, na origem), do Senhor Presidente da Repú·
bllea, submetendo à deliberação do Senado Federal, proposta
do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Campo Mourão (PR) a elevar cm
CrS 139.083.153,30 (cento e trinta e nove milhões, oitenta e
três mil, cento e cinqüenta e três cruzeiros e trinta centams) o
montante de sua divida consolidada.
Relator: Senador José Rlcha.
Com a Mensagem n' 39/79, o Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Senado Federal, pleito da Prefeitura Muni·
cipal de Campo Mourão (PR), que objetiva contratar junto ao Banco do Estado do Paraná S/A, este na qualidade de agente r.nanceiro
do Banco Nacional da Habitação, a seguinte operação de crédito:
"A -Valor: 425.565 UPC (correspondentes a
CrS 139.083.153,30, considerado o valor nominal da UPC
de CrS 326,82, em janeiro de !979);
b- Prazos:
I -de carência: 48 meses;
2 - de amortização: 240 meses:
C - Encargos:
I - juros de 7% a.a. (5% a.a. para o BNH e 2% a.a.
para o agente r.nanceiro);
2 - correçào monetária com base nu variação das
ORTN;
3- taxa de administração e serviços técnicos correspondente a I%:
4 -taxa de abertura de crédito correspondente a I%:
D- Garuntlas: vinculação de quotas do Imposto
sobre a Circulação de Mercadorias (!CM);
E- Destinaçõo dos recursos: implantação do Progra·
ma CURA nu cidude."
O Conselho Monetário Nucionul pronunciou-se l'avor'avel·
mente à operaçilo de cródito em tela, por considerá-la técnica c
financeiramente viável, não devendo os seus encargos gerur muiorcs
pressões na execução orçamentáriu dos próximos exercícios, daquele
Município.

No mérito, o empreendimento se cnquudra cm cusos anúlogus
que têm merecido u ucolhidu du Cusu, até mesmo pelo alcance sócioeconômico puru o Município cm questão c pela suu compatibilidade
com o Plano Nacional de Desenvolvimento.
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Ante: o exposto, opinamos pelo acolhimento da Mensagem. nos
termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 20, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Mourão
(PR) a elevar em Cr$ 139,083.153,30 (cento e trinta e nove
milhões, oilenta e três mil, cento e cinqUenta e três cruzeiros
e trinta centavos) o montante de sua divida consolidada interna.
O Senado Federai resolve:
Art. i' 1:: a Prefeitura Municipal de Campo Mourão (PR), nos
termos do art. 2• da Resolução n• 93, de i i de outubro de 1976, do
Senado Federai, autorizada a elevar em Cr$ 139.083.153,30 (cento c
trinta e nove milhões. oitenta e três mil. cento c cinqUenta e três cruzeiros e trinta centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor,
junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de implantação do Programa
CURA, naquele Município, obedecidas as condiçõos admitidas pelo
Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de abril de 1979 - Itamar Franco, Presidente - José Richa, Relator - Bernardino Vlono - Bcneditn
Ferreira- Marcos Freire- Pedro Simon- Alberto Silvo,
PARECER N• 117, DE 1979
Da Comisssiio de Constituição e Justiça, sobre o Projeto
de Resolução nY 20, de 1979, da Comissão de Economia, que
"autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Mouriio (PR) a
elevar em CrS 139.083.153,30 (cento e trinta e nove milhões,
oitenta e três mil, cento e cinqüenta e três cruzeiros e trinta
centams) o montante de sua dívida consolidada interna''.
Relator: Senador Leite Chaves
O presente projeto de Resolução, da Comissã de Economia do
Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem
n• 71/79, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura
Municipal de Campo Mourão (PR) a realizar operação de crédito
no valor de Cr$ 139.083.153,30 (cento e trinta e nove milhões,
oitenta e três mil, cento c cinqUenta c três cruzeiros c trinta centavos)
destinada a custear o financiamento da execução do Projeto CURA,
naquele Município.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no parágrafo único do artigo 2• da Resolução n• 93, de 1976, do
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância dos
limites fixados pelo artigo 2• da Resolução n• 62, de 28-10-75, também da Câmara Alta do Congresso Nacional, conforme se verifica a
seguir:
"Art. 2• Os limites fixados no urtigo 2• da Resolução
n• 62, de 1975, não se aplicam às operações de crédito
contratadas pelos Estados e Municípios com recursos
provenientes do Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvi·
menta Urbano (FNDU), do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS) e do Banco Nacional da Habita·
çào (BNH).
Parágrafo único. O pedido de autorização pura us
open1çõc:s de crí:dito previstas neste urtigo será submetido,
pelo Presidente da República, à deliberação do Senado Fc·
dera!, devidamente instruido com o pun:cer do Conselho
Monctúrio Nacionul."
Tratn-sc, portanto. de operação finunccira cuja trumitaçUo está
prevista no art. 416, do Regimento Interno, como decorrência de a
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Constituição Fc:der.al, cm seu arl. 42, item VI, pn:screvcr como
competência privativa do Senado Federal "fixar, por proposta do
Presidente da República e por resolução, limites globais para o
montante da divida consolidada dos Estados e dos Municípios" ...
Além do Parecer do Conselho Monetário Nacional, acom·
punha a Mensagem Presidencial Parecer técnico de viabilidade da
Fundação de Assistência aos Municípios do E,stado do Paraná e Plano de Recuperação Financeira do Município.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as
prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por
isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos
de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, 25 de abril de i 979 - Henrique de La
Rocque, Presidente - Leite Chaves, Relator - Heividio l'õunes Franco Montoro - Tancredo Neves - Nelson Carneiro - Lázaro
Barboza - Murilo Badaró - Almlr Pinto - Raimundo Parente Aderbai Jurema.

PARECERES N•s 118 el 19, DE 1979
PARECER N• 118, de 1979
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n• 4 i,
de 1979 (n' 73/79, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberaçiio do Senado Federai,
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Londrina (PR) a elevar
em Cr$ 191.129.987,70 (cento e noventa e um milhões,
duzentos e vinte e nove mil, noncentos e oitenta e sete cruzeiros e setenta centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Relator: Senadnr José Richa
Com a Mensagem n• 4if79, o Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Senado Federal, pleito da Prefeitura Municipal de Londrina (PR), que objctiva contratar junto ao Banco do
Estado do Paraná S. A., este na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação, a seguinte operação de crédito:
"A- Valor: 748.717,700 UPC (correspondentes a
Cr$ 191.229.987,70, considerado o valor nominal da UPC
de Cr$ 255,41, em abril de 1978);
B-Prazos:
i -de carência: i 3 meses;
2- de amortização: 216 meses;
C - Encargos:
i - juros de 7% a.a. (6% a.a. para o BNH e i% a.a. para o agente financeiro);
2 - corrcçào monetária com base na variação das
ORTN;
3- taxa de administração de I% sobre o valor do em·
préstimo:
4- taxa de abertura de crédito correspondente a 2%
sobre o valor do empréstimo;
D- Garantias: vinculação de quotas do imposto so·
bre a Circulação de Mercadorias (!CM); e
E- Destinaçiio dos recursos: implantação do Programa CURA na cidade."
·
O Conselho Monetârio Nacional, em sessão de 13·3-79 pronunciou-se favoravelmente à operação de crédito em tela, por consi·
derfl-la técnica e financeiramente viável, não devendo os seus encar·
gos gerar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos
exercícios, daquela edilidude.
No mérito, o empreendimento se enquudra nas dirctrizes do
Plano Nacional de Desenvolvimento c tem grande alcm1~.:c sócio·
cconômico para o municfpio cm quc:stiio.

Ante o exposto, opinamos pelo acolhimento du Mensagem no:-.

termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N•21, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Londrina (PR) a elevar em Cr$ 191.229.987,70 (cento e noventa e um milhões,
duzentos c vinte e nove mil, novecentos e oitenta e sete cruzeiros c setenta centavos) o montante de sua dívida consolidada
interna.
O Senado Federal resolve:
Art. I• 1:: a Prefeitura Municipal de Londrina (PR) nos termos
do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 191.229.987,70 (cento e noventa c um milhões, duzentos c vinte e nove mil, novecentos e oitenta e
sete cruzeiros e setenta centavos) o montante de sua divida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual
valor, junto ao Banco do Estado do Paranã S. A., este na qualidade
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de implantação do Programa
CURA, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de abril de 1979. - Itamar Franco, Presidente- José Rlcha, Relator- Bernardino VIana- Benedito Ferreira- Marcos Freire- Pedro Simon- Alberto Silva.
PARECER N•l19, DE 1979
Da Comissão de Constituiçiio e Justiça, sobre o Projeto
de Resoluçiio n• 21, de 1979, da Comissão de Economia, que
"autoriza a Prefeitura Municipal de Londrina (PR) a elevur
em Cr$ 191.229.987,70 (cento e noventa e um milhões,
duzentos e vinte e nove mil, novecentos e oitenta e sete cruzeiros e setenta centavos) o montante de sua dívida consolidada.
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Relator: Senador Leite Chaves
O Projeto de Resolução da Comissão de Economia do Senado
Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem
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n• 41/79, qo Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura
Municipal de Londrina (PR) a realizar operação de crédito no valor
de CrS 191.229.987,70 (cento e noventa e um milhões, duzentos e
vinte e nove mil, novecentos e oitenta e sete cruzeiros e setenta ct:n~
tavos) destinada a custear o financiamento da implantação do Projeto CURA naquela cidade.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no parágrafo único do artigo 2• da Resolução n• 93, de 1976,
do Senado Federal, implicando, por coqseguinte, a niio observúnda
dos limites fixados pelo artigo 2• da Resolução n• 62, de 29-10-75,
também da Cúmara Alta do Congresso Nacional, conforme so verifica a seguir:
"Ar!. 2• Os limites fixados no artigo 2• da Resolução
n• 62, de 1975, não se aplicam às operações de crédito con·
tratadas pelos Estudos e Municípios com recursos provenientes do Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento
Urbano (FNDU), do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social (FAS) e do Banco Nacional da Habitação (BNH).
Parágrafo único - O pedido de autorização para as
operações de crédito previstas nestes artigos serú submetido, pelo Presidente da República, à deliberuçiw do Senado
Federal, devidamente instruido com o parecer do Conselho
Munet{lrio Nacional.''
O R~:gimcnto Interno estabelece, no art. 415, letra h, que por
prorosta do Prcsil\ente da Repllhli~.::l, cabe ao Senado Fcdcral "fixar

limites globais para o montante de dívida consolidadu do~ Eswdos c
Municipios (Constituição art. 42, Vi)", e, no art. 416, "que tal matéria será objeto de Rt:soluçào do Scnudo, com trumitaçf1o .própria aos
projetas dessa natureza.
Acompanham a Mensagem presidencial, além do parecer do
Conselho Monetário, Parecer Técnico de Viabilidade da Fundação
aos Municípios do Estado do Paraná e Plano de Recuperação Financeira do Município.
Assim, do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se
que todas as formalidades foram atendidas, merecendo, o projeto,
por isso, o nosso encaminhamento favorãvel, no que tange aos
aspectos de constitucionalidade, juridicidadc e técnica legislativa.
Sala das Comissões, 25 de abril de 1979. - Henrique de La
Rocque, Presidente - Leite Chaves, Relator - Nelson Carneiro Tancredo Neves- Franco Montoro - Helvfdio Nunes - Almir Pinto - Raimundo Parente - Lázaro Barboza - Murilo Badarô Aderbal J urema.
PARECERES N•S 120 E 121, DE 1979
PARECER N• 120, DE 1979
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n• 42,
de 1979 (n• 74/79, na origem), do Senhor Presidente da
República, propondo ao Senado Federal, seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Maring' (PR) a elevar em
Cr$ 129.668.033,38 (cento e vinte e nove milhões, seiscentos
e sessenta e oito mil, trinta e três cruzeiros e trinta e oito
centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Relator: Senador José Richa
Nl:ls termos do art. 42, item VI, da Constituição, o Senhor
Presidente da República propõe ao Senado Federal, seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Maringã, Estado do Paranã, a elevar em
Cr$ 129.668.033,38 (cento e vinte e nove milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, trinta e três cruzeiros c trinta e oito centavos) o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo junto ao Banco do Estado do Paranã S.A., este na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado ao
financiamento de diversas obras c serviços no Jardim Alvorada ii,
naquele Município.
2. As condições básicas da operação são as seguintes:
"A - Valor: Cr$ 129.668.033,38 (correspondentes a
427.538,11 UPC de Cr$ 303,29);
B-Prazos:
I -de carência: 12 meses;
2- de amortização: 20 anos;
C- Encargos:
I- Juros de 8% a.u. (7% a.a. para o BNH, e 1% a.a.
para o agente financeiro);
2- correçào monctltria idêntica à das ORTNs;
3- taxa de administração de I% sobre o valor do
empréstimo:
4 - taxa de abertura de crédito de 2% sobre o valor do
emprtstimo;
D- Garuntius: imposto sobre n Circulação de
Mercadorias (I CM);
E- Destlmu;Uo dos recursos: execução de diversas
obras e serviços no Jurdim Alvorada li, no Município de
Maringá (PR), de acordo com o Projeto CURA."

3, Enquadru-sc a opcraçno ao disposto no art. 29 da Rcsolut;illl
n• 93, de 11-10-76, que alterou a Resolução no 62, de 1975, ambas
do Senado Federal, reis, os recurso~ Silo provenientes do Ban~.:o N(I·
cional da Habita~·~o c, portanto, considcraJa c:xtralimitt.:.
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De acordo com os registras do Departamento da Dívida Públi·
ca, do Banco Central do Brasil, a situação geral da dívida consoli·
dada interna do Município apresenta conforme o quadro a seguir:

Ohlda consolidada
Interna
1-lntralimilc ...........
Por contratos ........
II- Extralimitc , .. , ......

BNH

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

III- Total Geral (1+11) ....

Potlçio em
31-12-78
IA)

1.064,5
1.064,5
491.200,2
491.200,2
492.164,7

O~nçiio

Sltuaç~o po~tcrlor

sob

exame (0)

I contrah&çiio
pretendida (C) • A,.. O

129.668,0
129.668,0
129.668,0

1.064,5
I.Oó5,5
620.868,2
620.868,2
621.932,7

S. Segundo a anexa anãlisc da Fundação de Assistência aos
Municípios do Estado do Paranã- FAMEPAR, a operação sob
exame é viâvcl técnica e financeiramente, E conclui o documento:
"a) a Proposta de Financiamento, ora submetida e
analisada, é compatível com as diretrizes de desenvolvi·
mcnto especificamente voltadas para o rcaparelhamcnto
das pequenas c médias cidades brasileiras;
b) considerando a evolução da receita do Município,
os encargos do empreendimento não deverão acarretar
maiores pressões orçamentárias;
c) o Município estã cm situação regular com o FGTS,
conforme faz prova o Certificado apresentado c juntado ao
processo, por cópia, emitido pela Coordcnadoria Regional
do FGTS."
6. Na forma do parágrafo único do art. 2• da Resolução
n• 93/76, o assunto foi submetido ao exame da diretoria do Banco
Central do Brasil; em sessão de 13·3-79, o Conselho Monetário Nacional, manifestou-se favoravelmente ao atendimento do pleito.
7. Assim, tendo sido cumpridas as exigências constantes nas
normas vigentes (Resoluções n•s 62/75 c 93/76) e no Regimento
Interno, concluímos por acolher a Mensagem n' 42, de 1979, do
Senhor Presidente da República, apresentando, para tanto, o seguin·
te:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 22, DE 1979
Autoriza, a Prereltura Municipal de Marlngá (PR), a
elevar em CrS 129.668.033,38 (cento e vinte e nove milhões,
seiscentos e sessenta e oito mil, trinta e três cruzeiros e trinta
e oito centavos) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. I• 1':: a Prefeitura Municipal de Maringá, Estudo do
Paraná, nos termos do urt. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro
de 1976, do Senado Federal, autorizada u elevar em
Cr$ 129.668.033,38 (cento e vinte c nove milhões, seiscentos e scsscn·
ta e oito mil. trinta e três cruzeiros c trinta e oito centavos) o montante de sua divida consolidada interna, a fim de que possa contratar
um cmprí:stimo de igual valor, junto ao Banco do Estado do Paranú
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação- BNI-l, destinado ao financiamento de diversas obras c
serviços no Jardim Alvorada II, naquele Município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.

Art. 29
caçUo.

Esta Rc:soluçilo entra cm vigor na data de sua publi-

Sala das Comissões, 4 de ahril de 1979. - ltumur Fruncu,
Presidente- .Josl• Rlchu, Relator- Bcrntardino Viunu - Benedito
Ft•rn•lrll- Morcos Freirt•- Pt.•dro Simon- Alberto Sih·n.

PARECER N• 121, DE 1979
Da Comissão de Constituição c Ju;tlça, sobre o Projete
de Resolução n• 22, de 1979, da Comissão de Economia, qu•
"autoriza a Prereltura Municipal de Marlngá, Estado d•
Paraná a elevar em CrS 129.668.033,38 (cento e vinte e non
milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, trinta e três cru
zelros e trinta e oito centavos) o montante de sua divide
consolidada".
Relator: Senador Leite Chaves
O Senhor Presidente da República, na forma do disposto nc
art. 42, item VI; da Constituição, submete ao exame do Senado Fe·
dera!, proposta da Prefeitura Municipal de Maringã, Estado de
Paraná, no sentido de autorizar aquela Prefeitura a elevar en
Cr$ 129.668.033,38 (cento c vinte c nove milhões, sdsccntos e sessen
ta c oito mil, trinta c trés cruzeiros e trinta c oito centavos) o montan
te de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar urr
empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado dó Parani
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional dr
Habitação - BN H, destinado ao financiamento de diversas obras •
serviços no Jardim Alvorada II, naquele Município.
2. Tendo cm vista o disposto no art. 2• da Resolução n• 93, d•
1976, do Senado Federal, à operação cm pauta não se aplicam o'
limites fixados pelo art. 2• da Resolução n• 62, de 1975, desta Casa
haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Banco Na
cional da Habitação c, dessa forma, considerada uma operuçãc
'!XIra/imite.

3. A proposta está instruída com a Exposição de Motivos de
Senhor Ministro de Estado da Fazenda (EM n• 109/79) e com c
parecer do Conselho Monetário Nacional, ambos documento·
favoráveis ao pleito cm exame.
4. A mensagem obedeceu as disposições do art. 42, item VI
da Constituição c às normas vigentes que regulam a matí:riu (Resolu
çào n• 62, de 1975, e Resolução n• 93, de 1976) e, ainda, ac
estabelecido no Regimento Interno (art. I06, item II; art. 415, Ietr"
b, e art. 416).
Em face do exposto, opinamos no sentido da normal tramita
çào da matéria, uma vez que constitucional e jurídica.
Sala das Comissões, 25 de abril de 1979. - Henrique de La
Rocque, Presidente - Leite Chaves, Relator - Franco Montoro Tancredo Neves - Nelson Carneiro - Lázaro Barboza - l\loacyr
Dalla - Helvídio Nunes - Almlr Pinto - Raimundo Parente Aderbal Jurema- Murllo Badaró.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -O Expediente lido vai à
publicação.
A Presidi:ncia comunica que, nos termos do urt. 278 do Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n• 77, de 1977 (n' 335/75, na Casa de origem), que isenta d•c
cust:ts os :.nos praticados no juizado de menores, independentemente
dc comprovaçUo de pobreza das partes, por ter recebido pareceres
contrúrios, quanto 010 mérito, das comissões a que foi distribuído.

O SR. PRESIDET'iTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, comunica
ção que será lida pelo Sr. !'·Secretário.

E lida a .wg11itlft'
Brasil ia, 25 de abril de 19"
Ao
Excelentíssimo Senhor
Senador Luil Vinnu
MD. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Cumpre·llllS ~llmunicar ;.1 Vossa Excelência que, ncstu data, for
malitamos perante a Justiça Eleitoral nosso desligamento da :\lian~·:
Rcllln·adllrll ~;l~o:Ítlllal ~o:om a simult;1nca liliaç~n. n;l ~.:tHllli~·flLl Uc SL·

-
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nador da República, ao Movimento Dcmocritlico Brasileiro,
valcmlo-nos da faculdade que nos concede o arl. 2• da Emenda
Constitucional n• 11. de 13 de outubro de 1978.
Dessn nossa decisão demos ciência nos eminentes Senadores José Sarney, Presidente Nacional da ARENA, c Luiz Cavalcante, Pre·
sidenle do Diretório Regional do Partido em Alagoas, através de
correspondência que lhes endereçamos, atendendo dessa forma, também, a preceito cintido no urt. 67 da Lei n• 5.682, de 21 de julho de
1971.
Encarecemos, finalmente, a Vossa Excelência seja dado conhecimento da presente à Mesa e ao Plenário desta Casa do Congresso
Nacional para registro do fato.
·
Reiteramos a Vossa Excelência nossos protestos da mais alla estima e consideração. - Senador Teorônlo Brandão Vilela.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A comunicação lida vai à
publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. !•-Secretário.

E lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 84, DE 1979

Fixa multa para os que concorrem para a poluiçiio sonora ou violam a •~rei do silêncio'', imprimindo nma redação ao
arr. 42 do Decreto-lei n' 3.688, de 2-10-11 -Lei das Contravenções Penais - e determina outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Arl. I• O arl. 42 do Decreto-lei n' 3.688, de 2 de outubro de
1941 - Lei das Contravenções Penais- definidor da contravenção,
consistente na "Perturbação do trabalho ou do sossego alheios",
passa a viger nos termos da redução infra:
"Art. 42. Perturbar alguém, o trabalho ou o sossego
alheios:
I- com grataria ou algazarra;
11 -exercendo profissão incómoda ou ruidosa, em
desacordo com as prescrições legais;
III- abusando de instrumentos sonoros ou sinais
acústicos;
IV- provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda;
V- concorrendo, rnediantc qualquer meio, para a
poluição sonora;
VI- interrompendo o silêncio da noite, depois das
vinte e duas horas, com qualquer rumor, inclusive de derrapagem propositada, aceleração ruidosa e busina deveiculo automotor:
PENA - prisão simples, de quinze dias a trós meses,
ou multa, de dez a vinte salárit~s de referência."
Art. 2• Entra em vigor " pr<"'nte Lei à datt\ de ;ua publicação.
JustiflcRçiio
Em 9 de maio de 1939, mediante a edição do Decreto-lei
n' 1.250, o Presidente Getúlio Vargas, com o "reicrendum" do Ministro Francisco Campos, instituiu o diploma legal que foi batizado
com a denominação de "Lei do Silêncio".
Com esse disciplinarnento, ficou o Prefeito do Distrito Federal
autorizado u adotur us nccessllrias posturas objctivundo coibir o excesso de ruídos urbanos, e a garuntír a norrnulidude du radiorecepçilo.
O infrator reincidente poderia ter cassada a licença do veículo
ou " apreensilo do aparelho.
O art. JY vedou às aeronaves passarem sobre a cidade u menos
de 200 metros.

Mas as interrupções do sossr:go alheio, cu qucbr:1 intencional do
silêncio noturno, na antiga Capital da República, invés de amaina·

rem, recrudesceram ali c no País inteiro. Entiio, ao ser editado o
Decreto-lei n' J.6HS, de 2 de outubro de 1941, prcfinidor da Lei das
Contr<Jvençõcs Penais, a matéria viu-se distendida, no art. 42, com a
rcdaçf10 seguinte:
"Art. 42. Perturbar alguóm, o trabalho ou o sossego
alheios:
I- com gritaria ou algazarra;
11- exercendo profissão incómoda ou ruidosa, cm
desacordo com as prescrições legais;
III- abusando de instrumentos sonoros ou sinais
acústicos;
IV- provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda:
PENA- prisão simples, de 15 dias a três meses, ou
multa, de Cr.S 200,00 (duzentos cruzeiros) a CrS 2.000,00
(dois mil cruzeiros).
Todavia, os abusos continuam. E apesar da ilicitude perfilar-se,
hoje, entre urna das modalidades da poluição- a sonora -e sofrer
combate cerrado de parte das autoridades despertadas para o problenw.. não teve decrescido seu índice de ocorrência.
O Código Penal de 1980 não distinguia, entre as infraçõcs às disrosições penais, o crime da contravenção. Esta somente surgiu com o
tle 1940, cm cuja Exposição de Motivos explicitou o Ministro Francisco Campos:
"Não é que exista diversidade ontológica entre crime e
contravcnçiw; embora apenas de grau ou quantidade a difen:nça entre as duas espt:cit:s de ilícito penal. pareceu-nos
de toda conveniência excluir do Código Penal a rnatória
miúda, tão vária e tão versátil das contravenções, dificilmente subordinávei a um espírito de sistema c adstrita a
critérios oportunítiscos, ou meramente convencionais, c,
assim, permitir que o Código Penal se furtasse, na medida
do passivei, pelo menos, àquelas contingências do tempo, a
que devem estar sujeitas as obras destinadas a maior duração."
Sob a óticu de VIAZZI, entre a onda negra do crime e a branca
da contravenção existe uma faixa cinzenta, onde é filcil separar ou
distinguir urna da outra.
Sadi Cardoso de Gusmão, in "Das Contravenções Penais", em
que garimpamos a referência anterior, comparando a violação à lei
penal às violações à posse: esbulho, turbação e ameaça, assim define
a diferença em causa:
"A violaçilo absoluta da ordem jurídica virtual consti·
tui crime; a simples ameaça ou perigo, se remoto c abstraIo, constitui contravenção."
Certas contravenções, pela rnultiplicaçilo da freqUência c acirramento da dclituosidade, foram posteriormente capituladas como crime.
Do silêncio depende a produtividade laboral, a tranqUilidade, e
a recuperaçilo física e mental do homem. Quem vulnere as disposições legais que o resguardam haverá de responder pela contravcnçilo que comete.
A reiterada ilicitude a respeito impeliu-nos à apresentação da
presente iniciativa parlamentar, tão-somente visando a exasperação
da pena pecuni6ria, com vista a preveni-la. Mos a insistência nu vulneraçào do preceito que nos assegura o silêncio, o preconcebido de·
scjo intencional e premeditado de violil-lo, poderá levar o legislador
a transmudar, também, esta contravenção. cm crime.
Produzido o embusumento du presente proposição, passamos a
~:ontar com o apoiú de que vai nec\!ssitar para suu transubstanciação
em lei.
Saia das Sessões, 26 de abril de 1979. - Nelson C'nrnclro.
(;l Comi.\'.l'cio dt• Con.\'lituiçtio
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O projeto lido será publi·
cada c remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. I•·
Secretário.
São lidas as seguintes

Brasília, 26 de abril de 1979
Senhor Presidente,
Nos termos do§ I• do art. lO do Regimento Comum, tenho a
honra de comunicar a V. Ex•, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substituição dos nobres Srs. Senadores
Aderbal Jurema, Aloysio Chaves c João Calmon pelos nobres Srs.
Senadores Almir Pinto, Bernardino Viana e Henrique de La Rocque,
na Comissão Mista do Congresso Nacional que dará parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n• 30, de 1978 (CN), que "altera o caput c o parágrafo i' do art. 177 da Constituição da República
Federativa do Brasil".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais
alta estima e distinta consideraçtto.- Saldanha Dcrzi, Vice-Líder da
Maioria, no exercício da Liderança.
OFICIO N• 99/79
Brasília, 26 de abril de 1979
r\ Sua Excdéncia

Senhor Senador Luiz Viana Filho
DD. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente:
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os nomes dos Senhores Deputados Simão Sessim, Jorge Arbage e Nilson Gibson
pura integrar, cm substituição aos Senhores Deputados Rômulo Galviio, Joiio Faustino c lgo Lasso, a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 30, de
1978-CN, que "altera o caput e o parágrafo I' do art. 177 da Constituiçiio da República Federativa do Brasil".
Aproveito para renovar os protestos de estima e elevado apreço.
- Deputado Nelson Marchezan, Líder da ARENA.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Serão feitas as substituições solicitadas.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Almir Pinto, por cessão do nobre Sr. Senador Saldanha Derzi.
O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Na verdade, a i' de maio próximo, estaremos comemorando.
cm todo o Território Pátrio, o sesquicentenário de nascimento do
imortal José de Alencar.
Acontece, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o dia I' de maio
é feriado nacional c tendo este humilde orador de se ausentar desta
Casa, ainda hoje, cm obediência a uma designaçiio de S. Ex• o Sr.
Presidente da Comissão de Assuntos Regionais, para como observador estar presente à reuniiio da SUDENE, entiio, como cearensc,
achei por bem, nu sessão desta tarde, fazcr um registro sobre o signi~
ficado daqueln data histórica das Letras Nacionais.
Sr. Presidente, Srs. Senudon:s, comemoram o Ceará c o Brasil o
scsquiccntc:nário de nascimento do grande: romancista Jos~ Murtini~l·
nu de t\lcncar, o autêntico patrono da literu.tura brasileira.
Filho natural do Padre c Senador José Martiniano de Alencar c
de suu prima cm primeiro grau, D. A nu Josefina de Alencar, nasceu
José; de Alencar no dia 14,1 de maio de \829, no sitio Alagadiço Novo,
na vila de Mcsscjana, hoje distrito de Fortaleza.
Como ccan:nsc c corno hrasilciro, que tem por José de Alencar a
mais rrofunda admiraçito, nào sú pela obra maravilhosu que criou,
como pelo p<~pcl que lhe coube rw formuçào do aut~ntico romarH.:c
hr;tsilciro, propi..:iando novas formas de manifcstaçào litcrúria, pela
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imaginação fértil do grande escritor, {;que presto, neste momento,
esta modesta mas sincera homenagem. Nào só no indianismo, crian·
do O Guarani, Iracema e Ubirajara, explorou José de Alencar outros
tipos de romance, publicado: Cinco Minutos. A Viuvinha, A Para da
Gazela, Encarnação, Sonhos D'ouro, Diva, Senhora, Ludo/a, As Minas de Prata, O Gaúcho, O Sertanejo, Til, O Tronco do !pi! e muitos
outros.
·
Desde os tempos de estudante de Direito, mostrara inclinação
pelas letras, fundando, em 1846, com seus colegas de Faculdade, uma
revista semanal sob o título de Ensaios Literários.
Empolgado pela literatura, principalmente pelos romances e novelas, tomou assinatura num Gabinete de Leitura da Rua da Alfândega, nÓ Rio de Janeiro.
Dedicou especial atenção aos romances marítir:nos, especialmen·
te os de Walter Scott e Coopere o que falava de Alexandre Duma; e
Balzac e o que encontrou de Alicourt, Frederico Soulié c Eugenio
SUe.

Formado em São Paulo, em 1851, foi trabalhar, durante quatro
anos, no escritório de advocacia do Dr. Caetano Alberto Soares.
Escrevia os folhetos Ao Correr da Pnea, para o Carreio Mercantil. Em fins de 1856, aceitou o encargo de Redutor-Chefe do Diario
do Rio de Janeiro. onde publicou as novelas Cinco Minutos e A ViU\'i·
nlw. em rodapés. Entre os meses de fevereiro e abril de 1857, com pós
dia a dia o romance O Guarani, que Jogo despertou a atenção dos leitorc:s.
Em 1860 foi ao Ceará em propaganda eleitoral de sua candidatura à Câmara, voltou com o diploma conquistado nas eleições e o
manuscrito de Iracema. Fez-se comediógrafo e dramaturgo. Escreveu várias peças históricas e revelou-se pelos seus discursos parla·
mentares e ensaísta politico. Entre 1865 e 1866, compôs suas famosas
"Epístolas a Erasmo", a que se seguiram "Novas Cartas Politicas",
entre 1867 e 1868.
Foi nomeado Ministro da Justiça em 1868, tendo exercido o cargo até 1870.
. . . .
Em todas as áreas que atuou, destacou-se pela sua mteltgencm c
cultura, criando uma obra imorredoura, pois acima de tudo. José de
Alencar foi um romancista que atingiu a imortalidade, atravós de
uma forma literária própria - o romantismo brasileiro -, que representasse e refletisse o espirita de nosso povo, com o Jinguajar autêntico do brasileiro.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em brilhante pronunciamento feito em 1976, no Senado Federal, assim se referiu nosso ilustre Presidente, Senador Luiz Viana Filho, sobre José de Alencar:
"José de Alencar foi inconteste criador, fundador, iniciador de uma literatura nacional, verdadeiramente brasileira. Pelos motivos de sua imensa obra, pelo estilo que
criou, pela Jingua que usou, foi ele, deliberadamente, o pioneiro, o bandcirantt: de uma literatura brasileira autônoma.
libertada dos laços que a prendiam a Portugal. Por ela se
empenhou, por ela sofreu e por ela venceu, sendo, ainda hoje, o mais lido, o mais admirado, o mais compreendido pelo
povo brasileiro. E o primeiro a reconhecé-Jo e proclamú-Jo
seria Machado de Assis, que jamais se cansou de louvar c
reconhecer cm José de Alencar o Patrono de nossas Letras.
Tanto que, ao se fundar a Academia Brasileira de Letrns, o escolheu para patrono da própria cadeirn, dando
oportunidade a que Afrânio Peixoto, por ocasiüo do ccntt:núrio do autor de lract•nw, assim se cx.tcrnasse: nenhum outro tanto como de, conjuntamente, a maior figura du litcr~l
tura nacional, como nós o vemos, como o viu sempre o
povo brusildro, como o depôs numa sentença Machado de
Assis, inscrevendo-lhe o mm1c na primdra c maior da~ ca·
dciras da Academia Brasilcir~l. a sua padroeira do llllSSll ra·
trono".
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De: fato - continuu o ilustre St:nador c Acadêmico
Luiz Viu na-. se hú um título que se não pode negar a Josê
de Alenl.':ar, c: não se pode atribuir a ne:nhum outro, Cc~se de
patrono de nossas Lctras. Pussados os re:sscntime:ntos, as
hostilidades, os ciúmos, quo tanto lho rondaram a vida lu·
boriosa c inflexível, seguiu-se o reconhecimc:nto nncionul i1
li guru do fundador da literatura brasiloira."
Rt:almc:nte, havendo sido o primeiro dos nossos escritores a
libe:rtar·se da in11uência c:strangeira, Josê de Alencur, procurou, com
suas obras litcrúrias, atingir, com sua imuginaçào c sensibilidade, a
alma do nosso povo, influcnci<!do pt:lu vida ambiente, t: seu espírito
nacionalista, procurando rc:tratar liclmentt:, cm seus romances. cc·
n{lrio c costumt:s da vidu nacionul, o qut: lhe garanti riu a consugraçUo
como escritor-símbolo do passado, do presente e do futuro.
Devo lembrar. Sr. Prc:sidente, que estes dados retirei justamente
daquele discurso qut: V. Ex• pronunciou nesta Cusa, quando. no
preâmbulo, se dizia qut:, injustiçado, muitas vezes, pelos inimigos c
atê pelos amigos. mas qut: jamais consentiria a injustiça de tirar de
José de Alencar. nüo com o sc:u voto, talve:z com o voto do Senado
Federal, este título quo, nu vordado, do conquistou, do Patrono da
Literatura Brasileira.
Ê oportuno ressaltar que o ficcionista José do Alencar, em todo'
os estudos fdtos .'Wbre a sua obra, mereceu destaque, por excelência.
a leveza o gruciosidado inconfundíveis do sou estilo, lastreado de liris·
mo e poesia, que onchom do oncanto o coração o que a todos nós sen·
sibilizu.

O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- V. Ex• mo pormito,
nobro Sonador'!
O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Pois nua. Ouço o
aparto do V. Ex•
O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Nobre Sonudor AI mi r
Pinto, chegando agora ao plonário do Senado Foderal, já oncontro
V. Ex• homonagoando, com muito brilho, a figura oxcopcional do
Jos~ de Alencar. na dc:corrência próxima do scsquicentenário do seu
nuscimcnto. Posso dizer a V. Ex• que estávamos, como contt:rrâneo
do inolvidi1vcl escritor. att:ntos a t:sse significativo t:vcnto. Inclusive:,
chogumos a sugerir ao ilustro Prosidonto da Casa, Sonador Luiz Via·
na, que dedicássc:mos o expedit:ntt: dc uma das nossas sessões para
nclo so tributasse o proito do nossa profunda admiruçuo àquola grun·
de figura das lotras brasileiras. O Presidento Luiz Viana, quo, já so
ocupou. atravês de um discurso magistral, sobre a vida e a obra de
José do Aloncar, aquioscou à nossa sugostão, admitindo mesmo quo
so pudesso dodicar o expcdionte de uma das nossas sossõcs pura
roa içar o vulto excepcional que é José do Aloncar. E V. Ex•, hoje, so
antocipu com esso sou lúcido trabalho 11 protondida homonugem, a fo·
liz iniciativa, rendondo o tributo de sua admiração a José de Aloncar
quo foi considorado como patrono das letras nacionais. Portanto, as
minhas congrutulaçõos a V. Ex• poJo seu pronur.ciamonto, com o
qual me solidarizo, nesto instante.
O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Agradeço profunda monto sonsibilizado o aparto domou nobro cologu, Sonador Mauro Bcncvides, c dovo confessar a V. Ex•, Sr. Sonudor, que não tenho
conhocimento do qualquer iniciativa, como osta, quo V. Ex• acaba
do nos truzor, de sugcstõos feitas a S. Ex• o Sr. Presidente pana desti·
na r o c:xpediente de: uma das nossas sessões para uma comemoruçtlo
condigna ü memória do inc.xcedívcl romancista naciomal José de
t\lr.:ncar. Se: conhc:cimcnto tivesse tido, com antccedi:nciu, nf1o teria
u!!ado, neste instante, da ~c~sào, porque saberia que voz mais uutori·
tada poderia ser escolhida por S. Ex• o Sr. Presidente para manifc~·
tar a satisfaçiw c a saudade, ao mesmo tempo, daque:lc inolvidúvcl
ccarcnse liUC, crn vida, foi, na verdade, o pocli.1, o romancista, o literato.
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Por conseguinte, Sr. Presidente c Srs. Senadores, partidpo nesta
minha manifcstaç~w. com este pálido registro que: pretendi c estou
pretendendo realizar, nesta tarde, aqui no Senado, dt: cm nada in·
fluirá: apenas st:riu uma cooperação- homenagem toda pessoal de
um conterrâneo de :\lcnc;tr- mas que V. Ex• homt:nugt:aria, muito
hcm, se destinasse, ainda - não digo no dia 19 porquc é feriado,
comojú disse aqui, no início do meu discurso- mas qualquer outro
dia, dentro dus oitavas - como se costuma dizer- um expediente
par~t uma manifc:stuç~10 de maior grandcza dcmocrútica.
O Sr. Muuro Bcncvidcs (M DB- CE)- Pormite V. Ex•, Scnll·
dtlr ,\lmir Pinto'!
O Sr. Luiz Cuvulcuntc (ARENA- AL)- Permito V, Ex• um
upartc'?
O SR. AI.MIR PINTO (ARENA- CE)- Pois não, V. Ex•
tem o aparte.
O Sr. Mauro Bencvidcs (MDB- CE)- V. Ex• não faz um
pálido registro do sesquicontonário do nascimento de José: de Alencar. V. Ex• faz roalmonto um brilhante rogistro desso significativo
ucontocimonto tào intrinsocamento ligado à litoratura brasiloira.
O SR. ALMIR PINTO (ARENA - CE) -Obrigado a V.
O Sr. Mauro Benevidcs (M DB - CE) -O que pretendi a fi r·
mar no aparte a V. Ex• foi que o eminente Presidento dostu Casa, Senador Luiz Viana- uma das maiores autoridados om torno do José
do Aloncur, com um livro recontemonto publicado o vem obtendo
ampla rt:pcrcussão nos círculos culturais do País - tambi:m cstuva
advertido quanto à nocossidude do o Sonado Fedoral, que não tovo o
privilégio do ucolhor, no passado, om sous quadros, o grundo José de
Aloncur, também a homonageá-lo dostu forma, onaltecendo, num es·
paço mais dilatado do sua sossão ordinária, a figura do grande romancista ccarcnse.
O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Nobre cologa, na
verdade, fui um tanto tlmido, por jâ saber quo uma das luminaros
culturas do Senado Fodcral, o nosso atual Presidento Luiz Viana, jâ
tinha foi to um trabalho e tom um livro publicado sobre José do Alon·
car. Então, procurei como que me ocultar por trás dessa figura
impressionante::, literata, que é o nosso Presidente. Fui buscar alguma ujudazinha porquo sei perfoitamonte que só no Expodionte o, talvcz, nem no Expediente, numa sessão inteira, talvez, não coubesse!
um estudo completo sobro a figura insigno de José do Aloncur.
Fiz esto registro- confesso a V. Ex• - valendo-mo do que já
havia dito, nesta Casa, S. Ex• o Sr. Presidente Luiz Viana. E V. Ex•,
em boa hora, trouxe-mo não a lombrança mas a comunicação, de
que tudo estava mais ou menos certo para uma homenagem mais
ampla, Apóio, por inteiro, essa homenagom e, acredito, Sr. Pre·
sidente, que V. Ex•, quo foi o biógrafo moderno de José do Alencar,
poderia, justamente, na oportunidade, ser ou indicar quem V. Ex•
achar por bem, para pronunciar, nesta Casa, urna conferência.
Estou fazendo um mero registro sobre a personalidado do nosso
inolvidável romancista, poeta, que foi José de Alencar.
Concedo o aparte ao nobre cologa Luiz Cavalcante, Sonudor pe·
lo Estudo do Alagoas.
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Bom lembrou o nos·
so eminente colega, Senador Mauro Bencvides, que José de Aloncar
honrou muito singularmente as Letras brasileiras. Aduzo, por mi·
nha vez, como honrou tumbém de maneira muito singular a trudiçào
parlamentar brasileira c dou um exemplo do seu e:<truordinário upre·
ço pelo Podor Legislativo, ele que Doputado foi também. Voltava
Duque de Caxias do Paraguai, enfermo, mus jú com a sorte du gue:rra pruticumentc decididH a favor do Brusil, e uqui, dentre as grJndes
homenagens que lhe prestaram, o Ministro da Guerra propô.~ an
Conselho de Ministros quo lhe outorgas.<em o tltulu de Duquo de
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Caxias, ele que era simples Marquês. José de Alencar, membro do
Conselho de Ministros se após a essa sugestão e se recusou mesmo a
referendar depois o Decreto, sob a alegação de que somente o Con·
grosso Nacional tinha atribuições para fazer do Marqui:s o Duque
de Caxias. Com este aparte, quero expressar, por minha vez, .a gran·
de admiração por esse gesto de coragem do grande romancista
conterrâneo de V. Ex• Muito obrigado a V. Ex•
O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Eu é que agradeço
a V. Ex•
Devo dizer, neste instante, que tenho a honra de participar do
Congresso Nacional, da sua Casa mais alta que i: o Senado Federal,
que a minha admiração por Alencar, Sr. Presidente, data da inf:in·
cia, não sei se somos da mesma idade, mas da minha Lavras da Man·
·gabeira, cidade que me serviu de berço, nos meus anos primúrios de
ensino, lq, 2q, 39, o livro que nos era dado a estudar era justamente
Iracema, a virgem dos lábios de mel.
Depois, por uma coisa qualquer do destino, eu, Primeiro-Secre·
túrio da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará, era designado
pela Presidi:ncia para representar o Ceara na 111 Semana de Carlos
Gomes, em Campinas, e là estive, e qual a emoção que não
experimentei naquela cidade onde tudo é cúntico, onde tudo é bele·
za, onde tudo ê harmonia, de, exatamente, sem ser orador, ser, pela
emoção, levado a falar na sessão inaugural e dizer do meu encan·
tamento por aquela homenagem que Campinas, a Princesa Paulistu,
prestava ao nosso conterrúneo, a José de Alencar, aquele que inspi·
rou Carlos Gomes a escrever aquela belíssima ópera que é O
Guarani.
Por esse motivo, Sr. Presidente, jamais, em tempo algum. po·
deria tirar da minha memória a figura em si de José de Alencar, dai
encerrar estas palavras, dizendo:
Neste sesquicentenário de seu nascimento, quando o Brasil por
inteiro se engalana para homenagear a memória do imortal roman·
cista, esta Casa, que é a síntese do Parlamento Nacional, núcleo fc·
cundo de idéias, não poderia deixar de registrar, por mais uma vez,
pelo significado histórico, o seu respeito e imorredoura saudade por
aquele que, em vida, foi exemplo e símbolo da ação política e literária
de um País, que, no passado, construiu a dimensão histórica do seu
glorioso futuro.
Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.
O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem a palavra, pela
Liderança do MDB, o nobre Senador Marcos Freire.

O SR. MARCOS FREIRE (M DB - PE. Pela Liderança do
MDB, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Sena·
dores:
Dentro do processo de abertura, proclamado or.cialmente, a
normalização democrática do País, mesmo dita lenta e gradual, esta·
riu a exigir, pelo menos, o respeito ao calendário eleitoral. A se ..
gurança quanto à realização de pleitos preóxados, ao longo do
tempo, é um dos fatores básicos à tranqUilidade e ao estimulo da
vida pública.
Entre nós, contudo, até parece que existe um propósito
maquiavélico de confundir e tumultuar o nosso processo politico,
haja vista a insistência dos rumores- que a estu altura já não soam
como meros rumores- de prorroguçào dos mandatos de prefeitos c
vereadores.
1':: vcrd'lde que o mui vem do alto, vem de longe, vem do próprio
governo, que não nasceu de decislao politica nem d~ escolha popular,
mas, segundo depoimento do Chefe do Gabinete Militur da i're·
sidência du República que anunciou seu sucessor, fruto de uma
conspiração articulada por "um grupo oliglirquico". Em runçrto
disto, cxatnmente, é que se tcrú procurado, através destes últimos
anos, evitar a dcrrocadu eleitoral da A RENA, que, do ponto de vista
teórico, pelo menos, sustentH o sistema dominante.

Neste sentido, tem sido usada toda sorte de golpes, de violt:ncias, de estratagemas pura elidir a rotatividade dos P<lrtido:>! no Po-

der. As eleições de governadores têm sido transform<tdas em indirc·
tas. Municípios dos mais importantes perderam a sua autonomia
politica, a propaganda eleitoral pelo rádio e pela televisão foi virtual·
mente eliminada, criaram-se os senadores biõnicos c querem, agoru,
adiar as eleições de 1980.
Pretextos, por certo, Sr. Presidente, nunca faltam para as
artimanhas que se praticam em qualquer tempo e lugar. Mas, cm
épocas ditas de abertura, será ilógica e até grotesca qualquer tt:nt:J·
tiva de suspender o atua! calendário eleitoral.
No entanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, crescem as informa·
çõcs e comentários a respeito dessa possivelmente já assente decisão
do Governo Federal.
Eis o que diz a respeito, no último dia 5, o comentarista Vi lias·
Boas Corréa no O Estado de S. Pau/o:

Está decidido de pedra e cal, questão fechada em torno
da qual o governo não admite negociação ou conversa' as
eleições municipais de 1980 serão adiadas, com a prorroga·
ção dos mandatos dos prefeitos e vereadores. Se não havia
muitas ilusões quanto às intenções oficiais, especialmente
depois que o disparo da inDação escancarou perspectivas
regras de impopularidades, recessão econômica e um
reaperto salarial, o dado assim seco e peremptório tem a
sua importância e o seu peso, na medida em que condiciona
o projeto político do governo, sua dimensão e seus limites c
acima de tudo a tática a ser empregada para a transaçào
com o MDB, a ser aberta agora, no menor prazo, assim que
o fólego for recuperado, depois do engasgo da greve dos
metalúrgicos de São Paulo.
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- Permite V. V. Ex•
um aparte?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ouço V. Ex•
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO)- Nobre Senador
Marcos Freire, sei que V. Ex' não pretende ser intolerante, mas a
sua posição neste momento, inequivocamente, o coloca como
intolerante, não em face dos seus adversários arenistas, mas ató
mesmo diante dos mais respeitáveis companheiros de V. Ex•, da
Oposição, que entendem como necessária a coincidi:ncia de manda·
tos. Não vejo como, nobre Senador Marcos Freire, promover essa
coincidência de eleições senão atravês da prorrogação ou, então,
através da eleição com mandato de seis anos. Quero crer que são
duas teses que devem estar sendo examinadas. Agora V. Ex• invoca
um artigo do dia 5 próximo passado, artigo de um cidadão que tem
credencial como jornalista, mas não me consta que seja sequer filiado à ARENA ou seja um homem do Governo, para que V. Ex•.
com base nessa simples informação, possa afirmar, categoricamente,
que o assunto esteja resolvido e, a partir dai, o Governo mereça a
verberaçào que V, Ex• vem desenvolvendo, ati: arrancando defuntos
da cova. Fatos encerrado= no passado político, decisões tomadas cm
Governos outros, V. Ex• os traz à colação, sem pretender, tenho
certeza - como já disse - agir intolerantemente, até mesmo com
seus Pares de sua Bancada, que entendem da maior convenit:nciol
promover a coincidência das eleições, visto que, da forma que ai
está, com os preços proibitivas de cada eleição, os pleitos eleitorais
vão-se tornundo cada vez mais privilégio dos endinheirados.
O Sr. Pedro Simon (MDB - RS) - V. Ex• me concede um
aparte, dopois de responder:\ intervenção do Senador Benedito Fcr·
rcira'.1
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Com toda satisfa·
çào, ilustre Senador Pedro Simon.
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em que V. Ex• se hasc:ia ...

O Sr. l'<•dro Simon tMD!J- RS)- Nem cu.
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O SR, MARCOS FREIRE (MDB- PE)- ... para dizer que é
pensamento do MDB a prorrogação dos mandatos. Pelo contrúrio.
Levantamento, pesquisa feita no Congresso Nadonal dú contu de
posição diametralmente oposta a esta. E faço justiça, não apenas por
parte da Bancada da Oposição, mas, inclusive - louvc·sc - da
maioria da Bancada da ARENA. Louvc·sc- repito- tal fato.
E :lllUi tenho exatamentc parte dessa pesquisa fcitu pelo Jornal
do Brasil, que diz c.xatamcnte:

ilustre Senador da ARENA, que argumenta que só se pode sair por
duas saídas: ou prorrogação ou coindd~nda. Mas, o pacote lJUC di1.
que: diz que ia eleger por mandato de dois anLlS, S. E.x• nf:1sta
totalmente, o que aliús está correto. Veja, entretanto, o absurdo dn
pacote que estabeleceu eleição por dois anos. Dou solidaricd<~de inteiramente a V. Ex•; não há tese pior que esteja hoje cm debate do
que a tese da coincidência. A tese du coincidénciu é u tese do csv<IZÍil·
monto do debate politico.

"0 cancelamento das eleições municipais de J9NO,
<ttr~tvés de negociuçf10 com o Congresso Nacional, esbarra
na oposição da maioria da Bancada arcnistu c na quase totalidade do MDB."

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- Ê antidemocrática.

Entf10, este é um dado que nUa podt: ser desprezado. E- talvez
pesquisa mais recente a respc:ito do assunto, E o que tememos é
que, apcs~lr do pcnsanu:nto da maioriu da Bancada de V. Ex• c da
prútka totulidadc do ~·1 DB, o Governo, uma vez mais, lance miio de
armas, cm que de é useiro c vezeiro, pura impor a sua vontítdc à Casa
dos representantes do povo.
Digo mais u V. Ex•: há uma estatística que informu que essa
h:~rrcira no Congresso Nacional I! pratícamt:ntc intransponível, porque ela repn:sentariu, nus duus buncadas c nus duas Cusus do Congresso Nacional. o pensamento de cerca de 74% dos que aqui têm assento.
-

:t

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- Mas isso quanto
diz V, Ex•, nUa quanto à coincid~ncin.

1o

prorrogaç~w.

O SR, MARCOS FREIRE (M DB- PE)- Aliás, o objcto do
meu pronunciamento é exatamente a anunciada prorrogação de
mandato, mas chcgurci ii coincidência, inclusive ainda contestando o
aparte de V. Ex•
V. Ex• coloca que há dois temas para serem discutidos, agora:
prorrogação de mandatos ou mandato de seis anos. Digo a V. Ex•: so
a coisa fosse colocada nesses termos, ainda assim seríamos contra a
prorrogaçuo de mandatos, porque somos contra toda e qualquer
prorrogação de mandato que tenha sido outorgado pelo povo e que
só deve ser renovado através de eleição popular. Se tivéssemos que
aceitar :.1 pn:missa de que a coincidência de eleições é um bem, mesmo assim optariumos pclu segunda hipótese, que seria de um mandato de seis anos daqudes que fossem eleitos em 1980.
Mas, vou mais longe, Ex•: sou também contra u coincidência de
todas as eleições, sou contra essa coincidt:ncia porque a prúticu democrfltica c.xige a consulta periódica às urnas c o exercício o mais
aproximado dos veredictos populares, atravi:s de elciçõos populares.
Temos i: que amiudar a convocação do povo pura se pronuncinr
sobre aquilo que diz respeito aos seus inten:sses.
Se V, Ex• diz que a autoridade que cu aqui trouxe, que foi o jor·
nulisw Vil las Boas, pode ser muito compet~.:ntc na sua seara mas nrw
teria competí:nciu ou uutoridade paru falar sobre uma possível dccis~o do Governo- apesar dele sempre estar se mostrando bem infornwdo das coisas que <lnuncia- eu invoéuria outras autoridudcs, l1s
quais, talvez, V. Ex• reconhecesse competência, acatando os nomes
que aqui vou invocar.
O Sr. Pedro Simon (M DB- RS)- Permite V. Ex• um aparte'!
O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- Mas, antes de fa7ê·
lo, ouvirei o ilustre Líder Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Em primeiro lugur, um as·
pecto importante: o ilustre Senador da ARENA apresenta apenas
duas hipóteses para resolver o problema das eleições municipais: ou
prorrogaçUo, ou clciçi'io por seis anos. 1:: urna crítica total c ab~oluta
ao pacote de abril, porqut: o pu cote de abril aprcst:ntou a terceira hipótese, que~ o mandato liHnpào- eleger por dois anos. Então, a hipótese absurda, grntcscu, ridicula, que t!Sia va no pacote para não ser
cumprida era apenas um pretexto, cstú agora claro, pela ralavra do

O Sr. Pedro Simon (:-.1DB- RS)- Uma hora argumentam
que o povo brasileiro ncoo pode eleger o Presidente da República ror·
que ainda nr10 tem condições: não pode eleger os prefeitos das úrcas
de scgurunçu - cstú lú no decreto-lei - porque o povo desses municípios ainda nf10 estú capucitado para eleger os prefeitos das úreas
de segurança. Entllo, no mr=u Estudo, 25 municípios dos dirctórios
municipais da ARENA estão se reunindo pura escolher o prefeito,
para des, membros do diretório municipal, escolherem o interventor.
De uma hora pura outra, esse povo que não cstú capacitado pura eleger Senador, para eleger Presidente, para eleger Prefeito da capital,
para clege:r Prefeito de área de segurança, (:chamado para, numa Ú·
nica cleiçflo, eleger Prefeito, Vereador, Deputado, Governador c dois
Senadores. Quer dizer, no pluripartidarismo a cédula única vai se
transformar num código telefónico, numa lista telefónica, uma vez
que entre mais de mil c quinhentas pessoas se terá de: escolher quem(:
o candidato. E tem mais, nobre Senador: todo mundo sabe que a
cleiçlto municipal apaixona. e apaixona em tc:rmos de debate no municipio, cm termos do candidato a Prefeito: ou porque já foi candida·
to, ou porque é candiduto novo, cm termos muitas vezes ati: da honorabilidade do candidato. O que eles querem, na coincidência de man·
da tos, ê fazer com que o grande debate seja um debate municipal, cs·
vaziando o debate dos grandes temas nacionais. Quando se vai num
municipio, fala o candidato a Vereador, vai falar o candidato a Prc·
feito, a grande luta deles é ganhar a prefeitura, o problema do candi·
dato ao Senado, o problema do candidato ao Governo r.ca reduzido
a uma posiçllo sccundúria. E tem outro aspecto: não me parece que
uma ekição seja tão cara. !õ cara quando a máquina governamental,
quando o Presidente da República pára de administrar o País pura se
tnonsformar cm cabo eleitoral: quando os Ministros gastam fortunas
parando a administração para fazerem campanha politica: quando
os governos estaduais cessam tudo para botar a máquina do Governo a serviço da campanha eleitoral. Agora, o gasto. politico refercn·
d>1do, fazendo levantamento na justiça eleitoral, esse nào me parece
c.:aro. O argumento é frágil, é trc:mendamentc frágil. A viugcm do
Presidente Figueiredo ao Rio Grande do Sul, acompanhado de oito
Ministros, onde um andar inteiro do Plaza São Rafael paro o, aluga·
do a ele e t1 sua comitivu, Sua Excclt:ncia nisso gastou muito mais do
que se gasl<l numu viagem de campanha político-partidúria.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- V. Ex• tem toda a
razfto, talvez apenas menos cm uma parte: é que, quando o Governo
editou o p:r~otc de abril, crii.1ndo o rmtndato-tamr~to pnr dois anos,
por certo o Scn:tdor Benedito Ferreira deve ter levantado a sua voz
de protesto contra aquela hipótese. Por isso S. Ex• hoje, aqui, rcfuga, in limim•, üquela alterrwtiva du manutcnçrro do dispositivo do pacote de ahril.
O Sr. llcncdilo Ferreira (ARENA- GO) - Permita "1. Ex•
uma interrupção, pois trazido ü colocação como fui, nrw quero
transformar o discurso de V. Ex• num debate meu com o Senador
Petlro Simon. (Aso:cntimcnto do orador.) Mas, S. Ex• tem a raru fel i·
cidudc de fazer poHtica num dos poucos Estudos lla Federaçiio lJUe,
ati::) eleição próxima passada- atente hem- até ti cleiçllo próxima
passada, fazia-se política sem gw\lar dinheiro. Hoje, os nohrc~ Deputados doM DB do Rio Grande do Sul que niio dispuseram de tlinhciro, de muito dinheiro, tamhém niio rctornarl10 u cstu Casa, porque
ne~sa clciç:1o, lamentavelmente, o dinheiro tamhêm l'alnu alto, no
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único Estado da Federação onde não se gastava dinheiro paraM! ele·
gcr. Daí a minha preocupação, de que o processo da validade do di·
nhciro já tenha contaminado até o Rio Grande do Sul, que era imu·
ne a esse desgraçado expediente.

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Senador Marcos Freire, cu
fui envolvido di reta mente. Então, cm nome do MDB do Rio Grande
do Sul cu quero dizer que não há nenhum Deputado Federal do
MDB do Rio Grande do Sul que deixou de retornar a esta Casa por
falia de dinheiro: quero dizer c desafio que se diga qual foi o Deputa·
do Federal do MDB do Rio Grande do Sul que está nessa Casa, no
Congresso Nacional, devido ao dinheiro. Há, sim, pela primeira vez
- S. Ex• tem razão - pela primeira vez o dinheiro existiu no Rio
Grande do Sul, mas cm candidatos da ARENA à deputação federal,
alguns: V. Ex• que pergunte à sua bancada; alguns Deputados da
ARENA, que estão no Congresso Nacional, vieram por causa do dinheiro.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- E, mais do que isso, a declaração do Senador Benedito Ferreira í: da maior gravidade.
Porque S. Ex• faz uma auto-acusação, a si c aos seus partidários, pois
eles terão incorrido cm crime eleitoral. É que, segundo o Senador BcncdilO Ferreira, quem não tem dinheiro não se elege, quem não teve
dinheiro não vollou a esta Casa. S. Ex• vohou a esta Casa, é verdade
que por processos outros que não aquele do voto popular. Talvez
fosse uma solução para evitar a volta pelo dinheiro, transformar
tudo em biõnico, nesta Casa ... f:. verdade que, não sei se também aí,
no processo indireto, falou mais alto o valor monetário.
Mas, Sr. Presidente c Srs. Senadores, dizia o Senador Benedito
Ferreira que a autoridade que invoquei, o jornalista Villas-Boas, não
podia realmente dar a informação de que se dera essa decisão da
prorrogação dos mandatos. E quero dizer a V. Ex• que também, por
determinados instantes, duvidei do jornalista.
Duvidei, sobretudo, quando li com satisfação, pela imprensa, as
declarações do Líder do Governo na Câmara dos Deputados, o Deputado Nelson Marchczan, que condenou, segundo aqui está escrito,
edição de 20-4-79, o adiamento das eleições para a renovação dos dirotórios partidários previstos para julho, agosto e setembro, assim
como a prorrogação dos mandatos de prefeitos c vereadores, para
evitar a eleição municipal de 19HU.
Pois bem. Sr. Presidente, no dia seguinte a essas declarações do
Lide r do Governo da outra Casa, se seguiam as declarações do Lidor
do Governo nesta Casa, o Senador Jarba> Passarinho, que tambóm
condenava, expressa c enfaticamc:nte, o adiamento das eleições de
JIJSO. Houve como que um alivio geral da Nação.
Na verdade, um Governo que se propunha consolidar um processo dito de abertura, nfw poderia comc:çar a sua gestão propondo o
adiamento do quaisquer dciçilos popular«.
E vinha a seguir. o Presidente em exercício da Câmara dos Deputados, rd'orçar aquela posição antiprorrogacionista, conforme dá
conta o Jornal do Brasil do último dia 22. que dizia:
Brasília- O presidente em exercício, du Câmara,
Deputado Homero Santos (MG), manifestou-se ontem to·
tal mente contrário à prorrogação dos mandatos dos atuais
Prefeitos, frisando que a realização das eleições municipais
somente bcncficiar(t o Governo.
Esta ê uma justilicativa discutível, ma$ Qunisquer que fossem as
justificações, na verdade nào se justificaria o adiamento das eleições.
Mas, Sr. Presidente c Srs. Senudores, aquele alivio que sentimos,
aquda alegria c aquele contcntumento, de repente começou a se
eclipsar. i: lJllC declarações do utaal Ministro da Justiça dcLx:tva
como que entreaberta a possibilid;1dc du rrorrogaçào, Com ckl\o,
dit.ia S. Ex• cm O E.\·tado de S. l'aulo, dn último dia 2:!:
"O f\·1inistro da Justi~a voltou a comentar a possihili·
daUc da prMroguçi'lo dos mandaHl.'i municipuis, re~;salvan·

do, mais uma vez, que o Governo federal ainda nada de<.:i·
diu sobre o assunto."

E se o Governo federal ainda nada decidiu, é de se esperar que
prevaleça aquela maioria do Partido governista c a totalidade do
Partido oposicionista que são, sistematicamente, contra a prorro·
gação. Mas S. Ex•
evitando dar qualquer opinião pessoal sobre a questão,
para não dar margens "a extrapolações c ilações" disse ainda que "quem está lutando para a prorrogação dos mandatos são Prefeitos, Vereadores, Lideres partidários de ambos
os Partidos de todo o território nacional".
Ora, Sr. Presidente c Srs. Senadores, é incrível que o Partido governista, para firmar posição em relação à tese da prorrogação dos
mandatos, v[l ouvir cxatamente aqueles interessados na prorrogação,
os Prefeitos e os Vereadores, que são causa direta, qu e seriam os dire·
lamente privilegiados dessa imoralidade que será a prorrogação dos
mandatos.
4

Eis que, no dia 24 deste, saiu nota publicada no Jornal de
Brasi/ia:
"Linhares acha que prorrogação virá inevitavelmente.··

referindo-se às declarações do Líder Deputado Marcelo Linharcs.
Ontem, a Folha de S. Paulo registrou:
BRAS! LIA (Sucursal)- O Governo já concluiu pelo
adiamento das eleições municipais do próximo ano para
1982, mas somente dará a conhecer oficiai mente sua decisão a longo prazo, pois entende que ainda tem muito tempo
para formalizar seu ponto de vista sobre a questão.
E mais adianto:
A opção pelo adiamento do pleito, segundo a fonte palaciana, não se baseia apenas nas passiveis repcrcussõc~ negativas da política de combate à innação, que poderiam in·
Ou ir nos resultados das urnas, mas tambt:m pda certeza de
que uma eleição Jogo no primeiro ano do Governo Figuein.:do não dt:i:l\aria dt: assumir carátcr plebiscitário, inconvc·
nicnte no momento.

Mas. mais preocupante, p:.ua não dizer, mais assustador,~ a declaração do próprio Presidente da ARENA. Senador José Sarncy,
4uc diz ~om tod<ts as letras, conforme consta do Corrl'io Bra:ilit•nst•
de hoje:
O dirigente arenista enfatizou que os primeiros rcsulla·
dos das consultas que estão sendo formuladas pela Secro·
taria Geral da agremiação, quanto ao adiamento das clci·
çõcs municipais, apresentam indícios de que pc:lo menos
80% das bases partidárias estão totalmente favoráveis à
transferência do pleito para 1982 e, assim sendo a conso·
qUente prorrogação dos mandatos dos aluais proli:itos c
vereadores por mais dois anos.

Sr. Presidente, é evidente, é patente, é confessada a trama que se
arma pelo Partido do Governo, segundo as declarações do seu próprio Presidente, ao diter que cstú consultando as bases partidárias,
para partir pura a prorrogação dos mundatos.
O MDB aqui está para denunciar não mais rumores, mas praticamente informaçiío a muis idônca, porque parte do Presidente do
Partido governista. Ele sabe que a maioria dos representantes lia
ARENA nesta Casa é contra n prorrogação dos mandatos, mas ape·
sar disso patrocina e incentiva essn prorrogação, inclusive, aus~:ultando as suas bases partid(Jrias.
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O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Permite-me V. Ex• um
aparte'!
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ouço o nobre Senador Leite Chaves.
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Nobre Senador Marcos
Freire, essa tese prorrogacionista é atentatória dos postulados constitucionais. A tese da segurança e da estabilidade é a da descoincidôncia, mesmo porque não estando todos os postos sendo renovados uo
mesmo tempo a estabilidade social é mais duradoura, mais expressiva. Veja V. Ex• que é em nome desse princípio que até esta Casa se
renova por terços: dois terços de uma vez c um terço de outra, paru
que haja sempre alguém com permanência no posto. Ademais, essa
coincidência virá eliminar possibilidade de uma campanha encaz
pela televisão, porque se se juntarem os candidatos a Prefeitos, Vereadores, Vice-Prefeilos, Governadores, Vice-Governadores, Deputados estaduais, Deputados federais e Senadores, será impossível
num programa de televisão satisfazer a todos. Por outro lado, o
processo eleitoral i: um processo didático, tem a nnalidade, também,
de esclarecer, de instruir. Como é que o eleitor pode escolher simultaneamente, entre centenas de pessoas, dentre milhares de outras'!
Tem V. Ex.• toda razão, o nosso Partido se levantará seriamente con·
tra isso. A pretensão é imoral c atentatória, até mesmo da tese d<~
segurança, que é aquela mais defendida pelo Governo, aos quatro
cantos, ao longo destes anos, para justificar até mesmo a sua pcrma·
nência no Poder.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Agradeço ao Sr.
Senador Leite Chaves.
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB) - Permite-me V. Ex•
um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Lembro a V. Ex• que o
seu tempo já está esgotado há algum tempo.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Ouvirei o Sr. Senador Humberto Lucena e encerrarei, Sr. Presidente.
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Sr. Senador, V. Ex•
coloca muito bem a questão, do ângulo do Movimento Democrútico
Brasileiro, quando anuncia que o nosso Partido não é só contra a
prorrogação, mas também a coincidência, pois o nosso propósito i: o
de que o povo se eduque civicamente atravt:s de maior rreqUência de
eleições, sobretudo quando agora ainda vivemos, ainda, uma época
de anormalidade política. E além dos argumentos que V. Ex•
cxpendcu contra a cOincidência, ajuntaria mais um que seria o rato
de tecnicamente ela dincuitaria, ainda mais, a presença do eleitor do
interior na urna, pois ele teria que escolher no mesmo instante, cerca
de sete ou oito candidatos a pleitos diferentes.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB·- PE)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o MbB denuncia esta trama, que agora assume conotações já oficiosas.
De minha parte, niio entendo porque tanto temor do voto popu ..
lar, quando o Governo, que apenas se inicia, tem 6 anos pela frente
para exercer, co..m a corte de Governadores nomeados, o natural
fascínio que exerce o poder, sobretudo nos centros populacionais
mais distantes das capitais. Não é por acaso que entre nós cm todas
as épocas, o partido do governo, qualquer que ele seja, é sempre o
vitorioso, em termos de eleições municipais.
Mesmo que não o tranqUilize tal argumento, não esqueça o Gc·
neral Figueiredo que jurou fazer deste País uma democracia. Se não
quer ser perjuro, nUo comece tUo mal a sua longa jornudu presidencial, acabando, de logo, com o primeiro pleito popular previsto cm
sua gestão.
Maus conselheiros não faltariw para lhe sussurrarem razões de
conveniência política ou até de ordem pública. Advertirão, po1·
certo, pan1 a innw.;:io f:illopantc, que agrava cada vez mais as con-

dições de vida de todo o povo. Falarão até- quem sabe?- de problemas de segurança nacional.
Tudo isso, Sr. Presidente, é engodo de quem pura e simplesmente, teme a democracia. Silo aqueles que não confiam cm seus
próprios posicionamentos, os que querem fazer política com "p" minúsculo, esquecidos que, mesmo que seja contra nós, a palavra final
deve ser entregue ao povo brasileiro.
Que o General João Baptista Figueiredo - tão comprometido
com essa meta, perante a Naç.ào- não permita que os seus corireus
estejam a alimentar investida tão insidiosa, como a da prorrogação
dos mandatos de Prefeitos e Vereadores.
Se se partir para isso, t: que se visa, uma vez mais, elidir as pra ..
messas de abertura. E se terá optado, novamente, por um novo retra ..
cesso institucional que o MDB não se cansará de denunciar c condenar, com todas as suas forças. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra, para
uma breve comunicação, ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Para uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, agradeço a
oportunidade que V. Ex• me concede nesta tarde, para prestar, embora que ligeiramente esta homenagem, já que todos nós, senadores,
de um modo gerai estamos ligados aos funcionários desta Casa. Pelo
Ato n• 9, de 18 de abril de 1979, V. Ex• aposentou Aristóteles
Pereira Madruga. Creio que se apenas me referisse a Aristóteles
Pereira poucos senadores teriam na lembrança essa figura, por todos
nós querida de Madruga, que aqui durante muitos anos labutou;
figura humana e querida.
Acredito que Madruga neste instante, Sr. Presidente, deve estar
com aquele pensamento de Lord Byron, quando dizia que o homem
é o pêndulo que oscila entre o riso c a lágrima. Por certo Madruga se
afasta alegre, pelo trabalho desenvolvido no Senado Federal. mas
tambt:m triste, por deixar neste instante os seus amigos, sobretudo
V. Ex•, que preside o Senado Federai e que sempre encarou a figura
de Aristóteles Pereira Madruga como um grande funcionário,
homem amigo desta Casa. O ato justo de V. Ex•, Sr. Presidente, me
permite, neste instante, ocupar a tribuna do Senado Federai, lembrando que Madruga começou como contínuo, até terminar como
Subchefe do Gabinete do Dirctor-Geral; quero lembrar, também,
que S. S• foi elogiado várias vezes, inclusive pelo Presidente da
União dos Portuários; pelo Vice-Presidente do Senado Federai na
época, o Senador Apolônio Sailes; pelo ex-Senador Filinto MUller.
E a sua folha de serviço, Sr. Presidente, é uma folha completa, de
dedicação ao Senado Federal e ao serviço público.
O Sr. Adalberto Sena (MDB aparte? ·

AC) - V. Ex• permite um

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB Senador Adalberto Sena.

MG) - Com prazer,

O Sr. Adalberto Sena (MDB - AC) - Nobre Senador, sou
mais antigo no Senado do que V. Ex• e posso, neste relato que cst:i
fazendo dos méritos do funcionário que acaba de se aposentar, o Sr.
Madruga, dizer que grande parte deles eu testemunhei. Dando,
assim, esse testemunho, sem querer alongar o meu aparte inclusive sei que V, Ex• está numa breve comunicação c regi ..
mentalmente até nem poderia aparteltr - quero dizer que poucas
vezes tenho encontrado um runcionário que reúna cm si essas
qualidades de capacidade de trabalho, de assiduidade, de prcstimosidade, de lhaneza no trato, como o funcionário Madruga. Por tudo
isso quero solidarizar-me com a manifestação de V. Ex•, que,
acredito, esta tendo a aceitação de toda u Casa.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado,
Senador Adalberto Sena, pelo testemunho de V. Ex•. jú ht'l mais
tempo nesta Casa do que cu,
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O Sr. Mauro Beneride' (MDB- CE)- V. b• me permite um
aparte'!

A Mesa designa o Senador Mauro Bcnc:vidcs paru prof~.:rir a
oração comemorativa do sc:squiccntcnário de José de: Alencar.

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Ouço V. Ex•,

O SR. PRESJDE:-.:TE (Luiz Viana) - Sobre a mesa, projetas
de lei que serão lidos pelo Sr. 1•-Secretáriu.

nobre Senador Mauro Bcncvides.

O Sr. Mauro Benevides (M DB- CE)- Nobre Senador lia mar

São lidoJ os seguintes

Franco, quero prestar o meu depoimento espontâneo quunto ã dedi-

cação do funcionário Madruga ao Serviço Público, notadamcntc
PROJETO DE LEI DO SENADO :-;o 85, DE 1979
destacar apenas um fato, através do qual V. Ex• c os eminentes
Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei n• 594, de 27 de
Senadores aferirão os bons serviços prestados pelo Sr. Madruga ao
maio de 1969, que Instituiu a Loterío Esportiva Federal.
Senado Federal. Estava eu no exercício da I •-Secretaria, na passada
legislatura. quando o estado de saúde de um Senador se agravou
O Congresso Nacional decreta:
acentuadamente, exigindo o seu deslocamento para o exterior. O Serviço Módico da Casa, através de um dos facultativos, iria
Art. I• f: acrescentado ao art. 3• do Decreto-lei n• 594, de 27
acompanhar o Senador nessa viagem aos Estados Unidos. Soli- de maio de 1969, o seguinte parúgrafo ú~ico:
citamos, imediatamente, a colaboração do Sr. Madruga, já fora do
expediente normal da Casa, c ele, com dedicação admirável, ultimou
"Art. 3• ... , ......... , .... , .... , , ...... , ......
todas aquelas providóncias ligadas à área diplomática para possi.......... ,,, ........ ,, .....
bilitar a imediata viagem de um dos intrcgantes da Câmara alta do
Parágrafo único. Vinte por cento (20%), pelo menos,
País. Exatamcntc naquele momento pude sentir o desvelo, a
das
parcelas
cabentes aos programas de educação física
abnegação c, sobretudo, o amor ao Senado Federal daquele servidor
(letra a) e de alfabetização (letra b), a cargo do Ministério
que agora, se despede desta Casa, após a prestação de serviços no·
da Educação c Cultura, ;erão aplicados obrigatoriamente
táveis ao Senado Federal.
cm favor da população do Nordeste Legal."
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado,
Senador Mauro Benevides. f: exatamente esse amor ao Senado
Art. 2• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Federal que procuro, nesta tarde, destacar na figura humana de MaArt. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
druga.
Sr. Presidente, vou encerrar essas minhas breves palavras, na
Justificação
certeza de que presto, em nome do Movimento Democrático Brasileiro, uma pequena homenagem a esta grande figura.
Bem sabemos das dificuldades que aos congressistas têm sido
f: pena, Sr. Presidente, quando se fala tanto em prorrogação opostas, em suas iniciativas de alterar a legislação concernente il
Loteria Esportiva Federal em particular quanto à proporcionalidade
nesses tempos, que não possamos prorrogar, nesta Casa, o mandato
de Madruga, porque estou certo de que com o ato de V. Ex•. apo- da distribuição dos seus recursos entre os programas assistenciais (a
sentando-o, prestou-lhe uma homenagem. E à sua família, pode ele cargo da LBA), os programas de educação física e desportos (a cardemonstrar o carinho que dedicou durante todos esses anos ao go do Departamento de Educação Física do MEC e do CND) e os
programas de alfabetização (a cargo de setores do MEC).
Senado Federal.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O Poder Executivo tem-se mostrado intransigente na manutenção dos percentuais consignados no art. 3• do Decreto-lei n• 594, de
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Antes de passar ao
1969, decerto em razão de estar escorado em estudos e análises que
grande Expediente, desejo associar-me, cm meu nome e no da Mesa, retratam as prioridades e necessidades de cada um dos setores
às palavras tão justas que V, Ex• - interpretando não apenas o mencionados, fatores que recomendam a aplicação percentual a que
pensamento dos Senadores, mas o pensamento de todo o funcionalis- se refere a lei em vigor.
mo da Casa -dedicou a um servidor realmente exemplar, pelo seu
Todavia, o que aqui se quer não ó uma alteração da proporàqueles misteres pertinc:ntc~ ao seu curgo, no Senado Federal. Quc:ro

·········· ............. .

curá ter, pela sua competência e, sobretudo, pela dedicação com qur.:

cionalidade prevista na lei, scniio que uma parte prefixada das par-

serviu ao Senado Federal.

celas adrede destinadas aos programas de educação física e aos
programas de alfabetizaçiio seja gasta, aplicada, obrigatoriamente,
no Nordeste Legal, em proveito especifico de sua população.
Ambos os programas mencionados envolvem a atuaçào do
Ministério da Educação e Cultura, já que os de educação física são
encargos e responsabilidade do Departamento de Educação Fisica e
Desportos e os de alfabetização ao próprio Ministório citado, tudo
em conformidade com o disposto no art. 15 do Decreto n• 66.11g,
de 26 de janeiro de 1970.
O Nordeste, por outro Judo, continua sendo o grande
abandonado da Federação e parn ele deveriam convergir atenções
ainda maiores e crescentes, evitando, assim. que o deserto físico se
amplie e contamine ainda mais, com suu pobreza e agressividade, a
própria constituição humana da regiüo.
A medida projetada, atenta a este desiderato, objetiva forçar
que um dos contingentes mais carentes da Naçiío brasileira, o Nor·
deste, detivamente atendido, carreando-se para ele um aporte de
recursos capaz de forçar a rcducíio. ao menos nesse pomo. da ~itua
çflo, infclilmcnte, rotineira, de inferioridade c de abandono 1\L)
confronto com as outras regiões.
Sala das Sessões. 26 de abril de IQ79.- A~cnnr Muriu.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa. requerimento queserú lido pelo Sr. !•-Secretário.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 112, DE 1979
Nos termos do artigo 185 do Regimento Interno, requeremos
que o tempo destinado uos oradores do Expediente da sessão de 3 de
maio próximo seja dedicado a comemorar o Sesq•.dccntcnário do
nascimento de José de Alencar.
Sala dus Sessões, 26 de abril de 1979.- Mouro BenevidesHumberto Lucenn - Adolberto Seno - Almir Pinto - Murilo
Boduró- Jarbos Possorlnho- .José Llns- Luiz Vlonu- Lomunto
Júnior.
O SR. PRESIDENTE (LUÍl Viuna)- En1 votnçuo o requeri·
m~ntn.

Os sr~. s~nadorcs 4UC o urrovum queiram pcrmam:~cr !lenta·

\los. (Pausa.)
Aprovado.
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LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI No 594, DE 27 DE MAIO DE 1969
Institui a Loteria Esportiva Federal, e dá outras providências.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o.' •••••••• ' .

Art. 3o A renda líquida obtida com a exploração da Loteria
Esportiva Federal scrã, obrigatoriamente, destinada a aplicações de
caráter ilssistencial, educacional c aprimoramento físico, e será
distribuída de acordo com programação expedida pelo Poder
Executivo, observadas as seguintes taxas:
a) 40% (quarenta por cento) para programas de assistência à
família, à infância c à adolescência, a cargo da Legião Brasileira de
Assistência;
b) 30% (trinta por cento) para programas de educação fisica e
atividades esportivas;
c) 30% (trinta por cento) para programas de alfabetização.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação e
Cultural.)
PROJETO DE LEI DO SENADO No 86, DE 1979
Elimina a exigência do período de carência para concessão, pelo INPS, de benefícios em virtude de incapacidade
para o trabalho ou morte do segurado.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' A concessão dos benefícios por incapacidade ou morte
dos segurados do INPS independerá do cumprimento do período de
carência.
Art. 2' Entrará esta Lei em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Justificação
A despeito de sua extrema simplicidade a proposição em causa
i: do maior e mais amplo alcance social.
Apresentamo-la, em 1976, à consideração do Senado Federal,
mas a matéria não chegou a ser objeto de votação, com o término da
última Legislatura.
Voltamos a fazê-lo agora, convencidos hoje como ontem de sua
conveniência e oportunidade e sob os mesmos fundamentos que
foram os seguintes.
"A finalidade do prazo de carência é evitar a chamada seleção
negativa, ou seja, impedir que muitos se filiem à Previdi:ncia Social
somente para auferir uma prestação a que praticamente já fazem jus,
assim representando o que na linguagem técnica se conhece como
"maus riscos"; um doente, para receber auxílio·enfermidade; um
ancião, para habilitar·se à aposentadoria por velhice; c ati:, mais dra·
maticamente, alguém às portas da morte, com o propósito de deixar
pensão''. segundo os autorizados tt:criicos cm seguro social Celso
Barroso Leite e Luiz Assumpção Paranhos Vclloso (Previdência
Social, Zahar Editores, Rio, 1963, págs. 64 e 65).
Pode, ainda, o prazo de carência justificar-se por outro motivo,
como lembra o não menos ubalisuúo ti:cnico Armando de Oliveira
Assis (Compêndio de Seguro Social, Fundaçuo Getúlio Vargas, Rio,
1963, págs. 94 e 95), nestes termos:
"0 período de carê:ncin, como já vimos, é um instrumento de scleçãG de riscos, sempre nccessúrio quando se
trata de sistema de previdência social de campo limitado de
aplicação, e i: cstipuludo ou cm função de um número de
contribuições ou de um tempo de seguro".
Técnica e doutrinariamente não mais se justilicu, entretanto,
como veremos, u exigência do pruzo de carência para outorga de
benefícios decorrentes de incapacidade pura o trubulho (auxílio·
doença e aposentadoria por inYi.ilidcz) ou morte do segurado

(pensão).
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De fato, quando promulgada a 26 de agosto de 1960, a Lei
Orgânica da Previdência Social não abrangia, nos meios urbanos, os
empregados domésticos c os trabalhadores rurais, que constituem a
maioria dos assalariados.
Os empregados domésticos, no entanto, ganharam a condição
de segurados obrigatórios do INPS com o advento da Lei n• 5.859,
de li de dezembro de 1972 c os trabalhadores rurais a partir da Lei
n' 4.214, de 1963, da iniciativa do saudoso Deputado Fernando
Ferrari alterada por legislação posterior, passaram a ter sistema previdenciário próprio
Toda a população empregada está, dessa forma, abrangida,
hoje, pela previdência social.
Não ocorre, portanto, prcsentamcntc, a hipótese de que fala,
com propriedade, Armando de Oliveira Assis, a que nos referimos
antes, porque é abrangente e não limitado o campo de atuação da
previdência social.
Por outro lado, vale assinalar que, cm 1960, ao ser promulgada
a Lei Orgânica da Previdência Social que estabeleceu a exigência do
prazo de carência, indistintamente, para concessão de todo e qualquer beneficio, a medida, por outros motivos além do anteriormente
referido, poderia justificar-se.
Com efeito, na época, não havia a exigência da idade mínima
para que o segurado tivesse direito aos benelicios previdenciários,
havendo, dessa forma, a possibilidade de anciãos se filiarem il previdência com o exclusivo intuito de "habilitar-se à aposentadoria
por velhice", como acentua Celso Barroso Leite. Tal, entretanto, já
não i: mais possível, a partir da edição do Decreto-lei n' 71 O, de 28
de julho de 1969 que estabeleceu o seguinte: "Após completar 60
(sessenta) anos de idade, aquele que se filiar il previdência social terá
assegurado, para si ou seus dependentes, cm caso de afastamento ou
morte, um pcc"ülio cm correspondência com as contribuições verificadas, não fazendo jus a quaisquer outros benelicios", mati:ria na
atuajidade regulada pelo § 3o do artigo da Lei Orgânica da Previdência Social com a redação que lhe deu o art. i' da Lei n' 5.890,
de 8 de junho de 1973.
Não prevalece, por igual, para justificar a exigência que o projeto elimina definitivamente, a argumentação de que pessoas doentes
possam filiar-se ao INPS com o objetivo de obter auxílio·enfermidade. f: que, a partir da Lei no 5.890, de 8 de junho de 1973, tal não é
mais admissível em decorrência do que dispõe seu artigo 11, nestes
termos:
"Art. 11. Não será concedido auxilio-doença ou
aposentadoria por invalidez ao segurado que, comprovadamente, ingressar na previdi:ncia social portador de moli:stia
ou lesão que venha, posteriormente, a ser invocada como
causa da concessão do benefício".
Se doutrinária e tecnicamente, consoante já dissemos, não deve
prevalecer o prazo de carência, muito menos é ele: admissível do
ponto de vista social.
A rigor chegam a ser visivelmente anti-sociais as disposições legais que negam qualquer amparo ao trabalhador doente, ignorando.
o, pelo fato de não ter ele, independentemente de sua vontade, pago,
no mínimo, doze contribuições ao INPS e este ato de verdadeira
desumanidade atinge o paroxismo quando, por idênticas razões, o
INPS nega o pagamento da pensão às viúvas c uos órfãos do segura ..
do colhido pela fatulidade da morte, condenundo·os, não raro, à
mendicfancia,
Tal procedimento brada uos céus. Não pode continuar, soh
pena de negarmos as lições perenes c udmir{1vcis do Cristianismo
que informam todu a vida nacional c devem ser fonte permuncntc de
inspirações.
Aprcciundo o l'rojc::to de Lei nY 265, n Comissão Uc Constituiç~o c Justiça proclumou sua constitucionnlidildc c juridicidadc,
rnanifc~tando-se, no mérito, por sua uproV<Içi"m (PARECER N1'465,
DE 1977).
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Nào mereceu. todavia, tratamento idêntico o projeto em causu
na Comissiio de Legislação Social, como veremos.
Requereu, porém, o Senador Franco Montara a revisão da
matéria c o fez nestes precisos termos:

"Estabelece a proposição a dispensa do período de
carência para concessão dos benefícios prcvidenciários por
invalidez c morte.
Manifestou-se, entretanto, a Comissão de Legislação
Social pela rejeição do Projeto de Lei do Senado no 265, de
1976, arrimando-se textualmente na seguinte argumentaçiio:
a) "Que quer o nobre autor do projeto de lei?
Que para os casos da incapacidade para o trabalho e
morte, do segurado, sejam os benefícios pagos ;em a
garantia mínima de carência de meses. E: como se uma
companhia de seguro aceitasse, sem exame médico, o
ingresso de um mutuário portador de câncer, de cardiopatia grave, ou de qualquer doença que, em regra, leve à
morte em pouco tempo. O risco, pura ser bancado, baseia·
se em cálculo atuarial.
Quul a margem de segurança que uma seguradora tcria, dentro do risco calculado, se adotasse tal procedimen·
to'! Nenhuma. Quem perderia: a diretoria, o património da
seguradora ou os próprios segurados? Os próprios segurados, sem dúvida, pois a soma de suas contribuições é qut:
dt:ve garantir o pagamento dos benefícios, c se estes pas~as
scm a st:r pagos de maneira que deles se beneficiassem os
que para o conjunto não houvessem contribuído, o resulta·
do, em médio prazo, seria a falência e o prejuízo completo
dos que com sacrifício de suas poupanças, teriam pago contribuições regularmente por muitos anos".
b) "Quando chegarmos ao que se chama hoje, de seguridade, e em caráter universal, claro é que a carência perderá seu sentido. Mas ati: que se atinja esse objetivo ideal, a
providência se dá em regime comutativo e tem que se reger
por normas atuariais, cabendo à carência evitar a antiseleção."
Cabe, desde logo, assinalar que o seguro privado não pode, sem
dúvida alguma, ser comparado com a previdência social, principalmente porque uma das diferenças fundamentais existente entre ambos i: que o seguro privado ó necessariamente facultativo, tal como a
previdência social é: indispensavelmente obrigatória.
Dependendo o seguro privado da livre contratação, registra-se a
tendência, muito natural, do que os técnicos chamam de anti-seleçào,
que consiste no fato de se manifestarem, geralmente, interessadas na
realização do seguro, as pessoas mais idosas c, portanto, com menor
expectativa da vida ou com a saúde, por qualquer motivo, comprometida. O prazo de carência é, por isso mesmo, garantia indispensável do êxito do seguro privado, de tal modo que só após determinado
tempo dí.t contrutação do seguro é que os riscos passam a ser efetivamente cobertos por ele.
Sendo, entretanto, u previdência seguro eminentemente social e,
por isso, inelutavelmente obrigatório, a necessidade daquela garantia
inerente ao seguro privado (carência) desaparece. !l que os trabalha·
dores são todos abrangidos indistintamente pela previdência social,
independentemente de manifestação de sua vontade. Estabelece-se,
desse modo, a solidariedade do trabalho através do tempo, de tal sorte que os atuais benenciários foram contribuintes no passado, e os
contribuintes de hoje, mocas e pessoas cm plena atividade, serão os
bencnciários de amanhã. Abrangendo, obrigatoriamente, a
previdência social toda a coletividade trabalhadora, com ela niio
ocorre o fenômeno da "anti-selcçào" porque todos sUo vinculados u
ela c niio apenas os que tenham intt~rcssc, como ocorre com o seguro
privado.

Concordamos, plt:namcnte, com a Comissão de Legislação
ciaJ quando assinala qur;: iria à falência, com prejuízos generaliza,

qualquer companhia seguradora que realizasse seguro em favo,
pessoas "portadoras de câncer, de cardiopatia grave ou quaic
doença que, cm regra, leve à morte cm pouco tempo".
Estamos de acordo também que tal critério não deva ser apl
do à previdência social.
Importa, contudo, assinalar que a elimin'açiio do período de
réncia, propugnada pelo projeto, nada tem a ver com o assunto, 1
niio elimina a exigi:ncia já constante do art. li da Lei n' 5.890
1973, a saber:
"Art. li. Não serã concedido auxílio-doença ou a
sentadoria por invalidez ao segurado, que, comprova
mente, ingressar na previdi:ncia social portador demoli:
OU lesão que venha, posteriormente, a scf invocada Cl
causa da concessão de benefício."
Mantendo, como mant~m. indiscutivelmente, o projeto !t vig
cia do referido dispositivo legal, exclui, por completo, a possibilid
mencionada pela Comissão de Legislação Social.
O st:gundo argumento invocado pela mesma Comissão em
parect:r não tem, igualmente, procedência, quando afirma que
mente quando universalizada a previdência social, a carência perd
seu sentido.
Ê que tal universalização já ocorreu e, por isso mesmo, perde
prazo de cari:ncia para concessão de benefícios por invalidez tod
qualquer sentido. De fato, todos, hoje, são abrangidos por sister
previdenciários, sejam funcionários federais, estaduais c municip:
sejam trabiJlhadores urbanos ou rurais, eventuais, temporários
autônomos .
• Finalmente, cabe lembrar que os beneficias por incapacid'
para o trabalho, decorrentes de acidentes, já não dependem de per
do de caréncia e são regularmente concedidos pela Previdência s
comprometimento de sua estabilidade econômico-financeira e s
ofensa às avaliações atuariais.
Neste caso, convêm lembrar que a própria Constituição não'
tabelece distinções em relação à causa determinante da invalid
para assegurar, como assegura, a proteção social. Ao contrário,
que o texto constitucional, enfaticamente, garante, como um dos (
rei tos dos trabalhadores, ê o seu amparo nos casos de doença e inv
li dez. A causa, na hipótese, é: secundária. O que importa i: dar co
dições para sobrevivi:ncia do trabalhador incapacitado para o trab
lho e amparar sua família na ocorrência da morte.
Tambi:m por este motivo, a discriminação atual, que só dispen
da carência os trabalhadores acidentados, não deve perdurar porq•
signinca restringir direito que a Constituição plenamente assegur
Vale, a propósito, recordar George Ripert ("0 Regime Dem•
criltico e o Direito Civil Moderno", pág. 171):

"A Democracia, pelo contrário, considera que os de
graçados sào credores da coletividade pelo fato de serem i
felizes, ainda quando o sejam por sua própria culpa. Nun
época em que a organização da família era mais forte, pó•
pensar-se em fazer socorrer os necessitados pelos parent·
que tinham uma situação melhor. Na época ntual, os laç•
de família são precários e os encargos da vida muito pes
dos para que os parentes possam, a maior parte dus veze
prestar o socorro suficiente. 1:. o Estado que deve substitui
se à família; os pobres tornaram-se credores da sociedade.
"Segundo a legislação previdenciáriu atuul, qualqu•
pessoa que exerça atividade remuncradu é imcdiatamen
considerada segurada obrigatória du previdência c tem
ohrigaçno de passar a contribuir, compulsoriamcntc, rar
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du. Se, untes de doze meses for acometido de moléstia que
o torne inválido, salvo poucas c improváveis exceções c excluidu u hipótese de acidente do trabalho, perde a qualidade
de segurado, não tendo direito ao auxflio-doença ou à apo·
sentotdoria por invalidez c recebe, cm devoluçilo, as contri·
buiçilcs pagas. Tui procedimento seria admissivel, isto sim,
no seguro privado, mas é: intolerável, porque desumano, cm
matéria de seguro social e incompatível, como assinala Ri·
pert, com os próprios postulados democráticos."
Muntcve, entretanto, o nobre Senador Jurbus Passarinho seu
ponto de vistu nos seguintes termos:
"Volta u esta douta Comissão, para reexame o PL de
autoria do nobre Senador Agenor Maria, por mim relutado
u onze de agosto de !977 e aprovado por unanimidade, na
ocasião, meu parecer a ele contrário.
Nada se acrescenta. Nenhum argumento novo, quereclame reapreciação do mérito. Apenas, em sessão plenária,
a liderança da maioria aceitou a solicitação da minoria,
pura não rejeitar o PL sem que se abrisse oportunidade
para reexame.
Reli meu parecer. Mantendo-o. Pela rejeição."
Com o início da presente Legislatura, reabre-se, entretanto, a
oportunidade de serem sopesados os argumentos contrários e favorá·
veis à proposição para que, afinal, soberanamente decida o Plenário
do Senado Federal que haverá de fazê-lo com isenção c imparcialidade.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1979. - Agcnor Maria
I Ãs Comissões de Consrituição e Jusr(ça, de Legislação
Social e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Os projetas que vêm de
ser lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Josê Guiomurd- Evundro Carreira- João Bosco- José Sur·
ncy - Alberto Silva- Cunha Lima- Milton Cabral- Aderbul
Jure ma - Luiz Cavalcante- Teotónio Vilela - Gilvan Rocha Lou rival Baptista- Passos Porto- João Calmon- Moacyr Dullu
- Amaral Peixoto - Roberto Saturnino - Tuncredo Neves Franco Montara- Orestes Qui:rcia- Benedito Canelas- Gastão
MUller- Vicente Vuolo- Mendes Cunule- Pedro PedrossiunJaison Barreto - Lenoir Vurgas- Pedro Simon - Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) Expediente.
Passa-se à

Está finda a hora do

ORDEM DO DIA
I! em I:

Votação, cm turno único, do Projeto de Lei da Cümara
no 87, de 1975 (n' 51, de 1975, nu Casa de origem), que dis·
põe sobre o registro de empresas nus entidadt:s fiscalizudoras do exercício de profissões, tendo
PARECERES, sob nos 796 c 797, de 1976, c 394 a 396.
de I1J7H, das Comissões:
-de Lcglslaçuo Soclul, I' J>ronunclumcnto: favoritvcl:
z~ (Jronunciumento: favorúve\ ao Substitutivo de Plt!núrio:
-de Serviço Público Civil, I' pronunclnmcnlo: (exame
solicitado pela Combsi'lo de Legislação Sociul), fLivorúvel:
211 pronunclumento: favorável uo SlJbstitutivo de Plenürio,
com subcmenda que apresenta;
-de Constilut~·ilo c ,Jusll\'ll, pela constitucionalidadc c
juridicidadc Jo Projeto c do Substitutivo,

Abril de 1979

A discussão da matéria foi encerrada nu scssào de !9 de no·
vcmbro de 1976, com apresentação de substitutivo cm p!cn(~rio.
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental, sem
prejuízo da subemcnda a ele oferecida.
Os Srs. SenadoreS que o aprovam qudram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
Passa-se à votação da subemcnda.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer como se
acham. (Pausa.)
Rejeitada.
A mati:ria vai à Comissão de Redução, a fim de ser redigido o
vencido pura o turno suplementar.

E o seguinte o substitutivo aprovado
EMENDA No I (Substitutivo de Plenário)
Ao Projeto de Lei da Câmara no 87 f75, dê-se a seguinte re·
daçào:
Dispõe sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exerdc!o de profissões.
O Congresso Nacional decreta:
Art. Jo O registro de empresas e a anotação dos profissionais
legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nus
entidades competentes para u fiscalização do exercício das diversas
profissões, cm razão da atividade básica ou em relação àquela pdu
qual prestem serviços a terceiros.
Art. 2o Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. )o Revogam-se as disposições em contrário.

E a seguinte a subemenda rejeitada
SUBEMENDA Â EMENDA No I, DE PLENÁRIO
Acrescente-se os arts. 29 ao 69, rcnumerando-se os demais:
Art. 2o A atividade básica a que se refere a presente lei
caracteriza-se pela atividude fim da empresa, inerente ao produto e
processo de fabricação ou serviço correspondente.
Art. 3o Dê-se ao parágrafo único do urt. 27 c aos arts. 29, 30,
31, 32, 37, 38, 40, 41, 42,50 e 62 da Lei no 5.194, de 24 de dezembro
de 1966, a seguinte redação:
"Art. 27. . .................................. ..
Parágrafo único. O Conselho Federal fixará atribui·
ções profissionais pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus
membros.
Art. 29. O Conselho Federal de Engenharia,
Arquiteturu c Agronomia, com sede no Distrito Federal,
será constituído por brasileiros, diplomados e habilitados
de acordo com esta Jci, obedecida u seguinte composição:
a) um Presidente, eleito por maioria absoluta dentre
os sc:us membros;
b) Conselheiros representantes de entidades de classc:
na jurisdição de cada CREA, em número correspondente
aos CREAs existentes, de forma que o preenchimento
destas vagas tenham início com o grupo prolissionul mais
numeroso dentre os prolission::ais registrados no Puís,
seguindo-se aqueles subseqUentes, cm ordem decrescente,
repetindo-se o procedimento até o preenchimento total das
vagas c:.xistcntcs ou que decorram da criaçfio de novos
Conselhos Regionais;
c) seis Conselheiros rcprc.'lentantcs de unill;.ujc~ li!.!
ensino, um de c<u.Ja grupo prolissional:
d) Conselheiros, mcmbrm nutos, ex .. Prr:o;idt~ntl!.'l do
Conselho FcJcral, portadores de C:rti!'icadn c.lc Scrvlçll.'l
Ht.:h:vantco; prL·stadm :'t naçJn, wnft:rido n:.1 furrn:t prc:~·i~ta
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no art. 52, pelo exercício na função de Presidente do Canse·
lho.
§ I• Os grupos profissionais referidos nas letras b c c
são: Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia
Industrial, Geologia, Arquilctura e Engenharia Agronômi·
ca.
§ 2• O Conselho lixará em Resolução o enquadra·
menta das diversas modalidades prortssionais pelos grupos
a que se refere o parágrafo anterior.
§ 3• Cada membro do Conselho Federal terá um
Suplente do mesmo grupo, excctuado o Conselheiro,
membro nalo.
§ 4• A vaga do Conselheiro, eleito Presidente do
Conselho, será preenchida por seu suplente.
Art. 30. Os representantes dos grupos profissionais
referidos na allnca b do art. 29, c seus suplentes, serão elei·
los pelas respectivas entidades de classe registradas nas
regiões cm Assembléias especialmente convocadas para
esse fim pelos Conselhos Regionais.
Parágrafo único. Os delegados eleitores das enti·
dades de classe para as assembléias, referidas neste artigo,
serão por elas indicados, na forma dos seus respectivos
estatutos.
Art. 31. Os representantes das unidades de ensino e
seus suplentes serão eleitos por maioria absoluta de votos
dos presentes em assembléia dos delegados das unidades de
ensino de cada grupo profissional, convocada pelo Canse·
lho Federal.
Parágrafo único. Os delegados, eleitores das uni·
dades de ensino para as assembléias referidas neste artigo,
serão por elas indicados, na forma dos seus respectivos
regulamentos.
Art. 32. Os mandatos dos membros do Conselho Fe·
dera) e do Presidente serão de 3 (três) anos, podendo os
mesmos serem reeleitos por igual período.
§ I• O Conselho Federal se renovará anualmente
pelo terço de seus membros.
§ 2• O rodízio de grupos profissionais referidos no
artigos 30. ocorrerá de seis cm seis anos.
Art. 37. Os Conselhos Regionais de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia serão constituídos de brasileiros
diplomados e habilitados de acordo com a presente lei,
obedecida a seguinte composição:
a) um Presidente, eleito por maioria absoluta pelos
membros do Conselho, com mandado de 3 (três) anos:
b) Conselheiros representantes das unidades de ensino
existentes na região e relacionadas pelo Conselho Federal,
em número de I (um) representante por conjunto de 5
(cinco) unidades de ensino de cada grupo profissional,
assegurado o mínimo de I (um) representante por grupo;
c) Conselheiros representantes dirctos das entidades
de classe, correspondentes aos grupos profissionais existen·
tes na região e registradas de conformidade com o art. 62;
d) Conselheiros, membros natos, ex-Presidentes do
Conselho Regional, eleitos e portadores de certificado de
serviços reh:vanles prestados à Naçüo, conferido na forma
prevista no art. 52, relativo a esse: dc:sc:mpenho.
§ I• Cada membro do Conselho terá um Suplente do
mes~o grupo profissional, excetuado o Conselheiro, mem·
bro nato.
§ 2' No caso de ex-Presidente do Conselho R~gi~·
nal, que tenha renuncmdo ao mandato por força de md1·
caçào pura representante de entid:.~dc: de c\ussc: ou unidade
de ensino no Conselho Federal, o requisito da posse do
ccrtilicado de serviços relevantes poderú ser suprido pcln
pos~c dn ccrtilicadll rdativo ao desempenho do mandatll
como Conselheiro FeUcral.

Art. 38. Os Conselheiros representantes de unidade
de ensino, de cada grupo profissional existente na região e
seus suplentes, serão eleitos por maioria absoluta de: votos
dos presentes, cm assembléia dos respectivos delegados,
convocada pelo Conselho Regional.
Parágrafo único. Os delegados, eleitores das uni·
dades de ensino para as assembléias, referidas neste artigo,
serão por elas indicados, na forma do seus respectivos
regulamentos.
·
Art. 40. O número de Conselheiros rc:prt:sc:ntativo~
das entidades de classe será lixado nos respectivos Canse·
lhos Regionais, assegurado o mínimo de um representante
por entidade de classe c a proporcionalidade entre os
representantes dos diferentes grupos profissionais.
Art. 41. A proporcionalidade dos representantes de
cada grupo profissional será estabelecida cm face dos núme·
ros totais dos registras no Conselho Regional, de profissionais dos diferentes grupos que houver cm cada região,
cabendo a cada entidade de classe registrada no Conselho
Regional um número de representantes proporcional à
quantidade de seus associados.
§ I• A proporcionalidade de que trata este artigo
será submetida à prévia aprovação do Conselho Federal.
§ 2• O profissional, para efeito de determinação da
quantidade de associados deverá, quando pertencer a mais
de uma entidade de classe, optar por uma delas.
§ l• Na falta de opção prevaíecerã a inscrição do pro·
lissional pela entidade de classe hã mais tempo registrada
no Conselho Regional.
Art. 42. Os Conselhos Regionais funcionarão cm
pleno e, para os assuntos específicos, organizados cm
Câmaras Especializadas correspondentes aos grupos pro·
lissionais, referidos no§ I• do art. 29.
Art. 50. O Conselheiro Federal ou Regional,
cxcetuado o Conselheiro nato, que durante I (um) ano
faltar, sem lic,ença, a 6 (seis) sessões, consecutivas ou não.
perderá automaticamente o mandato, passando este a ser
exercido, em carãter efetivo. pelo respectivo Suplente.
Art. 62. Os membros dos Conselhos Regionais só
poderão ser c:Jeitos pelas entidades de classe: que estiverem
previamente registradas no Conselho cm cuja jurisdição
tenham sede.
§ IY Para obter n:gistro, as entidades, referidas neste
ortigo, deverão estar legalizadas, ter objetil'o deliniJo
pc:rmanc:ntc:, contar no mínimo trinta associados de um do~
grupos profissionais, não ser composta por ~l~óOCiado'l
vinculados a um único órgão ou grupo empresarial c
satisfazer as exigências que forem estabelecidas pdo C011S'·
lho Federal.
§ 2• Quando a entidade reunir associados de mais de
um grupo profissional, o limite minimo referido no
parágrafo anterior deverá ser de 60 (sessenta)."
Art. 4• Os membros atuais dos Conselhos fcdoral c
Regionais completarão os mandatos para os quuis roram eleitos.
Art. 5• O Conselho Fedem) de Engenharia, Arquitctum c
Agronomia fixarú cm Resoluções, dentro de 60 (sessenta) !.lias, a
partir da duta de vigência da presente lei, as n:gulam~:nt:tçücs
indispensáveis ao cumprimento das disposições aqui cstabdcddas.
Art. 6Y As entidades de classe representadas nos Conselhos
Regionais de Engenharia, Arquitctura c Agronomia. que nfto sati..,fa·
çam as exigências do ar I. 6:! e parúgrafm, da Lei 111' ~ .194, de 2·1 dt:
dctcmhro dt: 1966, com a rcdaç;to dada pda pn.:sl!nt~: Lei. tt:r.in 11
prazo de 1~0 (~.:cntl) c l)itenta) dias para o atcndim~:ntu am .dudidn~.
dispositivos.
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Parágrafo único.

No caso da entidade não proceder ao deter·

minado neste artigo, no prazo indicado, terá o seu registro cancela·
do para efeito de futura representação nos Conselhos.
Art. 7• A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8• Revogam-se as disposições em contrário.
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En~ votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
dos. (Pausa.)
Rejeitado.

senta~

A matéria será arquivada, feita a devida comunicação à Câmara
dos Deputados.

to seguinte o projeto rejeitado
SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 60, de 1976 (n• 751/75, na Casa de origem), que
acrescenta parágrafo ao art. 13 da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, que alterou a Legislação de Previdência Social, tendo
PARECERES, sob n•s 71 e 72, de 1979, das Com issões:
- de Leglslaçiio Social, favorável; e
-de Finanças (ouvido o Ministério da Previdência e
Assistência Social), contrário.

:j

Em discussão. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se
acham. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai ao Arquivo, feita a devida comunicação à Cámura
dos Deputados.

t o seguinte o projeto rejeitado

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 81, de 1976
(N• 443·8/75, na Casa de origem)
Estende o salárlo-famma criado pelo Artigo Z• da Lei
n• 5.559, de li de dezembro de 1968, aos herdeiros de segurado falecido no gozo da aposentadoria por Invalidez.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• A pensão devida aos dependentes do segurado do
INPS, falecido no gozo de aposentadoria por invalidez ou por velhice, será acrescida do salário-familia atribuído a cada filho menor de
quatorze anos ou inválido:
Parilgrafo único. O valor do salário-família concedido por esta
lei será calculado de acordo com o que estabelece a Lei n• 4.266, de 3
de outubro de 1963.
Art. 2• Os pagamentos de salário-família efetuados para
atender ao disposto nesta lei correrão por conta do "Fundo de Compensação do Salário-Família", criado pelo § 2• do Art. 3• da Lei
n• 4.266, deJ de outubro de 1963.
Art. 3• Esta lei entrará em vigor no primeiro dia útil do mês
que se seguir à sua publicação.
Art. 4• Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Item 4:

..•.,

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 60, DE 1976
(N• 751-B/75, na Casa de Origem)
Acrescenta parágrafo ao Art. 13 da Lei n• 5.890, de 8
de junho de 1973, que alterou a leglslaçiio de previdência social.
O Congresso Nacional decreta:

Art. I• Acrescente-se ao Art. 13 da Lei n• 5.890, de 8 de junho
de 1973, o seguinte parágrafo:
"Art. 13 ..................................... ..
§ 6• Pura efeito de classificação na tabela de saláriobase, o trabalhador autonônomo poderá computar tempo
de atividade profissional exercida antes de ser segurado
obrigatório da previdência social."
Art. 2• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 3:
'I

'·

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Cúmara n• 81, de 1976 (n• 443/75, na Casa de origem), que
estende o sulário-famllia criado pelo urt. 2• du Lei
n• 5.559, de li de dezembro <.le 1968, aos hordeiros de segu·
rado falecido no gozo da aposentadoria por invelidez, tendo
PARECERES, sob n•s 73 e 74, de 1979, das Comissões:
- de LcgisluçHo Social, favorável; c
- de Finoncns, contrúrio
Em discussão o proj~:to.
Se nenhum dos Sr!i. Scnadort.:!i 1.kscjar f:n.cr w;o dH palavra.
dcd:trll-:1 encerrada. (P<.~usa.)

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei da Câmara n• 143, de 1978 (n• 5.725/78, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que cria cargos no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 9• Região, e dá outras providôncias,
tendo
PARECERES, sob n•s 69 e 70, de 1979, dus Comissões:
- de Serviço Publico Civil, favorável ao projeto com
as emendas que apresenta de n•s I e 2-CSPC; e
- de Finanças, favorável ao projeto e às emendas da
Comissão de Serviço Público Civil.
Em discussão o projeto e as emendas. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada.
Nos termos do inciso 11 do art. 322 do Regimento Interno, a
matéria depende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria
absoluta da composição da Casa.
Em votação.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Peço u palavra pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. )'RESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Lomanto Júnior.

O SR. LOMANTO JÚNIOR (ARENA- BA. Pela ordem.)Sr. Presidente, de acordo com o entendimento entre as Lideranças,
solicit.tmos que o projeto seja votado, segundo a jurisprudéncia lirmadu pela Mesa, através do processo simbólico.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Passa-se ii votação pelo
processo simbolico.
Em votaçiio o projeto, sem prejuízo dus emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer scn~
tudos. (Pausa.)
Aprovado.
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Em votação as emendas.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer como
se acham. (Pausa.)
Rejeitadas.
Nos termos do art. 108, § 30 da Constituição, a matéria voltará
oportunamente à Ordem do Dia para o segundo turno regimental.

E o seguinte o projeto aprovado
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 143, DE 1978
(N• 5.725-B/78, na Casa de origem)
De iniciariva do Senhor Presidente da República
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Cria cargos no Quadro Permanen/e da Secreraria do Tribunal Regional do Trabalho da 9< Região, e dá ourras providências.

Parágrafo único. A fixação do número de cargos, por classes,
será feita por ato da Presidência do Tribunal, observada a lotação
aprovada de acordo com as normas legais c regulamentares pertinentes ao Sistema de Classificação de Cargos, vigente na área do Poder
Executivo.
Art. 20 O preenchimento dos cargos do Quadro Permanente
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 9• Região far-seá de acordo com as normas legais e regulamentares ostabelecidas
para os demais Tribunais do Trabalho.
Art. 3o Aos cargos criados por esta Lei aplicam-se as disposições do Decreto-lei n• 1.457, de 14 de abril de 1976, com as alterações introduzidas pelos Decretos-leis nos 1.529, do 17 de março de
1977, e 1.620, de 10 de março de 1978.
Art. 4o As funções integrantes do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, às quais se aplica o disposto no artigo anterior,
serão criadas por Ato do Tribunal Regional do Trabalho da 9•
Região, adotados os princípios de classificação e níveis de valores
vigorantes no Poder Executivo, observados os recursos orçamentários próprios.
Art. 5o Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do
art. 30 da Lei no 5.645, de 10 de dezembro de 1970, fica vedada a
contratação, a qualquer título e sob qualquer forma, de serviços com
pessoas físicas ou jurídicas, bem assim a utilização dt: colaboradort:s
eventuais, retribuídos mt:diante recibo, pura o desempenho de ati·
vidades inerentes uos Grupos de Categorias Funcionais existentes no
Tribunal.
Art. 6' Poderão concorrer à inclusão no Plano de Classilicaçào de Cargos, para preenchimento dos claros de lotaçUo existentes,
ocupantes de cargos redistribuídos do órgüos du Administraçioo Feueral.
r\rt. 711 Para os fins previstos nos arts. sv c 9v da Lei n'~ 6.~41,
de~~ de setembro de JQ75, bem como no artigo anterior desta Lei,
dever:'1 o Tribunnl Regional do Trabalho da 9• Região observar as
disposições legais estabelecidas para os demais Tribunuis do Trabalho.
Art. J-\9 r\s despesas decorrentes da aplicaçilo da presente Lei
serão atendidas pelos recursos orçamentúrios próprios Oo Trihurwl
Regional Oo Trahalho da 9• Região, bem como por outros a esse !im
destinados, na forma da legislação pertinente,
Esta Lei cntrur:'l em vigor na data de sua rublicaçiiu.
1\rt. 9v
Art. IU. Rcvugam·sc as di~;posiçôes cm contrúrio.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Ficam criados, no Quadro Permanente da Secretaria
do Tribunal Regional do Trabalho da 9• Região, os cargos de provimento ofetivo constantes do Anexo a esta Lei.
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São as seguintes as emendas rejeitadas
EMENDA No 1- CSPC
Acrescentem-se ao art. 29 os seguinres parágrafos:
"Art. 2• ..................................... .
§ Jo O TRT/9• Região, mediante Ato da Presidência,
poderá transformar em cargos, observada a regulamentação pertinente, os empregos integrantes da tabela de pessoal temporário de sua Secretaria, regidos pela Legislação
Trabalhista, a qual será extinta.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, a inclusão
dos servidores no novo sistema dependerá de habilitação

em processo seletivo, procedido de treinamento adequado e
da exigência de cursos superior para os cargos de classe inicial da Categoria Funcional de Técnicos Judiciários."
EMENDA No 2- CSPC
Substituo-se o art. 60 do Projeto, pelo seguinte:
Art. 6' Os ocupantes de cargos redistribuídos de
outros órgãos da Administração Federal para o Tribunal
Regional do Trabalho, da 9• Região, serão automaticamente aprovt:itados, mediante opção, em cargos
equivalentes ou superiores, criados por esta Lei, compatíveis com a sua qualificação de escolaridade."
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidôncia convoca
scss:lu extraordinúria a realilur-st: hoje, üs IH horas t: 30 minutos,
tit:stinad:l à uprcci<:lçfw dos Projetas de Resolução n~-'s 14 c 15, de
11l7'l; e Jo Parecer n• 60, de lq79,

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Tem a palavra o nc1bre
Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Pura uma comunicação.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Em tuJo, o homem ~ singularidade no mundo, A partir Jc sua
existCrH.:i<l, de se interroga sobre a sua própria natureza c o seu dcstino, tornando-s~:, t.:m face dc si mesmo, objcto c sujeito de discussões.
.-\ssim, na medida crn que cultiva o espírito,
-se
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mc.:ntc.: dos outros :mimais. Anatolc France lembra que "o cão de Bcr·
gcrct nunca olhava para o azul do céu incomcstívcl".
Para alguns nlósofos, que discutem o problema da solid[lo, a
crença no destino do homem signinca pó-lo num conjunto e atribuir·
lhe um signincado. Alguns outros conferem à ação humana "uma r,.
nulidade e uma esperança de enciência objetiva" e sustentam que "a
satisfaçr1o de sua razão, seu coração e seus instintos dependem da ordem com que ele sonha". Já os teólogos modernos sustenta111 que o
homem nfao está acabado c, a fim de concluir-se, terá de evoluir até o
recnconlro com o seu Criador.
Tal multiplicidade de interpretações evidencia que ainda estamos muito distantes de poder conhecer o homem na sua totalidade
ou em suas ilimitadas possibilidades.
Esses retalhos de pensamentos, recolhidos nos longes da vida,
são revividos agora com a leitura de um livro de poesia, onde rios de
lembranças me conduziram pelo tempo a fora, unindo as duas pontas de minha existência e convencendo-me da necessidade de "amar o
que nunca veremos duas vezes", como aconselha Vigny.
Platão ensina que a participação do amor implica a despersonalização desse sentimento. Do amor às belas formas, às belas virtudes,
ils belas ciências, chegaremos ao amor à idéia do belo em si. Por sua
vez, Jolivet professa que a satisfação, a admiração e a simpatia formam a base da emoção estética, subjugando o homem à beleza no
que ela tem de força espiritual. Assim, o sentimento estético é um
sentimento social: aquele que frui a beleza tem o irrefreável desejo de
que os outros compartilhem sua admiração, graças ao seu caráter
gratuito que, por isso mesmo, paira acima de divisões e conflitos.
Presa dessa profunda emoção estética, ouso transpor, sem qualquer hesitação ou relutância, as fronteiras de minha agremiação, para, no arraial adversário, homenagear o Senador José Sarney, ilustre
Presidente da ARENA, pela publicação de "Os Maribondos de Fogo",livro cujo lirismo imprime novos contornos à sua imagem de escritor, poeta e homem público.
O livro, ao longo de seus poemas, são doses de meditações sobre
tempos idos com implicações nos instantes que fluem. E esse
debruçar sobre a infância, com insinuantes mensagens aos adultos, se
constitui uma das mara~ilhas do modernismo, não se repete sequer
no mesmo estado de espírito. Aos objetos inanimados, o artista sempre lhes atribuiu alma nova. Eo que faz em "Os Maribondos de Fogo" o nosso companheiro José Sarney. Ali, a cosmovisão, pontilhada
de indulgentes ressentimentos, é tanto dele quanto nossa, pois, no
atual mundo de intolerâncias e agressões, nenhum de nós é capaz de
percorrer rios ou campos sem recolher feridas, picadas ou arranhões.
Por tudo isso, leio para esta Casa, como parte desta homenagem, a crónica publicada no Correio Bra:i/iense sobre o magnWco li·
vro do Senador José Sarney, na qual o jornalista c professor Arimathêia Athayde procura desvendar a sua mensagem poí:tica:
"0 estilo da crónica, primor de concisão, mostra-nos o jornalista de 25 anos de atividade diuturna, dos quais !9 somente em O Globo, enquanto o seu dinamismo, favorecido por frases curtas e tempos
verbais no presente, revela o ex-professor de Toria da Comunicação
da Universidade de Brasflia.
No trabalho, a técnica de exploração de textos e a doutrina de
credos literários confundem-se, completam-se, irmunizum-se, num
movimento obtido com os recursos de permanentes incursões nas
províncias da Filosona, da Psicologia, da Estética e da Literatura.
A página corresponde ao nivcl e profundidade dos poemas, com
a vantugem de: nUa apresentar derrnmamentos de doutrina, coisa tão
comum em críticas de tal jaez, onde os textos silo tomados como pretextos pura demonstrações de conhecimentos os mais vuriudos, consistindo, assim, as interpretações cm verdadeiras paráfrases. Tais
criticas levam o leitor Lto caos, no bloqueio, ao invés de lhe abrirem
as portas da compreensão ou os caminhos de associações per·
ccptuais, além de di:;~imularcm intcirumcntc o trajcto perceptivo,
que, cm lugar de conduzir a outra din:ção, arras tu o leitor ao insucesso, cm sua ünsia perceptual da mensagem."
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A tática de Arimathêa Athaydc, no caso de "Os Maribondos de
Fogo", é, ao contrário, seguir linearmente o processo de interprc·
taçflo, gravit~ando sempre cm torno dos temas, para manter aproxi·
madas as partes de sua estrutura formal, examinando as sugestões,
seguindo o seu destino comum c levando o leitor a visões súbitas não
dos aspectos privilegiados, mas conjunturais. Ao mesmo tempo, con·
sidera simultaneamente todas as nuanças contidas nos poemas~ cons·
ciente de que estas não devem ser havidas de modo estático, mas di·
númico, posto que as mensagens não são a soma de um certo número
de componentes, porém o resultado de suas inter-relações.
Sinceramente, confesso que a minha disposição era fazer, cu
próprio, a análise dos magníncos poemas do escritor, poeta e político
José Sarney, arrebatado por uma poesia de acentuado sabor estético,
onde, num lirismo de arrepiar o pêlo, transborda aquele amor que os
homens públicos guardamos pelos nossos Estados:
"Um dia no• fecharemos
nas noites das madrugadas
guardados dentro do campo
do amor e do desamor.
Os verdes capins maduros
que desfolhados colhemos
lembrarão eternas garças
orvalhos c jaçanlis
que na morte um dia ennm
pousadas no meu sepulcro
carpidciras guardarão
a rédea do meu cavalo,
a minha sela molhada,
a minha rede de rendas,
a minha sorte marcada
onde sonhei as boiadas
que estão agora sombrias
nos campos de não ver nada."
Qual de nós, Sr. Presidente, após a leitura de "Os Maribondos
de Fogo", não amevi': o futuro desse escritor e poeta? Qual de nós,
diante disso, já não sente a alegria de poder vê-lo transpor os
umbrais da Casa mais cobiçada desta República onde V. Ex• í: dos
numes tutelares? Qual de nós, a partir de agora, não alimenta o desejo de que esse dia se aproxime com a brevidade dos instantes? Qual
de nós, depois dessa exuberante contribuição às letras pátrias, não
sentirít orgulho por tão justo e oportuno evento?
Leio agora a crítica de Arimathí:a Athayde, que se inscreve entre
as mais eloqUentes pítginas de crítica que já foram escritas nos últi·
mos unos nas crônicas du literatura nacional.
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA)- V. Ex• me
permite, nobre Senador?
OSR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois niio.
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA) - Nobre
Senador Dirceu Cardoso, niio í: apenas a Bancada do Maranhão, no
Senado, que lhe deve um agradecimento. Neste instante, falo pela to·
ta!idade do nosso Estado, fulo pela gente do Maranhão, que já
tantas vezes, com as bandeiras libertárias do político Josí: Sarney, o
consagrou de uma forma dcnnitiva, transformando-o não apenas
num politico maranhcnse, mas cm alguém que, honrando u nossa
terra, desfruta, sem dúvida nenhuma, de um prestigio nacional marcante. V. Ext, numa linha permanente a que se truçu de sacerdote do
coração, mais uma vez vem ao Senado da República comover
aqueles que sabem que, quando o rcpresentunte do Estudo do Espí·
rito Santo fulu, trunsmite ns vezes, de forma incsqueclvcl, o que tem
no coração e no fundo du suu almu. O Senudor José Sarncy recebe,
neste momento, a consagruçüo que nós outros lhe devemos, aUo só
os do Murunhào, mas do Brasil, pelos seus méritos intcleclllais.
Arimatheu Ataydc, lú de nossas bundus tumb~m. mnrunhcnsc como
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nós outros, publicou esta púgina admirúvcl que V. Ex• vai ler. Jú
havia meditado sobre ela c, como velho amigo também de Ari·
mathca Athaydc, cu considerei o seu trabalho uma obra-prima,
onde ele, derramando-se sobre a verdade c sobre o significado do
valor literário do Presidente Nacional da ARENA, quis de forma
definitiva dizer que José: Sarney também é:, após o lançamento de
"Os Maribondos de Fogo", um intclcctuul, um escritor de cunho indiscutivelmente nacional. Agradecemos, pois, nobre Senador Dirceu
Cardoso, agradecemos pois, nós que integramos a Bancada do
Maranhão no Senado da República, agradecemos pois, nós que
representamos tanta gente da nossa terra aqui, agradecemos-lhe
muito as homenagens expressas a um companheiro·que, nas horas difíceis da política tem-se revelado à altura da missão que o destino lhe
tem outorgado. E agora recebe de V, Ex• e por certo dos nossos
companheiros da Casa, também, a consagração que imortaliza
quem como ele se dedica de forma assim tão marcante aos encantos
do espírito.

vcrno, a sensibilidade de analisar çom a mesma argúciu, o mt:smo
entendimento c a mesma profundidade, problemas relucionados
com a educação, com a saúde ou com a engenharia, c dominava,
com igual desembaraço, todas as questões ligadas aos interesses do
seu povo. José Sarney representa ainda melhor o Estado do Maranhão, pelo espírito democrático, político e literário do seu grande
povo, Niio tenho dúvida, eminente Senador Dirceu Cardoso, de que,
com sua obra, o Senador José Sarncy se alinHa entre os grandes escritores deste Pais e junta, no seu Estado, à galeria de grandes poetas
como Raimundo Correia e Gonçalves Dias. Muito obrigado a
V. Ex•
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço ao
aparte do nobre Senador José Uns, que nos trouxe a solidariedade
do Ceará às manifestações que fazemos ao ilustre poeta do Maranhão.
Devo dizer a S. Ex•, hã livro de poesia que nós, ao lermos, dele
saltam palavras, O livro de José Sarney é diferente. Quando o lemos,
dei< escorre o lirismo puro.

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Nobro Senador
Henrique de La Rocque, ao ler a crónica de Arimathea Athayde jul·
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Permite V. Ex• um
gava eu, pela contextura da frase, pela sua linguagem, pela sua sim· aparte?
bologia e pela sua poética, que não caberia um pingo de tinta, E
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Concedo-o,
percebo agora, no seu aparte, que V, Ex• contribui para iluminá-la
prazerosamente, nobre Senador Paulo Brossard.
com uma gota de luz, com as suas palavras.

O Sr. Paulo Bros.ard (MDB - RS) - Eu nuo queria intt:~·
romper o discurso de V, Ex•, para não quebrar o encanto com que a
Crenças, exércitos, impérios, atitudes, adlr'erte Fernando Casa o está ouvindo, Mas, já que V, Ex• foi aparteado, cu peço
Pessoa, tudo passa. Dias, meses, anos, nada lica. Esvaem-se como o licença para fazer uma breve observação, Depois de solicitar que
anil das brumas. Diante do efêmero, apenas a arte tem algum sabor V. Ex• me permita ingresse no seu discurso, associando·me aos st:us
de eternidade, Platão é desportista, e só o sabemos porque i: conceitos. Mas, eu estava a pensar, quando V, Ex• fazia o elogio do
igualmente filósofo.
poeta José Sarney, como tudo muda nesta terra. Em tempos idos,
Como a de Alencar e outros, a preocupação de Sarney com a uma das maiores figuras da intelectualidade brasileira, no campo
arte evidencia consciência dessa verdade, A politica, ele a tem por das letras, do jornalismo, do teatro, das letras jurídicas e da politica,
instrumento de ação social; a arte, encara-a como sinal de transição que em vão bateu às portas desta Casa ilustre, José: de Akncar, ha
do homem na terra.
pouco retratado num livro admirável do acadi:mico Luiz Viana, que
O Maranhão envolve o jovem Sarney em poesia e politica. Nos preside esta Câmara: José de Alencar que também era poeta, emboverdes anos, quem ali não cuida de uma coisa, cuida de outra, ou si- ra mais prosador que poeta, pediu,. suplicou, que não dissessem que
multaneamente das duas. A partir de "A Canção Inicial'' e de ele era poeta, que não contassem que ele era poeta. E, agora, V. Ex•
"Norte das Águas", as letras recebem esse escritor com admiração e ocupa a tribuna do Senado, para, publicamente, festejar um Senador
respeito. Dizem-no manifestações elogiosas a essas duas torrentes de poeta, Verdade é: que não teve o receio de se apresentar em público
densa experiência emotiva.
como tal, e, com o seu próprio nome, acaba de publicar o admirável
Mas o leque de sucessos desse maranhense faz-se de política: livro que V. Ex• está comentando, com tanto brilho.
duas vezes deputado federal, quase duas vezes governador, duas
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço o
vezes senador. Entretanto, a poesia permanece-lhe insubstituível.
Loura e leve, companheira e amiga. Os êxitos de uma longa vida aparte do meu ilustre Lidor, que também trouxe a homenagem do
pública não lhe arrebatam a concentração. O politico triunfante Rio Grande do Sul ao ilustre poeta nwranhcnsc.
Devo dizer mesmo, nobre Senador Paulo Brossard, que essempre tem sede de realização. Domina-o sufocante anseio de totali·
tamos assistindo ao aparecimento de uma nova "Cunçlio do Exílio".
da de,
(Risos.) Do exílio dentro de si mesmo, dentro da sua soliduo, das
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Permite V, Ex• um aparte'? suas preocupações, da sua meditaçiio c da sua inconfundivcl poesia.
Os poemas que agora vi:m à luz caminham numa mesma díO SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não. Ouço o
reção: um mergulho abissal em mares que o tempo deixou para
aparte de V, Ex•
atrás, com cheiro de branco e gosto de azul. Amor c saudade borO Sr. José Lins (ARENA- CE)- Nobre Senador Dirceu Car- dejam a indefinivel incursão pelas dobras do tempo. Hã vontade de
doso, desejo congratular-me com V. Ex• pelo seu pronunciamento ver de novo c apego uo torrilo natal. O cu se debruça sobre o não-cu.
sobre a obra recém-lançada, do eminente Senador José Sarne)'. Nada de confronto; apenas colóquio.
"Visões de cinzas e sonhos", "Sangue de telhas quebradas",
Chamo com prazer, a atenção deste Plenário para a versatilidade da
cultura do orador, que é V. Ex• c que, neste momento nos mostra "Lembranças de outroras chuvas", "Velho Horizonte parado" são
uma das facetas mais intercssnntcs do seu espírito, de homem rrco- impressões individuais que irmanizam o distante c o próximo, concupado com os grandes problemas nacionais, mas, ao mesmo tem- fundem o particular c o geral, associam o ontem e o hojl'.
O centro de tudo é o poeta. Ali, ele se ntira sem rebuçus. Topo, de uma sensibilidade artística que nos comove. Ao me congratular com V, Ex• trago o meu próprio testemunho sobre as qualidades davia, sugcrências c insinuações transportum o leitor p~lfa a própria
desse brilhante homem público, que é José Sarncy. Tive oportunid:t- infância. O veículo sUo us cores •.: m acentos do mot.!crnisnw. Lcm~
dc de privar com ele, como membro do seu Governo, no Maranhão. brunças c nostalgias, tingidas de orgulho da terra-berço, :1dmnam o
Durante aquele período tive " oportunidade de conhccô-lo profun- imenso Jcsfi\c de vivências c paisagens. O próprio tílulo do livro c..,dnmentc. José Sarncy deixou mnrcus profundas no Estudo do M~l condc-sc cm fascinante sim bolo. Dolorida~ nicada<; de marimlwnúo~
ranhilo, que ele valorizou, desenvolveu c prestigiou, Tinha, no Go- suscitam os sulcos profundos de scnsaçücs .infantis. O fll!'.o é ~1tivo,
MENSAGEM AOS MAR!BONDOS

1214 Sula&-rtln 27

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl. (S~çllo 11)

muda, mexe-se c permanece: igual sem ser o mesmo. 1: forçu e
energia.
Nos poemas, sujeito e objeto alternam-se na disputa da pri·
mazia. A visualização é integral, gulosa. Os olhos, os da razão, os do
sentimento, os da sensação, os da imaginação. Revive-se um
pequeno e grande mundo. A redondilha atribui às evocações tonal i·
dades de carinho, ternura c intimidade. Aos elementos lembrados,
uma "surda presença". ..Engenhos, fungos, retratos, caibros,
paredes, mata", são do poeta tão-só. Pertencem às suas lembranças,
mas o seu desfilar, cm estrofes de marcante popularidade, produz
uma sfntc:se emotiva, dinâmica, contagiante.
Pregnância no processo de ressurreição. Lembra-se não do
objcto revivido propriamente, porém da infância de cada qual en·
tranhada nos "leves beirais carcomidos". O relacionamento í: intrín·
seco, inerente, corno o da brancura com a neve. Ao poeta, não lhe
pertencem "as minhas águas que descem 1no leito dos rios mortos".
Não exclusivamente a ele, mas também ao leitor elas "trazem
boiando memórias I visões de cinzas e sonhos". Atualidade de
Goethe: "Nas mãos de umpocta, um caso singular torna-se geral e
poético". lõ a realização da poesia.
Para Sarney, a infância apresenta-se em "Visões de Cinzas e
Sonhos". Dores? Ruínas? Coisas extintas? Desejos veementes?
Anseios de liberdade e paz? Idéias perseguidas com interesse e
paixão? Ao leitor, a teia dos enigmas, em defesa do vigor dos
poemas.
Numa análise de conjunto, avultam inúmeras alusões à água.
Às vezes, elas são sugeridas. Horror e caos como na simbologia?
Alívio e paz pelo dever cumprido? Logo, lê-se isto: "Tenho um
encontro com Deus: I- José! I onde estão tuas mãos que eu enchi
de estrelas? 1- Estão aqui, neste balde de juçaras 1 e de sofrimen·
tos". Juçara (ou açaí) é fruta que chora, que deita água. Convencia·
nalmente, pode simbolizar também a terra do poeta. Um balde de lá·
grimas ou um balde de louros?
Aqui estão referências ao chão Pinheiro, o torrão natal:
"Irmãos: I Não me julgueis pelo abandono dessa sombra 1 que
prometeu entregar-me o corpo I de pelúcias de carne para que eu o
amasse I com a força de todas as tempestades 1 c nunca o amei".
Como estes, os versos da "Carta do Anti-Santo José aos seus
Tristes" constituem-se rosário de sensações de vazio, de irrc:alizaçõcs, de solidão mesmo, cm face de objctos hoje inatingíveis. Tudo
se concentra num panorama Intimo. Tudo se encontra afastado no
tempo c no espaço. Tudo sugere renúncias a estrelas que Deus nos
põc.nas mãos c não as atingimos. Insinuam-se estado d'alma que
não vão além dos limiares do abandono, da queixa, do arrependi·
mente: "Irmãos: I perdoai-me. I O sonho da morte é uma nuvem 1
que não cobre as eternas noites da vida".
As paisagens e as distâncias do poeta, mercê de sugestões plás·
ticas, tornam-se veredas de impressões universais: pululam n:cordações dele e dos outros. Fundem-se o concreto e o abstrato, de
modo único, intenso, pessoal, com transbordamentos gerais. A alma
de todos põe-se do avesso. Triunfa o lirismo.
Nos "Marimbondos de Fogo", existem ardente súplica de
perdão e pálida libertação de ressentimentos: "Irmãos: 1 perdoai-me
de dizer a Deus I que Ele não pode pisar meus caminhos I com os
pés de cardos I que romperam de sangue a coroa fria c sem glória 1
desses dias que Ele me deu e eu esmaguei":
"Eu barro do Maranhão" não é apenas um verso diferente.
Identifica de modo claro o poeta e a terra. Aqui, nada dos riscos da
insinuação. Nào deve haver dúvidas quanto a isso. Comunicaçiio
fcchudu. Uma só. Vulorila-a o conflito; "Dizer-te adeus c:u nilo devo
I largo chuo que me persegues I pois foi em ti que cu amei 1 esse
sonho que me esmaga / quando viajo no tempo I c vejo as turvas
louceiras I de espinhos e de punhais/ com marimbondos de fogo I
que sangrum, picam e devoram".
Sabe: o poeta que a amizade requer iguais condições. Atinidadcs
profundas c várius formam o seu alicerce, Gosto ou meio social Jís·
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pares impedem que ela sobreviva. Talvez por isso: "Um diu nos fc·
charemos I nas noites das madrugadas 1 Guardados dentro do
campo I do amor e do desamor".
Mas tal não desmente que os "Marimbondos de Fogo" sãu
feitos de branco e azul: acenos de paz c anseios de permanência.
O Sr. José Sarney (ARENA aparte?

MA) -

Permite V. Ex• um

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não.
O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- A Casa há de comprecn·
der a minha profunda emoção neste instante c a minha dificuldade
cm agradecer a V. Ex•. A duas almas entreguei a minha vida: u'""
delas, a Política; a outra, a Literatura. Dizia Stendhal que a Literatu·
ra dentro da Política é como um tiro de pistola no meio de uJn
concerto. Tenho procurado sempre separá-las. lõ com esse espír11o
de separação que estou agradecendo-lhe o aparte. Sei que o db"u' '"
renetc mais do que o valor dos livros que tenho escrito ou do livro
que acabei de escrever, o grande coração de V. Ex•, a sua grande
sensibilidade para as coisas do espírito. São João de La Cruz jú
dizia: "adonde no hay amor, ponga amor y sacarás amor". E isso
que V. Ex• está fazendo. Esse livro não tem virtudes. V. Ex• lhe está
colocando virtudes c dele está tirando virtudes. Mais do que ele,
rcnctc, sem dúvida, o espírito de V. Ex•, o reencontro de V. Ex•
com aquela poesia tão pura, que não é minha, mas é sua, do seu coração, da sua bondade, que transparece no leitor c que está consagrado naquela afirmação: "poetas por poetas, sejam lidos". Senador
Dirceu Cardoso, a velha convivência no Congresso com V. Ex•, a
longa amizade que nos une ao longo do tempo em que juntos milita·
mos na Política, sempre cm campos opostos, jamais fez com que se
separasse de nós essa profunda ligação que une os homens, c que, no
Parlamento, se sedimenta através da vida cotidiana, onde a admira·
çüo nasce c cresce, como a que sempre nutri pelo eminente colega.
Saiba V. Ex• que, para mim, um elogio que mais me conforta,
porque não o mereço, é justamente aquele que diz respeito a esta
outra alma que tenho perseguido e nunca tenho encontrado. Pois
bem, Deus há de me dar a alegria de envelhecer, e, envelhcccndo,
também, escrever livros que os velhos escrevem das suas memórias.
Se tiver esta oportunidade, saiba V. Ex• que lembrarei esta tarde,
nesse tempo, como um dos momentos mais felizes da minha vida.
Não por mim, mas por saber que dentro do Parlamento há corações
como o de V. Ex• c dos meus eminentes Colegas que, bondosa·
mente, acolitaram V. Ex• nesta festa de bondade. Muito obrigado.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Nobre Senador
José Sarnê:y, a minha homenagem à sua poesia não consiste nas pala·
vras que aqui falei. Li seu livro numa noite, eu e a minha companhei·
ra dos meus dias de sofrimentos e de angústias. A certa altura do
livro o lirismo era tanto, Sr. Presidente, que umbos, nos dois, chorú·
vamos. Ambos chorávamos diante do lirismo dessas pulavras c
dc:sses versos.
E esta é a homenagem minha à poesiu de José Sarncv. Nàu são
as palavras que u·qui disse. Silo us lágrimas que, numu noi.te de leitura desse livro, chorei pelo lirismo que escorre dos seus versos de
fogo, dos seus versos de ternura, dos seus versos de deslumbramento.
Era o que tinhu a dizer. (Muito bem! Pulmas. O orudor é
cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Cm•lho)- Concedo u paluvra ao
rwhre Senador Pedro Simon.
O SR. I'EDRO SIMON (M DB - RS. Pronuncia o scguilllc
Uisçurso.) - Sr. Presidente c Srs. Scnudorcs:
Assm:io-mc, antes de iniciar o meu pronunciamento, ü lH<H;lto
do Senador Din:cu Cardoso sobre o poeta José Sarncy, na c.\pc~t<tti
va lh: que agora, quando deixando a Poesiu c cntr:mdo no tema cçonúmicu, possamos nós trazer um pouçu do lirismo do poeta para a
realidade da vida brasileira. Que o rcçonhccimcnto feito pelo cm i-
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ncntc Senador do meu Partido ao ilustre poeta José Sarney possa,
através do lirismo do poeta, encontrar uma identificação com o Presidente da ARENA e o debate sobre os grandes problemas da Economia Nacional.
Retornamos a esta tribuna não hesitando em repetir a honra que
sentimos cm dirigir, mais uma vez, nossa modesta contribuição a
cada um dos distintos e ilustres Colegas e, sobretudo, ao povo brasileiro, honra esta aliada à satisração de ainda poder ralar da maior tribuna democrática da Nação. E o razemos e o raremos sempre, pois
representamos, como representa a maioria dos membros desta Casa,
a síntese da vontade popular e das aspirações dos diversos segmentos
da sociedade nacional.
Assim, mais um assunto de suma importância trazemos, repetindo, com muita honra para exeme, apreciação e debate dos nobres
Colegas, conhecimento das autoridades responsáveis e da nação inteira, esta última a quem devemos, fundamentalmente, constantemente, prestar contas dos nossos atos e do nosso trabalho. Sr. Pr~si
dcnte, Srs. Senadores, há vários anos suportamos uma crise económica que gerou baixas taxas de crescimento, onde os desprivilegiados
tornaram-se as maiores vítimas. Esperava-se uma retomada do crescimento como uma das poucas formas de combater a miséria e o desemprego. Lança-se, todavia, a economia nacional na recessão através dus mcdidas restritivas.
Quando a Nação, com uma das concentrações de renda mais altas do Mundo (chegando seu coeficiente a cerca de 0,6) esperava uma
politica salarial aberta e capaz de progressivamente eliminar as injustiças ucumuladas em 15 anos de "arrocho'\ presencia-se exat~mente
o inverso: i: o Ministro do Planejamento impondo aos 700.000 meta·
lúrgicos do ABC, praticamente !0% do operariado industrial brasileiro, o teta dos 63% inarredâveis, paralelamente à ameaça aos em·
presários em acionar o Conselho lnterministerial de Preços (CIP),
aqueles que ousassem ultrapassar este "limite ministerial". Por 2% a
mais, críu-se um pretexto para intervir cm um sindicato cuja legitimidade c investidura de seus líderes não pode ser sequer comparada
com a lc:giLimidadc de qualquer dos atuais governantes para os car·
gos que estão ocupando. Presencia-se a inversão da lei; os ilegítimos
cassam os legítimos. Depois, surge a mais injusta e sórdida ameaça ü
classe trabalhadora de um País pobre, para que o desenvolvimento
seria uma imposição nacional: acena-se com o desemprego para frear
~~s reinvindicações dos sindicatos, forçando-se: com a recessão o aumento do desemprego! Assim, de rarma mais injusta e vil, procura-se
coibir a tentativa do povo brasileiro de recuperur aqueles salários
concentrados durante mais de uma década nas mãos de: uma minoria, através dos próprios mecanismos públicos. O próprio Governo
de Soo Paulo inicia essa injustificável c anti-social política, concedendo aumc:ntos ~1través da odiosa prática das demissões.

i: a lrnprcnsa que publica, Sr. Presidente, é a revista Veja que
alirnw:

"E quanto ao possível crescimento do movimento sin·
dica!'? Uma alta rente militar garantiu a Veja, na semana
passada, que não haveria maiores preocupações. "Pode
:matar ai", disse: "Ati: o final do uno estas greves diminui·
ruo ou mesmo deixarão de existir. A economia brasileira
sofrerá um rorte dcsaquecimento eu perspectiva de desemprego diminuirá os ânimos dos sindicatos."
O desaquecimcnto, o medo de perder o emprego dctcrminarú
com que os sindicatos arrereçam os seus ânimos, niio porque melho·
rararn os seus salítrios, mas pclu política de temor, pclu políticu de
amcaçu que pain1 sobre os empregos uindu inlimos que possuem.
At:rl·scentíl ~linUa a rcvistíl:
"O pessoal de Sào Puulo precisa descobrir o que é viver com n desemprego de 6% a 7%",
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rcrerindo-se a outra influente autoridade rederal.
E é O E.l'tado de S. Paulo que publica:
"O Governo pode partir para a demissão dos seus runcionários".
O Secretário do Planejamento de Si'lo Paulo, Rubens
Vaz da Costa, anunciou ontem que o governo paulista decidiu demitir parte do funcionalismo estadual e realizar ape·
nas obras indispensáveis diante das dificuldades para compatibilizar os recursos orçamentários com a concessão do
aumento dos servidores públicos.
Ê o mesmo Governo de São Paulo que, em meio a uma crise do
próprio runcionalismo público, oferece, no aniversário da ilustre primeira dama daquele Estado, uma das festas mais eXtraordinárias de
que se tem notícia na capital paulista. Ameaça, no entanto, demitir
funcionário público porque o Tesouro do Estado não está em con·
diçõe.1 de conceder aumento.
Falar-se em abertura, em nova legislação trabalhista, em negociações di retas com o Governo agindo como árbitro, em recuperação
do poder aquisitivo, em desconcentração das rendas, e ao mesmo
tempo agir desta forma, interrerindo nos sindicatos, ameaçando os
empresários com o CIP,' os operários com a polícia e o desemprego,
torna·se na pior prática do cinismo e da hipocrisia pública. E em
nome de qui:'? De um pretenso ereito inflacionário dos salários, quan·
do todos nós sabemos que a participação dos salários nos valores dirotos da produção da indústria de transrormação está em torno de
9%, acentue-se, 9%, conforme os próprios dados da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo- FIESP, publicados em fins de
IQ78. Seria, pois, este sub-sub-item a causa da inflação? Ou talvez
coubesse ao Governo utilizar toda esta energia repressiva na direção
do Sistema Financeiro, hoje responsável por quase 20% do custo direta da produção da indústria de transrormação?
Trata-se de um dos documentos mais sérios e mais graves de que
tenho conhecimento. Aqui está na revista Exame o relatório da
FI ESP, onde ela mostra o crescente esvaziamento na participação do
item salário no custo da produção. E demonstra de forma cabal, por
c.,emplo, no setor dos minerais não metálicos, que no ano de 1962 o
item salário significava 21,45% do custo da produção; em 1964 baixou para !9,59%; em 1966, baixou para 16,23%; em 1974, para
14,87%; em 1975, para 14,23%. De 21,45%, em 1962, baixou para
14,23% em 1975.
Na Metalurgia, o significado do salário no custo da produção
era de 26,91% em 1966; baixou para 15,38 em 1970; para 12, 91 em
1972; para 9,16cm !975.
Material de transporte - era 14,71% em 1966; baixou para
13,84 em !968; para 12,91 em 1972; para 7,23 em 1974; para 6,65 em
19i5.
Papel e papelão - era 13,32% a participação do salário no
custo da produção em 1964; baixou para 10,50 em 1966; para 10,29
cm 1968; para 10,09 cm 1973; para 7,94 em 1974; para 7,73 em 1975.
A indústria qulmica era 9,32 em 1962; baixou para 8,36 em
1972; baixou para 4,19 em 1974; i: 3,88 em 1975.
Produtos de matérias plásticas- era 13,50 cm 1962; baixou
pura 10,43 cm 1975.
Têxtil- era 12,93% em l9b2; baixou para 8,61 cm 1975.
Alimentação - era 6,41 em 1962. 4,59 em 75, 4,59 i: a
participação do item Alimentação no custo da produção.

OS SALÁRIOS
E, lá a Federação dos Trabalhadores da Alimentação do Rio
Grande do Sul fez um levantamento sobre o nível, a média dos
salários dos trabalhadores do Rio Grande do Sul e chegou à
conclusão de que 62% dos Trabalhadores da Indústria da alimentação do Rio Grande do Sul ganham ati: um salário mínimo por mos.
No entanto, Srs. Senadores, a participaçilo, o percentual du 'ullirio,
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Total J;" lnJú;trias de Transformaçào: cm 1962 a participaçiio
do sa!<'trin na iuJúnria era di.! I:!,H:!; buixou para 11,66 t:m 197H;

baiXOU para 9,55 em 1'174; é de 9,01 cm 1975. Isso significa que a
participação do salúrio na indústria, nos produtos industriais ~ de
c.\ atamcntc 9,0 I, quando há empresas industriais cm que a participa·
ção no sctor finuncciro, em que os juros e a correção monet(triu.
chegam n20%,
O Sr. Paulo Brossnrd (M DB- RS)- Exatamentc,
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - E o Governo está
preocupado só com o problema salarial, uma vez que este problema
seria, na opinião do Governo, o único responsável pelo aumento do
custo de vida. Ai está mais do que provado que, na indústria, setor
dos mais importantes, e se nós olharmos para o comércio também, o
percentual de participação é ainda menor, porque nas grandes
usinas, nos grandes magazines, nos grandes supermercados um
número infimo de funcionários atende e vende em produção muito
maior: verificamos, então, que a afirmativa de que o salário é o gran·
de responsável pela innação, quando é apenas 10% responsável. E.
no entanto, toda a política governamental é de arrocho em cima da
classe salarial.
O Sr. Paulo Brossard (MDB -

RS) -

Permite V. Ex• um

aparte?

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Com o maior prazer,
nobre Líder.
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - V. Ex• ostá tocando
num aspecto verdadeiramente dramático e a comparação, a que alu·
diu V. Ex•, das despesas salariais com as despesas financeiras,
constituem uma acusação e um desafio. Acusação à política oficial,
que de longa data vem sendo praticada e que resultou nisso:
empresas industriais e comerciais, cada vez mais aslixiadas pelos
ónus de caráter linanceiro. Enquanto isso ocorre, o componente
salarial a minguar no quadro das despesas gerais das empresas brasi·
leiras .
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Muito obrigado pela
precisão e pela lógica do argumento do meu nobre Líder, irrcspondi·
vel por parte de quem quer que seja.
Quando a Nação já incorporou cm sua consciência técnica o
fato do que o processo innacionário tem se acelerado sempre que as
ta:ü1s dr: crescimento caem, e diminuindo seu ritmo quando o cresci·
menta se acelera, vale dizer, que só o crescimento poderá, de
forma segura, forçar a innaçuo para baixo; quando esta mesma
Naçilo aguardava o combate seletivo das causas inflacionárias, deci·
de-se implantar a mais anti-social política de controle innacionúrio,
ou seja, a recessão. Sabedores que somos todos nós de que, por
circunstâncias que não cabem aqui discutir, é: no setor finuncciro
ando atualmonte são alcançados os mais espetaculares resultados, c
ndc mesmo s~.: loc:.~lizam as causas básicas da espiral dos prcços 1 era
consenso da Naçào que nele se iniciasse uma politicu de contenção
da inOaçiio.

O Sr, Puulo Brossurd (MDB- RS)- V, Ex• me permite um
aparte'!
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Pois nua.
O Sr. Puulo Brossurd (MDB - RS) - Ainda vale a pena
lembrar um outro fato doloroso. Neste mundo linunceiro o Gover·
nn, nüo o utuul, naturalmente, mus o Governo, despejou alguns
bilhões th: cruzeiros, ma~ despejou num buraco sem fundo.
ConfcssaUamentc, bilhões de cruzeiros foram jogados c perdidos,
mais de vinte bilhões de cruzeiros, Este é um outro dudo que estú aí
para que se pergunte ~a: alguém do G(lVerno tem o poLicr c o direito
de jogar fora dinheiro que lhe nüo pertence, mas à Nação brasileira.

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- V, Ex•, com a capaci·
dadt: que tem, cstú u afirmar aquilo que contém no meu discurso.
V. Ex•, realmente, tocou num ponto fundamental: para certos seto·
n:s, sobra dinheiro; para outros ...
O Sr. Puulo Brossurd (M DB - RS)- Para os solares os mais
lucrativos.
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - Mais uma vez a
surpresa não se fez esperar: foram os assalariados os escolhidos, jú
através do aumento da retenção do Imposto de Ronda na fonte,
reté:nçào essa sabidnmente inconstitucional, como tantas vezes foi
alirmado desta tribuna por tantos Senadores.
Caberiu aqui apenas citar uma passagem de uma das revistas
econômicas mais divulgadas no País, a revista Exame, em sua última
edição de fevereiro: •·mais uma vez o Governo optou pdo casuísmo
e pela solução fácil (embora nem por isso mais justa), escudado num
poder de arbítrio que a extinção do Al-5 não parece ter eliminado.
Caso contrário" Ex•. Senador Paulo Brossard, acabou de
afirmar- "como explicar que o mesmo Governo, que gastou mais
de 20 bilhões de cruzeiros para "sanear" o mercado financeiro,
tenha de recorrer a medidas extraordinárias para fazer face a uma
despesa adicional de 1,5 bilhão de cruzeiros? Como explicar, também, que o ónus das medidas, agora adotadas, tenha recaído sobre
os assalariados? Eram as primeiras medidas que uma mesma equipe
de Governo estabelecia de um lado, ao apagar de luzes, para retomálas no início de uma unova" gestão".
Está aqui a revista e está aqui a sua alirmativa:

v:

AS EXPLICAÇ0ES QUE FALTARAM PARA
O AUMENTO DO IR NA FONTE
Por melhores que fossem as razões apresentadas pelo
Ministro da Fazenda para justificar o aumento das alíquolas do Imposto de Renda descontado na fonte e do I PI
incidente sobre os automóveis (e não foram), ainda assim
elas não seriam suficientes para desfazer a impressão de que
mais uma vez o Governo optou pelo casulsmo e pela saiu·
ção fácil (embora nem por isso mais justa), escudado num
poder de arbítrio que a extinção do AI-5 não parece ter
eliminado.
Caso contrário, como explicar que o mesmo Governo
que gastou mais de 20 bilhões de cruzeiros para "sanear" o
mercado linanceiro tenha que recorrer a medidas
extraordinárias para fazer face a uma despesa adicional de
I,5 bilhão de cruzeiros? Como explicar que o Governo não
tenha se socorrido da reserva de contingéncia, prevista no
Orçamento Monetário, exatamcntc para situações desse
tipo? Como explicar, ainda, que o Governo precise lançar
mão de recursos extraordinários pura cobrir o aumento
concedido ao funcionalismo, quando não permito que as
indústrias incluam os aumentos concedidos acima dos índices oficiais no custo de seus produtos? Como explicar, tam·
bém, que o ónus maior das medidas, agora adotadas, tenha
recaído sobre os assalariados? E, quanto mais não for por
uma questão de lógica- como explicar que o aumento das
alíquotas do IPI tenha atingido apenas os automóveis?"
Mas, o combate ü innuçào nilo teria nesta adicional medida
anti-soci:tl su;t Unic;.1 expressi\o marcante.
Sahe-se que nos últimos três anos, de 76 u 7~. os investimentos
privados aprovados no Conselho de Desenvolvimento lndustrialtém
cafdo vcrtiginosamcnte: a Ga:ela Mt.'rcamil. nu sua ediçilo de 14 de
novembro último, previ: que "a partir de 1980 dcvcr~o começar u
aparecer sinais indicativos de uma dcsacelcraçào industrial, com im·
plicações imetliatas na redução tia oferta de emprego. Estu- conti·
nua a notícia - serú uma conse4Uência dirctu da quedu constante,
desde 1975, da taxa de invt:stimenlos cm cnpitul lixo no País".
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O Sr. Murllo Budur<í (ARENA- MG)- V. Ex• me permite
um aparte, nobn: Senador'!
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Com todo prazer.
O Sr. Murilo Badnró (ARENA - MG)- Senador Pedro Si·
mon, em primeiro lugar, é para solicitar uma informação a respeito
dos dados a que V. Ex• se rereriu logo no inicio do seu discurso ...
O SR. PEDRO SIMON (M DB - RS)- E da Federação das
Indústrias de São Paulo.
O Sr. Murllo Baduró (ARENA- MG)- V. Ex• está se rere·
rindo ao percentual ...
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Exalo. O percentual
de participação do salário e no custo final dos produtos. Deve ter
surprocndido a V. Ex• A mim também me surpreendeu.
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- Não é isso, Senador.

t: porque, como não conhecíamos esses dados, nos passou desperce·
bida a rererí:ncia que V. Ex• rez.
O SR. PEDRO SIM O:"i (MDB- RS)- Terei o prazer de pas·
sar cópia a V. Ex• "Negócios em exame", 6·12·78, pág. 23. Salários,
a tática da FI ESP para repassar os aumentos.
O Sr. Murilo Badaró (ARENA- MG)- Muito obrigado. A
segunda parte da minha intervenção, Sr. Senador, é no momento em
que V. Ex• raz uma previsão apocalíptica e, por antecipação ...
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laç[tn ;.w futuro do Pais mt: lizcram, ontem, aqui, rccord:lr umu. pa~=
sagem parlamentar da velha banda de música da antiga UDN, quan~
Uo previa ...

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- As inrormações que
se têm é que a banda de música da UDN está toda no Governo.
O Sr. Murllo Badaró (ARENA - MG)- Senacior, perceba: a
velha banda de música ...
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Está tudo no Governo.
O Sr. Murllo Badaró (ARENA - MG) - Esta banda de
música da UDN, quando vocirerava contra a transieréncia da
Capital para Brasília, para o Planalto Central, os argumentos rundamcntais de sua açào parlamentar eram i'psis verbis os mesmos trazidos ontem pelo Senador Roberto Saturnino e hoje pelo Senador
Pedro Simon, de que o Pais estava à beira do abismo, que o Pais era
inviável. E, no entanto está aí: uma esplendorosa realidade.
O SR. PEDRO SIMON (MDB dívida externa.

RS) -

E 43 bilhões de

O Sr. Murilo Badaró (ARENA dificuldades ...

MG) - O País superou

O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS)- E 20 bilhões para
sanear o mercado financeiro. Não é essa a realidade a que V. Ex• se
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - Não. Não. Apenas refere?
um equívoco de V. Ex• Estou apenas me restringindo a ler e trazen·
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- Mas V. Ex• não me
do exatamente ...
deixa aparteá-lo.
O Sr. Murilo Badaró (ARENA- MG)- Mas V. Ex• não con·
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Com todo o prazer.
corda, então?
Com todo o prazer.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Não. Estou chamanO Sr. Murllo Badaró (ARENA - MG) - Não é próprio dos
do a atenção da Casa para os números que são dados, porque não é
gaúchos
esse toque de pessimismo nas suas afirmações. Ao contráprevisão. São números que a Ga:eta Mercantil apresenta. Darei os
rio, os gaúchos enriqueceram e inundaram a História do Brasil com
números, logo mais, a V. Ex•
largos gestos de compreensão, de generosidade e, sobretudo, de
O Sr. Muri!o Badaró (ARENA- MG)- Achei que V. Ex•, ao "isão prospectiva do Pais.
ler, perfilhava as idéias contidas no texto.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Quando V. Ex• falou
O Sr. Paulo Brossard (M DB- RS)- De outra sorte, a previ- enriqueceram, eu ia ficar satisreito. V. Ex• disse que o Rio Grande
são nito é do orador, e sim, da Gazeta.
está enriquecendo. Não. Pode ter enriquecido em gestos, mas está
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- Sim. Na medida cm empobrecendo a cada dia.
que o orador traz à colação o texto, que é do órgão ...

O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- Há tantos anos ...

O Sr. Paulo Brossurd (MDB- RS)- A Gazeta é um órgão
idóneo. Pelo menos, como objeto de discussão é um órgão sério.

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Está empobrecendo a
cada dia, Senador.

O Sr. Murilo Badaró (ARENA- MG)- Nào discuto isso.
Apenas declarei que o nobre Senador não concorda com os números ...

O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- Há tantos anos, Presidentes gaúchos tém derramado as cornucópias do poder sobre o
seu Estado ...

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Não estou di<endo
que não concordo. Estou dizendo- e chamo a atenção de V. Ex•que tenho obrigação de trazer a esta Casa a minha preocupação, porque nlío sào afirmativas, sào números o que a Gazecu apresenta. Tcrei o prazer dt: lê-los a V, Ex•, dentro cm breve.

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Os três últimos, lhe
garanto que nada, Senador.

O Sr. Puulo Brossurd (MDB- RS)- Não, V. Ex• vai ter o
dcspraLcr.

O SR. PEDRO SIMON (MDB reito nada pelo Rio Grande?

O SR. PEDRO SIM0:-1 (MDB- RS)- Tem rali'to. Serú um
desprazer. Concordo com V. E.x•. Será um desprazer, me socorre cm
boa hora meu Lidr!r. Mas, tcrd o pralcr de acrescentar aos Anais os
números que a Gu1etu aprescnt~L

O Sr. Murllo Badaró (ARENA - MG)- Nós, mineiros, de
longa data, somos prorundos e intensos admiradores dos gaúchos.

O Sr. Murllo Budu"í (ARENA- MG)- Senador, perceha:
nào importa sejam os números de V. Ex• ou sejam os números da
(ia;l'la. O Senador Roberto Saturnino, ontt.:m, aqui, nos brindm1
~.:om IWtúvcl discur~P. c :1s antcvisUc~ arocalíptil:as do ~·fDB com rc-

O Sr. Murllo Budaró (ARENA - MG)- ... no que fizeram
muito bem, e cu aplaudo isso.
RS) - Que não tenham

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Os trés últimos Pre·
sidentes não fizeram pelo Rio Grande dez por cento do que o Dr.
Juscelino rez por Minas Gerttis.
O Sr. Murllo Budnró (ARENA - MG)- De qualquer maneira, Senador Pedro Simon, o que realmente nos preocupa - c o
llcbatc que ontem foi travudo Bqui, certamente scrú rros~eguido ho·
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je- é que de forma alguma nós não podemos aceitar, pelo ml!nos
passivamente, o toque pessimista c melancólico que o M DH coloca
na análise que faz do País. Afinal de contas, o Governo, ao cstahclccer uma linha de combate à inflação, não buscou u recessão, c isso
está demonstrado de maneira cabal e definitiva; não procurou re·
duzir o ímpeto do crescimento e do desenvolvimento do País; está
buscando encontrar formas para solucionar um problema que, de
resto, é grave, é difícil e tem desafiado não só aqui como em todos os
países do mundo. Grato a V, Ex•
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Muito obrigado.

,\hrll de 1'1711

O SR. PEDI! O SI!\ION (M ))B- RS)- E tod:t< '" ""P'"""
dtJ Governo :H.:nmpanharam essa inl1aç~10.

O Sr. Murilo Buduní (ARENA- MG) Ao contrilrio, mostrou·
se: urn J>rcsü.Jcntc c:tpaz, pois governou com seriedade, com dignid<l-

de, com probidade.
O SR. I'EORO SIMON (MDB- RS)- Com o "pacote" ...
O Sr, Paulo Brossnrd (MDB- RS)- Estú aí a Ferrovia do
Aço como um exemplo, aí está o "pacote de abril", ui está a
SUDENE, aí ostá a agiotagem como um exemplo. Foi o Governo
que instituiu a agiotagem neste País como a mais próspera das indús·
trias nacionais.

Só quero esclarecer a V. Ex• que tanto o Senador Roberto
Saturnino, ontem, quanto cu, hoje, a análise que possamos fazer de
O SR. PEDRO SIMON (M DB- RS) -Infelizmente o Govcr·
pessimismo não i: do Brasil; fique V. Ex• tranqUilo. O Senador
Roberto Saturnino e cu estamos e"traordinariamentc otimistas com no do General Geiscl, nobre Senador Murilo Badaró.
Dizia cu da tribuna da minha modesta Assembléia do Rio
o futuro deste País. O nosso pessimismo é com as medidas adotadas
por este Governo. O que há de mal neste País i: querer identificar a Grande do Sul, se não tomasse uma posição como não tomou, pas·
saria a ser conhecido na História, no futuro, como o governo do ''pu·
Nação com o Governo.
cote de abril", Infelizmente, o Governo Geiscl é o Governo do "pa·
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem!
cote de abril':.
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - A Nação somos
todos nós. Todos nós somos a Nação brasileira c temas u mais
absoluta conliunça nesta Nação, apesar deste Governo.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Pcrmite·me o nobre Se·
nado r?
O SR. PEDRO SIMON (M DB- RS)- Pois não.

O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- Muito mais impor·
tantc do que o julgamento precipitado de V. Ex• ...
O SR. PEDRO SIMON (M DB- RS)- Será o julgamento da
História, tenha V. Ex• a certeza.
O Sr. Murilo Budaró (ARENA- MG)- Seril o julgamento da
História. que certamente irú ahsolvê-lo.

O SR. PEDRO SIMON (M DB- RS)- O julgamento da His·
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Aliás, é lamentável que o
lóri:t
nriO sc.::r:l ft:ito pelos bcncliciados.
eminente Parlamentar tenha procurado desviar o fio do seu dis·
curso, que é um discurso de rigorosa objetividade, que está tralendo
(0 Sr. Presidente/a: soar a campainha.)
dados positivos perturbadores. Até o ano passado, quando a OposiO Sr. Puulo Brossurd (M DB- RS)- O Governo do "pacote",
ção, nesta Casa, formulava críticas à situação econômica, à situação
social do País, a resposta que vinha do lado governamental era sem· o Governo dos .. biõnicos".
prc a mesma, era estereotipada. Nós éramos pessimistas, nós éramos
O Sr, Murilo Badaró (ARENA- MG)- A História não julga
derrotistas ... Mas, agora, o próprio Governo reconhece que o Pais com p:tssionalismo nem radicalismo.
atravessa uma situação de grave crise. O atual Governo reconhece
(Cm:am·.re apartes.)
isto. Este é o fato.
O SR. PEDRO SIMON (M DB- RS)- A História nos reveO Sr. Murilo Badaró (ARENA- MG)- Permite V. Ex• uma lou que nos regimes de exceçào não silo os defensores intransigentes
intervenção paralela, Senador Paulo Brossard?
d:t exceção que fazem a história desses governos. Na época de Hitler,
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Apenas que cu fico só se conheciam na Alemanha os milagres do Governo de Hitler. Na
aqui, cm meio à Gama Mercan ... até pelo respeito que tenho por época de Stalin, só se conheciam na Rússia os milagres do Governo
esse jornal, tenho obrigação de lê-lo.
de Stalin. Mas quando ambos caíram, quando a realidade se pôde
conhecer, quando os historiadores puderem falar, os fatos
O Sr. Murllo Badaró (ARENA - MG) - Não queria per·
apareceram. Não serão os beneficiados do Governo Geiscl, não
turbar esse colóquio gaúcho, mas gostaria de prestar um pequeno
serão os apaniguados do Governo Figueiredo, não serão os
esclarecimento.
acostumados a bater palmas permanentemente a tudo c a todos que
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - O Senador Paulo haverão de contar para o futuro a história do Governo que ai está.
Brossard i:, hoje, antes de Senador gaúcho, o Líder da Oposição do (Muito bem!) Niio serão eles. Poderemos não ser nós os homens de
Brasil inteiro nesta Casa.
Oposição, ma, tenho a certeza absoluta de que muito pouca difc·
rença haverá entrc-a linguagem da Oposição de hoje cu linguagem li·
O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- E V. Ex• também.
vn: dos historiadores, que, à distância, sem a repressão, haverão de
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Eu sou apenas um fazer o estudo dos momentos que estamos vivendo agora.
representante do Rio Grande do Sul.
Mas eu estava falando da Ga:era Mercantil, citando trechos tex·
O Sr. Murilo Badaró (ARENA- MG)- Nilo queira V, Ex• se
colocar numa posição de modéstia, nós todos os respeitamos como
um grande líder nacional. O Presidente Gciscl, cm 1977, cm Belo Ho·
rizonte, no dia I• de maio, fez uma das mais sérias objurgatórias à in·
nação, considerando-a um grande mal para cujo combate ele convo·
cava todas as forças do País. Isto já em 1977.
O Sr. Paulo Brossurd (MDB- RS)- Entuo ele se revelou um
incapaz governante porque, ao passar o Governo, cm março deste
ano, a t:lxa inflacionária tinha chegado ü casa de 15%, cm três meses,
sendo que só no mês de março foi quase 6%.

tua is deste jornal. Diz esse órgão, que me parece insuspeito, sem ne·
nhuma ligação com u Oposição, com o MDB nacional.
Realmente, em termos reais, os investimentos aprovados pelo
CDI cm 77 representaram 30% daqueles aprovados cm 76, c em 78
repetiu-se esta mesma substancial reduçuo, o que nos fuz sem dificul·
dude antever fortes tendências recessivas, no setor privudo, a partir
deste uno e cspecittlmente no próximo. Ora, diante deste quadro, outra alternutivu não poderíamos prever que uma atitude pelo menos
compcnsatóriu do Selar Público, cuja função, neste casos, scria a de
diminuir os efeitos cíclicos. Mas, mais uma vez, surprcc'ldc·nos ocasuisrno governamental a curto prazo, que cm nome do combate it in-
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f1açUo corta o Orçamento Federal t:m mais de 20% de seus rccursm,
vale dizer, mais da metade dos investimentos para 79, o que não nos
dificulta antever o ainda maior agravamento da crise económica que
nos espera a partir do segundo semestre deste ano e especialmente 80.
E, neste particular, caberia apenas lembrar que hoje o Estado é responsável, entre administração direta, indireta e empresas estatais,
por aproximadamente 60% dos investimentos totais realizados no
País.
Está aqui a Ga:era Mercanlil, de 14 de abril de 1978, que afirma
esses dados e faz cxatamente esta previsão.
Sem dúvida alguma não serão os banqueiros, as grandes empresas, especialmente as multinacionais as que serão atingidas por uma
política r~,cessiva, mas as empresas nacionais, médias e pequenas, a
agricultura, e especialmente o povo, as maiorias, sempre as vítimas
preferidas para arcar com os ânus dos desmandos económicos, des~
mandos estes que geraram casos como o Económico, Lufftalla, Light
e outros tantos que beneficiaram minorias nacionais e estrangeiras
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Permite V. E•• um aparte?

setor industrial e como há uma vinculação entre o sctor industrial c
os demais setorcs económicos - é óbvio também que o dado do
COI é um dado importantíssimo como indicador do que se passa na
economia. Mas o Senador José Lins quer sustentar que a taxa de investimento global não tem caído. Mas tem caído. E no meu discurso
de ontem, lamentavelmente S. E•• não estava aqui, indiquei esse dado: a queda da ta.a de investimentos no triénio 74/76 para o triénio
76f78 caiu, se não me engano, de 24% para 22% e com uma agravante: exatamentc, o sctor induslrial é o que está caindo mais, refletindo
nos dados que V. Ex• traz, com muita objctividadc, a esta Casa. Então, o que esperamos da parte da Bancada da ARENA, enfim, é
uma justificativa, uma explicação para esses dados, algo que, realmente, nos tranqUilize. V. E•• diz muito bem- está trazendo a esta
Casa uma preocupação que decorre da leitura, do conhecimento desses dados objctivos. E o que nós esperamos da Bancada do Governo
é que nos tranqUilize de alguma forma, com alguma explicação, ou
abrindo perspectivas que nós. lamentavelmente, não' conseguimos
ver para uma evolução da economia brasileira.

O SR. PEDRO SIMON (M DB- RS)- Com muito prazer.

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Muito obrigadq pelo
aparte de V. Ex•, nobre Senador.

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador, este Plenário deve estar consciente de que o volume de investimentos feitos no
Pais jamais poderia ser julgado pelo volume de recursos aplicados
cm um determinado sctor ou cm algum tipo particular de indústria.
O investimento deverá ser medido pelo total das aplicações realmen·
te feitas, número do qual V. Ex• já dispõe, para todos os anos, inciusive com a previsão para o ano de 1978. Ora, analisados esses dados,
não consta ter havido queda na taxa de investimento entre 1977 e
1978. Se não me engano, essa taxa permaneceu a mesma ao nível de
21,8%. Esses dados são do conhecimento público e estão registrados
nos documentos oficiais.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS) - Naturalmente era o
pró•imo relato que cu faria.
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Significa que não há lugar
para esse pessimismo de V. E••
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Era o pró•imo rela·
to ...
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- V. Ex• já está fazendo esse
relato ...
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- ... que cu faria, baseado na mesma Ga:era Mercanril.
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Também estou citando dados oficiais.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- O valor dos investi·
mentes aprovados pelo CD! deve cair 56,2% este uno.
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- V. Ex• sabe que o CD! re·
gistra apenas os projetas que necessitam de determinados tipos de
incentivos. Isso, absolutamente, não representa o investimento global e nem mesmo os projetas incentivados no País, porque para o
Nordeste e para a Amazônia esses são aprovados por outros Canse·
lhos. Esscs dados ~~ que V. Ex• se refere nüo servem, portanto, para
tirar a conclusão que V. Ex• está tirando;o povo brasileiro deve ser
informado com base em mais segurança. Jamuis poderia V. E•• usar
nesse cuso, um dado parcial. Seriu conveniente se referir ao dado glo·
balde investimento. Muito obrigado a V. E••
O Sr. Roberto Suturnlno (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. PEDRO SIMON (M DB- RS)- Pois não.
O Sr. Robcoto Sulurnlno (MDB- RJ)- Nohrc Senador Pedro
Simon, V. Ex• twz informações muito objctivas. C: óbvio que os in·
vcsl·
·ns <~rrnvados pelo CDI- pelo mcJws, o que .,c pussa no

O Sr.José Lins (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Um instante: nobre
Senador. Logo mais, darei o aparte a V. Ex•
O Sr. José Llns (ARENA - CE) -

Pois não. Agradeço a

V. Ex•

O SR. PEDRO SIMON (MDB Sr. Presidente.

RS) -

Continuando,

Mas, o acúmulo dos erros económicos c dos prejuízos sociais,
em nome do combate inflacionário não pára aí. A lista seria por
demais c.tcnsa. Citemos dois casos. O primeiro é a limitação do
Crédito ao Consumidor em seus prazos, encurtados drasticamente
sob a alegação de impedir a expansão do crédito c a generalização de
taxas elevadas. Na realidade uma decisão cm benefício das grandes
cadeias, é mais um elemento na elevação dos custos do Crédito ao
Consumidor, exatamcnte o oposto ao que a medida pretendia justificar. Senão vejamos. Ao serem bloqueadas as operações acima de
determinados prazos junto ao sistema bancãrio, não restou à pequena c média empresa comercial senão ajustar-se à nova politica,
enquanto as grandes cadeias, por disporem de recursos próprio;
para acrescentarem aos obtidos na rede bancária, ficariam isoladas
no mercado, sem a concorrência, operando nos mesmos prazos, mas
agora com maior liberdade nos juros a serem cobrados. Indiscuti·
velmente, uma manobra que foi lesiva ao consumidor, inflacionária,
c discriminatória, beneficiando a multinacional e a grande empresa.
O segundo, mais recente ainda, foi o aparentemente meritório acordo realizado com os supermercados, através do qual ficaram os preços dos produtos primários congelados pelo prazo de 60 dias. Mais
uma ve1., a operação altamente duvidosa, em primeiro lugar aos
produtores rurais, a curto prazo, e cm segundo lugar aos próprios
consumidores, a médio prazo.
Exntamcnte no momento em que: os produtores rurais, depois
das intempéries que assolaram o Pais, se preparavam para a comerciali7.ação das minguadas safras de arroz, feijão, milho e outros
produtos escassos, o Governo reúne os intermediários e estabc:lece
um acordo oligopolístico de compra, chumado nu teoria econõmicu
de oligopsônio, através do quul se dá alguns dias para u remurc01 de
preços - o fatídico dia li de abril para após impedir os justos preços dos produtos primúrios. Os próximos pussos não se constituirrw
em surpresa. o.~ intc:rmediúrios formariio amplos estoques a baixos
preços Us custas dos produtores, para, após 60.dias, cm nome da ine·
\'itabilidadc. c ~nm hase no~ seus "hons propósitm" anterior~:~. n:·
mar~arcm fHCi,;lls, a~umul:1ndo ~r andes hK·ro~ a cxpcnsa~ Jo., ~.:nn·üJ·
midon.:s, quando o justo teria ~ido tl c'>tabclcdmc!ltíl de rnc~.:anismu~
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capazes de diminuir os custos intermc:diúrios entre os produtores c
consumidores, não criando desestímulos aos primeiros, nem preços
insuportáveis aos segundos. Uma política desta natureza não
apresentaria nem problemas económicos e muito menos de aplicabilidade, pois resultaria simplesmente do tabelamento das margens
de comercialização, o que seria extremamente simples dado conhecermos o preço de venda dos produtos. Contudo, não foi este o
caminho escolhido.
Tenho aqui o Editorial Económico do Correio do Povo, conhecido c respeitável órgão do meu Estado. Eis o Utulo da manchete:
Congelamento- Golpe de Mestre de Delfim:

E como o acordo estipula vigência de 60 dias, neste
mês e cm maio, o pouco que os agricultores colheram, em
decorrência das secas no Sul, e enchentes no CentroNordeste, terá de ser vendido dentro dos parâmetros
resultantes da estabilização dos preços finais de venda aos
consumidores.
Essas vozes concordam que os consumidores serão
beneficiados, "mas só durante dois meses, porque, depois,
certamente os preços voltarão a se "acomodar" dentro da
atual conjuntura inflacionária. " Uma fonte categorizada
disse ser "muito sintomática" a concordância do sctor da
industrialização c comercialização agropecuãria com a
medida estipulada pelo Governo.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Permite V. Ex• um aparte?

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO) - Permite V. Ex• um
aparte?
O Sr. José Lins (ARENA - CE) - V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Concederei o aparte
primeiramente ao Sr. José Lins, que já o havia solicitado.
O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Nobre Senador Pedro Simon, perdi, de certa forma, a oportunidade de dar melhor explicação sobre os investimentos do País. Discordo do pensamento do
Senador Roberto Saturnino, quando diz que o volume de projetas
aprovados no CDI representa bem a tendência dos investimentos do
País. Quando muito, representaria a posição dos investimentos incentivados, e mais nada. Em segundo lugar, há uma explicação importante que deve ser levada em conta, quando se analisa e estatização da taxa de investimento. Repito que não houve queda dessa
taxa nos dois últimos anos. Mas, mesmo essa estabilização poderá
ser, em parte, explicada, pelo volume maior de recursos destinados a
uma melhor distribuição de renda no Pais, para cujos programas,
houve uma grande tendência no Governo do Presidente Geiscl.
V. Ex• sabe que os orçamentos sociais têm crescido mais do que o
orçamento como um todo.
Ainda ontem - noticia de jornal por notícia de jornal-, ouvi
uma declaração de imprensa falada de que o orçamento do INPS, é,
hoje, praticamente igual ao do Pais. Quanto ao problema levantado
por V. Ex• sobre o tabelamento dos preços, o fato é que a Oposição
sempre levanta questões que estão no domínio da conjectura e da
quimera. Fala porque o Governo toma providência para que os
custos não subam. E fala mais ainda se o Governo não toma providências. Do ponto de vista da lógica, jamais se poderia concluir que
o tabelamento do preço de venda virá, forçosamente, em detrimento
do produtor. V, Ex• sabe, c esta Cusu nssistiu, por vúrios de seus
Membros, a r.:xposiçiio fcitu pelo Sr. Ministro da Agricultum, sobn.:
o seu pensamento. questiio prioritüriu para o Governo a dcft:SH da
ccunomiu do produtor rural, pela adnçào de rncdidus 411c norrna!iz.cm distribuiçi'to dos lucros, hojl.', rcalmcnlt', dcstorcida nu úrca
ck P• odtHos primúrios.

e
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O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - Podemos, nobre
Senador- e V. Ex• está cometendo um equivoco- discutir tabelamento. Podemos discutir, mas em termos definitivos; discutir, em
termos, uma política oficiai do Governo, voltada para os artigos
essenciais do povo. Mas, não por dois meses, não num casuísmo de
dois meses. Se fosse uma politica adotada por exemplo: o Governo
resolveu: arroz, feijão, batuta, açúcar, café, transporte, são artigos
essenciais e, permanentemente, terão a intervenção do Governo.
Niio tem problema. Agora, por sessenta dias, nobre Senador, numa
época como essa, numa época de venda do artigo primário, para
daqui a sessenta dias ... Onde está o óleo de soja? Onde estâ o óleo de
soja que ninguém o encontra cm local nenhum, em supermercado
nenhum? Repare V. Ex• que as manchetes são uma só: não há óleo
de soja. Garanto a S. Ex• que, sessenta e um dias depois do acordo
de cavalheiros, o óleo de soja aparecerá com novo preço,
Aliás, nobre Senador, era uma politica a ser feita. Quando Lula
quis discutir com a classe patronal e com o Ministro, intervenção
nele. Agora, com os ilustres empresários, com os homens da usura
no crédito financeiro, com os homens dos supermercados, acordo de
cavalheiros.
Com os homens da usura, acordo de cavalheiros; com os homens dos supermercados, acordo de cavalheiros; com o Lula, intervenção nele, e ele que fique contente só com a intervenção, porque
pode vir coisa mai&séria.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Para os bancos, apelo.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- f: um tipo de política,
nobre Senador, é esse tipo de política. V. Ex• fez uma afirmativa ao
MDB muito séria: se o Governo se preocupa cm tabelar é criticado,
se não tabela é criticado.
O Sr. José Lins (ARENA -CE) - Mas essa é uma realidade
que se vê aqui, todos os dias e a todo momento, nobre Senador.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS) - Pode V, Ex• licar
tranqUilo, no dia cm que c.<istir uma democracia, c que nós não tivermos meia dúzia de tecnocratas que, longe da voz da Nação, sem
ouvir os empresãrios, sem ouvir os operârios, sem ouvir os políticos,
sem ouvir a ARENA, sem ouvir o MDB, se considerem gênios,
lançando, a cada dois meses, pacotes- que poderiam se chamar de
embrulhos muitos mal feitos - no dia em que a Nação e este
Congresso puderem participar do debate, do encontro das medidas
económicas e sociais, V. Ex• terá a Bancada do MDB sentada à
mesa para um tabelamento, mas um tabelamento real, um tabelamento sério que vise, permanentemente, olhar para a figura do
operário e do trabalhador brasileiro.
Não é essa medida, nobre Senador, V, Ex• sabe que não será
essa medida que resolverá o problema da ecor.omia brasileira.
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte,
nobre Senador?
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Pois não.
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- O que nu realidade V. Ex•
está querendo substituir é a intenção do Governo pela própria intenção de V. Ex• Nào vejo nenhum mal, e nem acredito que economista algum considerasse totalmente fora de propósito o tabelamento
de preços, ou um acordo de cavalheiros por dois meses. Não há na
escolha desse prazo nenhuma contradição com o objetivo visado.
Apenas, nobre Senador, V. Ex• se contrapõe à medida c, sem
nenhuma lógica, chega a conclusões a que, de qualquer modo, quer
chegar. Era isso que eu queria dizer u V. Ex•
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS)- Entendo apenas,
nobrt: Senador, que, no regime cupitnlistu que este País escolheu, o
que deve existir são as normas de legislaçUo sobre a economia. Na
base da bou intenção, nobre Senador, niío se resolve prohlema
nenhum; na base do acordo de cavalheiros, nobre Senuc.Jor, u que vai
acontecer é a polfticu normal de qut:, quem tem, cuda vc1 quer mais.
Agora, V. E.x• imaginar que o. . homens dus ~randcs cmpn:~as t.llH:
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controlam os supermercados, algumas delas a essu altura muhinucio·
nais, vão se preocupar com outra expectativa senão com os lucros
que eles poderão ter daqui a dois meses, é V. Ex• fugir de todas as regras e de todas as normas de um regime capitalista, em qualquer par·
te do mundo. Não estou prevendo, estou analisando o regime que
estamos vivendo. V. Ex• querer imaginar que um acordo de cavalheiros funcionará acima das estruturas do sistema capitalista me
parece um absurdo, com todo respeito a V. Ex•
O Sr. Lázaro Barbosa (MDB - GO) aparte?

Permite V. Ex• um

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Pois não.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Nobre Senador Pedro
Simon, o meu aparte, praticamente, não tem razão de ser. Prestarei,
então, apenas um depoimento que jogará por terra a afirmação do
Vice-Lídcr do Governo de que é vãlido o pacote de dois meses, esse
segundo pacote de abril. Apenas 48 horas após ser baixado o pacote,
as lavouras rizícolas do meu Estado, que estão agora em fase de
ultimação de colheita, tinham perdido o valor em 50 cruzeiros por
saca na lavoura. Mas, dentro de 60 dias, nobre Senador, a produção
rizícola do Brasil estará inteiramente nos armazéns dos atravessadores, dos intermediários ...
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS) - 1:: o exemplo concreto.
O Sr. J.ázaro Barboza (MDB- GO) - ... dos capitalistas, das
multinacionais. E aí sobe.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- E ai sobe. E sobe,
naturalmente, porque eles tiveram tanta .. compreensão", tanta "boa
vontade" durante 60 dias, que é justo que suba.
O Sr. Lázaro Barboza (M DB - GO) - E, se V. Ex• quiser
comprovar isso, basta ir no meu Estado.
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matéria. E estamos- V. Ex•, eu c a Casa- esperando uma análise,
uma resposta sobre essa situação.
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte.
para resposta?
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - O agricultor, após
uma perca de, quase praticamente, toda a ~ua produção, sobre
aquilo que sobra na hora cm que for vender, ele faz a tributação,
como se estivesse tendo vantagem, e grande vantagem, na sua produ·
ção. Estú perdendo, estã tendo um mínimo para salvar uma pane do
prejuizo, e paga como se estivesse tendo lucros extraordinários.
Paralelamente, quando a Nação aspira um reforço da produção
primária para o mercado interno, procurando coibir a exportação
da fome dos brasileiros, surge a antemedida deste objetivo, ou seja, a
aceleração das minidesvalorizações do dólar, o qüe passarú a
constituir um estímulo à exportação crescente de produtos primúrios, aqueles produtos que faltam u mesa das familias brasileiras.
Quando todas as grandes nações do mundo forçam, hú mais de
dois anos, os seus respectivos sistemas financeiros a operar com
taxas de juros abaixo da taxa inflacionária, e - isso é uma norma
nas grandes nações, exigindo que as taxas bancárias sejam inferiores
às taxas inflacionãrias, como única forma de jogar as taxas de inflação para baixo, e assim o conseguem - no Brasil este setor perpassa
todas estas calamidades econômicas, intocável, como mandarins de
uma pseudo-república. Quando no mundo civilizado ...
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Mas, o que é mais, nobre
Senador, a liberação dos juros. Jã foi dito aqui, nesta Casa, em nome
do Governo, que era uma medida para combater a inflação- aqui,
nesta Casa.
O Sr. Lázaro Barbosa (MDB - GO)- Onde estã a seriedade
do Governo?

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte'!
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- 1:: exatamente o que o
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Pois não, nobre Senanobre Senador Pedro Simon declarou.
dor.
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Permite V. Ex• um aparO Sr. José Llns (ARENA - CE) - Eu não acredito, nobre
te?
Senador, que V. Ex• esteja plenamente consciente do que diz: que
em todo o País se empresta recursos perdendo dinheiro, a taxas de
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Com prazer.
juros inferiores à inflação.
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Pedro Simon, i:
O S. Paulo Brossard (MDB- RS)- Em todos os Paises, não;
muito oportuno o discurso de V. Ex•. Quiçá este Congresso,
principalmente o Senado, tivesse todos os dias debates dessa nature- no Brasil, por exemplo, não.
za. O Governo, na realidade, não quer resolver o problema de quem
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Em todos eu estaria
produz, neste Pais. Não quer porque cismou de que ele tem direito a cometendo uma heresia. No Brasil, por exemplo, não.
tudo. Veja V. Ex• o aspecto do ICM. O tributo incide sobre o produto bruto nas mãos do homem do campo, e a taxa tributãria, que inciO Sr. José Llns (ARENA - CE) - Esta é uma declaração
de sobre este produto, é superior ao lucro do produtor. O produto i: estranhamente difícil de ser aceita. Pois é exatamenle o que V. Ex•
gravoso, depois de sobrecarregado pelo tributo, ele se torna deficitá- acaba de dizer; seria bom talvez retificar.
rio. Este i: um aspecto. O Governo não baixou o ICM, não falou em
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- No Brasil, não.
baixar o imposto, não tirou o contingenciamcnto. Enfim, nesta área,
O Sr. José Llns (ARENA -CE)- Por outro lado, o Senador
o Governo não fez nenhum sacrifício. Ora, se a inflação cm
determinados produtos i: de custo tributãrio, e o Governo não baixa Agenor Maria, apresenta como um escündalo, a declaração de que
o tributo, e o tributo é cobrado ad ~·a/orem, então o Governo não taxas de imposto, no Nordeste, são mais altas que as de lucro.
quer concorrer para facilitar, para resolver o problema. Congratulo- S. Ex• talvez saiba, mas é sempre bom lembrar que, em toda a parte,
me com V. Ex•. Acredito que os Líderes do Governo reconhecem as taxas totais de impostos silo superiores às de lucro, e em geral,
que, na realidade, o agricultor, o produtor nacional, está jogado à muito superiores. Esses fatos são importantes para que se possam
suu própria sorte. Veja V. Ex•, quando o industrial paga um tributo, julgar as coisas com critério e justiça.
goza de um crédito fiscal; quando o comerciante paga o tributo,
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Só que nos regimes
goza de um crédito fiscal; o agricultor, este não. Este paga tributo capitulisttlS, por exemplo, a taxa de imposto não acontece como no
quando vende, quando compra, 4! não goza de crtdito fiscal nunca. Br:tsil que, em determinados ramos du indústria, u participação do
Por que essuubcrraçào'! Por que esse purudoxo7 Muito obrigado a salúrio no custo da produção ó 4,4% e u purticipaçào do imposto é
V. Ex•
50%. O Governo fica com metade, todas os trabalhadores que
O SR. I'EDRO SIMON (MDB- RS)- O aparte é mais do
que oportuno. V. Ex• jú fez uma ampla unúlise, desta tribuna, dessa

produzem ficam com 4%. Não sei, nem no regime capitali!'ita, nàn
falo nos outros, se acontece isto: honestumcntc não sei.
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O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Acredito, nobre Senador.
Não disponho do dado para maior análise. De qualquer modo,
estudá-los-ei com mais vagar. Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Com o maior prazer.
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Permite um aparte,
nobre Senador?

O Sr. Paulo Brossard (M DB- RS)- Aí i: que cstl1.
O Sr. Roberto Suturnino (M DB- RJ)- E que qualidade, c que
condiçlto í: mais importante para o verdadeiro combutc ii inllaçi'10,
do que o respeito, a confiança c a credibilidade do Governo perante
a Nação, perante os nacionais, perante os concidadãos deste País'!
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem!

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Pois não, com todo o
prazer.

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Nobre Senador Roberto Saturnino, este Governo ainda não entendeu que, ainda que
O Sr. Humberto Lucena (MDB - PB) - Desejo felicitar fossem gênios, c não são, meia dúlia de tecnocratas que estão aí queV. Ex• pelo discurso que faz nesta tarde, apontando à Nação graves rendo substituir a vontade desta Nação, c jamais o conseguirão, aindistorções na política económico-social do Governo sob o ponto de da nflo entendeu - repito - que só ouvindo a Nação, só a Nação
vista do Movimento Democrático Brasileiro. E a propósito do participando é que conseguiremos obter bons resultados. Se tivesse
último "pacote" de medidas anunciados pelo Governo para havido um debate, se desse debate toda a Naçilo pudesse ter particicombate à inflação, ainda hoje, o Sr. Ministro da Fazenda, Carlos pado, isso nua aconteceria. Mas são meia dúzia de gênios, é o OlimRischbietcr admitiu que ele foi furado c já anuncia um remendo po falando. Mas como'! Com o Ministro do Planejamcnto, Dr. Henvisando atingir as financeiras que, como sabe V. Ex•, ficaram fora rique Simonsen que é um homem supcrdotado? E tendo mais agora.
das medidas antiinflacionárias adotadas pelo Governo. Então, o a sua esquerda, na missão de "Espirita Santo'', o Dr. Dcllím, c à diGoverno agora pretende, também, coibir os altos juros das financei- reita o Sr. Rischbietcr'! Como essas pessoas vão descer do seu pedesras no crédito ao consumidor. Isso caracteriza a precipitação aliciai, tal para ouvir a Naçuo'!
em assunto tão sério.
Então, vão acontecer "pacotes" iguais a esse, porque a verdade
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- O aparte de V. Ex• é é uma só. Que ouvisse pelo menos o seu Partido. E fulando no seu
da maior importância. Fazia parte do meu pronunciamento, mas Partido, ainda ontem. no meu Estado, recebemos a visitu do PresiV. Ex• o antecede.
dente da República que lá está ainda, devendo se dirigir com uma
Realmente a notícia agora é importante. Depois de dizer, como série de ministros a Santa Rosa, inaugurar a colheita da soja. Nessa
diz o Senador Paulo Brossard, que as financeiras nasceram para época de colheita Sua Excelência sempre lá está, na hora do debate
controlar a inflação, depois do "pacote" - e tenho aqui uma não aparece; isso é normal -é tradição- Sua Excelência não estll
infinidade de recortes: "Rombo no pacote"; "Pacote furado"; fazendo nada de novo.
"Lojas acham saídas para vendas a crédito"; "Inflação não é só
Sua Excelência c comitiva, ocupou andar inteiro do Plaza Suo
psicológica; é falta de dinheiro mesmo" -lá do meu Rio Grande do
Rafael - todas as suites c todo o andar. As pessoas que lá já estaSul; "Indústrias pedem também tabelamento de juros" -lá do Rio
varo, tiwram que sair. A viúva do cx-Pn:sidcntc João Goulart receGrande do Sul- depois de tudo isso, linalmcnte, os jornais de hoje
beu' a detcrminaçuo de que tinha de mudar-se c preferiu mudar de
afirmam: "Agiotas- é uma manchete meia exagerada, não sei, mas
hotel. A ARENA, a Bancada estadual que tomou atitudes, na
é do jornal A Tribuna da Imprensa:
minha opinirlo, as mnis respeitáveis c elogiáveis quanto i1 prorroAGIOTAS E VIGARISTAS NA
gação de mandatos dos membros dos dirctórios, contra u prorroMIRA DE KARLOS RISCHBIETER
gação de mandatos de vereadores c prefeitos, contra as eleições indiBrasília - O Ministro da Fazenda, Karlos Rischbic- rctas, contra os Scnudorcs indirt:tos, pela eleição dircta pura govertcr, admitiu ontem que o pacote antiinflacionário está nador, para prefeito, pediu uma audiência com o Presidente da Re"furado" e como tentativa de consertá-lo disse que está cm pública- não conseguiu. Impôs, impôs e conseguiu alguns poucos
estudos novas medidas que atingirão os juros cobrados minutos. No entanto, ontem à noite- acredito que um fato inédito
na história deste País -, o Presidente c a sua primeira equipe janta·
pelas financeiras.
E O Estado de S. Paulo: "Governo tentará limitar os juros para rum - um j'1ntar fechado - com uma empresa de publicidade do
Pais.
linanceiras'',
Vejam bem: uma empresa de publicidade num jantar a portas feReparem que o próprio "pacote" e através do próprio Governo, vem dizer o que disse o Senador Roberto Saturnino ontem, que chadas. Jú deve ser a vésperu do projeto que, provavelmente, a ARE.
V. Ex• acha que foi pessimista, que não foi realista c, no entanto, i: o NA aprove às IH horas c 30 minutos no Congresso Nacional. promovendo a imagem do Governo que o povo tem o direito de saber.
próprio Ministro que reconhece hoje o furo do "pacote".
Duvido que haja um fato precedente. O Presidente da República
Aliás, há tantos furos em tantos "pacotes", a começar pelo de
abril, que já estava na hora de começar a reconhecer que esse estú deslocar-se para um Estado, para fazer um jantar fechado - com
sua c4uipc de Governo com uma agência de publicidade, pura. na
furado.
minha opiniUo, talvez iniciar o planejamcnto do seu Governo, nr1o a
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB'- RJ)- Permite V. Ex• um nivel de resolver problemas, mas a nível de apresentar soluções na te·
aparte?
Jcvisno c no rádio; porque nisto este Governo é genial.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Com todo o prazer.
Eu percorri o mundo e vi regimes de cxceçào; c não conheço
propagunda mais bonita, mais perfeita, mais cspctacular, que a proO Sr. Roberto Saturnino (MDB- RJ)- V. Ex• hú de convir,
paganda que o Governo brasileiro sabe fazer de si, do que faz e do
como todos os que ti:m assento nesta Casa c todos aqueles que, com
que
imagina fazer. Pois se clu jú era boa, imugine quando nós passar·
um mínimo de bom senso, acompanham u evolução desses
mos
a assisti-la cm nossas casas agoru que o próprio Presidente da
problemas, que o Governo, depois de deixar a Nação cm suspense
República,
com a sua e4uipe, está a planejú-la a nível de publicidade.
durante quinze ou vinte dias, prometendo algo de terrível, que viria
arrasar com a innaçào, sai com um conjunto de medidas cognominado "pacote" ou "caixa de charuto", como parece que foi a expressão
usuda pelo Presidente, e que uma semana depois reconhece que hú
"furos" no "pacote", e que é preciso remendú-lo. Como este Governo pode pretender ter a confiança da Nuçào'?

O Sr. Puulo Drossnrd (MDB- RS)- Mas, nobre Senador, a
verdade é que se o pacote, na desigmu;ào do Chefe do Governo, ~l·ria
uma caix<l de charutos, Sua Excc!Cncia fez, entretanto, uma pequena
rcvclaçflo: é que pode cair sobre a Naçi\o algo maior, cm dose~ l:il·
valares. Repilo o Chefe do Governo.
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O SR.I'EDRO SI~IO;o.; (M DB- RS)- É um assunto que ni1o
O Sr. José Uns (ARENA- CEJ- Se V, Ex• me permite, ...
c no qual Su;.t Exct.:lênr.:i<t é um dos maiores cspt.:cialista~
O SR.I'EDRO SIMON (MDB- RS)- Com todo o prazer.
m:stc.: Pais.
Quando no mundo civilizado se aceita como normal que o
O Sr. José Líns (ARENA- CE)- O fato é que esse pessimis·
sistema linanceiro, depois de ter auferido c acumulado incalculáveis mo não representa nenhuma ujuda ao País. V. Ex• se refere:, no
resultados do desencadeamento inflacionário, arque durante um momento, ao problema de importação de géneros, V. Ex• sabe o
certo período com prejuízos, como forma de baixar as taxas de quanto temos que progredir ainda nesse campo, devido à falha no
preços, ou, pelo menos, não com lucro tão excessivo, no Brasil, processo de formação de estoques no País. Mas V. Ex• sabe que
consídera·se inaceitável tal hipótese, pelo menos até hoje.
passamos de uma produção da ordem de IO mjlhões de toneladas
Estes exemplos, e outros tantos que os primeiros meses de para 24 milhões de toneladas de produção de grãos, aumentando
governo foram abundantes em nos trazer, já começam a apresentar mais de duas vezes, quando a população cresceu, apenas, 56% ou
os seus resultados. Em março, atingimos o maior índice innacioná- 60%. A importação significa portanto, que ainda estamos sujdtos,
rio mensal dos últimos 15 anos; repito, dos últimos 15 anos: 6% ao aos efeitos das secas, das dificuldades momentâneas, mas significa.
mês, chegando-se no primeiro trimestre, a 14%, o que determinará também, que o País consome cada vez mais grãos e alimentos. Volto
para 79, se o ritmo for mantido, inflação anual superior a 50%. a repetir, nobre Senador, que esses dados não podem, absoluta·
Concomitantemente, aumentam as falências, e o Brasil, como mente, ser analisados de modo parcial, se quisermos fazer um j•Jlga·
resultado de especialização exportadora, inicia importações de menta justo dos fatos. V. Ex• teria que fazer referénci• ao grande
produtos primários que superarão as 700 mil toneladas de arroz, 100 aumento de produção de alimentos no Brasil, comparar esse aumen·mil de feijão, 1,5 milhão de milho, 4,5 milhões de toneladas de trigo, to com o crescimento da população e mostrar ao povo brasileiro que
c mais de 130 mil toneladas de carne! Vale dizer, teremos em 79 o progresso que fizemos foi enorme, durante os anos da Revoluçã?.
gastos estimados cm importação de alimentos superiores a 2 bilhões
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Tive que alterar meu
de dólares, ou seja, metade do que gastamos com a importação de
discurso de ontem para boje, para não repetir, aqui, algumas consi. petróleo! · ·
derações que, com muito mais brilho, muito mais capacidade do que
Como declarou o Ministro Rischbicter, cm fins de março,
cu, fez ontem o Senador Roberto Saturnino.
"prefiro controlar as causas - mas não afastou a possibilidade de
No seu pronunciamento, S. Ex• dizia que a produção per capita,
realizar expurgas para o cálculo da corrcção monetária". Voltare·
cxatamcntc
dos produtos a que V, Ex• se referiu, tem diminuído
mos, sem dúvida, à época da inflação do chuchu, dos hortigranjei·
anos,
nobre
Senador. Tem diminuído.
tos, para o que, por sinal, parecem não faltar exímios práticos na
equipe ministerial; certamente serão os bons tempos em que a
O Sr. José Llns (ARENA - CE) - Produção per capita?
Fundação Getúlio Vargas calculava, judiciosamente, inflações de
O SR. I'EDRO SIMON (MDB- RS)- Exatamente, nobre
15%.
Aliás, a par dessa importação que está aí, de produtos que só o Senador; do milho, do feijão. A produção per capitados produtos a
meu Estado do Rio Grande do Sul tradicionalmente produzia, para que V, Ex• tem-se referido tem diminuído neste Pais.
o Brasil inteiro, na época em que o Rio Grande era considerado o
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Eu estou me referindo- e
celeito do Brasil- arroz, milho, feijão, carne, produtos tradicionais
V, Ex• não poderá contestar- ao aumento total da produção de ali·
.• do meu Rio Grande - ele exporta gente, hoje. De exportador de
mentos, ao aumento global.
carne, de arroz, de feijão, o Rio Grande estâ exportando gaúchos;
não apenas para Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso, que
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS) -I: porque o aumento
tudo é Brasil, mas para o Paraguai e a Argentina. Estamos aí gastan·
total da produção brasileira não interessa a V. Ex•; e tanto não inte·
do dois bilhões de dólares cm produtos que o Brasil poderia não só
ressa que está aí o controle da natalidade.
produzit, para terminar com a fome dos brasileiros, mas produzir
para exportar. lõ o fruto de uma política de produzir para exportar.
O Sr. josé Uns (ARENA- CE)- Interessa, sim. Não interes·
Produzir soja. Soja é o que importa,
sa a V. Ex•, que é da Oposição, e quer apresentar um quadro pcssi·
mista. Mas interessa ao povo brasileiro conhecer a realidade de seu
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS) -lõ verdade,
Pais, para poder realmente julgar o que está acontecendo.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Para exportar soja, o
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Nobre Senador, qual
Governo dava todas as vantagens. Para produzir soja, o Governo
é o dado mais importante? V, Ex• fazer uma afirmativa de que a pro·
dava todas as vantagens. Desapareceu a produção de feijão.
duçf1o do milho aumentou ou a informação do Senador Roberto Sa·
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- E verdade,
turnino de que a produçào per capita do milho diminuiu?
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Desapareceu a produ·
O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Isto nào é mais importante.
ção de milho; desapareceu a suinocultura. E ar está uma safra que O mais importante não é milho, isoladamente, e sim a produção de
sofreu o problema da seca. Lá estã o Rio Grande do Sul reduzido a alimentos como um todo. E essa com absoluta segurança, cresceu.
uma realidade: este uno, disse o próprio Governador, está o Rio
Grande do Sul numa situação de um déficit orçamentário de 6,4
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Porque V, Ex• tem
bilhões, num orçamento de 19 bilhões.
condições de comprar; mas o po\<0 brasileiro não é assim, Ex•
O Sr. José Lln~ (ARENA - CE) - V, Ex• me permite um
O Sr. José Lln~ (A RENA - CE)- Não, não é isso. !: o lado
aparte?
real, vordadciro da questào que tem que ser trazido ubaila, para que
O SR. I'EDRO SIMON (M DB- RS)- Com muito pram.
o povo brasileiro nUo julgue mal por desconhecimento de causa.
O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Nobre Senador, creio que
O Sr. l'uulo Brossurd (M DB- RS)- Eu estou realmente con·
quando 0 Senador Murilo Badaró se refere ao pessimismo do MDB,
fuso, porque assevera o emim:ntt.: Senador pelo Cearú, cujo nome dc.:rc.:almcntc n1io cstú dizt.:ndo nada dt.: novo, porque ...
dinu com a simpatia de sempre, o Sr. José Lins, que a produç~o tem
O Sll. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Assim como, quando aumt.:nt;.u.lo, t.: :~umcntado mais do que a população, Agora veja só:
cu mt.: rr.:fcrir ao otimismo de V. E:'<' também nào estou referindo anunda ~l Governo qut.: havt.:rú importaç1io c grundc importuç~o de
produtns alimentícios.
nada dt.: novo.
~nmpn:t.:ndo,
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O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Não hil contradição nisto.
V. Ex• sabe - c nt1o pode muscurar o fato. Se produzimos quase
tudo em quantidade superabundante, mas, se em dado momento,
nos falta um produto, a manteiga ou o feijão, convém que o povo
•não doixe de comer feijão e que se faça troca de soja por feijão ou
por manteiga. Isso V. Ex• sabe.

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - V. Ex• me permite'!
(Assentimento do orador.) Mas é exutamente neste momento que
insisto: o Governo, ouvindo os empresários, tenta ajustar suas medidas. Mas V. Ex• alega ao mesmo tempo que o Governo não ouve o
povo e reclama porque se modifica o pacote. Aí está mais uma vez, a
contradiçilo de V, Ex•

O Sr. Puulo Brossard (M DB- RS)- Não somente o feijt1o e a
soja. são todos os outros produtos que o Governo anuncia agora. a
carne! O arroz!

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Não. Eles estão falando em cima do pacote, Senador. Essa mesa-redonda foi para discutir
o pacote.

O Sr. Lázaro Barbozu (MDB- GO)- E o milho, tumbém, im·
portado!

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- E se o Governo reforma o
pacote, atendendo-os, o MDB reclama. Aí é que está a contradição
de V, Ex•
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho. Fazendo soar a
campainha.) - Nobre Senador, lamento informar que o tempo de
V. Ex• já está esgotado, c que prossegue com a alta benevolência da
Mesa. Não permita mais apartes.

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Só falta S. Ex• dim,
como a rainha: .. Não tem pão? Coma bolo!"
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- A situação é maravilho·
sa, mas diz o Governo que vai fazer imporwções maciças de produtos alimentícios.
O SR. PEDRO SIMON (M DB - RS) - Ê, mas o resto vai
bem, obrigado ...
No pessimismo, não estou só nobre Senador. Estou aqui com o
Zero /fora, de Porto Alegre, um jornal insuspeito, pelo menos a nível
de MDB. Uma mesa-redonda só de empresários ...
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- V. Ex• faz bem em fazer a
distinção, a nível do MDB ...
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Não, quero dizer a
V. Ex• que é um jornal imparcial, absolutamente imparcial, mas que

se tiver posições favorávois não serão ao MDB, não tem por que se·
rem ao MDB.
"EMPRESÁRIOS CRITICAM O PACOTE:
NÃO ATINGE AS CAUSAS DA INFLAÇÃO
"0 Brasil concentrou todo o mundo na produção de
soja, Um país não pode viver exclusivamente disso. Nós
dependemos do pequeno produtor que planta feijão, arroz,
milho e cria 3 ou 4 cabeças de gado. ~ esse pessoal que
sustenta o B1·asil."
O Governo está pagando pelos erros cometidos cm sua
política económica c, de modo especial, ao adotar o modelo
exportador, segundo adverte nesta mesa-redonda um grupo
de empresários gaúchos."
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- E somos nós os pessimistas.

)'.

I'

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- t
"Há 15 anos nós deveríamos ter percebido que a
essência das necessidades do povo brasileiro continua
sendo a alimentação - c nilo a política nuclear; isso cu
estou dizendo, não são eles - o vestuário, a habitação e a
educação. Para implementar esses 4 pontos nós não precisa·
mos de tecnologia ou capital externo."
São os empresários do Rio Grande do Sul! Não me parecem
pessimistas, mas realistas. (Muito bem! Muito bem!)
"Nós nos comportamos como se vivêssemos num mun·
do de fantasias, gastamos aquilo que nilo podemos, mas,
exteriormente, apresentamos uma ótima imagem, 1':. o
mesmo caso da pessoa que freqUenta a alta sociedade
assinando papagaio cm bancos.
No sistema capitalista nilo faz sentido falar cm lucros
abusivas. Mas se existe um setor que tenha lucros que, em
qualquer parte do mundo, sejam considerados exagerados,
cube ao Governo mudar as posições estruturais que pcrmi·
tum que isso ocorra."
São os empresários do Rio Grande do Sul, nobre Senador, que
reúnr:m e fulnm numa só voz.

O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - Correto. Já que
V. Ex• determina eu concluirei, apenas dizendo um aspecto: que, no
meio do meu pessimismo, tenho um otimismo muito grande, um
otimismo extraordinário.
Está aqui o Dr. Delfim, com a respeitabilidade que a Nação lhe
acredita, porque quando ele diz, ê, a nos afirmar que no ano que
vem não vamos ter problema de abastecimento. Digo-lhe, nobre
Senador, da minha alegria, da minha satisfação e do meu otimismo.
Está aqui o Ministro da Agricultura a nos tranqUilizar, - com a
respeitabilidade que as suas afirmativas anteriores, "sempre
confirmadas", demonstraram - a nos garantir: "o problema de
abastecimento é este ano. Vamos importar, é verdade: arroz, feijão,
carne c tudo o mais. Mas, no ano que vem, esta rã tudo resolvido".
Então, esse debate é um debate temporário. Será um debate que fare·
mos até o fim do ano. Mas, no ano que vem, teremos a obrigação de
retornar a esta tribuna para dizer: O homem disse e fez. E, se fez,
terá o nosso apreço c a nossa mais profunda admiração.
E agora, o que esperar das novas promessas?
Depois de IS anos cm que a oposição acusa e levanta as injusti·
ças do aluai sistema tributário para com os Estados, municípios,
pequenos contribuintes, empresas que utilizam maior quantidade de
mão-de-obra; depois de uma década que nos levantamos contra a
falácia de mecanismos tipos PIS c PASEP, muito mais instrumentos
da grande empresa do que dos trabalhadores; depois de uma longa
luta pela criação de justos tributos sobre as remessas de lucros para
o exterior; o que esperar quando o Governo diz incorporar tais
propósitos? Seguramente o desvirtuamento, o benefício escuso de
grupos ardilosos, o prejuízo ao País c ao seu povo.
E, ainda, sucedem-se os pacotes, mas sempre com o cuidado de
manter intacto os interesses dos grupos financeiros; os interesses das
multinacionais. Os salários dos 700.000 metalúrgicos podem "tccni·
comente" ser controlados, c seus sindicatos fechados, mas, os lucros
dos intermcdiãrios c as taxas de juros silo "tecnicamente" incongclâ·
veis c as associações (comerciais c) de banqueiros intocáveis, só
passíveis de "acordo de cavalheiros". 1':. uma nação, um povo a que
só é dado o direito de assistir estarrecido o teatro, a comédia, ou me·
lhor, a tragédia nacional, cm apenas 60 dias escrita pura os próximos
6 unos.
E agora, o que esperar para os próximos meses e próximo
semestre?
Para tanto podemos dispensar a bola de cristal.
Em um País onde os últimos anos evidenciaram uma correlação
inversa entre crescimento c inOaçilo, conforme já acentuamos,
optou-se pelo caminho errado c trágico pura us populações de baixa
renda que é a recessão. Hoje u indústria brasileira, conforme
estimativa do ex-Ministro Reis Vclloso, esse é um dado importante,
porque é um dado do próprio Ministro do Governo il revista V<ya de
Jins de mnrço, afirmava que u indústria brnsih.:iru estnva opcrundo a
82% de sua cupucid4tdc. Restn dizer: ociosidade de IH%, segundo
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palavras do ex-Ministro do Plnnejamento - enquanto os in·
vestimentos caem rapidamente. Trata-se de um País com um buixo
nível remuneratório de sua miio-de-obra, taxas elevadas de
desemprego, inexistência de amJrtecedores sociais como seguro
desemprego, os resultados aqui não serão de naturoza daqueles que
ocorrem na recessão de países desenvolvidos, ou seja, a redução do
supérnuo e não o essencial, mas o aumento direto da miséria, da incidência de doenças e a clevaçiio direta das taxas de mortalidade.
Recessão no Brasil é sinónimo de genocídio, de injustiça para a es·
magadora maioria do povo brasileiro e mas que evidentemente não
atinge os mandarins! Recessão no Brasil ganha o hipócrita nome de
"dcsaquecimento".
Os resultados no campo social já começam a aparecer. Como
uma alta fonte militar garantiu- à revista Veja- há poucas sema·
nas "até o final do ano estas greves diminuirão ou mesmo deixarão
de existir. A economia brasileira sofrerá um forte desaquecimento e
a perspectiva de desemprego diminuirá o ânimo dos sindicatos".(")
Ou, como ainda foi sentenciado "O pessoal de São Paulo precisa descobrir como conviver com um desemprego de 6%, 7%." (') Tanta
indiferença diante da situação de vida do operário brasileiro choca
aos mais elementares p•incípios de justiça social.
A escolha destes caminhos levará a uma estagnação da economia brasileira, paralelamente a elevadas taxas de desemprego e
também de inflação, enquanto a centralização económica, como conseqUência, se reforçará. Quando os investimentos chegarem a zero, e
as taxas de crescimento tornarem-se insignificantes, aí então, a inflação começará a cair. Terá se eliminado a doença matando o pacien·
te, no mais absurdo c macabro exercício económico. Mas o patrimó·
nio do sistema financeiro, das grandes empresas, especialmente multinacionais terá sido preservado. As ainda hoje existentes pequenas e
médias empresas nacionais terão sido diminuídas em seu número; a
agricultura terá sido em boa parte ocupada por capitais externos, o
que hoje acontece na área do comércio, que a cada dia cai mais na
mão do eapital estrangeiro; a classe média terá reduzido o seu já
escasso poder contingente, e as classes trabalhadoras estarão extenuadas e sob a ameaça do desemprego.
Assim se estará encerrando mais um capitulo de enriquecimen·.
to ilícito de elites nacionais, de ampliação de predomínio externo so·
bre a economia brasileira, de empobrecimento ainda maior das cJusses trabalhadoras.
Nesta seqUência, o último "pacote" do dia 18 de abril não fugiu
à regra. Quando toda expectativa se centrava nas medidas, cspe·
cificamente relacionadas ao tabelamento dos juros, que viriam a ser
tomadas em direção à área financeira (a tal ponto que todo o sistema
bancário privado sustava qualquer operação durante aquele dia), a
decepção não se fez tardar. Não foram somente medidas "tímidas e
periféricas" como acentuaria Ermírio de Morais, no Jornal do Brasil
do dia seguinte, mas medidas que evitaram tocar no âmago do pro·
blema, sem contudo deixar de criar uma falsa e premeditada idéia de
que Ó setor financeiro estaria saotlo atingido. A demagógica,
ineficaz, c recessiva iniciativa de limitar os juros a 30% nas opcracões
ao consumidor, por exemplo, não só pode produzir resultados in·
versos aos apregoados, pois 30% de acréscimo em um crediário a 6
meses constitui-se em uma exorbitância, como atinge somente o
pequeno consumidor, uma vez que os cartões de crédito continuam
a vigir, com acréscimo superiores a 30% sobre operações parcela·
das. Tornou-se, além disso, um elemento adicional u forçar a baixa
da procura, como se: a inflação fosse da demanda! Dir-se-ia que as
nüssas autoridades monetárias de há muito nilo transitam pelos
passeios públicos do País, e imaginam as lojas e magazines repletos
de clientes disputando escassas mercadorias! Em resumo, mais uma
vez escupou ileso o setor linancciro, apenas tungcnciado por medi~
das secundúrií.ls, enquanto se agn1V11 u rccessUo no Pnis.
Paralelamente, reforçou-se a polfticu de proteger ns grandes re~
des atacadistus, que daqui a menos de 60 dius- repito- poderf10
reajustar seus preços ao consumidor, c que agoru conturihl com a im·
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portação aberta e subsidiada de géneros alimentícios do exterior, o
que mais uma vez coloca o produtor brasileiro no banco dos réus.
Aberrações, só possíveis de serem defendidas e impostas por um
governo que não vem do voto popular, quando são atingidos os
produtores e consumidores, e poupados os especuladores e mandarins financeiros.
E mais, resultado de um governo tecnicàmente incapuz, que ao
forçar o País, a entrar ern reces~ão, declara-se incompetente pura
combater a inflação mantendo a economia em crescimento! E por
quê'? Por negar-se a tocar no ponto crucial na inflação cJe custos gerada pelos injustificáveis ónus financeiros de intermediação.
Neste particular, caberia, ainda, fazer referência à argumentação oficial de que o tabelamento dos juros seria impraticável,
porque imediatamente seria a medida compensada' por exigências
adicionais, como saldos médios, seguros, etc.
Primeiro nos sobressalta a timidez, a delicadeza que as autoridades tem para com o setor financeiro (que não é: a mesma derruJnstra·
da quando da intervenção nos sindicatos do ABC), e, em segundo lu·
gar, a falácia económica criada para justificar a intocabilidade de privilégios:
Sendo hoje a rede financeira e bancária estatal responsável por
mais de 70% das operações rurais, e por mais de 30% das operações
urbanas, bastaria reforçar a atuação desta rede para levar o setor
financeiro privado a acompanhar as novas taxas estabelecidas, sob
pena de manter liquidez cm caixa sem remuneração alguma, o que
não ocorreria, evidentemente. Isto se quisermos ficar dentro das re·
gras do livre jogo do mercado, sem necessitarmos de intervenções
diretas como aquelas realizadas hipocritamente nos sindicatos
metalúr~icos ...
Ma~, a prepotência anticonsumidor, antipovo, antiassalaria·
dos não cessa aí. Quando pretendia-se iniciar uma nova sistemática
de reajustes periódicos e a curto prazo dos salários, como medida
paliativa mas que sem dúvida diminuiria a defasagem entre reajustes
e custo de vida, medida esta defendida até pelo atual Ministro do
Trabalho, define-se com o novo "pacote" que o Conselho de Desen·
volvimento Econômico só realizará alteração na atual política
salarial se houver sucesso nas medidas adotadas. Realmente, custa
acreditar ser tão ínfimo o lugar concedido ao povo neste País!
Agora, só restará aguardar o previsível e inevitável resultado
desta política de combate à inflação: mais recessão e desemprego. E
então, preparemos-nos: ao povo e aos assalariados estará reservado
já não mais um novo "pacote'\ mas um ··container, de dose: cavalar"; como disse o Presidente da República.
Era o que tínhamos a dizer com relação a este "pacote". que
nasceu sem a vontade popular, e sobre o qual nós aguardávamos um
mínimo de espectativa que resultasse cm medidas de vantagem ao
povo brasileiro, sobre o qual temos que falar assim, infelizmente.
Engana-se o nobre Senador Arenista. Nós niio somos daqueles
que defendem o "quanto pior, melhor". A nós interessa que o Brasil
vá cada vez melhor. Mas estamos aqui cumprindo a nossa parte de
mostrar e debater com o povo aquilo que se está seguindo, acusa-se
a CNBB. Ontem, daquela tribuna o Líder do Governo acusava os
Bispos da CNBB por estarem falando que desejam reforma agrária,
que desejam a defesa do índio e do trabalhador. Acusa-se e poderlt
se acusar os industriais deste Puis por defenderem uma política eco·
nômicn c social favorável aos interesses do Puis. Intervêm-se nos sin·
dicatos, porque estiio a defender uma política salarial mais justa.
Poder-se·ú dizer que a OAB é uma entidade sob suspeiçiio, porque
quer um regime de liberdade. Reparo V. Ex• e haverá de ver que a
Nação fala, grita, palpita de um lado e a minoria, encastelada no
poder, quer substituir a vontade, o desejo da Naçuo, sem ouvi-la. O
resultado nua poderia ser outro.
Só h(J uma fórmula de sairmos do impasse que nos encon·
tramos, é resolvermos o impasse politico c econômico. Porque pes·
sous que niio têm compromisso popular, técnicos que sainm1 dos
sc:us gabinete~ ou de cmpresus multinucionuis, pura ocupar os' · 1.~
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que ocupam hoje, que não passaram pela voz da urna, pela vontade
do povo brasileiro, que nada fizeram para o povo anteriormente,
não têm realmente maiores preocupações com o povo. O problema i:
politico c económico. Para resolvermos o problema económico,
temos que resolver o problema politico para que quem ocupe o Palúcio do Governo realmente sinta a vontade do povo, interprete a vontade do povo. Aí, talvez, possamos ter realmente Ministros da
ARENA ou do MDB, de qual Partido não importa, mas Ministros
compromissados com o povo c não compromissado com mais ninguém, muito menos com Minoria de dentro ou de fora do País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Concedo a palavra ao
nobre Senador Leite Chaves.

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Concedo a palavra ao
nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Correio Bra:iliense, do dia 22 do corrente, publicou reportagem sobre ação do Chefe do Posto Policial da Estação Rodoviária,
visando impor obediência à lei do silêncio. A atuação do Delegado
Jorge Paula de Santana, conforme registrado na reportagem, só merece aplausos, pois fez cumprir a lei, sem recorrer a gestos de impaciência ou violência, a despeito do comportamento errado dos infratores, que se julgam acima da lei, pondo seus interesses comerciais
em plano superior aos da coletividade.
Sempre fomos adeptos da lei do silêncio, que objetiva a defesa
da tranqUilidade pública e é medida de higiene que a civilização moderna impõe como indispensável.
A lei do silêncio torna-se, no mundo de hoje, de importância
muito maior. Não se trata somente da preservação do direito que todos têm ao sossego, à tranqUilidade. Não se trata apenas de impedir
que o direito de um fira o direito de outrem. Hoje, o problema i: extremamente grave, pois diz respeito à poluição ambiental que tanto
mal faz à humanidade e tanto degrada a qualidade de vida nascidades. Mais do que nunca é necessário, com rigor, impor a lei do silêncio. E isso não pode ser feito com real eficácia, sem o esforço comum
de todos. Não se pode permitir a instalação de casas que produzam
ruído em locais de absoluta impropriedade, nem se pode concordar
com o funcionamento indiscriminado de autofalantes e vitrolas automáticas cm sctorcs eminentemente residenciais, como é o caso das
entrequadras do Plano Piloto.
Não pode cada setor agir isoladamente, sem coordenação, num
comportamento inaccitâvel, cada qual deixando que os prejudicados
se defendam por si ou recorram à Policia, sobre esta recaindo toda a
responsabilidade. Esta pode interferir, como o fez, reprimindo o abuso por um ou alguns dias. Mas a ação se torna ineficaz se os diversos setores da administração não agirem de maneira harmónica, sob
a comum inspiração do interesse da coletividade.
Fazemos estas considerações na esperança que o Governador
Aimi: Lamaison, com a vivência que tem do problema, tome as providências que devolvam à população de Brasília a tranqUilidade a
que tem direito.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em conformidade com a prioridade adotadu relo eminente Presidente João Baptista Figu~ircdo para o selar ugricolu, o Presidente
do Banco do Brasil, Dr. Oswaldo Colin, estú empenhado na simplifi·
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cação c melhoria da assistóncia dada pelo Banco do Brasil aos pequenos agricultorcs.,

A iniciativa é de suma importância c podcrú redundar cm grandes benefícios para os a~ricultores, quer pela eliminaçilo de entraves
burocrúticos, que dificultam os empréstimos, como pela agilização
que dai decorreria.
No último dia 29, a imprensa noticiou ter o Presidente Oswaldo
Calin apresentado, ao Ministro Delfin Netto, tri:s sugestões: intensificar a abertura de postos avançados dç crédito rural; substituir a
nota promissória rural por outro tipo de contrato, mais benéfico ao
produtor, e, finalmente, criar o "crédito rotativo".
São três medidas de indiscutível significado, cujos efeitos seriam
os mais saudáveis. Daí a repercussão dessa notícia, alcançada em
todo o Pais.
A criação dos postos avançados de crédito rural foi uma idi:ia
das mais felizes, a experiência colhida aconselhando a intensificaçuo
de sua criação, de forma a que venham a abranger todas as regiões
ora desassistidas. Evidente, as vantagens que decorreriam da substituição da nota promissória rural por outro tipo de contrato, mais
sim pie~ c bcni:Jico ao pequeno produtor, para o qual a medida cons·
tituiria. ainda, incentivo il produção.
Finalmente, o cri:dito rotativo, que o Presidente Oswaldo Colin
compara uo .. chequc~ouro", seria da maior utilidade, inclusive por~
que daria ao agricultor a certeza do crédito, conforme é emrenho
quer do Presidente do Banco do Brasil, como do Ministro da Agricultura. Seria evitado o desdobramento do número de contratos e
simplificados seriam os entraves burocráticos. Conforme notou o
próprio Presidente do Banco do Brasil, o crédito rotativo propiciaria
ao produtor ampla liberdade de movimentar seus recursos, de acordo com suas necessidades, desde que se desvinculasse a concessão do
empréstimo de sua finalidade.
Ê de se desejar que essas medidas se concretizem o mais rápido
possível, a fim de que logo produzam seus benéficos efeitos.
Sr. Presidente,
O noticiário a que me refiro exibe a harmonia existente entre o
Banco do Brasil e o Ministério da Agricultura, na colaboração mútua para solução de problemas que afetam a agricultura e, dessa rorma, seguindo-se a orientação traçada relo Presidente da República.
As mudanças que começam a ocorrer no setor são visíveis, dandonos a certeza de que as grandes transformações no setor agrícola previstas pelo governo, hão de se concretizar a curto prazo. lo de selouvar, ainda, a disposição manifestada pelo Dr. Oswaldo Colin de levar
o Banco do Brasil a participar de projetas agrícolas e, inclusive, financiar a comrra de terras por parte de pequenos agricultores. Serú
esse um excelente instrumento de fixação do homem no campo,
reduzindo-se o êxodo rural e, em conseqUência, aliviando os grandes
centros das sucessivas correntes de migração interna.
Congratulo-me, neste momento, com o Presidente Oswaldo Colin e com o Ministro Dcllin Netto por essas noticias, formulando votos de que, da ação harmónica e conjugada de ambos, surjam vastos
benefícios para os agricultores, o mais rapidamente possível, a fim de
que as ambici'osas metas ugrico\as logo se realizem, pura melhoria do
bcm-estar do povo, fortalecimento da economia c redução nos
preços do.~ gêneros alimentícios.
Não temos dúvida de que a prioridade dada à agricultura pelo
eminente Presidente João Baptista Figueiredo produzirá os resultados almejados, mantendo-se a unidade de propósitos c dc.uçl\o dos
diversos setores governamentais, tal como o magnifico ex.emplo dado
relo Presidente do Banco do Brasil e o Ministro da Agricultura.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncul o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os índices inflacionários em nos.~o Puis vêm tornando insurpor~
távcl a situaçilo dos nssaluri:1dos, que reclumnm a percepção de
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remuneração mais justa e humana, compatível com as constantes
devaçõcs do custo de vida.
O salário mínimo, estabelecido para as várias regiões em que se
subdivide o Território Nacional longe está de permitir a sobrevivência do trabalhador e sua família, gerando um quadro de pauperismo gritante, ao qual não podem deixar de ser sensíveis as
autoridades responsáveis pela política do govi:rno nos campos
social. econõmico e financeiro.
Âs vésperas do I' de maio, quando se processam os reajustes
dos níveis salariais, não se conhecem, ainda, as novas diretrizc:s da
administração Figueiredo, apesar de o Ministro do Trabalho, através dos veículos de comunicação de massa, haver anunciado a
disposição de adotar padrões mais flexíveis, inclusive as revisões
quadrimestrais do salário mínimo.
O Congresso, por sinal, tem oferecido, por intermédio de Senadores e Deputados, sugestões várias ao Poder Executivo Federal
para a fixação de critérios diversos dos atualmente em vigor, objetivando, com isso, minorar as dificuldades vividas por milhões de
brasileiros.
No ano passado, por exemplo, submeti à consideração do Senado Projeto de Lei determinando a alteração semestral do salário
mínimo, tendo a iniciativa repercutido favoravelmente junto ao
operariado do País.
Se é de justificada insatisfação o quadro que se delineia entre
nós, com a eclosão de movimentos reivindicatórios entre os que auferem salários bem acima do mínimo decretado pelo Governo, o que
não dizer dos pensionistas da Previdência Social brasileira, que ainda
percebem pensão abaixo daquele quantitativo, reputado como
insuficiente para assegurar a sobrevivência do trabalhador!
Recentemente, quando de minha ultima estada no Ceará, recebi
solicitação veemente de um grupo de pensionistas do antigo lN PS;
para que intc,ccdessc junto ao Ministro Jair Soares, no sentido de
obter um reexamc das bases de tais pensões, a fim de que as mesmas
não pudessem situar-se aquém do salário nuízimo vigorante em cada
região.
· Por reconhecer a justeza da postulação foi que deliberei submetê-la à consideração do titular daquela Pasta Ministerial, na expectativa de que possa ser acolhida, propiciando melhores condições de
vida a milhares de pensionistas espalhados pelas nossas Unidades Federativas.
Os beneficiários aguardam, pois, a manifestação do Ministro
Jaior Soares, a quem transmitem, confiantes, o presente apelo.
apelo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Lomanto Júnior. (Pausa.)
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- §lo: Presidente, desisto da palavra.
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Na presente sessão terminou o prazo para apresentação de Emendas ao Projeto de Resolução n' 17, de 1979, do Senador Itamar Franco, que altera o Regimento Interno do Senado Federal.
Ao projeto não foram oferecidas emend~s.
De acordo com o disposto no Regimento Interno, a matéria se·
ril despachada às Comissões de Constituição e Justiça e Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Nada mais havendo que
tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ex·

truordinária das 18 horas e 30 minutos, neste plenário, a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n' 14, de
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 65, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Camaçari (BA) a elevar em Cr.S 63.800.000,00 (sessenta e três mi·
lhõ.s e oitocentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolida·
da. tendo
PARECER, sob n• 66, de 1979, da Comissão:
-de Consrituíçiio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-2Discussão. em turno único, do Projeto de Resolução n' 15, de
1979 (apresentado pela Comissão de Constituiçào c Justiça como
conclusão de seu Parecer n• 68, de 1979), que suspende a execução
do art. 166 da Lei n• 1.066/75, de 30 de dezembro de 1975, do Município paulista de Chavantes.

-3Discussão, em turno único, do Parecer n' 60, de 1979, da Comissão de Economia, que conclui pelo arquil·amento do Ofício
no Sj3. de 1978, do Governador do Estado de Pernambuco, solicitando a retificação da Resolução n• 109, de 1977, do Senado Federal
que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a realizar operação de cri:dito no valor de CrS 375.550.216,57 (trezentos e setenta e
cinco milhões, quinhentos e cinqUenta mil, duzentos e dezesseis cruzeiros e cinqUenta e sete centavos).
(Tendo, ainda, Parecer, sob n• 61, de 1979, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e j uridicidadc da decisão da Comissão de Economia).
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está encerrada a sessão.
(Le>•anra-se à sessão às 18 horas e !O minutos.)

ATA DA 50• SESSÃO, EM 26 DE ABRIL DE 1979
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRESIDENCIA DO SR. LUIZ VIANA
ÃS /8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SI:: NA DORES:
Adulberto Sena - Jorge Kalume - José Guiomurd Evandro Carreira - João Basco - Raimundo Parente - Gubricl
Hermes - Jarbus Passarinho -Alexandre Costa - Henrique de
La Rocque- José Surney- Alberto Silva- Bernardino Viu naHelvídio Nunes - Almir Pinto -José Lins- Muuro BenevidesAgcnor Marin- Dinartc Mariz- Jcssé Freire- Cunhu Lima -

Humberto Lucena- Milton Cabral - Adcrbal Jurema- Marcos
Freire - Nilo Coelho - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante Teotónio Vilela - Gilvan Rocha - Lourivul Baptista - Passos
Porto - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana Dirceu Cardoso- Joilo Culmon- Moucyr Dallu- Amurai Peixoto - Nelson Carneiro - Roberto Saturnino - ltumur Franco Murilo Buduró- Tuncredo Neves - Amurai Furlan ,- Franco
Montoro- Orestes Quérciu- Benedito Ferrdru - Henrique Santil lo· ,~
•
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Vicente Vuolo- Mendes Canale- Pedro Pedrossian - Saldanha
Derzi - Affonso Camargo - Leite Chaves - Evelásio Vieira Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Paulo Brossard - Pedro Simon
-Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A lista de presença acusa
o comparecimento de 64 Srs. Senadores. Havendo número regimen·
tal, declaro aberta a sessão.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. I•·Secretário.

Elido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 87, DE 1979
D' nova redaçio ao art. 15 da Lei n• 6.367, de 19 de
outubro de 1976.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O art. 15 da Lei n• 6.367, de outubro de 1976, passa a vi·
gorar com a seguinte rcdação:

No sistema da Lei n• 5.316/67, as empresas tinham tarifações
individuais de custeio do seguro de acidentes do trabalho, us quaiS
eram fixadas cm funções das respectivas experiências c condições de
risco, premiando com tarifas mais baixas. as empresas que envidassem maiores esforços na prevenção de acidentes.
Portanto, a tarifação individual configurava um auténtico
incentivo financeiro para que as empresas passassem a dotar suas
instalações de adequadas medidas de prevenção de acidentes.
No entanto, na sistemática atual, com a uniformização de ta·
rifas foram niveladas as empresas que se preocupam de dotar o
amblentc de tra15alho de melhores c mais seguras condições laborati·
vas, prevenindo os acidentes, com outras q~e jamai.s tiveram essa
preocupação, tornando-se autênticas campeas cm acidentes do tra·
balho.
Em assim sendo, o sistema determinado pela legislação cm vi·
gor, ao contrário do anterior, vem premiando as empresas que nada
fazem cm matéria de prevenção de acidentes, castigando, com ma·
joraçõcs tarifárias,. cxatamcntc ·aquelas que se preocupam cm
preservar a saúde c a vida de seus empregados.
.
.
Por essa razão, impõe-se a restauração da Sistemática prece·
nizada na Lei n• 5.316/67, medida alvitrada nesta proposição, que
se inspirou cm sugestão oferecida pela Federação das Indústrias do
Espírito Santo.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1979.- Nelson Carneiro.

"Art. 15. O custeio dos encargos decorrentes desta lei
será atendido pelas aluais contribuições prcvidenciárias a
cargo da União, da empresa c do segurado, com um acrésci·
mo, a cargo exclusivo das empresas, das seguintes pcrccnta·
gens do valor da folha de salário de contribuição dos
segurados de que trata o art. I•:
LEGISLAÇÃO CITADA
1-0,4% (quatro décimos por cento) ou 0,8% (oito
LEIN•6.367, DE 19 DE OUTUBRO DE 1976
décimos por cento), conforme a natureza da atividade da
empresa;
Dispõe sobre o squro de acidentes do trabalho a cargo
II -quando for o caso, uma contribuição adicional
do INPS e dá outras providências.
incidente sobre a mesma folha c variável, conforme a na·
tu reza da atividadc da empresa.
Art. 15. O custeio dos encargos decorrentes desta lei será
§ I• A contribuição adicional de que trata o item II se· atendido pelas aluais contribuições previdcnciárias a cargo da
rã objeto de fixação individual para as empresas cuja expe· União, da empresa c do segurado, com um acréscimo, a cargo
riência ou condições de risco assim o aconselharem.
exclusivo da empresa, das seguintes percentagens do valor da folha
§ 2• No caso da empresa responsabilizar-se apenas de salário de contribuição dos segurados de que trata o Art. I•:
pelo pagamento do salário integral do dia do acidente, a
1-0,4% (quatro décimos por cento) para a empresa cm cuja
contribuição de que trata o item I será de 0,5% (cinco déci· atividadc o risco de acidente do trabalho seja considerado leve;
mos por cento) ou de 1% (um por cento).
11- 1,2 (um e dois décimos por cento) para a empresa em cuja
§ 3• O acréscimo de que trata este artigo será recolhido atividadc esse risco seja considerado médio;
juntamente com as demais contribuições arrecadadas pelo
III- 2,5% (dois e meio por cento) para a empresa em cuja ati·
INAMPS.
vidadc esse risco seja considerado grave.
§ 4• O Ministério da Previdência c Assistência Social
§ I• O acréscimo de que trata este artigo será recolhido jun·
classificará os graus de risco em tabela própria organizada lamente com as demais contribuições arrecadadas pelo lN PS.
de acordo com a atual experiência de risco, na qual as
§ 3• O Ministério da Previdência c Assistência Social (MPAS)
empresas serão enquadradas segundo a natureza da classificará os trôs graus de risco em tabela própria organizada de
respectiva atividade.
acordo com a atual experiôncia de risco, na qual as empresas serão
§ 5• A tabela será revista trienalmentc pelo Ministério automuticamentc enquadradas, segundo a natureza da respectiva ati·
da Previdência e Assistência Social, de acordo com a vidude.
experiência de risco verificada no pcrfodo.
§ 3• A tabela será revista trienalmente pelo Ministério da Provi·
§ 6• O enquadramento individual na tabela, de dência e Assistência Social, de acordo com a experiência dt: risco veiniciativa da empresa, poderá ser revisto pelo INAMPS, a rificada no período.
qualquer tempo".
§ 4• O enquadramento individual na tabela, de iniciativu da
empresa, poderá ser revisto pelo INPS, a qualquer tempo.
Art. 2• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário.
Justlncaçilo
O objctivo cspecffico desta proposição é restaurar, no sislema
de seguros de acidentes do trabalho implantado pela Lei n' 6.367,
de 19 de outubro de 1976, a tarifação individual prevista nu
legislação anterior pertinente à espécie. (Lei n• 5.316, de 14 de setem·
bro de 1967, art. 12).
Em verdade, o custeio dos encargos referentes aos segurados de
acidentes do trabalho, na forma prevista na legislaçiio utual, com a
uniformização tarifária, é profundamente injusto, implicando, pura
n maioria dus empresas, ucréscímo de pelo menos cinqUenta por ccn·
to sobre as contribuições anteriores.

(Às Comissões de Constituição e Ju.rrica. de Legislação
Social, de Economia e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O projeto lido scrú
publicado c remetido às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viunu)- Passa-se il

ORDEM DO DIA
Item I
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
pela,~
• ·de •
·

n' 14, de 1979. (
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E o seguinre o parecer apro~'ado

como conclusão de seu Parecer n• 65, de 1979), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Camaçari (BA) a elevar
cm Cr$ 63.800.000,00 (sessenta e três milhões e oitocentos
mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 66, de 1979, da Comissão:
-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidadc.

PARECER N• 60, DE 1979
Da Comlssio do Economia
Sobre o Oficio n• S/3, de 1978 (n' 31, de 10 de fe>ereiro de 1978, na origem), do Governador do Estado de Pernambuco, pelo qual solicita retlfleação da Resolução n• 109, de
28 de novembro de I!J77, do Senado Federal, que "autoriza o
Governo do Estado de Pernambuco a realizar operação de
crédito no valor de Cr$ 375.550.216,57 (trezentos e setenta e
cinco milhões, quinhentos e cinqUenta mil, duzentos e dezessels cruzeiros e cinqUenta e sete centavos).

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n• 15, de 1979 (apresentado pela Comissão de Constituição
e Justiça como conclusão de seu Parecer n• 68, de 1979),
que suspende a execução do art. 166, da Lei n• 1.066/75, de
30 de dezembro de 1975, do Município paulista de Chavantes.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encorrada,
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
E o seguinte o projero aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 15, DE 1979
Suspende a exewçio do art. 166 da Lei n• 1.066/75, de
30 de dezembro de 1975, do munlcfplo paulista de Chavantes.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. J:: suspenso, por inconstitucionalidade, nos
termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida em 23 de agosto de 1978, nos autos do Recurso Extraordinário
n• 89.520-5, do Estado de São Paulo, a execução do art. 166 da Lei
n• 1.066/75, de 30 de dezembro de 1975, do municfpio de Chavantes, Estado de São Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Item 3:
Discussão, em turno único, do Parecer n• 60, de 1979,
da Comissão de Economia, que conclui pelo arquivamento
do Ofício n• S/3. de 1978, do Governador do Estado de
Pernambuco, solicitando a retificação da Resolução
n• 109, de 1977, do Senado Federal, que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a realizar opcraçilo de crédito
no valor de Cr$ 375.550.216,57 (trezentos c setenta c cinco
milhões, quinhentos e cinqUenta mil, duzentos e dezesseis
cruzeiros e cinqUenta e sete centavos).
(Tendo, ainda, Parecer sob n• 61. de 1979, da Comissão de Constituiçtw e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidadc da decisão da Comissilo de Economia.).
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Nilo havendo quem queira discuti-lo, declaro-u encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam pcrmuncçum scntndos,
(Pausa.)
Aprovado.
'

.
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Relator: Senador Marcos Freire
Através do Ofício n• S/3/78 (n• 31, de lO de fevereiro de 1978,
na origem), o Governo do Estado de Pernambuco ~olicita retificaçào
do Projeto de Resolução n• 109, de 28 de novembro de 1977, desta
Casa do Congresso Nacional, que autorizou a realizar operação de
crédito no valor de Cr$ 375.550.216,57 (trezentos c setenta e cinco
milhões, quinhentos e cinqUenta mil, duzentos c dezesseis cruzeiros e
cinqUenta c sete centavos), destinada ao financiamento da elaboração de planos, programas, projetes e execução das obras e dos serviços do Complexo Industrial-Portuário da SUAPE.
Expressamente, deseja que se acrescente, na redação da Resolução aprovada, a seguinte expressão: "Equivalente a 1.927.573,0
Unidade-Padrão de Capital do Banco Nacional da Habitação, apreços do segundo trimestre de 1977".
Entende o mandatário do Estado de Pernambuco que, permanecendo a atual rcdação do citado diploma legal, talvez, um novo
processo autorizativo venha a ser necessário, porquanto os recursos
solicitados foram contabilizados a preços do segundo trimestre de
1977 e serão aplicados a preços correntes de 1978 c de 1979.
Em síntese, a pretensão objctiva conseguir do Senado Federal
autorização P.ara que o montante da dívida consolidada do Estado
de Pernambuco seja elevada em Cr$ 375.550.216,57 (trezentos e
setenta e cinco milhões, quinhentos c cinqUenta mil, duzentos c
dezesseis cruzeiros e cinqUenta e sete centavos), e que tal quantia seja
automaticamente corrigida todas as vezes que forem decretados
novos valores de UPC, a fim de que se mantenha a equivali:ncia do
montante solicitado com as 1.927.579 UPC, quando da formulação
inicial. Seria uma corrcção monetária automática do montante auto·

rizado, todas as vezes que houvesse variação no valor das UPC.
A legislação que disciplina as operações de cri:ditos dos Estados
e Municípios optou pela fixação de limites que correspondessem a
uma perfeita adequação da Receita e da Despesa, a fim de que os
empréstimos não comprometessem a política financeira geral c não
gerassem pressões insuportáveis na execução orçamentária daquelas
unidades.
Consoante essas diretrizes, o Senado Federal, através da Resolução n• 93, de 1976, para efeito do cálculo do montante da dívida
dos Estados c dos Municfpios, possibilitou a correçào mensal da
receita líquida, a fim de incentivar inversões dentro dos limites
estabelecidos e possibilitar novos investimentos com a variação da
Receita.
Afora essa medida liberalizante, esta Casa resolveu ainda
dispensar du observância dos limites fixados no artigo 2• da Resolução n• 62, de 1975, quando as operações de crédito forem contratadas com recursos provenientes do Fundo Nacional de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, c do Banco Nacional da Habitaçilo
-

BNH.

Ademais, o montante da divida sofre, ainda, as variações
contratuais dos empréstimos, cujos encargos poderiam ser resumi·
dos cm juros, taxas de adrninistruçi\o e correçiio monetária sobre o
saldo devedor, idênticos i\ dus ORTNs, que, muitas vezes, superam
os incrementos nominais verificados na Receita dos Estados c Muni-
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Assim, para efeito de novas contratações, o montante autoriza·
do anteriormente estará ucn:scido de todos os acessórios decorrc:ntes
do empréstimo, porquanto a análise da capacidade financeira de
cada unidade federativa se baseia exatamentc no dispé:ndio anual
pura a amortização de suas dividas e a sua poupança líquida, que é o
indicador seguro para novas contratações de empréstimos.
Portanto, as autorizações concedidas pelo Senado Federal
foram sempre para montantes certos e definidos, visando a um melhor controle, c a fim de evitar-se duas correçõcs monetárias pura
uma mesma operação, cujos resultados poderiam ser danosos para a
execução da política orçamentária.
No caso cm tela, a solução adotada tem sido a suplementação
de recursos através de novos processos autorizativos, quando as
previsões de investimentos são superadas por imprevistos, até mes·
mo nos valores financeiros.
Face ao exposto, opinamos pelo arquivamento da matéria, já
que o empréstimo foi liberado nas condições contratuais estabelecidas e segundo as normas legais específicas. Razão por que não há
necessidade de se alterar a Resolução questionada.
Sala das Comissões, 29 de março de 1979. - Itamar Franco,
Presidente- Marcos Freire, Relator- Cunha Lima - Pedro Simon
- VIcente Vuolo - Arnon de Mello- Bernardino Viana - Benedito
Ferreira- Jessê Freire.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, redaçào final do Projeto de Resolução n• 14, de 1979, aprovado na Ordem do
Dia da presente sessão c que, nos termos do parágrafo único do
art. 355, do Regimento Interno, se nilo houver objeçào do Plenário,
será lida pelo Sr. !•-Secretário. (Pausa.)
E lida a seguinte
PARECER N•l22, DE 1979
Da Comissão de Redaçio
Redação final do Projeto de Resolução n•14, de 1979.
Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão de Redução apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n• 14, de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Camaçari (BA) a elevar cm CrS 63.800.000,00 (sessenta e três milhões e oitocentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoli·
dada.
Sala das Comissões, 26 de abril de 1979.- Adalberto Sena, Presidente- Dirceu Cardoso, Relator- S~ldanlou Derzl.
ANEXO AO PARECER N• 122, DE 1979
Redaçio final do Projeto ilc í<esoluçio n• 14, de 1979.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do
, Presidenart. 42, inciso VI. da Constituição, e cu,---te, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
, DE 1979
Autoriza a Prefeltur• Municipal de Cnmt~çuri, Estado
da Bahla, a ele.. r em Crll lóJ.IUiO.OOO,OO ( "'"""nta e três mi·
lhões e oitocentos mil cruoolro.1) o montante de sua di•lda coo·
solidada.
O Senado Federal resolve:
Ar!. I• 1:: a Prefeitura Municipal de Camaçari, Estado da Bahia, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizada a elevar cm Cr$ 63.800.000,00
(sessenta e três milhões e oitocentos mil cruzeiros) o montunte de
sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo
de igual valor,junto ao Banco de Desenvolvimento do Estudo du Ba·
hiu S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional
du Habitação - llNH, destinado ao financiamento da 2• etapa do
Plano de Complementação Urbana daquele Município, obedecidas
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo
processo.
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Art. 2• Esta Resolução entra em vigor nu data de sua publica·
çào.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A redação final lida vai à
publicação.
Sobre u mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !•·Secretário.
E lido e aprovado o seguin/e
REQUERIMENTO N• 113, 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• 14, de 1979.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1979.- Saldanha Derzi.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da rcdaçào final anteriormente lida.
Em discussão a redução final do Projeto de Resolução n• 14, de
1979. (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 (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Numerosas vezes tenho afirmado, desta tribuna, a necessidade
de soluçàQ urgente para o problema representado pelos vúrios
conjuntos residenciais erguidos, cm toda parte, com recursos do
BNH. Aludo, sempre, à situação no meu Estado, transmitindo aflitivos apelos de chefes de familia de baixa renda. Lastimavelmente, o
Governo até: hoje não se comoveu com a dolorosa situação de milha·
res de famílias, deixando, assim, de interferir para pronta solução do
assunto.
No dia 5 deste mi:s, a imprensa publicou reportagem sobre
movimento de mais de 300 moradores dos conjuntos residenciais do
BNH cm Nova lguaçu, cm pacifico c desesperado esforço de obter a
atenção do novo Governo para seu drama. Concentraram,sc, inicialmente, na Igreja de Santa Rita, de onde saíram cm caminhada pelas
ruas, exibindo cartazes alusivos à reivindicação, que é: - conforme
informa O GLOBO, em sua edição daquele dia- "a de milhares de
pessoas na mesma situação: a compra dos imóveis onde moram, por
preços à altura de sua renda familiar."
"Na caminhada - prossegue o repórter - os manifestantes
exibiam estes cartazes: "Não queremos morar de graça, queremos
uma solução compatível." c "a Deus rogamos protcção, ao nosso
Presidente pedimos solução".
Maria de Oliveira Notare, de 65 anos e uma das moradoras,
conseguiu superar todos os obstãculos, por ocasião da visita do Pre·
sidcnte Figueiredo ao metrô carioca, entregando-lhe uma curta cxpli·
ca~do o drama c rogando solução.
Explicou ela ao repórter que atê: aquele dia não obtivera respos·
ta alguma ao seu apelo, que ora secundamos.
Sr. Presidente, técnicos e burocratas alegarão, com abundúncia
de dados, que o problema é: complexo c de solução a niuis dilicil. Por
razões diversas: os moradores não têm a renda mlnimu exigida pelo
BNH, de doze mil cruzeiros mensais; hã numerosos casos de "invasão'\ ou ocupação irregular~ hã muitas residências em péssimas
condições.
O Presidente João Baptista Figueiredo i: lluminense e poderia.
se o quisesse, inteirar-sedu situaçilo, visitando esses conjuntos, qllcr
os de Nova lguaçu como outros mais, coma o de Jraj(l. Se o fizesse,
dúvida alguma lenho de que o problema dos moradores seria solucionudo de pronto.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(S.çlo 11)

Abril dol979

As dificuldades para solução do assunto siio aparentes, quando
não de todo irreais. Ao argumento de ocupações irregulares, se pode
responder com outro muito maior: a história da construção de cada
conjunto é repleta de irregularidades. O fato é que os conjuntos existem; existem as famflias neles instaladas - há, enfim, o problema
nitidamente social. Ninguém há de pretender que para se adquirir
tais moradias a famflia apresente renda mini ma de I2 mil cruzeiros
-o que é sempre argUido por parte dos mesmos que não se preocuparam em apurar irregularidades na construção dos prédios.
Sr. Presidente, o problema é, na verdade, de absoluta simplicidade e precisa ser resolvido com urgência, pondo fim à insegurança c
ao sofrimento de milhares de famflias brasileiras que não dispõem de
recursos. Essas residências têm de ser vendidas a seus ocupantes, por
preços acessfveis, sem juros e a longos prazos. f; um problema social
que pode ser solucionado de imediato, pois os prédios jã existem,
estão habitados. Infelizmente, hã muito nossos chefes de Governo se
desacostumaram de visitas, como seria essa, aos conjuntos de Nova
lguaçu e lrajá, bem diversas daquelas de inauguração de grandes e
pomposas obras. Fluminense que é:, o Presidente João Baptista
Figueiredo há de ter idéias sobre o caso. E, não tenho dúvida, determinará que seja resolvido, >e a questão chegar a seu conhecimento.
f; o que objetivo com essas breves palavras.
E concluo, formulando votos para que o Chefe do Governo,
que possui inquestionável sensibilidade para o problema social,
ponha fim a uma situação de profunda injustiça, afastando entraves
técnicos e burocráticos que alimentam o caso há alguns anos, num
permanente modelo de injustiça social. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nada mais havendo que
tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a ordinária
de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 105, de 1979, do
Senador Raimundo Parente, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 236, de 1978, do Senador Nelson Carneiro,
que dispõe sobre os serviços de vigilância, em navios, por vigias
portuários.
-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 106, de 1979, do
Senador Lázaro Barboza, solicitando o desarquivamento do Projeto
de Lei do Senado n• 246, de 1976, de sua autoria, que dispõe sobre a
construção, em Brasflia, de monumento em memória do Presidente
Juscelino Kubitschek de Oliveira, e dã outras providências.

'-3Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara
n• 142, de 1978 (n• 5.726/78, na Casa de origem), de iniciativa do
Senhor Presidente da República, que cria cargos em comissão e fixa
valores de vencimentos do Grupo - Direçi\o c Asscssorumento Superiores do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional
do Trabalho da 9• Região, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 55 e 56, de 1979, das
Comissões:
-de Senlço Público Civil; e
-de Finanças.

-4Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
n• 18, de 1977, do Senador Otto Lehmann, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, e dã outras providências, tendo
PARECER, sob n• 770, de 1978, da Comissão:
-de Constituição c Justiça (ouvido o Ministério do Interior).
pc:lu constitucionnlidndc, juridicidnde c, no mérito, favorúvcl, nos
termo.\ do substitutivo que uprcsentu.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às I8 horas e 48 minutos. J
INSTITUTO DE PREVID[NCIA DOS CONGRESSISTAS
ATA DA DUOCENT!õSIMA-QUADRAG!õSJMA-OITAVA
REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA
EM 18 DE ABRIL DE 1979
Às dezessete horas dos dia dezoito de abril de mil novecentos e
setenta e nove, presentes os Senhores Senadores Passos Porto c
Nelson Carneiro e os Senhores Deputados Raul Bernardo, Dário
Tavares, AIdo Fagundes, Hugo Napoleão e Divaldo Suruagy, sob a
Presidência do Senhor Deputado Bento Gonçalves Filho, reuniu-se
o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas a fim de tratar assuntos diversos. - Lida e aprovada a Ata da
reunião anterior, o Senhor Conselheiro Deputado Àldo Fagundes
relata, com Parecer favorável, pedido do ex-Parlamentar Dr.
Lysâneas Dias Maciel de pagamento de contribuições com base na
Lei número seis mil quatrocentos e noventa e sete, de mil novecentos
e setenta e sete. - Em discussão a matéria, o Senhor Conselheiro
Senador Passos Porto solicita vista da mesma, que lhe é deferida. A seguir, são relatados, com Pareceres favoráveis e aprovados por
unânimidade, os processos de concessão de pensão a: Maria de
Lourdes Meirelles da Metia e filhos menores; Alexandre Pence de
Leon Antunes da Motta; Jacy da Nova Amarante c Maria

Jos~

Ferraz Arcoverde. - Prosseguindo, o Senhor Conselheiro Senador
Nelson Carneiro relata, pelo indeferimento, o pedido do exParlamentar Dr. Francisco José Ferreira Studart, de pagamento de
pensão como ••-funcionário, relativamente ao período em que esteve no exercício do mandato de Deputado Federal, bem como dispensa das vinte e três contribuições que vetam para complementação da
carência, como contribuinte obrigatório. - Em discussão, o Parecer
é aprovado por unânimidade. - Em continuação, o Senhor Presidente comunica que, nos termos do Artigo vinte da Lei número
quatro mil, duzentos e oitenta e quatro, de mil novecentos e sessenta
e três, deverá ser efetuado o levantamento atuarial do Instituto, a
fim de se verificar as possibilidades atuais do Orgão, com vistas a
eventuais alterações que se fazem necessárias e de interesse dos
associados. - Para esse fim, estabeleceu contactos, por intermédio
do Conselheiro Deputado Maurício Fruet, com o Técnico Atuarial
Dr. Edison Malinowski, do Rio Grande do Sul, que se propôs à
efetivação do Trabalho, sem remuneração, devendo, no entanto, o
IPC, conceder-lhe as necessárias passagens e estada nesta Capital,
por breves dias. - Assim, solicita a autorização do Conselho para a
despesa a ser feita, o que é aprovado, ficando estabelecida a presença
do Técnico citado, na pró•ima reunião do Conselho Deliberativo,
para os primeiros contactos.- f;, ainda aprovado, o Parecer global
de concessão de pensão aos Senhores ex-Parlamentares: Athos Vieira de Andrade; lldé:lio Martins; Artur Claudino dos Santos; Mário
Cesar Stamm; Ivo Braga; Cláudio de Paiva Leite; Moacyr Arthur
Chiesse; Orlando Gabriel Zancaner; Maurício Leite de Toledo;
Américo Natalino Carneiro Brasil; Laura Franco Leitão; João Batista de Vasconcelos Torres; José: Bonifácio Lafuyette de Andrada;
Ruy Santos: Gustavo Capanema: Daniel Krieger: Francisco Accioly
Rodrigues da Costa Filho; .Norberto Harald Schmidt; Edward
Cuttete Pinheiro; Wilson Gonçalves; Eurico Ribeiro; Argilano
Dario; Brfgido Fernandes Tinoco; Laerte Ramos Vieira; Oswaldo
Zanello Vieira da Costa; Manoel José de Almeida; Antônio Bresolin; Sylvestre Ferraz Egreja; Fidelis dos Santos Amaral Netto; José
de Sousa Nobre; Geraldo Freire da Silva; Dyrno Jurundyr Pires
Ferreira; Heitor Dias Pereira; Josi: Ruy da Silveira Lino; Eurico Viei·
ra de Rezende; Francelina Pereira dos Santos: Francisco Teotonio
Neto; Joaquim Mariano Dias Menezes; Fernando da Gama e
Souza; José Mandelli Filho; Ario Theodoro; Ary Ribeil'o Valadào;
José: Arlindo Kunzler; José Bernardino Lindoso; Fuuslo Guyoso
Custeio Branco: J<~nur. Carlos da Silvu; Carlos Alberto Gorn"s de
Oliveira; Luiz de Aral1jo Braz; Sinvul fioaventura; Minoro Miyamo·

ll4:Z Snl•·relra :Z7

Abril del979

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Soçànll)

to; Vasco Amaro da Silveira Filho; Agostinho Rodrigues; Augusto
do Prado Franco; José Carlos Mesquita Teixeira; José Parente Frota; Juvêncio Antônio Vcrgulino Dias; Nelson Maculan; Albérico Antunes de Oliveira; Ernesto Gurgel Valente; Dayl de Almeida; Vinicius Cansançilo Filho; João de Mattos Leão; Fernando Jorgc
Fagundes Nctto; Altair Chagas; José Alves de Oliveira; Wilmar
Dallanhol; João Castelo Ribeiro Gonçalves; Marco Antônio de
Oliveira Maciel; João Renato Franco; Túlio Vargas; José Bonifácio
Diniz de Andrada; José Roberto Faria Lima; João Juarcz Bornardcs; Mário Mondino; Emílio Antônio Souza Aguiar Nina Ribeiro;
Fábio Fonseca c Silva; Pedro Paulo Hings Colin; Scbastilio Navarro
Vieira; Jarmund Nasscr; Dib Chcrcm; Augusto Lins c Silva Nctto;

Célia Marques Fernandes; Alberto da Silva Lavinas; Edison
Burlamaqui Simões Bonna; José Wi!son Siqucira Campos; Josi
Haddad; Vasco Azevedo Neto; Abel Avila dos Santos; Júlio Costa
de Viveiros; João Vargas de Oliveira; Januário Alves Feitosa;
Emmanocl Waismann; José Alcnc~r'Furtado; Márcio Moreira Pacs;
Virgílio de Moracs Fernandes Távora c Sylvio José Vcnturoli. Nada
mais havendo a tratar, às dezoito horas c trinta c cinco minutos i
encerrada a reunião. - E, para constar,

tu

Zélia da Silva Oliveira,

Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente. - Deputado Bento Gonçalves FIlho, Presidente.

ATA DE COMISSÃO
COMISSÀO OE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
7• REUNIÃO, ORDINÁRIA, REALIZADA
EM 15 DE ABRIL DE 1979
Ãs dez horas do dia vinte c cinco de abril de mil novecentos c
setenta c nove, na Sala Clóvis Jlcvilâcqua, sob a Presidência do Sr.
Senador Henrique de La Rocquc, presentes os Srs. Senadores Cunha
Lima, Murilo Badaró, Almir Pinto, Hclvidio Nunes, Adcrbal Jurema, Raimundo Parente, Nelson Carneiro, Leite Chaves, Tancredo
Neves, Bernardino Vieira, Lázaro Barbozn c Moacyr Dalla, reúne-se
a Comissão de Constituição e Justiça.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores José Sarncy, Aloysio Chaves, Amaral Furlan, Hugo Ramos c
Paulo Brossard.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente dá início aos trabalhos da Comissão. Dispensada a leitura da ata da reunião anterior
é, em seguida, dada como aprovada.
Passa-se à apreciação dos projetas constantes da pauta: I)
Oficio "S" n• 05/79, do Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal
solicitando o pronunciamento do Senado Federal sobre a necessária
licença para prosseguimento da Ação Penal Privada n• 247/6,
proposta pelo Deputado Epitácio Cafeteira contra o Senador
Alexandre Costa. Na forma regimental, o Sr. Presidente declara
secreta a reunião. Tornada pública, prossegue-se com a pauta dos
trabalhos. 2) Projeto de Resolução à Mensagem n• 42f79, do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal,
proposta do Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) a elevar o montante de sua dívida
consolidada cm CrS 129.668.033,30. Relator: Senador Leite Chaves.
Parecer: constitucional c jurídico. Aprovado. 3) Projeto de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n• 38/79, do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal
proposta do Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado do Piauí a elevar cm CrS 11.628.414,00 o montando de
sua dívida consolidado. Relator: Senador Hclvídio Nunes. Parecer:
constitucional c jurídico. Aprovado. ·4) Projeto de Resolução da
Comissão de Economia à Mensagem n• 39/79, do Sr. Presidente da
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta
do Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura
Municipal de Campo Mourão (PR) a elevar o montante de suu divida consolidada cm CrS 109.083.153,30. Relator: Senador Leite
Chaves. Parecer: constitucional c jurídico. Aprovado. 5) Projeto de
Lei do Senado n• 268/76- Complementar- Dispõe sobre a conta·
gcm recíproca de tempo de serviço urbano c rural pura efeito de
aposcntudoria. Relator: Senador Adcrbal Jurcmu. Parecer: inconstitucional. Aprovado, votando vencidos os Srs. Senadores Lázaro
Burboza c Cunha Lima; sem voto o Sr. Scnudor Nelson Carneiro. 6)
Projeto de Resolução da Comissão de Economia à Mcnsngcm n•
41/79, do Sr. Sr. Presidente du República, submetendo à uprovaçilo
do Senado Fcdcrul, proposta do Ministro da Fnzenda pura que seja

autorizada a Prefeitura Municipal de Londrina (PR) a elevar o
montante de sua dívida consolidada cm Cr$191.229.987,70. Relator:
Senador Leite Chaves. Parecer: constitucional c jurídico. Aprovado.
7) Projeto de Lei do Senado no 338!78 - Institui a carroção monetária nos débitos de obras contratadas pelos órgãos da administração dircta c indircta, da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, não pagas 30 dias após o respectivo faturamcnto.
Relator: Senador Lázaro Barboza. Parecer: constitucional c jurídico. Aprovado. 8) Projeto de Lei do Senado no 51/79- Introduz
alterações na CLT, no Titulo referente à organização sindical, para
o fim de compatibilizar os seus dispositivos com os preceitos
consitucionais de liberdade de associação profissional c de convicção religiosa, política e filosófica. Relator: Senador Tancredo Neves.
Parecer: constitucional e jurídico. Favorável no mérito. Aprovado,
votando pela constitucionalidade e juridicidadc os Srs. Senadores
Helvídio Nunes c Murilo Badaró; pela constitucionalidade e
juridicidadc c contra o mérito o Sr. Senador Moacyr Dalla; com
restrições o Senador Raimundo Parente. 9) Emendas nos I c 2, de
Plenário, ao Projeto de Lei do Senado n• 155/76- Determina a revisão trimestral do salârio mínimo c dá outras providências. Relator:
Senador Almir Pinto. Parecer: constitucionais e jurídicas. No mérito
contrário à Emenda n• I e favorável à de n' 2. Aprovado.
10) Emendas n•s 2 c 3, de Plcnãrio, ao Projeto de Lei do Senado "n9
118/74 - Define os crimes de responsabilidade do Governador c
dos Secretários do Governo do Distrito Federal c dá outras
providências. Relator: Senador Hclvídio Nunes. Parecer: constitucionais c jurídicas. Quanto ao mêrito contrário as duas emendas.
Aprovado. li) Projeto de Lei do Senado no 04/79 - Estende aos
depósitos judiciais cm dinheiro, ordenados por outras autoridades
judiciárias, a carroção monctéria prevista para os ordenados por
juízes federais. Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer:
constitucional e jurídico. Aprovado. 12) Emenda n• I, de Plenãrio,
ao Projeto de Lei do Senado n• 104/77- Dispõe sobre a doação de
terras aos ex-combatentes da FEB. Relator: Senador Lázaro
Barboza. Parecer: constitucional c jurídico. Aprovado. Votam com
restrições os Srs. Senadores Hclvídio Nunes e Franco Montara c
com restrições dirigidas às proposições meramente autorizativas o
Sr. Senador Murilo Badaró. 13) Projeto de Lei do Senado n' 35/79
- Revoga o art. 528 da CLT. Relator: Senador Adcrbal Jurcma.
Parecer: constitucional c jurídico, oferecendo Emenda n• 1-CCJ.
Aprovado. 14) Projeto de Lei do Senado n• 38/79 - Revoga os
Decretos-leis nos 228, de 28 de fevereiro de 1967 c 477, de 26 de
fevereiro de 1969. Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer:
constitucional e jurídico. Aprovado. 15) Ofício "S" n• 03/75, do
Presidente do Supremo Tribunal Federal, Rcprcscntuçilo no 902,
Estado de Silo Paulo, inconstitucionalidade du Lei n• 10.398, de 23
de abril de 1971, daquele Estudo. Relator: Senador Lltzaro Burboza.
Parecer: favorável com PRS. Concedida vista uo Sr. Senador Franco

Montara. 16) Projeto de Lei do Scnndo n• 29/79 - Ar.scgura ao
cmprcgudo que, após completar o tempo purn aposentadoria cor.tinuar em utividadc, o pugumcnto de pecúlio corrc~pondcntc Usomu
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das contribuições pagas após o cumprimento do prazo. Relator:
Senador Raimundo Parente. Parecer: diligência junto ao Ministério
do Trabalho. Aprovado. 17) Projeto de Lei da Câmara n• 63/77Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei n• 91 I. de I• de outubro de
1969, que "altera a redução do art. 66 da Lei n• 4,728, de 14 de julho
de 1965, estabelece normas de proccoso sobre alienação fiduciária c
dá outras providências. Relator: Senador Lázaro Barboza. Parecer:
favorável. Concedida vista ao Sr. Senador Leite Chaves, !8) Ofício
"S" n• 13/78, do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Recurso
Extraordinário n• 83.952, do Estado do Rio Grande do Sul, inconsitucionalidade do art. 2•, parágrafo único, c do art. 3• da Lei n• 882,
de 24 de setembro de 1973, bem como do art. 3• da Lei n• 900, de 10
de dezembro de 1973, ambas do Município de ltaqui, naquele
Estado. Relator: Senador Leite Chaves. Parecer: favorável, com Projeto de Resolução. Aprovado. 19) Projeto de Lei da Câmara n•
48/78 -Dispõe sobre expressa permissão de visitas de caráter religioso aos doentes hospitalizados, em qualquer horário, e dá outras
providências. Relator: Senador Lázaro Barboza. Parecer: constitucional e jurídico, Em discussão, falam os Srs. Senadores Nelson Carneiro, Tancredo Neves, Hclvídio Nunes e Murilo Badaró. Em voção, a Comissão decide, por maioria de votos, pela inconstitucionalidade da proposição, vencido o Senhor Relator. E designado Relator do vencido o Sr. Senador Helvídio Nunes. 20) Emenda n• I, de
Plenário, ao Projeto de Lei do Senado n• 178/76 -Complementar
- Acrescenta parágrafo único ao art. 34 da Lei Complementar n•
li, de 25 de maio de 1971, estabelecendo prescrição qUinqUenal para
as importâncias devidas ao FUNRURAL. Relator: Senador Ader-
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bal Jurcma. Parecer: constitucional e jurídico. Aprovado. 21) Projeto de Lei do Senado n• 128/78- Complementar - Determina
que o pagamento do PIS c PASEP seja efctuado através de cheques
bancários. Relator: Senador Leite Chaves. Parecer: pela tramitação
cm conjunto com os'Projetos de Lei do Senado n•s 153, 159, 252,.
330, de 1978 e 50, de 1979- Complementares. Aprovado. 22) Emendas n•s 1 e 2, de Plenário, ao Projeto de Lei da Câmara n• 125/78Dispõe sobre requisição de servidores públicos da administração
direta c autárquica pela Justiça Eleitoral, c dá outras providências.
Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: contrário ao item b da
Emenda n• I; favorável à Emenda n• 2; favorável, em parte, ao item
a da Emenda n• I, com Subcmenda n• 1-CCJ. Aprovado. 23) Projeto
de Lei do Senado n• 13/79 - Dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comcrciário na forma que especifica.
Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: inconstitucional e
injurídica. Em discussão, fala o Sr. Senador Franco Montara que
propõe seja solicitado, preliminarmente, o pronunciamento do
Ministério do Trabalho sobre a proposição. Aprovada a proposta.
24) Projeto de Lei do Senado n• 41/79 - Assegura .a livre
negociação colctíva entre entidades sindicais de empregadores e de
empregados c revoga a disposição da CLT. Relator: Senador Almir
Pinto. Parecer: injurídica. Aprovado, votando vencidos os Srs.
Senadores Tancredo Neves, Nelson Carneiro e Franco Montara.

Nada mais havendo a tratar, cncerra·se a reunião, lavrando eu,
Maria Helena Bueno Brandão, Assistente, a presente Ata que, lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

\h r li dl• I 1J7 1J

I>IÁHIO llO ('()~í.RESSO :\Af'IO:\AI. ( Sl'ç~n 11)

LIDERANÇA DA ARINA E DA MAIORIA

MESA

Líder
Jarbos Pouorinho

Vlce .. Lider••
Aloysio ChaYes
Jose Lins
Aderbol Jurem~
lamento Junior
Moacyr OaUa
Murilo Rodara
Saldanha Oerzi

3t-5ecretárlo
Luiz Viana (ARENA - BA)

LauriYol Baptiila (ARENA- SE)

1•-VIc•-Pr•sld•nt•
Nilo Coelho (ARENA- PE)

4•-Secretârlo
2'· Vlc• .. Pr•sld•nt•

· LIDERANÇA DO MDIE DA MINORIA

Gastoo Müller (ARENA- MT)

Líder
Paulo Brouard

Oinarte Mariz {ARENA- ~N)

Ylce-Lídere1

1•-Secr•târlo

Suplente• de Secr•târlo•

Alexandre Costa {ARENA- MA)

Jorge Kalume (ARENA- AC)
Benedito Canelai (ARENA- MT)
Joóo Bo~eo (ARENA - AM)
Pauo1 Porto (ARENA- SE)

2•.. S•cretârlo
Gabriel Herme1 {ARENA- PA)

COMISSOES

Direton Jo5é Soares de Oliwira Filho
locoh Arexa 11- Terreo
Telefones, 223·62.U e":225·850S- Ramais 193 e 257

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES

Chefo1 Claudio Carlos Nodrigues Co1ta
Uxol, Ane11o 11- Terreo
Telefone, 225-8S05- Ramoi1301 e 313

Titularei

1. Mondn Canele
2. Jose Lin1
3. João Bosco
4. Vicente Vuolo
1. EYondro Carreiro
2. Agenor Mario
3. Mouro BeneYides

COMPOSIÇÀO

Pre1ldenlet Enlaslo Vieira
Vic.. Presidentel Leite Chaves

1. Po1~1 POrto
2. Benedito Canelas
3. Pedro Pedrouian
... Jose Lins
1, Evelasia Vieira
2. leito Chaws
3. Jose Richa

MDB
1, Agenor Mario
2. Amoral Peixoto

Auistente1 Sónio Andrade Peixoto - Ramal307
Reun/6os1 Ouartas·feiros, Os 10.00 horo1
Local! Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramoil621 e 716

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)
(7 membra1)

MDB
1. Morco1 Freire
2. Humberto Lucena

COMISSÀO DE CONSTITUIÇÀO EJUSTIÇA- (CCJ)
(15 membro•)

COMPOSIÇÃO

Suplente1
ARENA
1, Jutohy Mogalhoes
2. Alfonso Camorgo
3. Joóo Colmon

Suplentes
ARENA
1, Raimundo Parente
2. Alberto Silvo
3. Almir Pinto

Aui•tenle1 Carlos Guilherme Fonwc:a - Romal676
Reuniões, Terços·feira1, 01 lO,OOharaa
Local. Solo "Cióvil 8oYilocqua" - Anexa 11- Ramo/623

COMISSÃO DE AGRICULTURA -(CA)
(7 membros)

Titulares

Pre1idento1 Henrique de Lo Ra<que
l'·Vic.. Pretldenlel Aloy1io Choftl
2'·Vic~t-Pre~idenle• Hugo Ramos
Suplenlll
ARENA
1, lenoir Vorgot
1. Henrique de lo Rocqucr
2. Joào Bow:o
2. Hel~ídio Nunel
3. Almir Pinto
3. Jose Sarney
4. Milton Cabral
4. Aloy1io Cho>~es
S. Aderbal Juremo
S. Bernardino Viana
6. Arnon de Mello
6. Murilo Rodara
7. Moocyr Oollo
B. Amoral Furlon
9, Raimundo Parente
MDB
I. Cunha lima
I. Hugo Romo1
2. Leite ChaYel
2. Toncredo Neftl
3. Dirceu Cordato
3. Lazaro Sarbcuo
Nel1on Carneiro
S. Paulo Brouard
6. Franca Montara

Pre1idenle1 Mendes Canal•
Agenor Maria

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF)
(li membro1)
COMPOSIÇÀO

Presidente1 Jeue Freire
Vice·Presidenter lazoro Borbozo
Titularei

1. Jesse Fr11ire
'2. Joáo Basco
3. Pas101 Pórto
4.' Saldanha Oerzi
S. Affon10 Camorgo
6. Murilo Bodoro
7. Benedito Ferreira
I. Itamar Franco
2. Lozoro Borboza
3. Adalberto Sono
4. Mouro 8ene>~ide1

Suplentes
ARENA
I. Jate Guiomord
2. Tor1o Outro
3. Bendito Conelat
4. Moocyr Oalto

MDB
I. Henrique Santillo
2. Roberto Saturnino
3 GiiYon Rocha

Auistente1 Ronoldo Pacheco de Oti~eiro- Ramal 306
Reunion: Quintas·feiros, at 10:00 horot
Local: Sola "Ruy Borbota"- Ancr•o 11- Romait621e 716

Tituloru

..

COMPOSIÇAO

Vic~t-Pr1111'1denter

Henrique Santillo
Humbftrta Lucena
Marcos Freire
Mouro Bc!neYidn
Orestes Quercia
Pedro Simon
Roberto Saturnino

Ani1lenllt1 Maria Helena ltueno Brandoo- Ramal 305
Rcrunió111 Quortal·feirot, Os lOrOO horas
local. Solo "ClóYÍI Be>~ilacqua"- Ane~o 11- Romol6'23

COMISSÀO DE ECONOMIA -- (CE)
( 11 membro•)
COMPOSIÇAO

Pretidento: Itamar Franco
Vice·Pr111idente: Roberto Saturnmo
Tit .. lourt

I. Arnon de MeUo
2. Bernardino Viano
3. Jo1e Lin1
4. Joue fre1re
l. Milton Cabral
6 Benodito Conelo 1
7. Lui1 Cowalconte

Suplente•
ARENA
I. Hel~1dro N.. net
2 Alberto Sil>~a
3. Bened110 fer~o~ro
Vicenlfl Vuolo

MDB

Robf!r!o Sut .. flllno
2. ltoll\or Franco
J. Morco1Freir11
Pedro Simo11

Jout Rrdm
01111lfi10Lifll(lll

Tunut~du N"~"'
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Ani1tente, Daniel Rai1 de Souza- Ran~al67!'i
Reuni01111 Quartal·fairal, às 10130 hara1
Locol1 Solo "RUy Borbo1o"- Anello 11- Ramai1 62\o 716

COMISSÀO DE EOUCAÇÀO E CULTURA - (CE C)
(9 m-.nbro1)

I. Franco Mof!toro
2, Humberto luc11na
3. Joi10n Barreto

MDB
I. Nel10n Carneiro
2. Morco1 Freire

Aui1tenle1 Daniel Reis de Souza- Ramol675
Reunióe11 QuintOI•feiral, 01 11100 hora1
Local1 Sala "Ciovi1 Bevilacqua" - Anexo 11- Ramal 623

COMPOSIÇÀO

Pretld.nte1 Joóo Calmon
Vic•Presidente1 Jutohy MogalhOes

2. Nehon Carneira
3. Itamar Franco
Jo" Richo
~. Amoral Pei1toto
6. Toncredo Ne'lft

..

MDB
I. Marcos Freire
2. Mauro Bene~id111
3. Leite Cha .... ,

Ani1tente1 AntOnio Corla1 de Nogueira - Ramal 675
Reunioes1 Ovartal•feiral, 01 11100 hora1
Wcol1 Sola"Ruy Barbo~"- Anexo 11- Ramai1621 1716

COMISSÀO OE MIN~ E ENERGIA - (CME)
(7 membros)

Suplente~

Titulares

COMPOSiç.\0

ARENA
\, Jo141 Lins
2. Arnan de Mella
3. Jorge J<oluma
o4, Pedra Pedrouion

\, Joóo Colmon
2, Torto Outra
3, JutahyMogolh6es
4. AloysiaCha'le1
5, Aderbal Juramo
6, JoW~ Sorney

MDB

1. Marcai Freire
2. Gilvon Rocha

Anistenle1 S6nio Andrade Peixoto - Ramal 307
Reuni6011 Quintas·feiros, ás I 0:00 hora1
lacol1 Sala "Ciovi1 Bevilocquo"- Anuo 11- Romal623

COMISSÀO DE FINANÇAS- (CF)
(17 mt~mbros)

COMPOSIÇÀO

1. Luiz Cavalcante

2. Milton Cabral
3. Alberto Silva
4. A.rnan de Metia
1. Dirceu Cardo~
2. Itamar Franca
3. Henrique Santilto

Suplente\
ARENA
I. Affonso Comargo
2. JotJa Calman
3. Jutahy MogalhOe1
MDB
1. Gilvon RCMho
2. Roberto Saturnina

A.nistenle1 Ronoldo Pocheca O. CMi...-ra- Romol306
Reunióe11 Quartos-t.irm, Cu 11 !00 hora•
Local1 Ane•o "8"- Solo ao lado do Gab. do Sr. Senodar
João BoKo- Romai-«W

COMPOSIÇÀO
COMISSÃO OE REDAÇÀO - (CR)
(5 membra1)

Presidente1 Cunho Lima
'/ic•Presidenh11 Tancreda Neves

I. Raimundo Parente
2. Jo" Guiomord
3. Arnon da Mella
4. Lamenta JUniar
!'i. Affa"'a Comargo
6. Viconta Vualo
7. Alberto Silva
8. Amoral Furlan
9, Jorge Kalume
lO. Jutahy Mag'a1hflel
11. Teotónio Vilela
1. Cunho Lima
2. Toncreda Naves
3. Roberto Saturnino
o4. Amoral Peixoto
5. Pedra Simon
6. Mouro Banevido1

ARENA
1, Saldanha Den:i
2. Mend11 Canele
3. Henrique de La Roc:que
4. Jeue Froire
5. Jo~e Sarney
6. Milton Cabral

Prftdent.1 Dirceu Cardo10
Vic.-Prnidtnttl Adalberto Seno

1. Torw Outro
2. Saldanha O.n:i
3. Mend111 Canele

1. lanoir Vargo1
2. HeiYidia Nunll
3. Je1W Freire
Moocyr Dolla
~. Henrique dela Racque
6. Alav•ia Chav11

Suplantei
ARENA
1, Jutohy Mogalh011
2. Raimundo Parente
3. JoOo Calmon
.ol, Benedito Canelai

AlE NA
1. Jo6oColmon
2. Murilo Bodaro
J. JaN Sarney
MOI
1. Hugo Romo1

Aui1tonte1 Maria Thereza Mogalh011 Mo11a - Ramal 13.ol
RouniCMU1 Quintol·feiral,àsl2100 haro1
local1 Sala "Ciovi1 Bevilacqua"- Anello U- Ramal 623

1. Gfvan Rocha
2. .._nriqu~ Sontitlo

MDB
1, Jo" Richo
2. Adalberto Sena

3. Joi.on llormo

Auistenta1 Carlo1 Guilherme Fon~a- Ramal 676
ReuniOel: OuiniOI•feiral, 01 10:30 hara1
local: Sala "Ruy Borbo,o"- Anexo 11- Ramai1 62le 716

COMISS.l.O DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)
(7 m~mbro1}

Pr.tidente1 Jorge Kalume
Vic.·Presidente1 Mouro BeneYidlll
Titulartn
I. Jorge Kolumo
2. Luiz CoYalconte
3. Murilo Bodora
Benedito Forreira
I. Moura

BtlneYide~

2. Agenar Mario
Hugo Ramal
COMISSÀO DE RELAÇOH EXTERIORES- (CRE)
(1!'i membra1)
COMPOSIÇÀO

Pre1idente1 Tar.a Outra
JV.Vice•Presidentel Saldanha O.ni
~.Vice•Pre1idenle1 lomanto JUniar

COMISSÀO DE LEGISLAÇAO SOCIAL- (CLS)
(9 membros)

Titularei

I. lamento Junior
2, Almir Pinto
J. Alberto Silya
4. Jo" Guiomord

Suplantei
ARENA
1. Saldanha C.rzi
2. Jorge Kolume
3. Benedito Canelai

COMPOSIÇAO

Auistente1 António C~rlos de Nogueira- Ramol675
ReuniOHJ Quinlal•feiros, 01 9130 horas
Lacah Sala "Clovis Bevilocqua" - Ane•a 11 - Ramal 623

COMPOSIÇÀO
Pr11idente1 Helvidio Nune1
Vice·Pre1idenle1 lenoir Varga1

Titularei

Suplentes

I. Dirceu Cordo10
2. Adolbertc Seno
MDB
1. Paula Brouord
'2. Marcai Freire
3. Lorora Borboza
o4. JoW~ Richo

Protidente: GiiYon RCMha
Vice-Pre1idente: Henrique Santillo

COMPOSIÇÀO

Suplente~

Titulares

COMISSÀO DE SAÚDE- (CS)
(7 membro1)

Prelidento1 Arnon de Metia
Vlc•Pre~idento1 Alberto Sil't'CI
litulores

1, Adalbarto Sena
2, Evelo1ia Vieira
3. Franco Montara

•.

I. Paulo Brouard

Titulor11

Suplente~

Suplente1
ARENA
I. Raimundo Parente
2. Amoral Furlan
3. JoW~ Guiomard
MDB
I Cunho Limo
2. Joiwn Sarrela

A11i1tenle1 Cariai Guilherme Fon\ICO- Ramal676
Reuniôes, Ouortal•fairal, á1 9r30 hora~
local1 Sala ~Ruy Borbo,a"- Ane•o 11- Romai1 621 e 710

COMISSÀO DE SERVIÇO PUBliCO CIVIl - (CSPC)
(7 membral}
COMPOSIÇAO

ARENA
I. Tono Outra
2. Bernardino Viana
3. Saldanha Denl
lamento Junior
~. Mend11 Canele
6. Tea!Onia Vilela
7. Almir Pinto
8. Lenair Varga1
Ja1fl Sarnay

..

'·

1, Alay1io Cha ....s
2. Aderbol Juremo
3, Pedro Pedrouion
Henrique dela Rocquo
~. Jo~e üuiomard
luiz CaYalcanle

•

•.

Pruidente: EYondro Carreiro
Humb11r!0 luceno

Vice·Pre~idanle:

Suplent11
ARENA
1. Raimundo Parenta
1 AftonlO Cama•go
Henrique de lo Rocque
Ped1o Pedro"'o"
Bernardino V1ano
Aderbol Jur111110
.ol. Alberto ~niYa

MOB
I, Oreite1 Querei o
2. Evolollo Vieira

1. E'l'andro Carreira
2. Humberto Lucena
~.
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B) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
EDE INQUERITO

Suplontos

Titulares

.ARENA

lozoro Barboza

Anhtente1 S6nlo Andrade Peixoto- Ramal307
ReuniOes1 Quintas•feiros, Os 9J30 horas
Local1 Sala "Ruy Barbosa"- Anu.o 11- Ramais 621 e 716

Comi1.001 Tompororiol

1. Pouot P6rto

1, Penedito Ferreira
2, Vicente Vuolo

2. lomonta Júnior
3. Alberto Silvo

3. Pedro Pedronion
.C, Affamo Comorga

Chelo1 Rulh de Sc:luzo Co1tro
Locolr Ane•o 11 -

Torreo

Telefoner 225·850.5- Romol303
I) Comitsóal Tempordrias paro Projetas do Congrouo Na·

MOB

cionol
2) Comiuóo1 Temporáriot poro Aprecioçóo de Votos

COMISSÃO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
EOBRAS PUBLICAS- (Cn
(7 membros)

I. E"~andro Carreira
2. la;raro Barbo~
3, Orestes Querela

I, Leite Chavlll
2. Agenor Mario

3) Cominbes Etp«iaite de lnquerito, e
4) Cominllo Mista do Projeto de Lei Or,amentária (art, 90
do Regimento Comum),
Anillontes de Cornit&be11 Haroldo Pereira Fernandes - Ro·

COMPOSIÇAO

Auistente1 Ronoldo Pacheco de OH'teiro- Ramal 306
ReuniOes1 Terços·feiras, às 10100 horcn
locol1 Solo''Ruy Barbeia"- An11o 11- Romais621e 716

Presidente1 Bfnedito Ferreira
Vice·Presidente1 Vicente Vuolo

mal 6741 Alfeu de Oliveira- Ramal674t Cleide Marie 8. F.

Cruz - Ramal 5981 Mouro Lopes do Sa - Ramal 31 O, lei lo
lAiiYOI Forro Coifa- Ramal 3'14.

:·. 1'.',

II

SERVIÇO DE

CO~!ISSÕES

PEil'IM!ENTES

JIOR!.RIO DAS REUrHÕES Pfi.S CO:-tiSSÕES PCH.'·U\NENTE'S DO SENTIDO FEDERJ\L

'I

~

\S

uo~...

TERÇII
c.T.

10:00

09:30

QUARTA
C.S.N.

C,C,J.

i

RUY W1RnOSJ\
Ril.l:lais-621 c 716

liSSI!.>TJ::NTE

IIORIIS

RONI\LDO

CLÓVIS
numal

s

BEVIL~CQUII

- 623

GUILHERNE

ALAs

ASSISTENTE

RUY BIIRBOSI\
Ramais-621 c 716
CLÓVIS

BEVIL~CQUII

GUILIIEilME

$1\Lo\S

1\SS l STS~!TE

c.r.

CLOVIS De VH,.ÍC•JUII
R.lrnal
623

M:·!·.:.:;ro

c.s.P.c.

RUY U.\RDOSA
namuis-G2J. c 716

C.E,C

CLOVIS
Ramal

c.D.F.

RUY Bf..,RDOSA

QU!NTI\

10:00

-

C.A.

RUY BllnBOSI\
Ramais-621 e 716

SONII\

C.E.

RUY 81\RBOSA
Romais-621 c 716

DANIEL

C.R.E.

RUY BARBOS/\
Ramais-621 c 716

ANTONIO
CI\RLOS

C.M.E.

/\NEXO
"B"
Ramal - 484

ROWILOO

BEVIL~CQUII

- 623

C,\HLOS
SONIA

sONIII
RDNhLDO

Ramais-621 c 716

MAR II\
HELEN/\

ll: 00

'I

L li S

Roma1 - 623

10:00

10:3D

1\

09:30
C.A.R.

HOMS

s

10:30

c.s.

RUY IJJ\RBOSI\
numais-621 c 716

GUILIIER!·IE

ll :00

C.L.S.

CLOVIS BEVILACOUI\
Ramal - 623

DANIEL

12:00

C.R.

CLOVIS BEVIL~CQUA
Ramal - 623

HARIII
THEREZII
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SÁBADO, 28 DE ABRIL DE 1979

BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I- ATA DA SI• SESSÃO, EM 27 DE ABRIL DE 1979
!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Pareceres

Referemes às seguintes matérias:
-Projeto de Lei do Senado n• 268/76-Complcmentar, que
dispõe sobre a contagem reciproca de tempo de serviço urbano e
rural para efeito de aposentadoria.
-Emendas n•s 2 e 3, de plenário, apresentadas ao Projeto
de Lei do Senado n• 118f74, que define os crimes da responsabilidade do Governador e dos Secretários do Governo do Distrito
Federal, c dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n• 2/79 (n' 4.690-C/77, na Casa
de origem), que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do
Tribunal Regional Eleitoral do Pará, c dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n•41j79, que assegura a livre no·
gociação coletiva entre entidades sindicais de empregadores e de
empregados c revoga disposição da Consolidação das Leis do
Trabalho.
- Requerimento do Sr. Senador Itamar Franco, solicitando
informações ao Banco Central do Brasil atinentes à dívida ex·
ttrna brasileira e o respectivo esquema de amortização.
- Projeto de Decreto Legislativo n• 26/78 (n' 139-Bf78, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Recomendação
n• 120 sobre Higiene no Comércio e nos Escritórios, adotada pola
Conferência Internacional do Trabalho, cm 8 de julho de 1964,
cm sua 48• Sessno, realizada em Genebra.
-Projeto de Lei da Câmara n• 97/7S (n' 3.391-B/77, na
Casa de origem), que dá a denominação de Deputado Ivan
Ferreira do Amurai à rodovia BR-277.
- Projeto de Lei da Câmara n' S7 f78 (n'' 2.897-B/76, na
Casa de origem), que acrescenta dispositivo tt Ld n1' 5.10H, de 21
de setembro de 1966 (Código Nacional de Trünsito).
-Projeto de Decreto Legislativo n'' 6/78 (n' 121-B/?S. '"'
CCunara dos Derutados), que arrova os tt:.\tos r.los Prnto.:olo"
Atlidonais n1·~ I, 2. J c 4, que nwdilic~1ram a Convcm;üo par;1
liniliLaçi'iLl de Certas Rcgr.1s Rdativ:Js llll Tr:1n~por1t: t\Crcll lntt:rnal'illllal, ~.:unduiJa L'Pl VarsLlvia a 12 de outubro de l 1)~ 1 l, L'
L'lllt.:ndad;J pelo PrPttH.'tl!u l..'l'lcbradtl crn I laia cm :'.S dl' "L'Il'lllhrt'

de 1955, com as reservas constantes do artigo X do Protocolo n•
2, do artigo XI,§ I•, alínea b, do Protocolo n• 3 e do artigo XXI,
§ I•, alínea b. do Protocolo n'4.
-Projeto de Lei da Câmara n• 16/78 (n• 123-C/71, na Casa
de origem), que inclui no Plano Nacional de Viação, catalogada
como BR-158, a rodovia Vai de Serra-Ivorá-Fachinal doSoturno-Dona Francisca.
-Projeto de Lei da Câmara n• 141/78 (n' 5.671-B/78. na
Casa de origem), que introduz alteração no Plano Nacional de
Viação, incluindo trecho rodoviário nos Estados de Santa Cata·
rina c Rio Grande do Sul.
1.2.2 - Comunicação da Presidência
-Arquivamento dos Projetas de Lei da Câmara n• 97/76
(n• 2.174/76, na Casa de origem), que altera dispositivos da Lei n•
5.692, de II de agosto de 1971, que fixa dirctrizcs c bases para o
ensino de I• c 2• Graus; e do Senado n• 314/76, que legitima a
Procuradoria Geral da República para requerer, perante o Supremo Tribunal Federal, a sustação de efeitos das decisões que
menciona, por terem recebido pareceres contrários, quanto uo
mérito, das comissões que foram distribuídos.
1.2.3- Requerimento
- N• 114/79, de desarquivamento de projeto de lei do
Senado que menciona.
1.2.4 - Comunlcuçiio du Presidênciu
-Convocação de sessão extraordinária a realizar·sc hoje, às
18 horas e 30 minutos. com Ordem do Dia que designa.
1.2.5 - Discursos do Expediente
SENA DOR AGENOR MARIA - Apelo ao Governo
Federal cm favor de tr:Jbalhudorc:s que percebem s:.ilúril1 mínimo.
SEN.·IDOR JORGE K..ILL'.I!E- Congratulando-se com os
trabalhadores brasileiros pelo transcurso do "I' de Maio".
Sr.'.\'.-1/JOR AI./IERTO S/LIA - Plhiç;\o política de
S. E\• no :irnhito nucinn:ll c rc~ional, a prorósito de 1wtkia prtl·
L'cdcntl' lb capital piauil"n~c. Jh·ult•.ada crn jornal do Sul dl) Pah.
a rc~pc:itn de: dc~!i~~.amcntu de Deputado L:.,t;alu;t! da :\REI\..\ l'
~u;1 f'il ...,tninr li!ial;i"w ;Jtl P;trtidu <.1pu ... ii.'Ílll1Í~t.L
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1.2.6- LciiUra de projeto
Projeto de lei do Senudo n'' ~M(79, de uutoriu do Sr.
Senador Agcnor Mmia, que acrcsccntu displ)!!itivo ü Ld n~' 5.H90,
de 8 de junho de 1973, determinando o cômputo cm dobro das
horas extras, para efeito de aposcntudori:.1 por tempo de sc.:rviço.

de Barhacena-MG, d~1 relaç[lo Llu~ que scri~1111 lwml:nagc~ldos
com a Mc1.Llltw ''lnslgni:l d:llnconlid~JH.:i;l".

1.5- DESIGNA( tiO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMt\ SESSAO. ENCERRAMENTO.

1.3- ORDEM DO DIA

2- ATA DA 52• SESSÃO, EM 27 OE ABRIL DE 11!79

-Requerimento no 105/79, de uUioriu do Sr. Scnudor

2.1-ABERTURA

Raimundo Parente, solicitando o dcsarquivumcnto do Projt.:to de

2.2- EXPEDIENTE

Lei do Scnudo n'' 236(78, do Sr. Scnudor Nelson Curnciro. que
dispõc sobre os serviços de vigilúnci;.1 cm navios, por vigias por·

2.2.1- Oficio do Sr. J9..Secrcl1irio dn Ctimuru dos l>l'putndns

tuúrios, Aprovndo.

fncaminluuulo à rt'l'isào do Senado, (J/1/Úgrafo do

- Requerimento n'' I06(79, de auto riu do Sr. Scnudor
Lúzaro Burboza, solicitando o dcsarquivamcnto do Projeto de
Lei do Scnado nY 246, de 1976, de sua autoria, que dispõc sobre a
construção, cm Brasíli;:1, de monumento cm rncmúri;.l do

I

Presidente Juscelino Kubitschck de Oliveira, c dú outras providências. Aprm. udo.
-Projeto de Lei da Cimaru n' 142(78 (n' 5.726(78, na Casa
de origem). de iniciutiva do Senhor Presidente da República. que
cria cargos cm comissão e lixa valores de: v~.:ncimemos do GrupoDirr.:çào c Assessora menta Superiores do Quadro Permant:ntr.: da
Sccrctaria do Tribunal Regional do Trabalho da 9• Rcgiuo. c dú
outras providências. Aprovado, cm segundo turno. À sunçi'io.
-Projeto de Lei do Senado n' 18(77, de autoria dn Sr.
Senador 011o Lehmann, que dispõe sobre o parcclamcmo do solo
urbuno, c: dú outras providências. Discussão cnccrrudu, voltandn
Ucomissão competente cm virtude do recebimento de emenda cm
plenário.

'"

1.4- DISCURSOS APOSA ORDEM DO DIA

1:

I

SENADOR LUJZ CAVALCANTE- A inllaçào o suas implicações no posicionamento do eleitorado brasileiro. Causa.~ qur.:
no entender de S. Ex• contribuem para o crc.~cimt:nto d:1 inllaçào no Pais.

I ,,

SENADOR LiZARO BARBOZA - Açào das empresas
multinacionais de minérios, que atuam no País.

!·

SENADOR MILTON CABRAL- Problemas das secas que
assolam o Nordeste. Sugestão ao Sr. Ministro do Interior no
sentido da cxtensuo às áreas atingidas, dos beneficios do Projeto
Sertanejo e do POLONORDESTE,

,.

!
l'!

!;;J

'

\

li

SENADOR HUMBERTO LUCENA - Considerações
sobre o Projeto de Lei n• 4, de 1979-CN, que dispõe sobre a
criaçuo, na Presidência da Repúblicu, da Secretaria de Comunicação Social, altera dispositivos do Decreto-lei n'' 200, de 25 de fcvt:rt:iro de 1967, c dá outras providências.
SENADOR ITAMAR FRANCO- Exclusuo do nome do
Ycrcador Amarílio Augusto de Andcadc, da Cúmara Municipal

Jt'KIÚIIlt'

prr~jt•ro:

-Projeto de Lei du Ciunara n• 19/79 (n" 24-ll/79, na Casa
de origcm), dt.: iniciativa do Senhor Prcsid~nte da Rcpúblk:1, I.]UC
transforma~~ Fcdcn1çào das Escolas Fcdr.:rais boladas do Estado
do Rio de Janeiro - FEFIERJ. crn Unil'crsid"dc do Rio de
Janeiro- UNI RIO.
U-ORDEMDODIA
-Projeto de Lei do Senado n' 1(79-DF, que altera o cfctivo
de soldados PM da Policiu Militar do Distrito Federal. c dil
outrus providências, Aprovado, após usarem da palnvrH no cncaminhamcnto de sua votação os Sn:. Senadores Hcnriqul: Santillo
c Lomanto Júnior. A Comissi'io de Redaç[w.
- Projcto de Resolução no IX/79, que suspende a c.\CCUt;fw
do a ri. I' do Decreto no 20.635, de 30-10-70 c o inciso li do* 1'.
do a ri. 15, da Lei n' 6.485. de 20-12-72, do Estado do Rio Grande
do Sul. Apro•ado. A Comissiio de Redução.

2.4- DESIGNAÇt\0 DA ORDEM
PROX!MA SESSAO. ENCERRAMENTO.

DO

Dlt\

DA

J- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOF.S AI'\TERIORES
- Do Sr. Senador Leite Chaves, proferido nu sessão de 26-479.

-Do Sr. Senador Marcos Freire, proferido nn sr.:ssào de 25·
4-79.
4- CONSELHO DE SUPERVISÃO 1>0 PROI>ASEN

-Ato n'' I, de 1979.

5- ATAS DE COI\IISSOES
6- MESA DIRETORA
7- LIDERES E \'ICE-LIDERES DE PARTIDOS
H- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN-

TES.
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PRESIDENCIA DOS SRS. NILO COELHO E ALEXANDRE COSTA
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ATA DA 51~ SESSÃO, EM 27 DE ABRIL DE 1979
1~Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura

:;:

!,',,~

1'·-

11- .·

.:IS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACIJAM-SE PIIES/;'NTES
OS SRS. SENti DORES:
Adalberto Sena- Jorge Kalume- Joi'io Bosco- Raimundo
Parcntr.:- Jarhas Pa!>sarinho- Alexandre Costa- Henrique de L:1
Rocqut: - Jo.<tl: Sarncy - Alhcrto Silva - lkrnardino Viana -

Hclvídio Nuncs- José Lins- Mauro Bcncvidcs- Agcnor Maria
- Jl:ssé Freire- Cunha Lima- Humberto Luc~:na- rvlilton Cabral- Marcos Freire- Nilo Coelho- Luit. Cavalcantc- Passos
Porto- Jutahy Magalh;Jcs - Lomanto .lúni{1r - Lui1 Viana Roberto Saturnino- Murilo Badaró- Tam:n:llo Nc\"l'..,- Amaral
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Furlan- Ut/.iHO Barbm.a- Sah.J:tnha Derzi- t\ffonso Canwrgo
- Leite Chaves- Paulo Brossard- Pcdro Simon.
O SR. PRESJI)ENTE (Nilo Coelho) -

A li>la de prc>cn,a

acus~t

o ~omparccimento de 35 Srs. Scn;tdorcs. Havcndo número rc·
gimcntal, declaro aberta a scssfto.
O Sr. JY-Sccrctârio vai proceder ii lt:itura do Expediente.
E lido o Jeguinte

EXPEDIENTE

PARECERES
PARECER N• 123, DE 1979
Da. Comissão de Constituição e Justiça, ao Projeto de
Lei do Senado n,11 268, de 1976 - Complementar, que
"dispõe sobre a conta~:em reciproca de tempo de ~erviço
urbano e rural para efeito de aposentadoria".

Rt>ln.tor: Senador Aderbal Jurema
A proposição em análise dispõe sobre o. contagem reciproca,
para rfelto de apo.sentadoria, do tempo de serviço rural c urbano.
2. R'·~l.stra-se, como preliminar, a ausCncla, na propositura.
do nrt. 4.o pelo que se Impõe sun renumeração a partir do nrt. 5.0
3. Dos termoS' do projeto (par:i.grn.fo único do art. 7.0 deduzse que o ànus financeiro dn lniclatlva caberia, conforme o caso,
ao FUNRURAL, ou ao INPS, o que esbarra no mando legal do parâgrafo único do art. 165, da Constituição, secundo o qual "nenhuma prestação ou serviço de nssl.stêncla ou úe beneficio compreen~
dldos na pt·cvldCncla social scrã criada, majoradn. ou estendida.
~cm a corre.spondente fonte de custeio total".
4. Por outro Ia do, a proposição não se compatlblllzn. com
o sistema de que trata o PllORURAL, ao estabelecer o pra.zo de
cinco anos de ntlvldnde rural para que o tempo de senriço urbano
seja computado para efeito de aposentadoria por Invalidez e por
velhice. A hipót~e não C v:i.Hdn. Para. o traballiador rural fazer
jus às prcstar:õcs pccuniúrlas, basta o exercício d~ respectiva atlvidade, ainda. que de forma descontinua, nos três anos anteriores aos pedidos de benefício. Dai apresentar-se sem .sentido a. cxlgêncln de trabalhar mais dois anos nntcgrallzação dos cinco anos~
para contar o tempo de serviço urbano, t<mto mais quando e
sabido que esse tempo não poderá Influir no valor dn. aposentadoria., que tem sua mensallda.dc fixada em melo salãrio mínimo.
5. Ressalt-e se, nlnda, o fato de que o FUNRUR..'\L não concede aposentadoria por tempo de serviço, o que torna hnpossh•el
aprovei t.ar~se, para esse fim, o tempo urbano na área rural. Torna-se, n.'i'slm, desaconselhável a aceitação da propos:ção que, na
verdade, consagra vantagens unilaterais (contagem apenas do
tempo ruralJ, em desacordo com Instituto da reciprocidade, que
tem como fundamento a. correspondéncla de encargo.s entre a:.
entidades participantes. E des~a unilateralidade decorreria a.pcnas
a contaRem dos períodos de a.tlvldades rural para fins de aposentadoria pelo INPS, que .se veria sobrecarreg-ado de novO.'.i e pesado:>
L'ncargos financeiros, sem que houvesS€ .sido prevista a necess(lria
fonte de custeio correspondente, nos termo!-i da Constitulçüo Fe~
cleral.
6. Saliente-se, por Úm, que o acolhiml'nto du medida podcrl:t
co:11'1gurar estimulo an rmicola. ao dt~svlú-lo do cnlllpo para a-;
ntl\'lc!arJr:-; urhanas, cll'sl'alcando, ainda mais o sct.ar básica da prnllu~ltn ap,l·icola t1Jclonnl j:'l tüo carente de mfto-dc-obra.
4.
Po1· ltwonstltucionalldade, opino pela rcjelçilo do projetll.
Sala elas Comissões, 25 ele abril de 1D7!l. - Jlenriquc.• dt• l.a
ltocctuc, Pt•e:-;ldente - t\derhal Jurcma, HL'intOI' - 1..:iz:m1 fiarboza.
vrnclc!n -Nelson C<Lrnelro, sem voto - Tancrcdo ,;cvcs - Cunha
l.. lma, vencido - Ueh·idio Nunes - 1'hnir l~into - lt;,hnunclo P:t·
rantc - Bernardino Vinna - I\lurilo B:ulurC1,

PARECER:-.' 124, DE 1979
Ua Cumi"isfw dt• ennstituit~üo c .h1stlçu sulm· :1s F.men~
das n.u" !! t• :;, de Ph~n:i.rlu, illlrt'~l·ntada.."i ao Prn,ieto de
l,t•l du St•lwtlu 11, 11 IIN/1!17-1, 'IIII' "dl•fint~ os crimes dtl n•sJwn~ahilltlatlt• tio (iu\'t•rn;ulur ,, dos St~crctoirlus do Go\'CI'·
1111 tlu l>bt1'ÍlH Ft•dcral, e thí. outt·us prm•\dênda. . . ".

ltclatut·: St•nadul' llt•lvitllu SUJH'!'i.
O St'll~HIOI' ti:t:·d:úl ~llli!Pt', l'lll P!l•tütt•lo. ol'l'rt'<'t'll dun.<: l'lllt'1l·
da~; :111 Proi:·to d1• J.!'l dn S1·n; 1r!n n." II/L dt• Ul'l-1. "qlll' tlt•flnt· U.'i

1:rimc:s de
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responsah~·lltl~úle

do ÜIJVernador c do::; Secretários do Go
Federal",
Na prinwlr!l, que incide sobre o n.rt. ·1. 0 , emenda n. 0 1 da Co
missão de Com;tltllic;üo c .Ju.-;tlça, a proposlc;:io vis:t a elevar de dC"para qulnzr a composlç5.o da Comlssã.o Especia.l, que pas.<>a.ria a se.
lnte~rn.da, nlêm de cinco Senadores c de tgunl número de Desem
bar~adorc:-; do Tribunal de Justiça, também ·por cinco Deputados
1!: certo que a r:ompcténcla privativa. do Senado Federal, ex
pre.'isa no art. 42, item V, combinado com o art. 17, § 1.0 , da Con.c:;
Lltutçii.o vl~cntc, nüo exclui n participação dos Deputados em ma
Lérins que, relativas no Distrito Federal, nã.o sejam da exclusivi
dn.dc daquele.
Alóm do mais. lembra a justlflca<;ão:

verno do DI:::Lrlto

..

A atribuição de servir como oJtn. corte de justlç.a nD ca.SI
d~ crime de responsabllldade, deve, ao nosso ver, ser com

parU.Jha.da entre o Senado e a Câma.r:a..• acrescida tal co
m!ssao, pelo douto parecer dos Desembargadores do Egré
glo Tribunal de Justiça do Distrito Federo!, corno de!lnld•
no projeto orlglnn.J, Como representantes do povo, eleltoc
Inclusive com votos de eleitores com titulas eleitorais di
outras Unidades da Federação radicados no Distrito Fc
dcral, devem certamente os Deputados ter assento em Co
missão cscolhlda para tão Importante tareia, qual seja, '
de julga.r crimes de rosponsabllldade prn.tlcadoo pelos ad
mlnlstradorcs da Capital da República."
O parecer C pela constltuclonal::dadc e jurldlcldnde. e no mê
rito, atê -em vl.'ita da grandcz:J. numCricn do Colegta.do Especial
Pl'la rejciçüo. vez que contraria o rito praccs...:;ual estabelecido pcl~
Lei n. 0 1.078, de 1950, subsldió.rla desta.
Quanto à .segunda Pmcnda, eleva df.' qu:J.tro para schi anos c
prazo, fixado no art. 5. da enwnda da CCJ, de rcsponsabllldad!
do Governador e dos Sl'cret;J.rlos dt: Governo, sob o fundamento dr
que o mandato elo Pre~Jdcnte d:t Rcpúbgca, que nomeia o Cheff_
do E:"<ecutivo do Dbtrlto Federal. l:. de seis anos.
Ocorre que o pr.:~.z~ prcscricional fixado na Emenda da CCJ [~
lgua.l aü e'i'tabelccido na Lei n.n 1.077. dt~ to de abril de 1050, qu(
define os crlme.'i de rPsponsabilic!:~.de i'lll g(.•ral.
Ora, não se pode olvidar que o Govt•rn<ldor do Dt.strito Federal & demi'isivc! :ui nutum. Assim. se for :Jfa,"itaclo cm meio d:_
mandato, contra dl' c"Jt'!'t:•t';\ pr:~.:o::: "tl)krior ao imposto aos d~mais.
E o raciocinJo tambCm r nroced~nte em r••lac::i.o aos SPcret.ãrlo.s du
Governo dos EstadrJs, QUt· lt-:"ttalmcnte ocupam cnrgo.s de conflança
do Poder nomeante.
Embora constitucional, a emenda ê inconveniente, pelo que somos pela sua rejclçií<J.
Sala das Comissões, 25 de abrll de 19i9. -llcnrifJUC de La Rncque, Presidente - Uch•idio Nunes, Relator - Franco !\l"lntoro ~
Aderbal Jurcma - Leite Cha\'es - Rajmundo Parente - Tancredo Ne\res - Nelson Carneiro - JUmir J,into.
0

PARECERES N•S 125 E 126, DE 1979

:"iobre o Projeto de Ll•i da Càmara n. 0 0:!, de 1979 (n.11
·l.li90-C, de 1!177, n:' Casa de origem), que ''dispõe sobre a
cria~·ftn de

cargos nu Sccrct:Lria do Tribun.1.J Iteg-iona1 Elci·

torai do I•n.r:l, e dã outras providCncias".

PARECElt S." 1:.!5, DE 1!1':'0
Da Comissü.o de Sen·iço I,Ublico Civil

ltclutor: Scnadot• ;\lbcrto Silva.
InirlaLJvn (\0 Senhor PrcsldcntP do Tribunal Superior Elcit.oral, \'em a. exaJn{· de:-;t~l. Cn..."-'1· após aprovn.çüo pela. Cámnrn dos
D~puta.dos, Pro.Jet.o de Lei, que •'dispõe sobre a cria.çüo de ca.rnos na.
Secretaria do Trlbannl Reglonn.I Eleitoral do Parú c dá outra.s provldêncin.s".
'
Dt•

JusLlflcn.ndo a propo:-;lc;:\o, o llustrC' Prc.'iicL.!nte do TSE do Pará
<·sclal't'CI(' quP a. crlaçüo ele novo.s carg-os se exi~;"c cm virtude do
aumcmt.o progrt.•ssivo do elclt.or~do, cm fun~·üo dns medlda." descnvolvlmcnttsta.-; t.omad:1s pa.ra a AnHt?.ônhl. e que, se nü.o foss~ bastante, o problema ~c n~ra.va em vlrLudc elos pedidos dot~ devolu~fw
dos st'rvlclorPs L'Sladuals l' munlclpills post.o." it cltspos.lçüo do TSE
HP!~ional, t• qtw :L crta~·üo d1~ novo:1 c:Lr~os virO. atrmdt•r à nt~ces.'il
daclt• prt'llH'tl!•l' dp ]wssoal, t•ncarre!!ado do clesPmpenlJO das at.rllmil'Ôt':; nnt1nai.s l'. t',"J1L'Ciflcas da•.:; unic\ntles aclmin.l.'it.mt.!Ya.'i do
úrr:üo SC'Ccional.
th•llm ,·. qw•, <·onso:mtP com a 1ma. ,llt.'it.lfka.t.lvtl, <) ProJPto lntt·nt.a a t'l'l:u~úo no GriiJJo St·!·Vi•;o:; J\nxlll:t!'t':> -- dt• ;! 1tr1-·~•' ear-
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g-o..-; dt• Agente Admlni:>trallvo, Classe C; 3 l trl•s) cargos de Ap:cntc Aclm!nJ.".t.rntJvo, Cla."Sl' D: l' •I 1qnatrol cnrgos de i\lj(mt.e AdminlstraUvo, Classt~ A: O u-;clsJ cargos de O:ttilógTafos, Cln.ssr. B 1::
14 ca.rgos de Datllógrafos, Cla.ssc ·A. No Grupo: Scrvicos de Transporte Of!clnl <:' Portaria- t rum l cnr~o de 1\lotorlstn Oficial, Cla~
se B; :! t dolsl car~os dr Motorlst.a Oficial. Cln..."-Se A; 1 (um) cargo
d!! Agente de Pm't:ll'ia, Classe C; 3 1 trêsl r.nrgos de A(::'cntc de Portn.rla, Cl~tssc A. No Grupn: Outras Atlvlcladcs de Nivcl Superior1 tuml ca.r~·o de MCdlco, Classe A; 1 (Ullll cargo de Contador, Classe A. No Gi-upo: Artesanato- 1 tumt cargo de Artiflcc rdc art.cs

gráfica.sl. Num total

~em!

de 40 tquarcnt..1. l cn.rgos a. serem criados.

No pará~rafo único, elo Art. 1.0 , o Projeto declara cxpressu.mentc que só se nomearão servidores pnrn estes cargos cujos deveres, direitos e v:mta~cns sejam os definidos cm e-statuto próprio,
sob ~égide do art. 109 da Lel Maior.

I
"I

!'

Considerando que ns despesas decorrentes da aprovação dn.
matéria correrfio à. conta das dotações orçamentárias próprias do
Tribunal RcgionnJ Eleitoral do Pará, ou por outras para. este fim
destinadas, somos, no âmbito desta Comissão, pela aprovação do
presente projeto.
Saln. da.s Comissões, 10 de nbrll de 1!17!), - E\•andro Carreira,
Presidente - Alberto Silva, Relator - IIcnriquc llc La. Rocque Humberto Lucena- Ecrnm·dino Viana.
PARECER !'i." 126, DE 1979

Da Comissão de Finanças

Relator: Scnallor Jorge Kalume.
Na forma regimental vem n exame da Comissão de Finanças
o Projeto de Lei do. Câmara n.0 2. de 1!179, que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Pará,
c dá outras providências.
A proposição é de !niclat!va do Presidente do Tr!bunn.l Superior Eleitoral, que justifica n criação de cargos não só com o aumento progressivo do eleitorado, mas também com o. melhoria do
funcionamento da Justiço. Eleitoral no Pará.
Nu. Câmara dos Deputados a mo.tórlo. obteve aprovação do Plc~
ná.rlo, após exame dn.s Comissões de Constituição c Justiça, de Ser~
viço Públlco c de Finanças.
Trnmltn.ndo no Senado Federal, houve mn.nlfest.a.ção do. Comissão de Serviço Público, pela aprovnção do projeto.
Sob o aspecto financeiro - competCncia reg·lmentu.l dcst.n Comissão de Finanças - vale ressaltar que o artigo 2. 0 estabelece
paro. os a:-~rgos crlndos os mc~mos valores de retribuição, referências de vencimento ou sJlúrlo por classe, fixnclos para idênticos
cargos do Poder Excc.ntlvo incluidos na slstcm:i.ticu. de clu.ssificaçf~o de cargos a qm• alude a Lei n. 0 5.0·15, de 10 dr: dezembro de
ID70.
Relat.lvamcnte à.'> despesas decorrentes da transformaç-ão em
Lei, dispõe o arti~o 3.0 que sPriio atcnd~dns ü cu.sta das dotações orçnm-L•ntárias próprias do Tribunal Regional Elcitornl do Pnró. c ou~
tras pura. esse fim destinadas.
A vista do el<J)Osto, nada temos a opor a.o Projeto de Lei sob
c>cnmc e concluímos pela sua aprovação,
Sn.l~ das Comissões, 26 de abrll de 1970. - Cunha Lima, Presidente - Jorge Kalume, Relator - Saldanha Derzi - Pedro Simon - Raimundo Parente - J\ffonso Carnnrgo - Amaral Peb•.-oto - Taneredo Neves - Vicente Vuolo - llenrique de La. Rocque

- .Arnon de 1\lello.

·

I'ARECER N• 127, DE 1979
Da Comlssiio de Constituição e Justiç:t, :to l,rojeto de
Lei do Senado n/' H, de 1979, que ":tsse~ura a lh•rc nc~o

Ore~~

tcs Quérc1n, pretcnclc n Jnstltuclonn.llznçüo dn livre contrntnçflo
coletlvn nas relações dr. trabalho tm\.rc cmpre~ndos e cmprí'~n
dore.s, cspcc1nlmentr nll flx:u.~iio de rcnjus\.L'i'i e concllçücs tm.larlnls,
c, por con~Pqi!Cncla, n revot~nçüo do nrt.. G:.!:i da Consolldaçüo dns
Lds do Tmbalho.
O dispositivo que se quer n•vo~.rar (• dn ·"~'l~ulnte t.eor:
"1\r!. !i::!:l. Se1·:·t nula llL' p!Pno dln·!to dhpr•s!l~fto dt! Con~
tHI /\cnrdn quP, dh·t•l.u ou Jntlil'l'l.:lnl!'nLP, ront.mrle

Vt·n~fLO

O Caverno, cm última anállsc, Intervém na problemática salarial cm nome da. orientação política económica e t'lnanceirn que
se impõs, buscaudo, com esse dlsclpllnamcnto, Impedir a perda.
de. controle dos avanços da. inflação.
No. Justi!icnção do Projeto, o Autor faz pcsnda.s critico..~ n
essa Intervenção, denunciando que, não obstante .suo. longa exi::itêncin, esse discipllnnrncnto salarlo.l não deu resultados so.tlsfntórios antllnflaclonárlos.
Talvez se cometa. uma Injustiça ·com tal assertiva, pois se esquece que os resultados de tal politica econômlco-flnancelra foM
ram brilhantes c plenos de êxito em determinados períodos governamentais anteriores. Se a inflação, cm nosso P~us, Infelizmente volta com impet.os o..ssustn.dores, piores seriam os seus efeitos, sem a menor dúvida, se a .problemática salarial estivesse
mergulhada na balbúrdia e no tumulto a que foi relegada antes
de 1061.
Pelo Projeto de Lei que examinamos, altcrn~se radicalmente
a politica cconômlca-flnnnccirn. adot.ada pelo atual Governo. Em
termos constitucionais, nada impede, textualmente, QU!' Isso se
faço. por lnielntlvo. parlamentar, desde que tal iniciativa conte
com n malorla do Congresso para n.mparã~ln. No entanto, Q\lcrnos parr.ccr que, em benefício do próprio Pais, não :ic justificaria
tal mudança Renflo por dcclsflo do próprio Governo e do. sua
maioria. parlamentar, pois lhes cabe, por Inteiro, n responsabilidade da sua exccuçüo e dos seus resultados.

A Constituic;üo Federal, embora não vede a 1nlclntiva parla~
mcn_Lar nesse campo abrangido pcln proposiçflo que an:tli:mmos,
cxpoc, no seu contexto, a primazia do Executivo nessa rnatérlo..
VeJa-se, a propósito, o teor do seu seguinte dlsposltlvo:
11

Art. 10.

A União niio Intervirá. nos Estados, snlvo para:

I - ................................................. ..

11- ..
IIIIV V -

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

reorganizar as l'lnnnças ela l!:Stndo que:

a)

.•• , •••. , ..•.••..• , • , ...•••... , ••• , ..••.

b)

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

ndotar mcdldns ou executar planos cconõmlcos ou flnnncelros que contrnncm as dlrctrlzcs estabelecidas cm
lei lcderul.
c)

ciaçiio colctlvn entre entidades sintllcnis de cmpre~ndo
res c de ctnJJre.::tdus c rcvo~a. clisJmsiçi~o da Consolidnc:i~u
das Leis do Trabalho,"

Relator: ·Senndor Ahnir Pinto,
A propo.:.lçüo sob exame, de auLorln do nob:-c Senador

prolblr:io ou norma cllsclpllnadorn ela pulitlc:~ econümlco~
l'lnnnc'etra elo Gow•rno ou e•oneernrnt<' it pol!llc;J :mlarla.l
vl~t'nle, nüo produzlnclo quaL~qlll't' l'fPitDs twrn.nte auto~
l'lcl~clt~.~ c l'rpart.Jeú·~·'' públlc:i'.,..,, lncluslve para fins de rc~
\'Js:to de prec:o:-; e tal'lf.-::.s d.:: m~rcadol'ia~ c :;rl":lr,o..;,"
Revog-ando-se tal cll.~posltlvn, tornar-se-la nutomi'ttlea a revog;u.•üo do seu se~nlntc parú~1·nfo único:
"Parú~rafo único. Na hlpótc.'ie deste artiJ.:'O, a nulidade
.srrú declarada, de oficio ou mccl!ante represrntaç:io, pelo
Minl.~t.ro dn Trabalho, ou pt>ln Justiça do Trabalho, em
processo submetido no seu julgamento,"
Na hipótese da nprova~üo do Projeto c dn sua transformação
cm Lei, (•stnrla ncntrnllznda a. dlsposlçüo contida na Lei n.u 4. 725,
de 13 de julho de 1965, conflrmadn pela Lei n." 5.451, de 12 de
junho de 1968.
Por ·força da ·te! n.O 4. 725/65, c da lcgislnção que u comple~
mcntou nos anos subscqücntes, fh!nram c.stu.belccldns normas riM
gidns para. o processo dos di.'isidio.s colctlvo:;, O objct.lvo pcrseauldo pelo Governo Federal. através dessas normas, foi c o.lnda. é
o de disciplinar os aumentos saln.rlni.~ de modo a que se façam
uniformes, dentro de umo. m<'sma cntc~;orlo. profissional, e não
Pxceclam, uo rcpns::ie n ser feito para o consumidor, o valor que
o Poder Público d:i. por justo no correspondente aumento do preço
das mercadorias.

Art. 11. Compete no Presidente da tRepúbllcn decretar n
lntcrvcnçUo."
Eis n .Prcocupnçii.o concernente it unltormldndc de uma polltlcn cconomlco~tinancclrn 1mplnntndn cm todo o Pnis no.turalmentc pelo Governo Fcdcrnl, comtltuido r.m funçüo de metas ou
progrumns que obtlvcrnm o apolnrncnto dn Nnçüo ntrnvé.s do.o; seus
representantes c eleitores do Coló!~lo que, surrar.nndo os titulares
de um novo Governo, se manltestnrnm solldtlrlos com n politlcn.
cconümicn ll ser cumprida,
r:m snma,~ nf~o hú dt~ nossn parte, ao menos por nrn, ncnlm1:::1. hUJllllnlíH'ao !L icléla cltofcnclhla pelo emlnenl·l' ;:Jpnndor Oi'P.'\Ws
Qucrel11. Achamos tqwno.'o.; que a orhmtaçfto chl prditlc:a t'·cnnómlc:o-flnancc1m tlt.•ve :-;er dlt.acln Jll'io Clo\'tH'no. O :-.t'\1 Pru,leto nhalarln, S!'lll mnlon·s t·~;Lutlo.~ t! cautt•la.';, t.otln urna !'.~tnlt.nra Jur~rlktl

S;iluulu !H

,\hrll dt• IIJ71)

em que ~f! trm assrntado a politica oficial, mormente agora cm
que o:- melhores esforços do Governo :lÜO canalizados para uma
luta .sem trCguu::; contra a lnflaç[Lo.
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do projeto, por
Jnj urídico.
Sala. das Comissões, 25 de abril de lfJ79. - Jlcnril1ue de La
nocquc, Presidente - Almir J,into, Relator - Adcrbal Jurcma Franc~ :Hontoro, vencido T<mcrf.'do Neves, vencido - Neh;on
Carncuo, vencido - llalmundo Parente - Jlelvídio Nunes.

PARECER:-;' 128, DE 1979
Da Comiss:1o Dlrctora sohre o requerimento do Sena·
dor Itamar Franco, solil!itando informaC'Õcs ao B:mco
Central do Br;LsiJ atincntcs à divida extefna !Jr:Lsilcim c
o re~pectlvo esquema de amortizac;iio,

Relator: Senador llenrh1ue dl' I.a Uocque
O Sr. Senador Itnmnr Franco encaminhou à Mesa requerimento no qual .sollcJta Informações ao Banco Central do Brasil
C QUC dizem !'eSpCJtO ti. diVida externa brasileira.
Não mencloun, Sua Excelência, entretanto, conforme esta~
bclccc o art. :!39 do Regimento Interno, o fato sujeito à flscall~
zação do Senado, assim definido cm lei fartlgo 45 da Constitui~
cúo) c nem faz remlssi10 expressa
matéria legislativa em trami~
tação na Casa,

a

A Presidência. cm casos idi!ntlcos, tem Indeferido tais requerimentos, cabendo ressaltar que de uma de suas decisões !ol
Interposto recurso pelo nobre Senac!or Dirceu Cardoso. estando
o processo agtmrdnndo parecer da doutra Comissão de Constituidia c Justiça.
Nos3o parecer, à vhtn do exposto, é no sentido de sus~ar
a tramitação do nrcscntc requerimento a fim de se aguardar a
decisão do Plenário sobre o recurso acima referido.
Sni:J. da Comls.'ião Dirctora, 9 de .tnnciro de 1979. - Pctrõnio
.Portella, Presidente - Henrique de I.a Rocque,· Relator - José
Lindoso - J\maral Peixoto, vcncldo - :\hluro Bene\·ides, vencido
- Benjamim Farah.

PARECERES N'S 129 E 130, DE 1979
~::,>hre u l1 rujeto de Decreto Lcgislath·o n, 11 :W, de HlfS
<n.u I3:J·U, de l!.fi~. na Ciuuara dos Deput:ulus), que
"illll'O\'ól {l te:o.:tu da Hccmttcnda:::i:, n,11 1:!0 sobre lligiene
nu CtHnt:•·l'io ~~ tu:.s Escdtúrios, adotada ]Jcla Conferên·
eb I~ltt'l'li~'cional cb Trallalhn, cm S de julhil de !Uii·l, cm
sua ·18,;1 ~:c~~:;}.u, rc.:~.lizaU.a cm Genebra".

1',\!mCEit
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Ccunl:;:-.::u de H::l.~l:ci•~'• EXteriJrc~
Jtclatnr: Scn:ulor Amaral l'cixntu
O prf'scntc Projeto tlc· Dc·crrto I.e+;Jatl\'o n. 0 2G. de 1!171:,
oriundo cl:t uutr:l Casa du Comn'('S.'.u r;~lclonal, ~~pro\'a· o ll'Xto ela
Recomt.'lHiae;'m nY 1:!0, s Jb!'c !ii;~irnc ~~~~ Cmnl·~·cto c no~ E~;r:rltG
rlos, ac!ot;~.da JH:la ConfC'rC:lcia Jllternaclonal elo 'l'ral:alho, em l.l
de julho de HW·l, cm su.1 ·lU:1 Sc:;.-;:lo, r;.::~llzada em Genebra.
A matêda o:·t·~Ina-~(· de ~.tP~l:;;q~etn elo Senhor P!'esldcntc da
HcpúblJCl, qur, :1 11•11c!Pnch :Hl ]lf.:'CCittHH!o do ~rt. 4-1, Inciso I. da
Ccn.stltuic;<lo FN.ll•.ral, ~ubmet c o :tr.urdu il ;.lJll'L.'Ciac:Clo do Congresso Nacional, acompanhado de Exposlt;üo de Motl\'O!i elo Senhor Ministro cte Estado d:ls Rehwõc.s Exteriores.
O ns'lunto foi PXamlnac!o JWlo C(Lnsclhn ele Aclmlnbtr:u;:1o da
OIT, l'm .~un H7 .u Sess[•o, \'!'·~nclo sun lnscrh;üo na pauta ela CIT.
.Já na 15f1.a Sl•ss:10 do Con~dlw dü Admlnh:tt·ar:üo clrclcliu~:;e ln~
trodu:.dr o tema re(l·rldo na ordem do db da scssüo ordhlút·Ia de
!nG3.

A 01'1', ~l'!,~tuHlu o que di'lpüc o art. 3tl elo Reguh:tlCllto ela CIT,

elaborou um Rt·l:ttórlo Jlrdlmlnar, rontenclo exposlt;üo sobre o.
prútlca e a lcg-J:;Jnc:f:o nos vúrill'i p:di:l'.~. !~em como t'ormulou um
questlomülo CJlll' wi respundltlu pt:!o:; Ouvcmus llo:; E::t:H~u.~-~icm~
!Jrm;, :\ h~!:isi;u~;·~u c a pratlea dns nw~liUns sobre .a llh:lcne nu.1
Eslnll'.!lecill'.Clllo:; C•J!Ill!l'Ciats c 1~-,cdturios do::; var!os E:'ltndos~
Mem\Jt'O~i !ndicu\':lln ha\'l'l' colncld0ncln llll apllc.:a~·úo dm mesmas.
Ma•,;, ml•;o:;:wa~:;t' a ndu(."):) dt• norma geral erl;iialu~sl' u:n lnstru~
menta lntel'l1acll,ll:ll.
Se bem qUt! l'l'Jll'l'~l'llta lllll onus a .'·L :Ll'l'L':-:ct·r ao. eu·itu da
müu-dt•-uhra, t•:;·,:J Pl'llll't.'Út' l'';pc'<:litl vh~c· llo llr;~:-.11, ck·~(',t' t Con,•::.llcla~·;:t1 t!a~ L ·b 1;:1 '\'ro~b:lllw. L'Olll .1·1 t''tl'.U'!t· 1 '1~tlra.~ t!~· \l!l\Vt•r. :JU!Jrlalil'~, pu h
~tplk:t :: tlldLI1 th !tlt'<tt~; dt• tr.:h:dhn.
~\:i ll.ll'l'l,::, qlli
111:1

p;tl·t

t',l

('! ')'

::• Jii\l')'.l"l;';\111 !l:t J/PI'i\JlH•tHi!I!,'OUl, l'Ull.'•\;tl!l l;liM
l':ljll\tl]ll \', {ILI 'l'i!tlltl li. Ct~tll;l LI :tl'ti)'.ll l:,.J
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t!dL!'JI!III'L 1 apitc,u:.:c, c.·:n tlldll.'> P.•; )ul~:.i.-. de: :r:l~)a:Jtu, a di:icrlllll:wr.:w Jll't:d.~ta na HtCIIJlli'JHku;(Jn torna~a illtclra:neute t;itra;wswcl:•. iJ:tra :1 Bm.~il.
!··~o qu~ cabe a t:">t:t CIJmi.·:~,;lo ei:aminar, nacl~t llá que pO.'i.'ia
:::er opo.-,to ao alo lntél'!lJ.clonal cm que:-;t~w.
Ant~ o l~.\j)ú:)tu, .Jo:nu:, pcb ~~pwv ..u;ão do Pwjc'..u de Decreto
I.c~lslatlvu nY 26, de 1G73.
Sala das Combsüc!;, ::!5 de abl'il de lD'i'O, - Tar~:..~ Dutra, Prc~
sldentr. - 1\maral I,cb:uto, Rf:i:.t.t(JI' - Paulo llru~sard - ~.lauru
Hcnc\'ldcs - !!amar Fmncu - ;;Icnllcs C;ln~lc - llC'rn~mlinu
\'!anua
Lmuanlo Jtmiur -· Pedro l'c:hosdan -- Saldanha
!Jcr:ti.

t•AitEC:::R

:;,u

130, DE 1!Ji!l

Da Cl.lmiso;iio de LegisJ:u:ão SuciaJ
Rc:atul': ~il!nadtu• 11.::1\•;dio ~·:mc:s,

'Tos tcl'mos c!o que dispõe o a.rt. 44. inciso I, da Con.stituição
Prc;,idcnte ela República vem submct,cr
apre~
ciaç5o do Conr.rcsso Nnclon~l. acompan~1a.do de Exposição de Mo~
tlvos do Ministro de E!itado elas Relaçuc:; Extcrior~s. o texto da
Rccomend:J.ção n.O 120, sobre Hhic:~c no Comércio c nos E:;critúrio~. ac!nta.cla p~b. C:mferêncl:l Intl':·naclon::l.l do TralKtlho, cm e
de julho ele 10G4, cm sm. ·18. 11 Scsüo, rc.11lza.da cm Genebr•~l..

a

l·'~dentl. o Scnh~r

A matCrla, j:l aprovacta pcla Cámara dos Deputados. foi, du·
rnnte muitos anos, objcto de amplos debatcs, que. a partir ele
HJ:?3. tl'/f.:l'~lll lu~a.r cm ~·ucc-ssiv:-.s rcmt!l'H::s internacionais de representantes dos diversos países filiados ü Orga.niza~üo InternaL.:!:mal do Trabalho.
).Ials rcccnt~mcnte, segundo Informa o documento m!nl.sterlal. foi o tema examinado pela OIT, cm .sua 14í.a Sessão, do que
resultou um Relatório Prclhnlno.r· contendo expo.:;iç:lo .sobre a pr::i.~
Lica ~ o. Jeg:lslnção das medidas s:~brc Uig:lcnc do Trabalho ado~
tudas pelo ..; Estados~~·t::mbros.
No que tange ao Brasil, embora aquelas medidas de protcção
ao cmbalhatlor ~lgnificnssem uma clcvac;ito do cttsta dn mão~de~
obra. forn.m corporlflco.dn~;. em 1043, nn Consolldaçüo da.s Leis do
Tr~~alho. cem as car:1c~.crí:>tlcas d(' unl\•crsldadc. torn1ndo·se,
C::!~:b :..~.~:.u, ~lj:t.:~·;·Jci-, :o. t·.:do:: -.. .s loc:d3 de ~:a.i;llhn.
Desse modo, a.'5 norm~ constantes da. Recomendação daquela
crytldade Internacional, sao hoje integrant~s do Capitulo v, do
Trtulo II. da CLT e, portanto, a sua adoçao tornou-se inteira~
mente ultrapassada para o Brasll.
De CJUnlqucr modo, não havendo razões para não se n.dotar
a Rccomr.nd~ção, valcn.clr;> o ato como mera ratlflca(,'ão. somos
pela aprovaçao ela. mutcrw nu forma do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 :W, de 1078.

Sala das Comi.ssõcs, 10 de nbril de 1979. - ~elsHn Carneiro
Prc~lclentr. e\'L•ntual - Jleh'idio !'liunes, Relator - Uumhcrt.o Lu:
Cl'll:l - :\lo:ICyr Dall:l - naimundo l'arente - Jutahy ;\lagalh:lt.'S
- llenri1111e tlc l.:t !tuctlllt! -M- ,Tofto C:limon.

PARECER:-;, 131, DE 1979
Da Conüssão clu Transportes. Comunic~ões e Obras Pú·
bliC.'L'i, sobre o Projeto de Lei da. Câmara n.0 97, de 1979,
Cn.0 3.391-B, de 1977, na Casa. de origem), que 11dá a
denominação de Deputado Ivan Ferreira. do Amaral à ro-

dovl:l BR·211.
Relator: Senador Pedro Pcdrosslan

1. O presente projeto dá. a denominação supletiva de Ivan
Ferreira da .Amaral à rodovia Pnrnnaguá-Foz do Iguaçu, no
Estado do Par::m:i, com a cxten.sflo de 730km, designada por

BR·277.

2. Após nsslnala.r que o homenageado faleceu cm virtude
de ncldcnte uutomoblllstlco, diz a .rusU!Icaçúo da proposição:
~'Nascido cm 9 de agosto de 1040, cm Curlttba, Ivan Fer~
rclrn do Amnrnl bacharelou-se cm Ciêncla.s Jurídicas c

Sociais pela Poutlticln Universidade Católica do Rio de
Janeiro.

Fez cursos de cxtcnsüo univcrsitàrla tanto no Brasil como
no Exterior, Inclusive no "St. Francis Hlgh School", em
Knnsas, Mhisonrl, nos Estados Unidos,
Foi oflcinl de Gnbl!wle, Trndnt.or dn. Junta Administrativa, A.s.sl.~tl'ntc do SccreLúrio~GL'ral e A..-;sc~:-;or do Prcsl·
dente do I:u;l!tuto nm:;llciro do Caft\ nlêm ele vários outros rdl~\lanttw Cili'I~O:i admlnJ:-;trativus que ocupou na
Adn!lnJ:-;tra~·iúJ l•'t'dl'ral.

12~~

Sühndu lH

Sun ntlvldndc parlamentar foi dns mnls intensas c brilhantes, havendo lnclU!ilVc sido membro c!etlvo dn Comls...~fto de ConsLitulçfto c Justiça c da Comissão Especial
Dcstlnndn n Estudar Globalmente o Problema do. Poluição Ambicnt:l.l, c suplente dns Comissões de Finanças c
de Economia, Indústria c Comércio.
Fornm, aindn, publicados dois importantes trabalhos do
Deputado Ivnn Ferreira do Amnrnl: "O snl na Economia
dos Povos" c "Cale !lollllzado".
Em verdade, temos pnm nós que o falecido parlamentar
e lntelrnmcnte merecedor da modesta homenagem que
des~jnmos prestar à sun mcmórln".
Do ponto de vista dn polítlcn nacional de transporte,
cump1·c lembrar que, cm 1947, aclotou-se a nomenclatura de prefixo c número, n exemplo de "BR-277'', pnrn ldcntlrtcar as estrndas do sistema rodoviário federal, bem a&:;im n dcsignaçüa complementar pelos pontos extremos da via. Prevaleceu, dessartc, a.
idéia de evitar as supcrposições de nomes c números nos trechos
comuns de algumas linhas-tronco, que no caso cm exame são 165
km. Com Isso e à scmclham;a elo que aconc nas modalidades hldrovlária c avintória, foram reduzidas a.'l despesas Mm a confecção de cartas roctovhi.rins, sinalização das pistas c com a administração do tráfego, já que tal sistematização removeu uma série de
óbices à tdcntlflcaçüo de rotas por parte dos condutores ttsuárlos.
Em conseqüência, c&:;c sistema de slnnlização foi estendido as redes
estaduais c municipais, cujas estradas, cm grande maioria, convergem para as capitais e portos marítimos, vale dizer, para. rodovias
federais, de macio a se conseguir a desejada continuidade do. rede
nacional. Em verdade, a generalização dessa nomenclatura atendeu n uma resolução do Conselho Rodoviário Nacional, a qual
foi resultante de uma recomendação nprovudn pelas RAR
Reuniões das Administrações Rodoviárias, reuniões onde, como
se sabe, os Estados~Mcmbros se fazem representar.
3.

4. Por conseguinte, não foi sem motivo que antigas denominações foram suprimidas, com a dn rodovia Getúlio Vargas, nt~al
BR-116, Furtalcza ICEl-Jag:unrào. IRSl, bem as~lm que estaçugs
tenninals, obras-de-arte ou seçõcs de rodovias tem n dcsignaç~o
das localidades cm que se encontrem, cruzem ou conectem, c nao
àc nomes de brasileiros llustrcs. Em outras p:llnvrn.s, os fatos
observa veis nas ntlvidades rodoviãrlas fizeram com que eles fossem organizados segundo um esquema de lntcrpretaçüo e consoante um padrão econômico, de sorte tal que ampliassem, pela.
melhor sinalização, a eficácia c n produtividade do ~istema rodoviário, o qual e atualmcntc responsável por 80% do transporte
nacional.
5, Sem embargo, entretanto, esta Comissão, cm conformidade com o. Portaria do Minlstórlo dos Transportes, n.O 463, de
7-10-1064, t~m aprovado projctos qu~ dito designação supletivo.
n obras públicas,. como homcnngcm póstumo. n engenheiros brnsi ..
Ieiros que têm prestado relevantes serviços à causa da. viação
no.clono.l, a exemplo de Mo.u:i, Honório Blcnlho, Crockntt de Sá,
Paulo de Frontln, André Rebouçns, Pereira Passos e, muls recentemente, Santos Dumont. Henrique Lugc c Rcgis Blttcncourt.

6, Acontece, porém que, no caso em exame, o DNER- Departamento Nacional de Estradas de Rodagem Informa que duas
denominações supletivas foram propostas para a mesma. estrado.
BR-277, Assis Chateo.ubrlnnd e Ivan Ferreira do Amaro.!, sem que
entretanto, esses patriclos tivessem prestado relevantes serviços
il. cnusn. da rodovlo.ção nacional.
7. Dessnrte, pelos motivos técnicos, ndmlnistrnttvos c cconômicos antes nsslnnlndos, e não obstante o presente projeto seja
digno ele encômlos, somos levados n dplnar pela sua rcjclçUo.
Snlo. do.s Comissões, cm 26 de nbrl! de 1070. - Benedito Ferreira, Prcsld~ntc - Pedr() Pedrosslan, Relator - Vicente Vuolo Atforuo Ca.margo.

PARECERES N•S 132 E !33, OE 1979
O l'ro,ieto de Lei da Cúmara n,11 H'J, de Hl7R (n.0
de 1!J71i, na Casa de origem), crue ":lcrescent:l
disrwsith•o à J.ei n.U 5 108, de 21 de l'ictemhru de HHH;
(CUdi~o N:tclonal de 1'rflnsito),
2.897~U,
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Da Comissão

di! Conl'ititui~~~ln

c

Jul'ifi~~a

Rcl:Ltur: Senador Nelson ClLrnciro
PreLt'nde o Pl'ojl'lo em 1~xnmc qne :;c ncrc:icí'l1tl' no art, 70 do
Cúdl~~o Nncional til~ Ti'ÚJUilt.u parúgraro declarando qUP "o rt~qui
slto c!o !{ 1. 0 tlt'.'it.t• mUJ-i·o nüo st'I'Ú t)Xlgido nas rt•nova~GL·.~ periudlcas ci;1 CartPlm Nacional dt· I-Iablllt!u;üo".

Ora, o requisito que se pretende excluir, nas aludidas renovações, é o de "saber ler c escrever", que, como é óbvio, deveria
ser cumprido apenas umu vez, qunnclo da conccssilo da Cartclrn
de Habllltac:f\0. Se tal cxiglmt!la ó feita nas renovações, tal rato
deve ocorrer por um desses dois motivos. Ou os portadores da
Carteira de I-Iabllltaçüo perderam, com o tempo, aqueles valores,
nüo lncot·porados i'L sua per~mnnl!dade, ou constitui prática abusiva elas autoridades ele trúnslto. No primeiro caso, a exigóncia,
cmborn não expressa cm lei, representaria cautela compreensível. Nn se~unda hipótc.se, tratar~sc~la de condenável abuso, que
nüo exige lei parr~ que cesse. Ninguém 6 obrigado a fazer alguma
coisa. scnüo cm virtude da lei.
Opinamos sobre o mérito da proposiçüo, já que tal exame reg:imcntalment.c cabe n. esta Comissão, meu voto e pela rejeição do
Projeto. Se fizermos leis para evltnr todos o.s poMiveis cxccs.sos,
que devem encontrar natural correçüo na.c; decisões judiciais, estaremos concorrendo para. agravar o pnndcmõnlo legislativo, sob
o qual vivemos.
Ê o meu voto, s. m. j.
Sala das Comissões, 29 de março de 1070. - Henrique de La
Itoc1rue, Presidente - Nel!'(lll Cameirn, Relator - T:mcrcdo Ne\'CS
- AloySio Clmu-s - :\tnacyr Dall;l - J.ázaro U:uboza - llugo
ltamus - :\lurilo llmlarcí - Raimundo Parente,
PA1tECmt S." 133, DE 1970
Da Comissão de Transportes, Comunica~·ões e Obras Pí1blicas
Relator: Senador l'edro l'edrossin.n
1. O presente projeto exclui, no caso de rcnovnçüo de.cartelra de hablllta~ii.o para condutores de automotore~ rodovlnrJos,
prova de alfabetlzac:úa, exlJ.;"ida cm conformlclndc com o artigo
70 do Código Nacional de Trünsi to, alterado pelo Decreto~lcl n.u
012, de lnGD.
2. A Justificação esclarece:
"Uma intcrpretaçüo correta dos mencionados textos lcg~s
deveria revar à conclusão de que a prova de alfo.bctlzaçao
somente é exigida por ocaslüo da habllltação propriamente dita, eis que nas substituições periódicas dn Carteira
apenas se culcla ele renovar os exames de saúde do motorista jú habilitado. Além do mais, antes da ·vigência do
ntual Código de Trânsito, ou mais precisamente antes ~n.
edição do Dccrcto-lcl n." 58·1, de 16 de mnlo de !969. nao
se exigia qllc os candidatos à habilitação fossem alfabetizados, de sorte que há inflnldndc de motoristas com direito
adquirido il. habilitação que, entretanto, não sabem ler c
escrever.
Em relação a esses, é óbvio, nüo poderia n lei retroagir
pnrn prejudlcur.
Contudo, alguns DETRANs, como o de Pcm:tmbuco, por
exemplo - segundo informação que nos chega do seu
Sindicato dos Condutores de Veículos nodoviúrlos - estão
Impondo a obriJ:mtorlcdadc de provar alfabetização tambóm nos motoril)tas de mnls de vinte anos que buscam o.
substituição das respectivas Carteiras, cm obcdiCncia no
~ 2. 0 do art. 60 do Código de Tránslto (revalidação dos
c::..:nmes de sanidade).
Assim, o que o nosso projeto quer é aclarar o texto dn.
lei, de modo n nito permitir Interpretações controvertidas
como a menclonacla que, afinal, acabam conflgurnndo
ofensa a dlrc!to ndqulrldo"'.

3.

A Co!"lssilo de Constltulçilo e Justiça, examinando a proposfçuo, opinou pcln sua rejeição, nos seguintes tet·mos:

( ... ),o requisito que se pretende excluir, nas aludidas renovações, e o de "saber ler c escrever", que, como e óbvio,
deve_rlr:~. ser cumprido apenas uma vez, quando dn conccssuo dn Carteiro de Hobl!ltnçito. Se tal exigência é felto.
nus renovações, tnl fato deve ocorrer por um drsscs dois
motivos. Ou O.'l portadores dn Carteira de Hnbllltnçito per~cram, com o tempo, aqunlcs valores, niio Jnr.orporndos
a sua pcrsonnlldacle, ou constitui pr{ttlca abuslVtl das nutorldad_cs de trilnslto. No primeiro caso, n cxlgêncin, cmb~rn nua expressa cm lei, rcprcscntnrln cautcln compreenSJvcl. Na Seifundn hipótese, trntar-sc-1t~ de condenável
abusa, que nuo exige lei pnrn. que cesse, Ninguém é obrigado n fazer algumn coisa scnfto cn1 virtude dn Jcl.
Opinamos sobre o mérito da proposlçU.o, jú que tnl cxn ..
me rcr.lrne.ntalmcntc cabe a cstn Comlssúo, meu voto ó
pcln reJ.clçao do Projeto. Se fizermos leis p!trn. evitar todos
os poss1vcls cxccs50s, que devem encontrar nnturnl corrcçüo dus decisões jucllciuis, l'staremos concorrendo pnrn
a~mvar o pnndcmõnio icJrislntlvo, sob o qual vivemos."
•L Como se dept'cende do antes trnnscrHo, a mntet·in só lntllrt•!.unH~Iltl' intcre!i!i\l 11 esta Coml.~süo, A:;shn, cm con:-iotüncin com
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o parecer da Conussão de Cons~ltulção c Justiça, opinamos pela
rejeição do presente projeto,
Saln. das Comissões, cm 26 de mala de 1070, - Benedito Ferreira, Presidente - Pedro Pedrossia.n, Reln.tor - Vicente Vuolo
- Affonso Ca.nmrgo.

PARECERES NYS 134 E 135, DE 1979
Sobre o Projeto de Decreto Lcgislati\'o n, 0 6, de 1978
(n.0 121-B, de 1!.178, na C;imara dos Deputados), CJUC "apro\'a
os textos dos PrOtocolos J\dicionais n,os 1, 2, 3 c ·1, liUC modificaram a Convenção pam Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte 1\éreo Internacional, concluída cm
Varsóvia, a. 12 de outubro de 192!.1, e emendada pelo Protocolo celebrado em Haia, em 28 de setembro de 1955, com as
reservas constantes do artigo X do Protocolo n.O 2, do a.rt.igo XI, parágrafo 1. 11 , alínea "h," do JJ>rotocolo n.u 3 c do
artigo X.'\: I, pará~afo 1.'', alínea. "b", do l,rotocolo n." ·1".
PARECER N." 134,

DI~

197!1

Da Comissão de Relac:iíes Exteriores

fu>Tr,.wr: Senador Saldanha Dcrzi
Esta Comissão, chamada a opinar sobre oS textos dos Protocolos
Adlclonnls n.os 1, 2, 3 e 4, que moditica.ra.m a. Convenção para. Unlflca.ção d~~ Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional,
concluida cm Varsóvia, a 12 de outubro de 1029, e emendada. pelo
Protocolo celebrado em Hn1n., cm 28 de setembro de 1955, com as
rt>.<;ervn..-. constantes do nrtlr::-o X do Protocolo n.O 3 e do artigo XXI,
partq:::ra.fo 1. 0 , nlínen. b, do Protocolo n.o 4, concluiu por um pedido
de Informações no· Poder Executivo, a. Um de melhor esclarecer a
matéria.
Cumpre-nos agora. a.vallnr n. conveniência dos atas intcrnnelonn.l.s ci_tndas a luz das rcspostn.s enviado..;; a esta Cníin..
Em relação ao Quesito n,o 1, embora nüo tcnlln sido envlndo o
pnrcccr ou n.vi.so oriundo do Ministério dn. Aeronáutica, é esclarecido que ns reservas ao texto foram sugeridas com bn.se no relatório da delegação bra.sUelra à. conferência de Montreal, sendo de se
:es.saltn.r:
"Em virtude de erro dnt!lográllco, o Exposição de Motivos,
no que se relaciona ao Protocolo n.O 4, indicou o artigo XXI
I 1.0 , alínea b, em lugar do artigo XXI, 1 1.0 nllnen a, como
seria correto."
Em virtude disto, scril. ncccssó.rlo proceder-.se à alteração do
teor do nrtlgo 1.0 do Projeto de Decreto Legislativo que aprova o.
ma. tê ria.
No que diz respeito a dúvida. levnntn.do. qmmto à necessidade
dP $~rem aprovado~ os Protocolos n.06 1 e 2, jil. que o de n,o 3, uma
ve1. entrado cm vigor. rcvogarú os dois primeiros, assim se mn.nlf(•stJ o Poôer Executivo:
"Embora o Brnsil haja ratiflcndo a Protodo de Emendu. da. Haia, suo.c; relações com os pnises que não ro.Uflcar:un este Protocolo, ou os seguintes, continuo.m sendo reJ..:ldn.s pela Convenção de Varsóvia, de 1920, ou sejn., prevnlecc com relnção n. tnls países os limites de responsnb111dn.~
de fixadas em Vn.rsóvia.
De outrn pn.rtc, como o Protocolo da Guatemala nlnda. não
entrou cm v1gor, tornn-se lg"ttn.lmcnte nconsclht'wel rntlflcar o Protocolo n. 0 2, com a. n.ltf'rnção por ele introduzida.
no texto de varsóvln emendado na Hn.in.."
A an:'tllsc do conteúdo dos Protocolos n.oa 1 c ~ de Montreal
n•veln. qUl' tais In.strumcnto.s vlsnm a substituir o frn.nco ouro
"Polncnre" pelo "Direito Especial de Saque" do Fundo Monctó.rlo
Intcrnnclonal. no texto orlginn.l da. Convenção de Varsóvia c na
f'mendn ndotnda nn. Haln, em 1055, rcspectlvn.mcnte, como unldn~
de ele r<'f{•rêncln pnrn. fins de cálculo do valor múxlmo da 1ndcn1znc;io clr\·ldn. em cru;o de ncldcntc no transporte !Lérco de pcsson.'i,
bngn~~ens ou mcrcndorla.'i.
Acontere que 1~ mudançn de crlt&rio lrú n.cnn·ctar uma_ subíitancinl dlmlnulçfio no valor m~·txlmo da..;; indeniza(,'õcs, .!::cnuo ve-
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L\mltf! mftxlmo dP indcnlzação prevl.~to pr.dn Convençiio de
Versóvln. rtexto emendado na. Haia, 19551 no caso de acidente n.éreo
elo qual resulte mort<: ou le:-;úo corporal no p:ts1>agciro: :!80.000
francos-ouro "Polncnrc" (nova rcdaçüo do art. 22 ~ 1.0) que conV(!rtldos à bn.<;e do vnlor Indicado na. resposta ao quesito II (1 Fr.
"Polneare" = USS 0,3853., representam USS !)6,325.00 que à taxa
ele Cr$ 10,15 equivalem n Cr$ 1.844.023,74. ·
Limite máximo de Jndcnlznção previsto pelo Protocolo n. 0 2
Iom. examinado c <iUC lri alterar o texto da Convcnçüo de Varsóvb emcnda.da na Hnla. cm 1fl551 no cn.so de a.cldcnte a.éreo do qual
resulte morte ou lesão corporal o.o pn.sso.gelro: 16.000 DES que
convertidos U bn.'ir. do valor Indicado na resposta no quesito 10 (1
DES= CrS 23,12921 reprc.sen tam CrS 370.067,20.
Cumpre esclarecer que quando a. lei nacional do país onde for
aplicada. a o.ção dctermlno.r que o ressarcimento do dano se faça.
atrav~s da Constituição de um ca.plta.l que a.sscgur-e rendimentos
períodlcos (como C o cn.so do Brasil - art. 159, ·1537 do Código
Civil c 002 do Código de Proces.so Clv!IJ, não pode respectivo montante exceder os llmttes indicados no texto da Convenção.
Segundo o. informação recebida, justlflcn.-sc a adoção do novo
critério uma vez que:
"n. substituição do frnnco-ouro pelo DES teve grande aceitação, devido a Incerteza que a abolição do preço oflclo.l
do ouro ocn.slonn.ra para. o estabelecimento do limite de
responsabilidade."
A este respeito convém lembrar que o DES, tnl qual o ouro
atunlmcntc, não tem um valor fixo, A resposta o.o quesito n, 0 10
bem ilustra a !lutunção do valor monetário do DES ao escln.reccr
que "no período do 20/7 n 2/8 último o valor do DES em cruzeiros
oscilou entre Cr$ 22,3524 e CrS 23,1292". Asslm .sendo, parece que
a razão prevalente na adoç.io do DES em vez do franco-ouro como
unidade ou referência é o desejo de fixar o trto má.xlmo das indAnizn.ções cm valores substancialmente Inferiores nos vigentes.
Finn.lmcntc, com relação aos Protocolos noo 1 c 2, é de ser destacado o fato de que nos "Estndo.s que não são membros do Fundo Monetârio Internacional e cuja lei não permite n. aplica..çúo do.s
disposições dos itens 1.0 , 2.0 c 3.o do nrt. 22" é 1acultn.do flxnr o
limite da responsabilidade do transportador em 125.000 e 250.000
unidades monctirln.s, respectivamente. A referida.. unldndc "eo:re':ponde n. 65 miligramas c meia de ouro no titulo de novecentos milêslmos de metal fino".
Nestes casos, portanto, mantêm-se o sistema ouro que vem sendo adotndo tradicionalmente.
O Protocolo n.0 { do Montreal modifica o texto da Convenç:w
de Va.rsóvla.., emnndadn na Haia, no que concerne o transporte de
mercadorias c mala. postal e substitui, como os demais, o fra..ncoonro pelo DES.
Ê dada nova. rcdação a Scçúo III do texto da. Convenção, modificando assim todos as normas relatlva..s il. documentação das
mercndorla.s expedidas.
No capitulo referente à rcsponsn.bllldnde do transportador, o
nrt. 18, na rcdo.ção proposto., determina:
"Responde a transportador pelo dano decorrente de destruição, perda ou avaria. da mercadoria., sOO a condição
únlcn. do que o rato que causou o dnno hnja. ocorrida durante o transporte aéreo."
Adota-sc, ctcste modo, o. teoria. da. re.spon.sabllldndc óbjetlva,
ou seja, a simples prova. da ocorrência do dano ensejo. direito il.
lndentznção, independentemente de prova. da culpn. Poderá o
transportador eximir-se dn rcsponso.bilidndc cnso venha. a provar
que o dano ocorreu por ca.usa de um dos seguintes fn.tos:
''a) natureza. ou vicio próprio dn mercndorln;
b) embo.lngem defeituoso. dn mercadorln. feita. por pe.'>Soa
que nilo o transportador ou seus prepostos;

c) n.to de guerra. ou conflito armado;
nto do. n.utoridadc pUblica executada em relnçllO com
a e:1trndn, snidn. ou o trânsito dn mercadoria.."

d)

Outra nltt>raçüo de mantn. lntroduzldn pelo texto d<' Protocolo

Limltot• múxlmo de lndenlmçüo previsto peh~ Conv{'n<:ão de
Var;.;ilv\n. !tt•xto de lD:.!fll, no cn..'iO de rrcldcnte aéreo do qnnl resulte
mortr ou \P.'~Üo rnrporal ao fiiL'l.'in~clro: 125.000 franr.os~ouro
"PoillCIU't>" !nrt. :.!:! ~ t.nl q1w cot:vprtlclo." /1 tm.'ir elo valor Indicado
!l!L rt·spostn no qtw;.;lt.n 11, 11 F'r. Polnc:-~rl'::::.. USS 0,31\531 I'L'pre~en
Lam US$ •W,lU2.50 que it taxa de Cr$ 10,15 {'{Juivalcm a Cr$ 822.311,87.

n." -1 diz rcs[)('lto il obscrvàncln do Unútc de máximo indenizató-

Llmilt• mltxlnw di' lndt•niza<,'Üll !Jl'l'\'i:.;to rwln "Protocolo n.n 1
ltll':t ~'X:tlu\uadn t' qtu' lr:"t ul!Nlll' o IPxlo J1l'lmitlvo dn Con\'t'n<,•üo
dt• V:tr.'>tt\'lil, de l!l:!!l) no cnso dl· :u:i(!t•nt.P :LL·n·o do qual rPsulta
llltll"lt· 011 !t·<tn t'Ol"JHlrai ao pa.o;:mgl'\t'o: B.:llln Dlrl'\\u.~ E.'>pt·clal.~ cft>

Ainda a respelt.o cln lndenlzn~úo dcvidn. pelo tran.o,;portador
n11 ca.o;o dP dnno ~~ mercadoria trnnsportlld!l, pretcntle-s4! J1!t.<:~mr
da qunntln de '250 !rancos-ll\11'0 "Poincare" por quilo tqur convt.•rtlclm :"t bn.<>f' (ln lnl'ornw.t::io !ornrclchl l!Offl'.'ipondt•m a: ~~>0 x
tl.:mr~3 US.S
CrS ~~tl.:1:2xl!l,lJ
Cr$ l.IH·I.:i:2J para a ('!iu!valentr

:-;:l(J!!t• qu1· t'illl\'t·rt\di,:-> ú h:t:,t> dll vnlur lndlcadtt na !"t'.'iJl<tst.a tto qul'·liP lo 11 !li•:S
C'rS ~:1,1:!!1:!1 rt.•pn ..~t·nt:tlll Cr$ l!ll,!lí:.!,:lü.

rlo, no ca.'io de trn.n:Jportc de mercndorln, nw... mo quando "o dnno
re.'iul tn ti e umn açlto ou omlt;.o,;fw do transportador ou ele ,<;cus prepo.stos cometida com a tntençüo de causar dano ou temcmrla~
mente c com con.o,;clúncia de que provavelmente cau.sarln dano ",
r..: o q1w .st• depreende da leitura da novn redução dos n.rt..'i. :!-le 25.

ll~
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"Que tomou, c tomnmm ,<;cus prepostos, todas ll.S medldn.'i
necessárias para que se não produzisse o clnno ou que
lhes nüo toi possível tomá-1M."

n 17 Direitos Espccin.is de Saque por kg fquc convertidos à bnsc

do. informação fornecida correspondem a 17 x Cr$ 23,1202=393,19).
Finalmente, o Protocolo n. 0 3 é o que Introduz nltcrnções de
mn.lor vulto. Cumpre observar que o referido nto visn n nltcrnr
n convenção de Varsóvia com n rcdnção dndn pelo Protocolo firmado nn Ountemalo. cm 1071. Este último, entretanto, não lo!
o.provndo P<!IO Bro.sll c como a rntl!lcnção do Protocolo n. 0 3, de
Montreal, Implico. no. o.desão àquele texto, foi ncccs.•úrlo sollcltnr
o envio do mesmo para que esta Comissão pudesse apreciã-lo.

A r~daçüo proposta só ndmlte esta excludente de rcsponsnbi!Jdndc, de maneira Jrrestritn., parn. o caso de trnnsportc de carga. Em relação a pn.ssaselros c bnsascm, só será aplicável no
pertinente nos danos cnu:-;ndos por n.trn.so.

o exame dns disposições do Protocolo da Guatemala (197ll
revela que sua aprovação lmpHcnró. cm grandes inovações no
pertinente n. rcsponsnbilldndc do transportador.
A rcdnção vigente do nrt. 20 exime o transportador de qualquer responsnbil1dndc caso consiga provar:

Enquanto no atuo.I texto rc!csa-sc à competência do. lei nacional de cndn Estado excluir ou atenuar n r.csponsnb1lidndc do
transportador no cnso cm que o dano tenho. ocorrido por culpo.
total ou parcial da pessoa Ic.sndn, o novo art. 21 determina n
obrisntorlcdndc dn norma.

Em relação aos valores lndenlzatórlos máximos determinam, respectivamente, o Protocolo da Guatemnlo. c o Protocolo n. 0 3 de Montrcnl:

Por dn.no sofrido como conseqüência dn. morte ou lesão
corporal do pn.ssn.gclro.

Protocolo da. Guatemala.

Protocolo de Montreal 111

1.500.000 Fr.-ouro 41Polncn.rc" que convertidos com bo.se na lnformnção fornccld~t, de I Fr. "Polncare":USS 0,3853
equivalem a USS 577,950.00 e a Cr$

100. 000 Direitos F.speclo.ls de So.quc quo

convertidos com bMe na Informação
fornecido. de I DES = Cr$ 23,1292, correspondem a Cr$ 2.312.920,00

11,067.742,44

Em cnso de ntrnso no transporte de pcsson.s.

42.500 Francos-ouro upoJncnrc" por pessoa = US$ 16,375.25, CrS 313.586,03

Em co.so de dcstru!çflD, perda, avario. ou ntro.so no
transporte de bagagens.

15.000 Fr.-ouro "Polncnre" por pessoa
US$ 5,779.50 : Cr$ 110.677,43

Em cn.so de trn.nsportc de
merendarias.

250 Francos-ouro 11Polncnre" por quilo
US$ 96.33 ='Cr$ 1.844,72

Verifica-se que as quantias cstlpuln.da.'i em DES fProtocolo

III) são consldern.vclmente inferiores âquclns previstas cm fran-

co-ouro fProtocolo da Gnatemn.la).
Em relnção ao texto aprovado na Haia, c reformado pelos
Protocolos· I e II de Montreal, o Protocolo dn. Guatemnln. adotn.
várias tnovn.ções, O vn.Ior c~tipulndo coma limite mãxlmo pelo
rc.ssn.rclmento de dano por morte ou Jcsüo corpornl engloba o
"conjunto das reclamações, apresentadas a qualquer titulo". Mesmo que tenha havido dolo ou culpa s:ra.ve do transportador ou de
seus prepostos nn. ocorrência do acidente, prcvnleceró. o limite
f!Uantltntivo do urt. 22, § 1. 0 , O valor mó.xlmo de indenlznção
devido. por o. varia ou perda dns lm~a.gens, nlém de pnssar n. compreender os objctos que o pn..sso.~;eiro levo. consigo, nüo ma.ls toma
como refi>rêncla o respectivo peso,
Além destas inovações, cabe de•...:tacar as seguintes:
"Art. 28, § 3. 0 - di competóncia para conlwcimcnto de
açõcs versando sobre re.spon.'lab1lldadci civil do transportador nos tribunais "cm cujo jurl:~di~ão o transportador
pos.mn a~~lmcln, se o pnssagulro tiver um domicilio ou
rcsldCncln permanente no território,"
Art. 35-A. Faculta a apllcuc;ão de um sistemn de lndenlzn.ção complementar no prevista no texto do tratado,
Art. 42. Prevê a convocnçüo de conferl:nclns periódicas
pnrn o !im de rever os limites de indeniznção fixados,"
Ao que revela a lnformnçi'lo or.iunda do Poder Executivo, dentre todos os pnises do mundo, somente 4 Cquntro) até n presente
cinta accltarnm os termos do Protocolo firmado na Guatemala,
cm 1971, Dos Protocolos de Montreal, 4 pniscs nccltnrnm os Protocolos I c II, dois pnlscs aceHarnm o Protocolo IV e 1 pais npcnns aceitou o Protocolo III.
Finalmente, cumpre esclarecer que, cm resposta ít 1ndn~nçiio
iiObrc o teor do texto normativo que fixa o modo de cálculo do
DES, afirma n informnçüo wceblda:
"0 nt•tl~o XXf do Acordo Constitutivo do Fundo Monetário
Intcrnacionnl, emendado em julho de 1960, para lntroduzh· no
:.;lr.t.t~ma mom•t!irio Intl'l'IHlciomli u "Direito Especial de Saque",
t•stnllelecPU que a unidade de vnlor do DJ!:S serú equivalente a
O.:Jf!US71 gramn:i dL~ ouro flnn. l~m janeiro de 1070, quando entrou
f'lll vl!~or :t nova unidade, 1 DES equivalia a USS 1.00 - ambos
tendo entüo o mesmo pcliO em num --- e o valor elo DF.S cm rclnf,'ún a <tutraf; m<n•da~; era lgna\ ao valo!' c\cs1ms mncc\as cm rela~
!'í.tO il{l

chdar.

=

4.150 DES por pcs.soo.

=

Cr$ 95.986,18

1.000 DES por pessoa. Cr$ 23.129,20

17 DES por quilo Cr$ 393,20

Assim, a conversão do franco-ouro Poincnrii ~m Direitos Espcclnls de Snque fn.r~sc-in da seguinte maneira;
1 fr. ouro = 0,58051 ~ramn.s de oura tino
1 DES
0,888671 gramas de ouro fino
I !r. ouro = 0,6635 DES ~ramas de ouro fino
1 DES = 15,07 Ir. ouro
(números arredondados)

=

A partir de 1071, quando cessou n conver.slbllldadc llo dólar
cm ouro, c ap6s a ocorrência de duns desvalorizações d:~o moeda
nortc-amrrlcnnn, o FMI Instituiu umn novn. técnica de có.lcuto do
valor do DES, com base cm 16 moedas nacionais de paises que,
no quadriênio 196U·72, tiveram uma partlcipnçào média superior
a 1r;;-. nus exportações mundlnb de bens c serviços. F....<;.'ia Resolução do FMI relacionou os paiscs cujns moedas seriam lncluida.s
na "cesta" nermo pelo qual esse sistema pn.ssou u. .'ler conhecido),
c o percentual de cndn um(l na compo.stçào de um DES.

Países
Estados Unidos
R. F. dn Alemanha
Reino Unido
Frnnçu.
Japão
Canadá

Percentual

Unidades

componentes
do 1 DES

1.5

Dólares
Marco Alemii.o
Libra EstcrllmL
Frnnco l"rn.ncê.'l
Ycn
Dólar Cnnndcn!lc
Llm !Lnllo.na
Ji'lorlm
Franca Bclsn
Coron Sueca
Dúlnr AusLrallnnu

Espanha

1.5

Pl'M'lol

1. 1

Noruega
Dinamarca
AusLri!l

1.5
l.G

Coroa Norucgut•.sa
Coroa Dlnnmarqut.•sa
Sr:hilllnt; Au:;u·ia<·n
Uanll

0.00(1

!to!la

Holanda
Bélgica
Suécln
Austrália

AII'lca do Sul

33%
12.5

!\Ioetlas

o

7.5

7.5
6
G
4.5

3.5
2.5

1

US

0.40
0.38
0.045
0.44
~G

0.071
·17
.14

o

l.G
0.13

0.012
0.11

o ""
o' 0011~

Ahril dt• l4171j

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

Dcstarte, atunlmente o valor do DES pode flutuar dlarlam<m~
te, em funçào das variações dns tuxns de câmbio das 16 moedu.'i

l'ARECERES N'S 136, 137 E 138, OE 1979
I•rojeU. de Lei da Citma.ra n. 0 16, de 1978 (JLo 123-C,
de 1971, na origem), que 41 inclul no Plano Nacional de
Viaçã.o, cat.alog:lda como BR-158, a rodovia Vai de Serra.Jvorá.-Fachlnal do Soturno-Dona Francisca".

acima no mercado ln tcrnaclonal.
Ante o exposto, e considerando que a.s dúvidas suscitadas no
pedido df: Informação tornm devidamente esclarecidas, opinamos

pcln aprovaçao dn matéria com n seguinte recomendação
missão de Redução:

a CO·

l'AitECER N.0 136, DE 1979
Da ComiSS<'io de Con.sUtuição c Justiça

No art. 1.0 do Projeto de Decreto Lcgtslo.tlvo n. 0 6, de

1078, onde se lê:
",,. § 1. 0 , alínea B, do Protocolo n, 0 4."
Leia-se:
" .•. §

1,0 , n.llnca A, do Protocolo n. 0 4."

Sala das Comissões, 25 de abril de 1070. - Tarso Dutra, Prcsl·
dente - Saldanha. Derzi, Relator - Pedro POOros.cilan - BernarcJino Via.nna - Itamar Franco - Paulo Brossard - Mauro Renevides - Amaral l'eixoto - l\lendes Can.ale - Lomanto Junlor.

P,\RECER N.• 135, DE 1079
Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Pública.s
Relator: Senador Pedro Pedrossian.

I. De conformidade com o disposto na Constituição Federal,
o Presidente da República submete a consideraç:lo do COngresso

Nacional os textos dos ~rotocolos Adiclo~n.is n. 0 a 1, 2, 3 e 4, que
modificaram o. Convençao para Unltlcaçao de Certas Regras Relativas n.o Transporte Aéreo Internacional, concluída em Varsóvia n 12 de outubro de 1929, e emendada pelo Protocolo assinado
em Haia, em 28 de setembro de 1955, com as reservas constantes
do art. X do Protocolo n. 0 2, artigo XI, parágrafo 1.0, alinea B,
\lo Protocolo n.' 3, c do artigo XXI, paragrafo 1.0 , alúlCa B, do PrO·
tocolo n. 0 4.

2. A Câmara dos Deputados, examinando os aludidos textos,
apresentou a presente proposlçii.o, que tot aprovada sem restrições.

3. Na Exposição de Motivos, o Ministro das Relações Exteriores informa que os Protocolos n. 0 s 1· e 2 destinam-se a adotar

como mceda- o Direito Especial de Saque fDESl do Fundo Mone·
tario Internacional, para !lns de pagamento de lndenlzações.
O Protocolo n. 0 3, retere-se também no Direito Especial de
Saque IDES) c apresenta soluções iLs dificuldades de aplicação
do Protocolo n. 0 4, que diz respeito este, ao transporte de merca-

dorias o de mala postal.
Informa, ainda, o aludido documento:

''Os quatro protocolos admitem, para os Estados que não
s:lo membros do Fundo Monetário lnternnclonal, D. declaração - quando da rn.tl!lcaçõ.o ou da adesão, ou posteriormente - de que o llmlte da responsabilidade do transportador, nas demandas judlclals Intentadas no seu território, seja estabelecido por uma unidade monetária
constituidn de sessenta e cinco e melo mlUgramas de ouro

de novecentos milésimos de metal tlno.
Os referidas protocolos estilo abertos à assinatura de todos os Estados no Ministério das Rclqções Exteriores da
Polônla.
Em aviso que me dlrlglu, o Senhor llllnlstro de Estado da
Acronáutlcn. sugeriu a aprovação dos quatro protocolos,
com as reservas constn.ntes do art. X do Protocolo n.o 2;
do artigo XI, I 1.0 , allnea b, do Protocolo n. 0 3, e do ar·

tlgo XXI, 1 1,0, nllnea b, do ,protocolo n.o 4, as quo.ls nd·
mltcm a nüo npllcnçüo da Convenção emendada pelos

Protocolos, no transporte de pesson.s, mercadorias e ba-

gagens efetundo por autoridades mllltarcs ou por conta

dcstn.s."

4. Do ponto de vista da palitJca naclonal de transporte, cum·
prc apenas aduzir que se trntn de ntunllzaçüo da rcsponsnblll-

dade do transportador para 8,300 DES, no caso de passageiro;
de 17 DES por quilograma na caso de bagagem; c de outros Itens,

em consonti.ncln com n Convcnçíí.o de Vnrsàvla c suas modittcnções. NiLo hú, por consc~ulntc, n.ltcrnçõc:~ na essência dos procedimentos vigentes neste transporte.
Ante o exposto, opinamos peln nprovnçü.o do presente Projeto, com a rccomenclnçiw ü Comls.süo de Rcdnçiw .'iU~crldn pela
dout:\ Cuml;;süu de Relações Exterlorrli.
Snla elas Cmnlssúr~. ~(I dr abril ele 107!1. -- Ut•m•tllto Ferreira.,
Pre,oilclt•nte -- l'edro l'edrosslan, Relator - At'fonso Camnrgu VIN~nte Vuolo,

Relator: Senador Orestes Quércia
O projeto que vem ao nosso exame, de autoria do nobre
Dcputndo Antónlo BrcsollnJ, é um belo exemplo da pertinácia
com q__ue o parlamentar, vencendo as inúmeras d1!1culdades que
se opocm no seu mandato, tem de 1nvest1r todos os seus melhores esforços para fazer simplesmente tramitar e ser votada
uma proposição do mais alto Interesse da sua rcb"iáo· e por outro lado, serve o projeto de modelo para apontar talhas' no âmbito do Leg1slatlvo, que já deviam ter sido superadas. '
O projeto é de 1971, fonnallzado a 1.0 de junho. Com o Sub'sUtutivo da Comissão de Traru;portes, Comunicações e Obras Públlcns dn Câmara, que nflnal prevaleceu, passou a determ1nar
apenas_ no seu art. 1.0 , que "!lca lncluida como uma das BR-400
n llgaçao )Ir.! de serra !BR-158 l - Ivor:i-Fachlnal do SoturnoDono. Francisca".
Na Camlssiio de Constltulçiio e Justiça daquela Cnsa do Con·
gresso, deu-se pela inconstitucionalidade do projeto, por dez votos contra alto, sob o argumento de que o mesmo aumentava as
despesas públicas e, por outro Indo, seria inócuo sem o respaldo
de recursos (proibidos à iniciativa parlamentar) que vtablllza.ssern
a idéia c01:at!da na pt:oposlção. A esta altura, Jnserla-se no projeto
um artigo que autoriznva o Poder Executivo a destinar recursos
necessários para a implantação e pavimentação da rodovia que se
Incluía na BR-400, dispositivo este mais tarde eliminado no Subs·
tltutlvo da Comissão de Transporte, Comunicações e Obras PUblicas.
Na def.,.a do seu Substitutivo, alegou o retcrldo órgão Téc·
nico da Cãmara que a simples Inclusão da rodovia BR-158 na
BR-400 jú lhe conteria posição de destaque, nos planos rodovla·
rios, para os melhoramentos reclamados por toda uma região de
grande importância econômica como produtora de soja e de trigo.
Ainda na Cãmara, as suas Comlssões de Economia e de Finanças preferiram acompanhar o parecer contrá.rlo da Comissão
de Constituição c Justiça c rejeitaram o projeto.
Em que pesasse tal desfavorecimento, o projeto Antonio Bresolln, na forma do citada Substlt~tlvo, lo! atlnal aprovado, em
duns discussões, pelo Plenarlo da Carnara. 1.rotando~se sun redação
final a 31 de março do corrente ano.
A nosso ver, o projeto não incorre cm nenhuma falha constl·
tuclonal. Eliminado que fol o seu nntlgo dispositivo que autorizava
a liberação de recursos públicos, a Comissão de Transporte, comunicações e Obras Públicos dn Câmara encontrou solução bn.s..
tante h:ibll para superar, através da· técnica leg1slatlva, os lm·
passes obstrutdorcs da ação parlamentar.
Não se pode lmpedlr no Congresso a lnlclatlva de lcl que
aprlmore as dc!inlções em torno da politica rodoviária nacional.
Neste sentido, cabe-nos ampliar n Interpretação do que seja des·
pesa pública. A inclusão de um traçado rodovlãrlo numa BR te·
dernl pode, quando multo, suscitar uma expectativa. remota de
despesa pública pela obrigação que crlu, junto nos dirigentes do
Poder Executivo, de se dar execução a uma deliberação legal.
Em tal hipótese, porém, não ocorre a e!ctlvldade de um com•
promlsso que necessariamente val despender o dinheiro público.
Se aprovarmos uma. lei determinando o aumento salarial do servJ ..
dor público ou, então, determinando n construção de um Hospital, al certamente se estará compelindo o Poder Executiva a
despender uma. quantia certa e determinada. para a execução do.
lei. Neste caso, não temos dúvida de que se n!rontarta u Constituição vigente, embora merecesse debate n conven1Cncla de se
manter, ou não, tnl ·preceltunçúo lnstltuclonnllzndn pela famosa
Emenda n. 0 1.
Quanto nos projctos que, por seu ldeúrlo, são entendidos co·
mo meros rl.scos de expectntlva de despesas públlcns - como o que
ora examinamos -, pretende-se que se os interprete de modo
lato, menos por cencrosldndc que pela preocupação de se encontrar a fórmula de prestlclamento do Congresso na elaboração
leglslntlvn.
. Em rncc do exposto, oplna.mos mvoravelmcntc no projeto, por
jur1dlco c constitucional.
Snln dns comissões. 10 ae mala tlc 1078. - Daniel Krieher,
Prcslclcntc - Om'tt"' Quérch1, Relntor --- Wllson Gonça.lve• ~cbon Curndro Cunha I.hn:.. - llcitol' fJia.o;. - Dirct•u car..
~lo!-!u Otto Lclummn, Vl'ncldo - ltn.livlo Coelho _ Hclvidlo
~unfti,
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PAitECEit :\." J:i7, m: 1979
D:t Comissão de Tr~liiSJlOrtcs, Comunicac:õcs e Ohr:ts Públicas
Relator; Senador Alexandre Cost.n
1, O presente projeto lnchll no Plano de Viação n. ligaçiío
rodovJUrla Vai de Serrn IDR-158) - Ivori-Fachlnal do SoturnoDona Francisca, no Estado do Rio Grande do Sul.
2. A Justlficnçiio esclarece:
"0 projeto, se acolhidO, \'Ui atender- nos lntere:;ses dn rew
g:Jiw que mo.ls produz trlgo no BrasU c sojn IHL Arnér1cn
Latina, Além disso, vai pos.sibUltar o transporte de comw
bustívcl do porta dn cidade de Rio Grande para uma das
rcgJõcs que mniti produz no País."
3. A lig-ação pretendido. visa, por conseguinte, a canectnr o
BR.-158 com o porto de Dona Francisca, no rio .Tncuí, o qual,
como se snbe, desagua nn Lngoa dos Patos, junto n. cidade de
Porto Alc.gre.
4. Não obstante esse propósito, o programa de escoamento
do t:Jgo, ~oja e, no sentida contrário, dos derivados de petrólN
prevc a utllzação das Instalações portuúrlus da cldnde de Rio
Grande; consoante o projeto "Corredores de Transporte" ou seja,
via navegação de cnbatngenr. Para tn.nto, est:i. sendo ultimada n
BR-392, que liga Rio Grande a Santa Marta, cidade esta que é
ponto de passagem da BR~15R.
E, nssim, porquanto a coordenação rodo-hidroviária fluvial
nü.o C eficaz, em termos de gastos de combustivel, já que o desempenho da navegação é cerca de 2t. km por kg de combustível,
a uma velocidade de 5 km/hora, enquanto que o rodov!ó.r!o de
cnr~a é, cm média, o dobro. 4t. km por krr de óleo diesel. n. 50
km/hora. Ah~m disso, o transporte de cargas leves entre Vnl de
Serra c Porto Alegre pode ser efetundo pelo. BR-2!.10, de inlcla
cm Porta Alegre, se desenvolve no longo do Vale do Jacuí até a
BR-158. O transporte de cargas pesadas, sobretudo as que não
exigem v-elocidades elevadas, serão, como se sabe, deslocadas pcw
la hldrovla Jacui-Iblcui,
Estes, pois, as motivos por que opinamos pela. rejeição do
presente projeto.
Sala das Comissões, :!9 de ngnsto de 1978 . ..- Lourival B.1.11tista,
Presidente - Alexandre Costa, Relator - Vilela. de l\-tagalhães Wilson Gonçalves.

PARECER N.' 138, DE 1979

Da Comissão -de Finanças
Relator: Senador Pedro Simon
A proposição em tela, de nutorln do Ilustre Deputado Antonio Bresolln, .tem por escopo a lnclusiio do. rodovia Vnl de Serro.
-Ivorá-Fachinnl do Soturno-Dono. Francisca, no Plnno Nacional de VIação.
Na Casn de origem, manl!estnrom-sc sobre o. matéria a Co:!'!l!:'1t.o de Constituição c Justiça, pela inconsUtuclonnlldnde, a de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas, pela aprovnçno, nos
termos de substitutivo apresentado, c as de Economia e de FInanças, pelo rejeição.
Submetido o projeto a Plenário, lo! o mesmo aprovado, com
n rednção atrlbuldn pela Emendo Substltutivn aclmn rctcrldn.
Encaminhndo à revisão desta Câmara. Alta, pronunciou-se a
Comissão de Constituição e Justiço, nos. termos do art. 100, nr, b,
n.' I, no sentido do jurldlcldadc e constltuclonnlldadc e, no m~
rlto, concluiu a Comissão de Trarl.'lportes, Comunicações c Obra.s
Públlcn.s, pela rejeição da matéria.
A proposlçfio como salientou com propriedade a Comlssiip de
Constituição e Justlçn em parecer da. lnvrn do ilustre Senador
Orestes Quércln, nüo afronta n disposição constitucional que vedo.
ao Poder Legislativo o lnlclntivn dns leis que aumentem n despesa pú bllcn.
De rato, trata-se de norma meramente progrnmútlca que objctlvn n Inclusão de Importante trecho rodovjúrlo no Plnno Nactonlll
de Vlnçfw, aprovado pela Lei n. 0 5.917, de 10 de setembro de 1973.
Em face dos renis beneflclos que tl llgo.çilo rodovlàrln l1ú. de
proporclonn.r nos Munlciplos de Dona Francisca, Fnchinnl do Soturno c Ivorâ, pertencentes n. rcglrto que .'ic cn.roctcrhm pela grundc pradnç.õ.o de cercais e tendo-se em vista n lnocorrêncln de
óbice de nnturezn flmmcr.lrn, somo!i pcln nprovnçúo do projctn.
Snln dn.~ Comissões, 20 de ubril de Hl70. - Tuncrl'llo NL-vcs,
Presidente I'L"'.Iro Slrnon, Relntor - Raimundo J•n.rent.c - AfCollso Camnr,::-o - 1\mrurnl l'eixotu - Vh~t~nte Vuolo - Sald:mlm n.-r~
zl -

.JorJ;'r

1\:Liumt~

-

Arnon

d~· l\11~llo,

----·

__________________,
Abriltlt·I97•J

PARECERES N<S 139 E 140, DE 1979
Sobre o l'rn.lcto de Lei dn. C:"imara. n,n Hl, de ]!)78
Cn,0 5.671-P de 1!17H, 1H\ nri;:crnl, fJllC, •·jntrudu:r. nltcrasúo
no Plano Nacional de Via~~ão, incluindo trecho .rodovi:1ric1
no-s l~stndo8 de Sant:l Catarina c llio Grande do Sul".
J•ARI~CI~R

N.11 13!J, DE 1!.179

I>n Comissão de Transporte!~, Comunicac:iícs c Obras Pt"lllllcn..">
Relator: Senador Vicente Vuolo
Nos termos do artigo 51 da ConstJtuiçfLo, o Senhor Presidente
ela República submete a dcllbcntçúo do Congresso Naclonni o Jli'Pscnte projct<l que Inclui o trecho Sfin Miguel do Ocste-Itaplrnng-a
-Tenente Portela, na Rodovia BR-163 do Plano Nactonal de VIação.
A Exposição de Motivos informa que esse prolangnmcnt<J, com
pouco menos de 100 km de extensão, fa.rü. a conqxão dn BR.-282
ISiio Miguel do Oeste) com a BR-472 !São Borja-Barra tio Quarn.O, ou seja, proplctando melhor llgaçfla dessa.'l regiões com os
portos de Rio Grande c Porto Alegre.
A Câmara dos Deputados, após examinar a proposição, houvt:!
por bem aprováwla sem restrições.
Do ponto de vl~-ita da política nnctonal de transporte, canvc>m
asslna.lar que as regiões .-;crvidas pelo. estrada ora cm exame, oeste
dos Estudos do Paranâ, Santa Catarina c Rl.o Grande do Sul, cons.tltucmwse de zonas predominantemente agrícolas. Em conscqüên ..
ela, pcrmltirb. que o usuit.r~a tenha opçfto pela porto de Prtrnnur.ufl.
(PRl, j:\ que esse é um fundcadouro que permite a atracação de
navios calando mais de alto (8) metros, principalmente• de !=:'l'tlnt:'lciros que carreguem n soja destinndn a ·portos que se situem
no mar Billtico, Atlântico Europeu e Mediterrânea.
Essa vantagem ndicionnl.' cm relação no mercado europeu, l•
que nos luz opinar pela aprovação do presente projeto.
Sala das Comissões, 26 de abrll de 1070. - Benedito Ferreira,
Presidente - Vicente Vuolo, Relator- Affonso Camargo - ~cdro
Pedrossian,
PARECER N." 141l, DE 1979

Da. Comissão de Finanças
Relator: Senador Pedro Simon
O Senhor Presidente da República submete à consideração do
Congresso Nacional, com fundamento no artigo 51 da Constituição,
projeto de lei que Introduz alteração no Plano Nacional de VIação,
Incluindo trecho rodovl:irlo nos Estados de Santa Catnrlno. e Rio
Grande do Sul,
J"ustlllcnndo a proposição governamental, o Senhor Ministro
de Estad9 dos Transportes destaca, cm sua Exposição de Motivos,
que a proprla Lel n.• 5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprovou o Plano Nnclannl de Viação, prevê cm seu artigo 0.0 n revisão
do Plano, de clnca cm c)nco anos, parn sallentnr:
"No entanto, em tnce dns constantes evoluções dn.s ncce.,R
sldndcs da. economia. nnclonnl, é indlspcnsilvel existir um
pennnnente o.companhamcnto po.ra que se posso. dcchUr,
em tempo húbll, sobre a oportunidade de repro~rnmações.
Assim é que, recentes estudos desenvolvidas pelos setorcs
competentes desta Pasta, conciuirnm peln necessidade de
ser prolongado o traçado da BR-163, a partir de São
Mlgucl do Oeste, passando por ltaplronga o atingindo a
BR-472 em Tenente Portela, cm territórios dos Estados de
Santa Cntartna c do Rio Grande do Sul, tendo em visto
ns scrruintes razões:
n)_ o. solução proposta llgarú, através da BR-472, as reglocs ngropccuilrtns produtivas do oeste de Snntn Catarina, norte do Rio Orande do Sul e sudoeste do P"'nnt.
às BRw386 c BRw158/302, cscandourns nuturnls pnrn os
portos de Porto Alegre e Rio Grande;
b) dotará ns referidas regiões de uma Infra-estrutura. ro~
dovió.rla lndlRpcnst'lveJ á saiurüo dos problemas de armnzcnn.mcnta, con.servaçüo e tr'ansporte, c-crados pcln evo~ução da produção agrícola, dr.stncnndo-se os lncrcrncntos
a. lnvourn trltlcoln. e o. praduc:fto de soja, bem corno lnccntlvnrá " rnciUtará. o escoamento dos produtos de outras cu.lturus tnls cama milho, teljüo, bn.tatn inr,lesa,
arroz c :mi11acultura.
O l.mr.ho, ora objeto tle incluSflo no Plano Nncionn.I de Via~
çü.o, é de considerável Importúncln pnrn as .rcr,Pf>es que serão cortadm: pelo prolon~nnwnto dn BR-103, parUndo de Süo M.lguel
do Oel-ite, vln llnplrangn, até alcançar Tcm•nt.e rort.eln., onde plltt.'11l
n BR-47:!.
O crcr.clmcnt.o da produçfw ll!trlcoln, por RI :10, }usUllcn n
t~xtcn!:lto dt~ BR-·1C~1, numn !llsUmcln aproxtmadn cit• nu lm1.
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Sob o aspecto financeiro - competência regimental do. Comls.'láo de FJnnnçns - nndn vemos que se- possa opor ao projeto.
Na !lnha do exposto, conclulmos pelo. aprovaçl\o do Projeto de
Lei da Câmara n,0 141, de 1978..
Sala das Comissões, 5 de nbrll de 1079. - Cunho. Lima, Presi-

dente -

I•edro Simoo, Rclntor - l\lauro Benevides -

Co.mar~o -

Alfonso

Jutahy ~Iagalbiics - Jorge Kalume - Raimundo
Parente - Amaral Peixoto - Saldanha Derzl - Tancredo Neves.

O SR. PRESIDE~TE (Nilo Coelho)- O Expediente lido vai à
publicação.
A Presidência comunica que, nos termos do art. 278 do Regi·
menta Interno, determinou o arquivamento. por terem recebido pa·
re~:ercs contrários, quanto ao mérito, das comissões a que foram dis·
tribuídos, das seguintes matérias:
Projeto de Lei da Câmara n• 97, de 1976 (n• 2.174/76, na Casa
de origem), que altera dispositivos da Lei n• 5.692, de II de agosto
de 1971, que fixa Diretrizes e Bases para o ensino de I• c 2• Graus;
Projeto de Lei do Senado n• 314, de 1976, do Senador Otto Lchmann, que legitima a Procuradoria Geral da República para requerer, perante o Supremo Tribunal Federal, a sustaçiio de efeitos das
decisões que menciona.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Secretário.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 114, DE 1979
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o dosarquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 6f78,
que altera a denominaçào da categoria profissional que ocupada pelo
T~cnic.:o de Administração, feita a reconstituição do processo, se nc·
c.:cssilria.
Sala das Sessões, 27 de abril de 1979.- Murilo Bndaró.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coolho)- O roqucrimcnto lido scrú publicado e incluído em Ordem do Dia nos termos do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A Presidência convoca
scssr1o extraordinária a realizar·SC hoje, às dezoito horas c trinta mi·
nutos. destinada à apreciação das seguintes matérias:
Projeto de Lei do Senado n• 01, de 1979-DF; e
Projeto de Resolução n• 18. de 1979.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Caolho) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Agenor Maria.
O SR. AGENOR MARIA (M DB - RN. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Pelo que dizem os jornais de hoje, o salário mínimo a ser fi.xado
no dia Jl' de muio scrú na bas~. de, no múximo,47%; ou seja, Srto Pau~
lo, Rio de Janeiro, Minas Gerais tcriio um salário de, aproximadamente, CrS, 1.~50; o Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará terão sa·
lúrio na hasc de Cr~ 1.750,00.
Sr. Presidente, é lógico que cu reconheço que o Governo não
puUc dar o s..llúrio justo, nws é preciso qw.: $C entcnl.la: esse salúrio
nitLl \'iii corresponder nem de longe 1lexpcctativa de milhões de criu·
lllras, que vivem de salúrio mínimo neste Pais. Como podemos rcsol·
ver esse imp:.tssc'! O Gov·.:rno ni:.o potle dar o soll{lrio real; c <tlll\bsu
trabalhadora nào pode absoluwmr.:nte vi\'cr ..:om salúrio minimo na
prorur~,:~w qur.: o Governo v>Ji fix:u agnrajú a Jlt' th: m:du. Prr.:d~~ullll~
t.!lh..:ontrar um modu.\ \'il't'lltli entre a nc~.:cssidadc Uo a~sal:ui~1do c
<~l[Liilo que pode pag.·.~r o cmpresi1rio brasilt!iro. PredsJmos, a lJUal·
qu~:r pre~,:n, etu.:ontrar uma saiJa p.1ra csst: de~iJt:r<ltO. !\:h1 tem lógi·
t'a, n;'w tcm scntidn, Sr. Presidente, Srs. Scnadorr.:\, quc.: Ll .~a!úrio de
1.11)0 ~.:rutl'iril:O. pns:-.a ~.:urrc'l[1lllldcr ;, nr.:ct::-.sid:.1dc tln as~;dariadn dil
minha Rq;.i;'lo do ~ordc~te.
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O Governo n~10 preparou, até hojr.:, psicologicamentc, a nw.ssa
tr;.1b;llhadoru. Na minha área, uma grande parte dos ~indica to~ lu tu
ror um salário real. O salário real, na minha área, é de CrS 6.35U,UIJ,
ou seja, o salúrio que daria a este operário condiçõt!s de viver com ai·
guma dignidade.
Recebi de vários sindicatos, um apelo para lutar por este salário
n:;tl. E posso alirmar à Casa c ao Governo 'que respondi a eles que
nf10 linha como lutar por este salário real que seria mais dcscmprt.:go
c mais inl1açào. Mas quem nào sabe neste Pais, qut!m não reconhece
nesta Nação, que o salário real provocará, não resta a menor dúvida,
a inflação como o desemprego?
Mas comprometi-me com eles, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a
lutar purO!, junto a esse pequeno e baixo salário, encontrarmos uma
<aída. Acredito que o Governo Federal. que dispõe de uma massa de
recursos a fundo perdido extraordinária, podia selécionar quatro ou
cinco produtos de primciríssima necessidade e subsidiar esses produ·
tos na mão do assalariado.
Sobe o salário a I• de maio, numa proporção ínfima, 'que não
atende: c vai subir o açúcar, o cafi:, o arroz, a carne, o feijão, o alu·
gucl, ~ água, a luz e o gás. Para onde será jogado esse assalariado?
Ê de suma importância que o Governo sdecione o feijão, a farinha, a rapadura, o açúcar, o café, a carne c o leite para que esses produtos de primeiríssima necessidade, tenham congelados os seus
rrcços na mão do consumidor assalariado, embora subsidiando, é lógico, na miio do comerciante ou do produtor. E uma saída, porque
alirmo à Casa: se o salário ficar nessa importúncia de Cr.S 1.65U,UU,
se o Governo congelar os preços das utilidades, vamos para uma situaçilo muito complicada, porque eu disse hú três anos nc:sta Casa.
cu não tt:mia, como nào temo o AI-5, mas eu temo a barriga vazia
do povo, Quem trabalha, o assalariado que acorda pda madrugada,
vai tomar o seu transporte com a maior dificuldade, arrostando todos os perigos, e o que percebe como remuneração não dá a ele as
condições de viver com um mínimo de conforto e dignidade, este homem pcrdc o amor pelo labor, pois ninguém é obrigado a gostar, a
querer bem àquilo que nào i: bom, aquilo que não presta. Pode-sc dizer: se o operário não ganha o suficiente para viver com alguma dignidade, ele perde o amor pelo trabalho, c perdendo o amor pdo trabalho, éo lógico e evidente que ele vai deixar de trabalhar, e homem
que precisa trabalhar e perde o amor pdo trabalho e deixa de trabalhar, eh: vai enganar, iludir, mistilicar, vai se transformar em um
marginal qualquer. Aí está a minha preocupação, Sr. Presidente, Srs.
Senadores.

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- V. Ex• permite um
aparte'!
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Pois não.
O Sr. Lázaro Barboza (M DB- GO)- Eminente Senador Agenor Maria, V. Ex• tem se notabilizado na Casa pelo seu posicionamento lirmc c decidido cm prol da classe trabalhadora na luta pela
valorilaçào do trabalho. E V. Ex• acaba agora de abordar um
rroblcma de grande signilicação, ao propor que o Governo assuma a
responsabilidade de garantir à família trabalhadora do Brasil pelo
menm Ll mini mo ne~:cssürio para a sua dieta ~liimcnticia. E V. E.x• ud\'Oga, cstú o Governo no dever, na obrigação de, inclusive subsidiar
cr.:rtos produtos para evitar assim que eles faltem no mercado. Acho
que V. Ex• tem r+.~Lào. Efctivamcntc ê difícil. é penoso, não é sa\ular
c cm as~im agindo estaremos todos nOs confessando nossas fraqut:·
/as, mas nih1 hú outro remédio. Vcj~1 V. Ex•. por exemplo, o caso do
lcit~.:, ll ;Jiimcnto impresdndivcl ü dieta das crianças. dos velho~. dos
dmmte:-,, s:llutar ü dieta de tmlo o ddadt10. Um litro de leite é vendido
relo rrudutor rural. fora da suu cola, a um cruLeiro, um cruzeiro c
"'·inquenta ~.:crllavos o litro. Quando ele tem uma cota nas chamadas
l,'thlf1erativas. nas f:\hrkas de laticinios, o leite é entregue ii quatrll
~.Tutcirtl~. a lJUatrn t:ru1eirll~ c oitcrna ~.:cntavtJS apro.\imad:~mente,
te1Hiu que dai ~~r Jcd111idtl ntran~rort~.:. Uma garrafa dt: ú~ua mint:·

ll~H

.Siiluado lH

UIAUIO UO CO:\GitESSO :SA("IO~,\I.tSl•çilo li l

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

ral

~ust~1

nt!Stc P;.aís dcz, doze au1.ciros. E o produh1r de lt:itc é obrientregar o seu produto numa média de quatro cruzeiros c ai·
tenta centavos o litro, dentro da cota, c essa cota é lixada no pcriodo
Ja entressafra, quando a produção lcitcir;.a cai enormemente na época dc e.xccdcntc; mas agora o cxccdr:nte é: entregue a CrS 1,50. Elc
nflo tem estímulo para continuar produLindo leite. E o lt!ite, que de·
veria sr:r de consumo obrigatório cm quantidade 5 vezes maior do
que o que se consome no Pais, ainda se coloca como um produto acima das possibilidades de consumo de milhões c milhões de brasilci·
ros. O mesmo se dá com o arroz, com a carne, com o feijão c com outros produtos de primdríssima necessidade. Daí porque, embora reconhecendo penoso, não vejo outra saída, eminente St!nador, que
nflo a que V. Ex• propõe nesse momento.
gado~~

O SR. AGENOR MAIRA (MDB- RN)- Muito obrigado,
Senador Lázaro Barboza.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, com c:sse salário, se o senhorio
licar - c é lógico que liquc- com o direito de subir o aluguel da
casa cm 40% a 45%, esse homem, quando chcgar o mc!s de julho, tcrá
o seu salário absorvido pdo aluguel e os gêneros de primeira necessi·
dade, ao passo que novas reparações em seu salário, somc:nte ocorrerão cm maio de 1980, daqui a I ano.
Ê importante que o Governo que vai fixar esse salário em Ill de
maio veja o problema do aluguel da casa desse assalariado c o
problema de géneros de primeiríssima necessidade.
Reconheço que o grande drama nacional i: de estrutura. Nós
não temos estrutura. O Senador Lázaro Barboza falou cm leite de
CrS I,50 o litro. Nós sabemos que lU quilos de leite dão I quilo de
queijo, mas o nosso produtor rural, infelizmente, não aprendeu a f;l·
zcr o queijo, Nos mercados, o queijo está de Cr.S 7U,OU a CrS 8li,UU o
quilo, e, se ele: não acha quem compre o leite por um pouco mais, vai
jogá-lo aos porcos, porque, realmente, não temos uma estrutura no
sctor rural que faça bom queijo,
Considero, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o problema até certo
ponto gntve, mas nilo tão grave, desde que as autoridades queiram
voltar as vistas pura elc com objetividade, porque o nosso opcrúrio
nào quer demais, ele quer alguma coisa que represente segurança, a
segurança de poder pagar o aluguel, a segurança de poder comprar
os gêneros de primcirissima necessidade. Mas, com esse salário que
vem ai, sem essa segurança, o operário vai perder, não há a menor
dúvida, todo e qualquer interesse pelo trabalho. E é de se perguntar:
Qual o nosso papel nesta Casa'? Qual o papel daqueles que represcn·
tam o interesse popular? Qual o papel daqueles que não querem que
este País seja arrastado para uma eclosão social imposta pelas dis·
torções'? Porque o problema do Brasil não é político c ideológico. ~
um problema social, puramente social, por conta das distorções, dis·
torções essas que precisam ser reparudus pelo Governo c defendidas
da tribuna da Casa do povo, por nós que representamos o povo.
Confesso, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que com o que cu per·
cebo, como Senador, hoje cm Brasília, ou cu faço economia, ou nrw
vou poder viver dentro dos parâmetros a que sou obrigado a viver.
Assim sendo, é lógico, que o operário precisu por nós scr defendido
numa hora como esta, Porque só nós podcrcmos reulmcntc defender
o opcr:Jrio. o patriiO nrlo vem, aqui, defendê-lo. Os tecnocratas, por
SU<l vez, vêem os números, simplesmente os números. Somos nós, os
políticos, com scnsibilidadc humanística, c com obrigação sociul, que
temos, desta tribuna, de levantar esse problema c lutar por ele.
Quero, Sr. Presidente, apelar. Apelar para os meu pares, aqui,
no Senado; apelar para a ARENA, toda a ARENA; apelar para o
Govr:rno, no sentido th: cstudar imcdiat•1mcntc a possibilidadc de
congelar os preços de quatro ou cinco gêncros de primeira necessidade c o aluguel da casa dcssc operúrio de um salário mínimo. Nilo advo~o o ~ongclumcntu para aquclcs que têm oito ou 10 salúrios. Advn~o n ~ongclamcnto do aluguel c dos gêneros de primciríssima m.··
~..:cssidade para aquclcs que têm um só sal;ario minimo. 1: prcciso que
~c comprccnda que cle tem q11e scr dcfcndidLl, p:1rn quc, dcrendcndo
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c ;:1pn.:scnt<nHJo uma saiJa, esse homem nrw perca rcalmcnt\.': o amor
pclo tr:1hallw.
Vou concluir, Sr. Prcsidcntc, ugrudt:ccndo a de!Crência da Mesa
c pedindo aos meus pares, especialmente à ARENA: que estude,
vamos todos estudar, agora, nas próx1mas quarenta c 01to horas, para verso realmente o Governo pode dar prioridade Um à possibili·
dadc do congelamento de preços de quatro ou cinco produtos de
primciríssima necessidade. Não é c_ongelar na mã? do produtor ou
do comerciante; i: congelar na mao do consumidor. O Governo
subsidiando a diferença na mão do consumidor, porque reconheço
que o produtor não pode arc~r com esse ânus, c o_ com~rciante, muito pior. Quem pode, na realidade, arcar co":' o onu~ c o G~verno,
subsidiando esse produto na mão do consumidor, poiS só assim esse
assalariado de um salário mínimo poderá ter alguma esperança para
viver com um pouco de dignidade.
Muito obrigado a V. Ex•, Sr. Presidente, c até outra oportunidade, se assim Deus o permitir. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Jorge Kalumc.
O SR. JORGE KALUME (ARENA - AC. Pronuncia o se·
guintt: discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Por antecipação, desejo saudar o trabalhador brasileiro, cuja
data será comemorada dentro de poucos dias.
Assim, aproxima-se o i' de maio, consagrado à Confraterniza·
ção Operária, mundialmente conhecido como o "Dia do Trabalho".
Pela grata efeméride, congratulo-me com os trabalhadores brasileiros que, compenetrados de sua missão, trabalham ordeiramente
nas cidades e nos campos, dando sua valiosa ajuda ao Brasil.
Esta data foi sempre comemorada em nosso País, onde as classes se confundem em verdadeira sintonia, numa prova insofismável
da compreensão existente entre o trabalho, o capital c o Governo.
E, dentro deste contexto, sente-se que ao longo dos tempos esse
avanço no campo social representou o triunfo do trabalhador contra
os que pensavam limitar seus passos, negando-lhes apoio às suas
reivindicações como se fossem simples ·~máquina" de: produzir,
porque não eram olhados como seres humanos, principalmente ati: o
si:culo passado e nos alborcs do atual.
E quem não se recorda de que era esse o sistema vigorante no
Mundo? Mas, aos poucos, a Humanidade foi evoluindo cm todos os
campos da cii:ncia, c os trabalhadores amparados por leis justas c
sempre na busca natural do seu aprimoramento. Deve-se: essa cami·
nhada, dir-se-in árdua, certamente à evolução mental c cultural que
contribuiu para o diálogo trazendo, cm conseqUência, as soluções
almejadas. Não desejo recuar dentro da História, para oferecer
exemplos da conduta cscravagista adotada contra os operários, daí
por que, neste DIA, exulto a vitória alcançada, aqui c alhures. Con·
tudo, apesar dessa conquista, com a quebra de velhas estruturas,
deploravelmente, ainda há nações intituladas proletárias, pregando
o amparo ao trabalhador, mas cm verdade utópico, pois restringem
a liberdade c sem oferecer as condições de vida usufruídas atualmcnte no Mundo democrático cem particular no Brasil.
E nesta horu de abertura políticn cm nosso Pais, onde os tra·
balhadores sempre tiveram seu lugar ao Sol, c, nü oportunidade,
achei por bem relembrar u ligura de saudosa mcmó~a do Marcohal
Castello Branco, primeiro Presidente da Revolução, pelo sou pro·
nuncimncnto de I• de maio de 1964. O inolvidável Estadista com
aquela fé nos destinos de suu Pãtria e nos truhalhadorcs, suas pala·
vrns tiveram o significado de uma mensagem confortudora cm favor
dessa classe qÚe sempre mereceu o cuidado governamcnwl.
Afirmou suu Ex•, que: ••A Rc:voluçào não foi feita contr;.a os
direitos sociais dos trabalhai.lorcs. PoucO importa o quc ussoalhc os
ainda inconformudos por haverem perdido os cofres públicos com
que lcvnvam, ~,;om ~;ucrifício dos pobres, uma artilkiosa c rcndosa
~,;l;t:;:;c. A. verdade, porém, é que estamos interes.~aJos nihl arcnas ~m
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r.:onservur, mas tamhé:m cm uprimorar as normas de protcçào ao trabalhador, promovendo os mt:ios c instrumentos udcquados i1 sua
t!l'ctiva :~plicação. Respeitaremos o~ compromissOs intcrnadonab
decorrentes das convenções aprovadas na organização do trabalho
c, sem vacilações, api icaremos a legislação social vigente. Assim, na
longa história de lutas que não é apenas brasileira, mas universal, a
Revolução nüo será um. passcthtrás, mas uma caminhada para a
frente, nas justas e,legítimas conquistas do trabalhador. Com c>lc
objetivo, o Govcroo será vigilante no cumprimento de sua alta missão de assistir o trabalhador e de garantir o trabalho nacional em todos os setores de atividade, nas indústrias, nos campos c nos
transportes. O trabalhador nãd está desamparado e não será desamparado. E não só em defesa do operário, especificamente, mas
também do povo em geral, nos oporemos a quaisquer privilégios de
grupos dissociados do bem público".
E este destaque do pronunciamento de Sua Excelência, foi, sem
favor, a linha mestra seguida pelos sucessores.
Todos, inegavelmente - façamos justiça - se preocuparam
com os assalariados, desde Getúlio Vargas, numa articulação digna
de louvores, aperfeiçoando cada vez mais a Legislação brasileira,
considerada de bom nível, se comparada com outras existentes pelo
Mundo afora.
E o Presidente Ernesto Geiscl, como seus dignos antecessores,
deu ênfase especial às leis que regem o trabalho e o capital, pois não
podem viver divorciados.
Disse Sua Excelência, no último I• de maio de 78, em Porto
Alegre:

"Trago-lhes a convicção de que assim continuaremos e
se soubermos cOnjugar devidamente as nossas forças, se
soubermos unir empresários e empregados com o Governo
nesta obra que se realiza e que ó o fundamento de toda
nossa açào, que: t: o bem-estar do homem brasileiro, sem
dúvida continuaremos a progredir e, por fim, atingiremos
as metas que temos em vista,"
E, em São Paulo, disse ainda Sua Exc&ncia:
••Preocupou-nos também reformar c consolidar melhor a Legislação Trabalhista e muitas partes dela jú foram
revistas e atualizadas tendo em vista as condições do trabalho.
Cabe ainda fazer referência à melhoria das condições
de lazer, de alimentação e de bolsas de estudos para os filhos dos trabalhadores. Por outro lado, o Governo
empenhou-se também em melhorar as condições de prcvidi:nci:r social. Com n criação do novo Minist~rio, a previdência consolidou-se, mor:.tlizou-sc e ampliou-se extraordi·
nariamentc. 1-!ojc, temos 12 milhões de trabalhadores urbanos inscritos na Previdência c mais de 13 milhões de traballwdon:s rurais.
Vale dizer que um terço da populaçfto, que é a nossa
força de trabalho, estú abrangida pela Previdência. E sobretudo desenvolvendo-se também o setor da assistência médi·
r.:a. Criaram-se ambulatórios, desenvolveram-se hospitais
sruças a esses resultados podemos hoje afirmar quem índ~
ccs colhidos cm 1977 revelam um aumento seja em assist~n
cia através de consultas médicas, em ambulatórios, seja
através de hospiwlizaçõcs. Em 1977, o número de hospitaliJ.açõcs feitas pdo INPS foi da ordem de 7 milhões c pelo
FUNRURAL, de I milhfto c 6UIImil.l: sem dúvida um esforço extraordinúrio l' que merece St!r mcdit:1do.
Desejo ainda referir-me ao problema relacionado com
o património dos servidores, sem aludir a fundt)S cspcdai:-.
que não est:1o sob o controle dircto do Governo. De\'ll
falar-vos um pt111Co a rcspdtn do P!S c do Pt\SEP. f: um
h111úo que tem crt!sddo c\traordinariarnt!rltl' c lJLIC con\;1,
a!~m dos ,cus rr.:cur\l)S, a partir dL'stc ;1110, com ~:nntrJ·
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huiçüo !iuhstancial do Govt:rno atravé!'! da atribuição a ele
de parte dos lucros auferidos pelas socicdi.tdt:~ de cconomi;t
mista c pc:las empresas públicas, graças à lei autorizativa
votada pelo Congresso Nucional."
V.

O Sr. Henrique de Lu Rocque (AREJ:'A um aparte'!

MA) - Permite

Ex~

O SR. JORGE KALUME (ARENA- AC)-Com muita hon-

ra.
O Sr. Henrique de La Rcque (ARENA- MA)- Senador Jorge
Kalume. no instante cm que V. Ex•, em nome do Senado da República, nuo falta it homenagem que toda a Pátria brasileira deve ao
seu trabalhador, aquele que, em sua simplicidade, em sua modéstia.
na sua insignilieância, tem lutado tanto para permiÍir a grandeza deste: Brasil imt:nso qut: ai está. esse trabalhador tem o seu dia, esse trabalhador tem a sua data. E ê sobre esse dia e essa data que V. Ex• cstú a fazer este pronunciamento, citando palavras de cx-Pr~sidcntes
da República que, de forma enfútica, agradeceram a grande colaboração do trabalhador brasileiro na marcha ascencional da Nação.
Adianto a V. Ex• que essa preocupação também é antiga. Vem desde
Getúlio Vargas, que, na Revolução de 1930, trouxe como bandeira,
trouxe como escudo, trouxe como compromisso de honra a prcocu·
paçào maior cm busca de um starus bem melhorado para o trabalhador de nossa Terra. Incorpore-a a sua fala, integre-a, também, com
esta referência ao Presidente Getúlio Vargas, porque fica muito bem
ao lado de Castello Branco, ao lado de Geisel, ao lado de Costa e Silva, ao lado de Mêdici e ao lado de Figueiredo, deste Figueiredo que.
seguindo bem de pt:rto o Sr. Getúlio Vargas, estende as suas mãos
aos ricos c aos pobres, a todos aqueles que queiram, com ele, trabalhar pela grandeza da Pátria brasileira.
O SR. JORGE KALUME (ARENA- AC)- Meu prezado e
ilustre Amigo Senador Henrique de La Rocque, o seu honroso aparte será incorporado <-1 c=sta saudação, porque veio ilustrar ainda mais
meu pensamento. Conheço bem V. Ex•. que sempre foi, neste País,
um dos grandes batalhadores pela causa dos operilrios. Muito obrigado a V, Ex•
E, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a saudação de Sua Excclénda
calou fundo pela forma objetiva própria de sua conduta de estadista.
Também quero fazer justiça.
Também quero fazer justiça ao recém-empossado Presidente
João Baptista de Oliveira Figueiredo, que, nos seus constantes pronunciamentos, vem-se mostrando sensível aos nossos trabalhadores
c certamente no seu período presidencial a classe terá a necessária
proteção.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. JORGE KALUME (ARENA prazer o seu aparte, nobre Senador.

AC) -

Ouço com

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Nobre Senador Jorge
Kalume, em nome da Bancada do Movimento Democrútico Brusileiro, associo-me à homenagem que V. Ex' presta neste momento,
Us classes trabalhadoras, numa comemoração antecipada do di;1 Jv
de Muio, - data que universalmente lhes é consagrada. No mesmo
instante em que me solidarizo com V. Ex• pela prestação desta
homenagem, sou obrigado a reconhecer que, u 71 horas da grande
efeméride, o Governo ainda não se definiu cm relação às diretrizes a
serem implantadas no que concerne :\ sua políticu. salarial, objetivando oferecer melhores condições de vida aos opcr[lrios do Pais.
Recordo que o atual Titular da Pasta do Trabalho, Ministro Murilu
tv1accdo, em duas apurições na televisão do Pais, anunciou a real ilação de l!Studos que tinham por escopo um d.1quclns condiçõc" qw:
direcionariam a política salarial do Pais. S. E.~o;• chegou rnc~l11l) :t
admitir 4uc as rcvisõcs salariais St." prol·cs"ariam quadrirm·str:t!-
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mente, procurando, talvez, situar o Governo cm meio aqueloutras
sugestões que tiveram origem nesta Cas<t, sugestões ora do Senador
Marcos Freire, propondo a revisiío trimestral, ora dentro daquele
projeto de que sou autor, prevendo essa alteração semestralmente.
Mas, o certo ê que, nobre Senador Jorge Kalume, jú às vésperus da
decrctaçilo dos novos níveis salariais ainda nào silo conhecidas ess;.ts
din:trizcs, que significariam uma reformulaçào dus bases udotudas
até o prest:nte momento. Quera Deus que no dia Jv de maio, durante
a fala presidencial que já se anuncia, nós possamos tomar conheci·
menta dessas diretrizcs, dessas bases que possibilitem, sobretudo,
melhores condições de sobrevivê:ncia para as classes trabalhadoras
do Pais.
O SR. JORGE KALUME (ARENA - AC) - Muito obri·
gado, meu prezado colega, Senador Mauro Benevides; a V. Ex• que
também ê: uma das culturas jurídicas do Estado do Ceará, e que tem
honrado esta Casa com os seus magníficos pronunciamcntos, quero
agradecer o seu aparte, c posso adiantar que, estando o Prcsidcntl.!
João Baptista Figueiredo há menos de sessenta dias na direção do
Pais, eu acredito que Sua Excelê:ncia, a partir do dia I• de Maio, ou
no dia Iq de Maio, deverá oferecer as diretrizes do seu Governo com
relação ao trabalhador, que preocupa a todos nós, Governo, cm·
presariado, Senadores, Congressistas e, finalmente, a todas as
classes, porque todos nós desejamo o bem-estar dos trabalhadores
brasileiros.
Desejo, pois, neste ensejo, reafirmar o meu apreço aos trabalha·
dores do meu Pais e em especial aos da continental Amazônia, par·
ticularizando os SERINGUEIROS- operários da selva- que têm
contribuído com seus esforços, para impulsionar a grande Área pro·
dutora de borracha, e graças a esse produto nasceram os Parquos
Manufatureiros do Brasil, em especial no Estado de São Paulo, onde
centenas de patrícios se beneficiaram e, tamb~m. ali se dedicam.
transformando a matéria prima amazônica em manufaturados.
SERINGUEIROS- operários da selva- de mãos dadas com os
operários citadinos, filhos da mesma Pátria, laborando em setores
diferentes, um sob a sombra da floresta densa c o outro nos grandes
centros, sob a luz solar, mas ambos, ordeiramente, ajudando a
grandeza nacional.
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA V. Ex• mais um aparte, Senador?

MA) -

Permite

O SR. JORGE KALUME (ARENA- AC)- Pois não.
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA) - Não gos·
taria que terminasse o seu pronunciamento sem um depoimento.
Quando tive a ventura de conhecer a sua terra natal, quando por
obrigação imposta pelo Diretório Nacional para 1:1 demandei, numa
verificação do desfecho eleitoral, constatei que o seu Governo tinha'
se voltado especificamente para as classef mais humildes do Acre.
Em 24 horas que lá permaneci, percorri, no silê:ncio das ruas, no
anonimato, no desconhecido, vidJs que me informavam qut:
outrora por ali ningu~m passava, c tinha sido V. Ex•, como Governador, que as havia transformado cm run~ transitáveis. Em outros
bairros mais humildes, senti também u gratidão do povo. Para nós
outros políticos, para nós outros que fazemos a militância, com esse
sentido nitidamente popular, é agradávd se constatar na terra
alheia, sobretudo quando se ó desconhecido, sobretudo quando se i;
testemunha ocular, quando se verifica in loco uquilo qut: se pretende
constatar, é importante, ê agradável, é sublime, ê consagrador, ê gra·
tificante se verificar que o Senador Jorge Kalume foi um dirigente
do Território do Acre tumbém muito voltado, espedficumcntc voltado, pura as àreas mais modcstus da sun gente c qa sua tcrru.
O SR. JORGE KAI.UME (ARENA- AC)- Muito obriga·
dn, meu prcz:tdo colega, Senador Henrique de La Rocque. Nús.
como governador, apenas cumprimos com o nosso dcv~:r, c quero

creditar :1 sua generosidade, que tanto lhe é peculiar, essas palavras
de conforto que acaba de me dirigir.
Concluindo, Sr. Presidente c Srs. Senadores, elevo o meu pensamento aos meus patrícios trabalhadores brasileiros, os quais, cm
comunhUo com os empresários c o Governo, imbuídos de sadios pro·
pósitos, sem se deixarem envolver por idéias csdrúxulus, que
solapam e enfraquecem a alma da Nação, voltados para Deus e suas
famílias. trabalham pelo progresso do Brasil.
E razão teve certo pensador, quando afirmara: "ensinaram-nos
que o mundo não era somente confusão, mas um p~occsso
concatenado que não acontecia apenas, mas que se dcsenvolv~n. Proporcionaram-nos a compreensão de nosso meio, para que melhor
possamos desfrutá-lo. Fizeram-nos compreender o passad.~ e, com
isso, perceber melhor o processo que nos leva ao futuro (Muno
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Alberto Silva.
O SR. ALBERTO SILVA (ARENA - PI. Pronuncia o se·
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena·
dores:
Pedi a palavra, c agradeço ao Presidente da Mesa a oportunida·
de que dá, para relatar um fato que não pode deixar de ser do conhc·
cimento dos meus pares, para que a Nação inteira saiba a minha
posição politica.
Os jornais do Sul do Pais estampam, hoje, uma noticia vinda da
Capital do meu Estado, e que dá conta da passagem de um
Deputado da ARENA - aliás o Deputado mais votado da
ARENA, Deputado Estadual - seu desligamento da ARENA e
passagem para o partido da Oposição. A noticia- completa ainda a
informação - ó de que o Deputado teve duas irmãs e um irmão
demitidos pelo Governador; e não encontrando razões que justi·
ficassem tal atitude, ele se desligou do partido do Governo e entrou
no partido de Oposição. E a noticia completa que o seg~inte seria o
Senador Alberto Silva.
Quero deixar bem claro, aqui, que já essas noticias ti:m circula·
do mais de uma vez. Antes de assumir, aqui, o lugar de Senador pdo
meu Estado, os jornais estampavam, com manchetes, que eu era do
grupo dissidente, e que formaria aqui no grupo dissidente do Gover·
no Federal.
Tive oportunidade de esclarecer à Nação que sou amigo pessoal
do Presidente Figueiredo, muito antes dele ser o Presidente da Repú·
blica, quando eu era o Governador do Piauí e S. Ex•, o Chefe da
Casa Militar do Governo do Presidente Mí:dici, e teve oportunidade
de ver a obra administrativa que fiz no meu Estado. Então disse eu
naquela ocasião que aqui seria um defensor do Governo do Pre·
sidente Figueiredo e do seu programa de abertura democrática,
ainda que mantivesse no meu Estado posição de oposição à o ligar·
quia, mas isto não significa que eu tenha dito que me desliguei ou me
desligarei da ARENA para entrar em outro partido.
Era o esclarecimento que eu queriu deixar bem delineado, ncstu
oportunidade que V. Ex• me dá de esclarecor o assunto.
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Permita V. Ex• um aparte.
(Assentimento do orador.) Apenas gostaria de saber o pensamento
de V. Ex• utruvés da informação: houve ou nU o as demissôcs dos
parentes desse Deputado'!
O SR. ALBERTO SILVA (ARENA - PI) - Agradeço o
aparte de V. Ex• c declaro que houve as dembsõcs: as dcmisslk.,
realment..: aconteceram. E sobre esse assunto quero esclarel.'t.:r a c~ ta
Casa que isso scr(l objcto de um discurso que pronundarci aqui
oportunamcnte. As demissões tli.:ontcccralll mc~mo, c o Dcpuwdn
dr.:vc ter-se de!' ligado extremamente irritado por esse t'atn.
Era o que tinha a dizt:r, Sr. Prc~idente. (,'vfuito h~:m!l
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O SR. I'I!ESJ[)E,'\TE (Nil,> lociho) --Sobre a mc.>;l, projeto
th: lei lJUc serú lido pelo Sr. lv-Secrctúrio.
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Acrescenta dispositivo ü Lei n9 5.890, de 8 de junho de
1973, determinando o ci1mputo em dobro dus horas extras.
para deito de oposentadoria por tempo de seni(;'o.

O Congresso

N~1cional

decreta:

Art.l• Íó acrescentado ao art. lu da Lei no5.890, de 8 de junho
uc 197J, o seguinte 9 lU:
"Art. 10.

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

h;bi-

9 lO. O tempo correspondente às horas extras.
tualmcntc prestadas ao longo da atividade do segurado será
computado cm dobro para efeito de aposentadoria por
tempo de serviço."
A rt. 2<.'
Art. 3'~

Esta lei cntmrú em vigor na data de sua publicação.
Rcvogam·sc as disposições cm contrário.

Jus!llicaçâo
t\ aposentadoria por tempo de serviço, bcnt:fício previsto no
art. 32 da Lei n' 3.807/60, presentemente está di1ciplimtdo no art. I O
Ja Lei_ n' 5.~'!0, de H de junho de 1973, local adequado, portanto,
para a mserçao da medida aqui pleiteada.
O que se quer. basicamente, é dar atendimento a antiga rcivindicaç:io dos trabalhadores brasileiros, no sentido de que o tempo correspondente ils horas extras prestadas habitualmente seja computado
cm dobro para efeito de aposentadoria por tempo de serviço.
Nada mais justo, visto que não tem sentido a lei dar o mesmo
tratamento a qu~m presta trinta anos de serviço trabalhando apenas
Oito horas por dm e a quem presta os mesmos trinta anos, mas trabaw
lhando dez ou mais horas por dia. A necessidade de abreviar a aposent:Jdoria deste último ~ evidente, eis que ele: alcançará mais preco·
ccmc:nte o desgaste físico t: mental, a vc:lhice enfim.
~o~tamos, pois, com o apoio de toda a Casa para transformar
cm lct tao oportun~l r.: conveniente medida no campo da previdência
social.
S,tla das Sessões, 27 de abril de 1979. - A~enor Maria.

LEGISLAÇriO CITADA

LEI N• 5.890, DE 8 .DE JUNHO DE 1973
Altera u

lc~islaçiio

de Prc•idênciu Social, c dú outras

prottidências.

..........................................................
Art. 10. A aposentadoria por tempo de serviço scrú concedida
aos trintu anos de serviço:
I - at~ a importância correspondente a I O(dez) vc:zcs o maior
salúrio mínimo vigente no Pais, cm valor igual a:
u) 80% (oitenta por cento) do salário de beneficio, ao segurado
do st.::w masculino:
h) Itlll'ii (cem por cento) do salúrio de benefício, ii O segurado do
sc.xo feminino:
li - sobre a parcela correspondente au valor excedente ao do
tll'lll anterior uplkar-se-ú o coeficiente prcvisto no item 11 do art. 51'
dt.:.;ta lei;
III - o valor d~t renda mensal do beneficio scrú u SlJ/lla d;.ts par~o:t:l;t~ ~.:akuladas na rorma dos itens anteriores c 11~10 pDdcrú C"Xl'l'tlc:r
olll limite !HC\'ÍSiü no itcnr III du art. s~ desta lei.
~ 11' l'.u:t o segurado Uo sexo mas~·ulirw4uc t.:lllltirtuo.tl t.:lll ati·
~.·idad~.: apú~ . .iU (lrinta) ;111us dt.: scrviçl), o valur da :tpll~t.:ntadori:l, rclntdo lll' Í\Ctll I, ser{! :tl'l'l·~ddu de ·Ir:;. tquatro por ~.:cntu) du :-.al:'tritl
1

dt.: heut.:fí~.:io r:.~ra cada novo ano completo de nlividí!dc abrangida
rela Previdência Social, atê o máximo de 100% (ct.:m por cento) dt.:SSl!
~al[triu aos 35 (trinta c cinco) anos de serviço.
2~' O tempo de atividadc será comprovado na forma di!-!postu
cm regulamento.
§ 39 A aposentadoria por tempo de serviço será devida:
I - a partir da data do desligamento do emprego ou da cessação da atividade, quando requerida até lHO (cento e oitenta) dias
após o desligamento;
II- a partir da data da entrada do requerimento, quando solicitada após decorrido o prazo estipulado no item anterior.
§ 4Y Todo "gorado que, com direito ao gozo da aposentadoria
de que trata este artigo, optar pelo prosseguimento' no emprego ou
na atividudc fará jus a um abono mensal, que nfto se incorporará a
aposentadoria ou pensão, calculado da seguinte forma:
I- 25% (vinte c cinco por cento) do salário de beneficiO', para o
segurado que contar 35 (trinta e cinco) ou mais anos de atividade;
II - 20% (vinte por cento) do salário de benefício, para o segurado que tiver entre )li (trinta) c 35 (trinta e cinco)anos<IC a(i"~de.
§ 59 O abono de pcrmanéncia será devido a cortar da dat~ do
rc4ucrimcnto, c não variará dt: acordo com a evoluç1lo do salário do
scguradu, fazendo-se o reajustamento na forma dm 'd~:marh bcnc:ficios de prt:stotçào continuada .
. § 6Y O tempo de atividade correspondente a qualquer das categanas do segurado previstas no art. 5' da Lei n• 3.807, de 26 de
agosto de 1960, será computado para os tins deste artigo.
§ 79 Além das demais condições deste artigo, a concessão da
aposenwdoria por tempo de serviço dependerá da realização, pelo
segurado, de no mínimo 60 (sessenta) contribuições mensais.
~ 89 Nüo se admitirá, para cômputo de tempo de serviço, prova
exclusivamente testemunhal. As justificações judiciais ou administrativas, para surtirem efeito, deverão partir de um início razoável dc:
prova material.
S 99 Será computado o tempo intercalado cm que o segurado
esteve cm gozo dc: auxiliowdoença ou aposentadoria por invalidez, e o
cm que haja contribuído na forma do art. 9' da Lei n• 3.807, de 26
de agosto de 1960.

.......................................... " ............. .

1À.< Comi.fsões de Consriruição e Justiço, de Legislação
Social e de Finanças.!
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto <JUe vem de
ser lido será publicado c remetido às comissões competentes.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Evandro Carreira - Aderbal Jurema - Arnon de Mcllo Dirceu Cardoso- João Calmon - Moacyr Dali a- Amaral Pci.xoto - Nelson Carneiro - Itamar Franco - Henrique Santillo Mendes Canalc -- Pedro Pedrossian - Evelásio Vieira - Lenoir
Y41rgas- T41rso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Está finda a hora do
Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:
Votaçüo, em turno único, do Requerimento n' 105, de
1979, do Senador Raimundo Parente, solicitando o dcsarquivamento do Projeto de Lei do Senado n' 236, de 197H,
do Senador Nelson Ciirnciro, que dispõe sobre os serviço~
de vigilúncia em navios, por vigias portuários.
Em votação o requcnmento.
Os Sr!<!. Senadores que o aprovam queiram pcrmunct.:cr scn:adüs. (Pausa.)
A rrm·.tdo.
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 106, de
1979, do Senador Lázaro Barboza, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 246, de 1976,
de sua autoria, que dispõe sobre a construção, em Brasília,
de monumento em memória do Presidente Juscelino
Kubitschek de Oliveira, e dá outras providências.
Em votação.
Tem a palavra o nobre Senador Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE. Para encaininhar
a votação.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:.
O nobre Senador Lázaro Barboza pretendeu, na sessãolegislativa de 1976, oferecer uma oportunidade ao Pais de tributar significativa homenagem ao inolvidável Presidente Juscelino Kubitschek, responsável pela ereção desse monumento arquitetônico que é Brasília.
A proposição de S. Ex•, amplamente justifiçada, repercutiu
favoravelmente na imprensa e junto a todos os segmentos da sociedade civil brasileira.
Lamentavelmente, Sr. Presidente, a matéria não chegou a ser
apreciada pelo Plenário do Senado, apesar de s~1 constituir homenagem das mais justas c merecidas ao grande construtor da nova
Capital da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira.
Agora, ao solicitar o desarquivamento de sua proposição,
objetiva o Senador Lázaro Barboza ensejar nova oportunidade a
que ela seja apreciada pelas Comissões e pelo Plenário e possa
transformar-se numa esplêndida realidade, constituindo manifesta·
ção de inapagãvel reconhecimento ao inolvidável Juscelino
Kubitschek de Oliveira. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Continua cm votação o
rcqucrimc:nto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se
acham. (Pausa.)
Aprovado.
Os projetas a que se referem os requerimentos que vêm de ser
aprovados prosseguirão em sua tramitação normal.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 3:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da Cúmara n• 142, de 1978 (n• 5.726/78, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que cria cargos em comissão e fixa valores de vencimentos ·do Grupo Diroçào e Assessoramento Superiores do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho du
9• Região, c dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 55 e 56, de
1979, das Comissões:
- de Serviço Público Civil; c
-de Finanças.
A matéria foi apreciada, em primeiro turno, na sessão de 25 do
corrente.
Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Nos termos do art. 328 do Regimento Interno, a votação da maté:riu deve ser feita pelo processo nominal.
Por acordo das Lideranças, entretanto, o projeto foi aprovado,
t:m primeiro turno, simbolicamente. Assim, em consonância com
aquela decisão, u Presidência irá submeter a matéria ao Plcn(lrio, cm
sc~undo turno, pelo mesmo processo.
Em votaçito.
Os Srs. Senadores que n aprovam queiram permanecer senta·

dos. (l'ausa.)
Apruvado.
:\ matéria vai ü sançilo.
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E o seguifllt' o prc4t'ltJ tlprorado

PROJETO DE LEI !lA c;\MARA N• 142, DE 1978
(N• 5.726-B/78, nu Casa de orlgellll
De iniciatim do Senhor Pre.ridente da Rt>púhlica
Cria car~os cm comissão e fixa vulorcs de vcncirnencos
do Grupo-Direçiio e Assessoramento S>~oerlores do Q Jdro
Permanente da Secretaria do Tribunao h<jlional dl!. -r-alho
da 9• Regliio, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. Jv Ficam criados, no Qu~1dro Permanente da Sccrct~triu
do Tribunal Regional do Trabalho da 9• Região, os cargos cm com is·
sfto do Grupo DAS-TRT-9• 100, constantes do Anexo a esta lei.
Parágrafo único. A escala de retribuição dos cargos cm com is·
são de que trata este artigo será a mesma do Decreto-lei n' 1.604, de
22 de fevereiro de 1978, observado o teto de retribuição estabelecido
no art. 2' do Decreto-lei n• 1.529, de 17 de março de 1977.
Art. 2'' Os cargos de Assessor de Juiz, código TRT-9• DAS·
102.2. são privativos de Bacharéis em Direito e serão providos mediante livre indicação dos magistrados junto aos quais forem servir.
Art. 3• O exercício dos cargos cm comissão do Grupo de que
trata esta lei é incompatível com a percepção de gratificação por serviços extraordinários c de Representação de Gabinete.
Art. 4• As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão
atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do Trabalho da 9• Região, bem como por outros a esse fim desti·
nados, na forma da legislação pertinente.
Art. 5Y Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

ANEXO
(Lei n'

de

de

de 1978)

Códlaos

Dirctor da Sccrctariu Administrativa
Oirctor da Sc:crcluriu Judiciária
Sccrctádo da Corregedoria

TRT-9•

Diretor de Serviço

TRT-9• DAS-101.1

TRT-9• DAS-tUI.l
TRT-9• DAS-tUI.l
DAS·IOl.~

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 4:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se·
nado n• 18, de 1977, do Senador Otto Lehmann, que dispõe
sobre o parcelamento do solo urbano, c dá outras providências, tendo
PARECER, sob n• 770, de 1978, da Comissão:
-de Constituição e Justiça (ouvido o Ministério do
Interior), pela constitucionalidade, juridicidade e, no mé:rito, favorável, nos termos do substitutivo que apresenta.
Sobre a mesa emenda que vai ser lida pelo Sr. !•-Secretário.

E lida a seguinte
EMENDA N• 2 (de plenário)
(SUBSTITUTIVO)
Ao Projeto de Lei do Senado n•18, de 1977.
Dispõe sohre o parcelnmento do solo urbano, c dá outras
provldênclus.
O Congresso Nucional decreta:
Art. tv O purcelnmento do solo pant fins urbanos scrú regido
por esta lei.
Par(tgrafo único. Os Estados, o Distrito Federal c os Munici·
pios poderão estabelecer normas complementares relativas ao parcc:·
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lamento do solo municipal para adequar o previsto nesta lei
culiuridades regionais c locais.
CAPITULO I
Disposições Preliminares

Ii~

pe·

CAPITULO III
Do Projeto de Loteamento

Art. 69 Antes da elaboração do projeto de Loteamento o intert:ssado deverá rcquc:rcr à Prefc:itura ~unicipal ou ao Distrito
Art. 2• O parcelamento do solo urbano poderá ser feito me- Federal, quando for o caso, que dc:fina as diretrizcs para o uso do
diante: loteamento ou desmembramento, observadas as disposições solo, truçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres c: das
desta lei c das !egislações estaduais e municipais pertinentes.
áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário, apresen§ I• Considera-se loteamento u subdivisão da gleba cm lotes tando pura este fim requerimento de planta do imóvel, contendo
destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, lo- pelo menos:
gradouros públicos, ou prolongamento, modificação ou ampliação
I -as divisas da gleba a ser loteada;
das vias existentes.
11- as curvas de nível à distância adequada, quando exigidas
§ 2• Considera-se desmembramento u subdivisão de gleba cm por lei estadual ou municipal;
·
lotes dcstinndos à edificação, com aproveitamento do sistema viário
III- a localização dos recursos d'água, bosques e construções
existente, desde que não implique na abertura de novas vins e logra- existentc:s;
douras públicos, nem o prolongamento, modificação ou ampliação
IV- a indicação dos arruamentos contíguos a 10do o
dos já existentes.
perímetro, a localização das vias de comunicação, das áreas livn:s,
Art. 3• Somente será admitido o parcelamento do solo para dos equipamentos urbanos e comunitários existentc:s no local ou cm
fins urbanos cm zonas urbanas ou de expansão urbana assim defini- suas adjacências com as respectivas distâncias da área a ser loteada:
das por lei municipal.
V- o tipo de uso predominante a que o lotc:amc:nto se: destina:
Parágrafo único. Não será permitido o parcelamento do solo:
VI - as características, dimc:nsões e localização das zonas dc
I -em terrenos alagadiços e sujeitos às inundações, antes do to·
uso contíguas.
madas as providências para assegurar o escoamento das águas:
Art. 7• t\ Prefeitura Municipal ou o Distrito Federal, quando
II- em terrenos que tenham sido aterrados com material
for o caso, indicará nas plantas apresentadas junto com o n.:qucri·
nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados;
III- em terrenos com declividade igual ou superior a 30% menta, de acordo com as diretrizes de planejamcnto estadual e muni·
(trinta por conto), salvo se atendidas exigências especificas das auto· cipal:
I - as ruas ou estradas existentes ou projctadas, que compõem
ridades competentes;
IV- cm terrenos onde as condições geológicas não acon- o sistema viário da cidade e do município, relacionadas cJm o loteamento pretendido a serem respeitadas;
solham a edificação;
11- o traçado básico do sistema viário principal;
V- em áreas de prt:servuçào c:cológica ou naqudas onde a poIII - a localização aproximada dos terrenos destinados a equiluição impeça condições sanitárias suportáveis, até: a sua corrc:ção.
pamento urbano e comunitário e das áreas livres de uso público:
IV - as faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento
CAPITULO li
das águas pluviais e as faixas não edificáveis:
Dos Requisitos Urbanísticos para Lotcnmcnto
V - a zona ou zonas de uso prc:dominantc da área, com inArt. 4• Os loteamentos deverão atender, pelo monos. aos dicação dos usos compativéis.
Parágrafo único. As diretrizc:s expedidas vigorarão pelo prazo
seguintes requisitos:
I -as áreas destinadas a sistema de circulação, a implantaç~o máximo de dois anos.
Art. 8• O município de menos de 50.000 habitantes podcr:t db·
de equipamento urbano c comunitúrio, bem como ~t cspaços livn:s
de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação pre- pensar, por lei, a fase de fixação das diretrizes previstas nos artigos
6' o 7•, para a aprovação do loteamento.
vista para a gleba, ressalvado o disposto no§ I' deste artigo;
Art. 9• Orientado pelo traçado e dirotrizes oficiais, quando
II- os lotes terão área mínima de: 125 m1 c frente minirna de
5 m, salvü quando a lcgislaçiio estaduul ou municipal determinar houver, o projeto, contendo desenhos e mcmoriul descritivo, será
maiort:s c:xigi:ncias, ou quando o lotcamt:nto se destinar ;1 urbani- apresentado à Prefeitura ~lunicipal ou ao Distrito Foderal, quando
zaçUo cspecítica ou edilicaçào de conjuntos habit:1cionais de: for o caso, acompanhado do titulo de propriedade, certidão de õnu!-1
intt:ressc soei~!. previamc:ntc aprovados pdos órgüos plJblicos com~ rc:Jis e certidão negativa de tributos municipais, todos rCiativos aL'
imóvel.
petcntes;
§ 19 Os desenhos conterão pelo menos:
lll- ao longo das áreas correntes c dormcntc:s e das faixas ele
I -a subdivisão das quadras em lotes, com as n:spcctivas didomínio público das rodovias, fel'rovias c dutos, será obrig~uória a
reserva de uma faixa non aedllicandl de quinze metros do cada lado, mensões e numerações;
l i - o sistema de vias com respectiva hierarquia:
salvo maiores exigências da legislação cspecmca;
IV- as vias de loteamento deverão articular-se com as vias
III - as dimensões lineares e angulares do projet('l, com raios,
adjacentes oficiais, existentes ou projctadas, e harmonizar-se com a cordas, arcos, pontos de tangência e ângulos centrais das vias:
IV- os pc:rfis longitudinais e transversais de todas as vias de:
topogralü local.
§ I' A percentagem de áreas públicas prevista no inciso I circulação e praças;
V -a indicação dos marcos de alinhamento o nivolamonto lodeste artigo não poderá ser inferior a 35% da gleba. salvo nos loteamentos destinados ao uso industrial cujos lotes forem maiores do culizados nos :ingulos de curvas e vias projetadas;
VI - a indicação em planta e perfis de todas as linhas dt
que 15.000 m:, caso cm que a percentugcm podcrú ser reduzida.
cscoamento das águas p!uviuis.
~ 2~' Consideram-se comunitários os cquip01mentos plthlicos
§ 29 o memorial descritivo devcr{l conter, obrigatoriamente,
de educação, cultura, saúde:, l:tzer c similares.
Ar1. 5~' O Poder Público comrctente poded complementar· pelo menos:
I - a descri~·iio sucinta do loteamento, com as suas carac·
mente exigir, cm cada loteamento, a reserva de faixa non ucdincundl
tcristicao.; e Jhaçf1o d"-! zona ou 1onas de uso predominante;
destinmb a equipamentos urbanos.
Parúgrafn ltnico. Cnnsidcrarn-<c urbanos ns ~:quipamcntl'"
II -a' condiçclcs urhanisticas dL1 lotc:1mcntn c a~ limita~·l":~
plthlicos de ah;tstcdmento de Úf:Ua, servi~·os de es~~otos, encq•i;t que incidem sol1rc os lote\ c sUa!<> l'onstruçôcs, all:m daquela' L'llll~·
tantcs d:t'l dirctrit.cs fi.\:tdas:
cll·trica, cnlr.:tas tlc :'t~llil'i pluviais, rcdc tdcl'óniL';t c gús ~o::tn;lli!itdLI.
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li I - a indicação das áreas públicas que passarão ao domínio
do município no uto de registro do loteamento:
IV- a enumeração dos equipamentos urbanos, comunitários c
dos serviços públicos ou de utilidade pública jú existente no lo·
teumento e adjacências.
CAPITULO IV
Do Projeto de Desmembramento
Art. I O. Para a aprovação do projeto de d<Sm<mbramento. o
interessado apresentará requerimento à Prefeitura Municipal ou ao
Distrito Federal, quando for o caso, acompanhado do titulo de propriedade e de planta do imóvel a ser desmembrado contendo:
I - a indicação das vias existentes e dos loteamentos próximos;
11- a indicação do tipo de uso predominante no local;
liJ- a indicação da divisão de lotes pretendida na área.
Art. li. Aplicam-se ao desmembramento, no que couber, as
disposições urbanísticas exigidas para o loteamento, em especial o
item 11 do artigo 4o c o artigo 5o desta lei.
Parágrafo único. O município ou o Distrito Federal, quando
for o caso, lixará os requisitos exigíveis para a aprovação de
d«membramento de lotes decorrentes de loteamento, cuja
destinação da área pública tenha sido inferior à mínima prevista no§
I' do urtigo 4' d<Sta lei.
CAPITULO V
Da Aprovação do Projeto de Loteamento c Desmembramento

·~
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Art. 12. O projeto de loteamento e desmembramento deverá
ser aprovado pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal,
quando for o caso, a quem compete também a fixação das diretrizes
a quem aludem os artigos 69 e ·79, salvo as exceçàes previstas no
artigo seguinte.
Art. 13. Caberá aos Estados o exame e a anuência prévia, para
a aprovação pelos Mwlieíf>íos, de loteamento e desmembramento,
nas seguintes condições:
I - Quando localizados cm áreas de interesse especial, tais
como as de proteção aos mananciais ou ao patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico, assim definidas por legislação
estadual ou federal;
II - Quando o loteamento ou desmembramento localizar-se
em área limítrofe do município ou que pertença a mais de um município, nas Regiões Metropolitanas ou em aglomeraçõe; urbanas,
definidas em lei estadual ou federal;
III- Quando o loteamento abranger área superior a I milhão
de metros quadrados.
Parágrafo único. No caso de loteamento ou desmembramento
localizado em área <lo município integrante de Região Metropolitana, o exame e a1rr1ência prévia à aprovação do projeto caberão
à autoridade metropolitana.
Art. 14. Os Estados definirão, por decreto, as áreas de proLoção espacial, previstas no item I do urtigo anterior.
Art. 15. Os Estudos estabelecerão, por decreto, as normas a
que dever,~o .se submeter os projetas de loteamento c
dcsmembra~ento nas áreas previstas no artigo 13, observadas as disposições desta lei.
Parágrafo único. Nu regulamentação das normas previstas
neste artigo, o Estado procurará atender ns exigências urbunistil.!as
do plancjamcnto municipal.
Art. 16. A lei municipal definirú o número de dias em que um
projeto de loteamento, umu vez apresentado com todos seus
elementos, deve ser aprovado ou rejeitado.
Art. 17. Os espaços livres de uso cornurn, as vias c pr:u;as, as
úrcas destinadas a edifícios pUblicos e outros equipamentos urbanos,
constantes do projeto e do memorial descritivo, n~to pode rUo ter sua
dcstin:tç;.io alterada pclolnteadDr, desde a aprova\=àu do loteamento.
s:llvn as hiplltcses de eaducidade da lií.:cnça ou dcsistênda du lotct.l·
dm, ncslt.: cas11 llhscrvadas íl'> cxig~111.:ias Uo arl. 23 dc~\<1 lci.

CAPITULO VI
Do Registro do Loteumcnlo c Dcsmcmbrumcnto
Art. IH. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá submetC-lo ao registro imobiliário dentro
de 1HO (cento c oitenta) dias, sob pena de caducidade du aprovação,
;~companhado dos seguintes documentos:
I - título de propriedade do imóvel;
li- histórico do.< títulos de propriedade do imóvel, abrangendo
os úllimos 20 (vinte) anos, acompanhado dos respectivos comprov:mtes:
III -certidões negativas:
u) de tributos federais, estaduais c municipais incidentes sobre
o imóvel;
b) de açàes reais referentes ao imóvel pelo período de lO (dez)
anos:
c) de ações penais ~om respeito ao crime contra o património e
contra a Administração Pública;
IV - certidões:
u) dos cartórios de protestos de títulos, cm nome do !ateador
pelo período de 10 (dez) anos;
b) de ações pessoais relativas ao !ateador pelo período de lO
(dez) anos:
c) de ônus reais relativos ao imóvel;
d) de uçàes penais contra o !ateador pelo período de 10 (dez)
anos;
V - cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante
do termo de verificação pela Prefeitura da execução das obras exigidas por legislação municipal que incluirão no mínimo a execução das
vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e
logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais ou da
aprovação de um cronograma com a duração múxímu de 2 (dois)
anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a
execução das obras~
VI- exemplar do contrato padrão de promessa de venda. ou de
cessfw ou de promessa de cessão, do qual constarão obrigatoriamente as indicações previstas no art. 26;
Vil- dcclaraçtao do cônjuge do requerente de que consente no
registro de loteamento.
§ 1° Os períodos referidos nos incisos III, alínea b e IV,
alíneas a, b c d tomarão por base a data do pedido de registro do
loteamento, devendo todas elas ser extraídas em nome daqueles que,
nos mencionados períodos, tenham sido titulares de direitos reais
sobre o imóvel.
9 2° A existência de protestos de ações pessoais ou de açõcs pc·
mlis, cxceto us referentes a crime contra o patrimônio e contra a ad·
ministração, n~lo impedirá o registro do loteamento se o requerente
comprovar que esses protestos ou ações nào poderão prejudicar os
adquircntes dos lotes. Se o oficial do Registro de Imóveis julgar insuficiente a comprovação feita, suscitará u dúvida perante o juiz com·
pctente.
9 Jv A declaração a que se refere o inciso VIl deste artigo nL1o
dispensará o consentimento do declarante pura os atos de alienação
ou promessa de alienuçào de lotes ou de direitos a eles relativos, que
venham a ser praticados pelo seu cônjuge.
Art. llJ. Examinada a documentação c a encontrando cm llf·
dem, o Olicial do Registro de Imóveis encaminhurá comunic:.u;ào à
Prefeitura c fará publicar, cm resumo, edital do pedido de rt:gistro
cm três dias consecutivos pum receber impugnação no prazo de \5
dius contados da data da últilm, publicação, A publicação incluirú
pequeno dcscnho dc lm:alizaçilo da úrcu.
~ 11' Findo o prazo sem impugnaçrw, serú feito imclli~ltal11cnte
n registro. Se houver impugnaçflo dc tcr~.:ciros, o Olici:d de Rcgbtro
dL' lmúVL"Is intinwrfl o rcqLu:rcntc c a Prefcitur;t Munidpal ou u LJJ.,.
I rito l:cdcral, quando for il ~.:a~o. para que sobre r.: la se manifc~tcrn no
pra1o de 5 (l.:inco) dia!>., ~oh pcna Uc arquivamento Llu prtH:e~so. Com
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t~1is manifestações o processo scrú enviado ao juiz competente para
decisão,
9 21' Ouvido o Ministério Público no prazo de 5 (cinco) dias, o
juiz dccidirú de plano ou após instruçi'to sumária, devendo remeter
ao interessado us vias ordinárias caso a matéria exija maior indugaçào.
3• Nas capitais, a publicaçiio do edital se farú no Diário Ojí·
cial do Estado c num dos jornais de circulacUo diária. Nos demais
Municípios, a publicaçf10 se far{l apenas num dos jornuis locuis. se
houver, ou, nlio bave~do, cm jornal da rcgillo.
§ 4• O Oficial de Registro de Imóveis que efetuar o registro
cm desacordo com as exigências desta lei ficará sujeito à multa
equivalente a dez vezes os emolumentos regimentais fixados para o
registro, na época cm que for aplicada a penalidade pelo juiz correge·
dor do cartório, sem prejuízo das sanções pt:nais e administrativas
cabíveis.
§ 5• Registrado o loteamento, o Ofici:d de Registro comunicadi, por certidflO, o seu registro ü Prefeitura.
Art. 20. O registro do loteamento será feito, por extra to, no livro próprio.
Parúgrafo único. No Registro de lm\Jvcis far-sc-ão o registro
do loteamento, com uma indicação para cada lote, a averbaç110 da'
allt:raçõcs, u abcrtura de ruus c praçus c as árcas destinadas u espaços
livres ou ;.1 equipamentos urbanos.
Art. 21. Quando a úrea loteada estivt:rsituada cm mais de umu
circunscrição imobiliária, o registro st:rá requerido primeiramente
perante aquela cm que estiver localizada a maior parte du úrea lotcad~l. Procedido o registro nessa circunscriçUo, o interessado requererá,
succssivumentt:, o registro do lotcamt:nto cm cada uma das dcmuis,
comprovando perante cada qual o registro c:fetuudo na anterior, até
qut~ o lott:amcnto sc:ju registrado com todus. Denegado o registro cm
qualquer das circunscrições, essa dccisUo será comunicada pelo Oli·
cial do Registro de Imóveis às demais pura efeito de cancelamento
dos registras feitos, salvo se ocorn:r a hipótese prevista no purágrnfo
41', deste artigo.
I~' Nenhum lote poderá situ;tr-sc c:m mais dt: uma circunscriçfiO.
21' E dcfc:so ao intcn:ssado proccss<Jr simultaneamente, perante difc:rcntes circunscrições, pedidos de rc:gistro do mesmo loteamento, sendo nulos os atas praticados com infração a esta norma.
§ 3• Enquanto niio procedidos todos as registras de que trata
este urtigo. considerar-se-ú o loteamc:nto como nUo registrado paru
os efeitos desta lei.
§ 4• O indeferimento do registro do loteamento em uma circunscriçfiO nfto determinará o cuncclamento do registro proced1do
cm outra, se o motivo do indeferimento naquela não se estender a
án:a situo1da sob u competência desta. c desde que o interessado requeira a manutenção do registro obtido, submetido o remanescente:
do loteamento a uma aprovaçào pri:via perante a Prefeitura Municipal ou ao Distrito Federal, quando for o caso.
Art. 22. Desde u data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do município as vias e praças. os espaços livres e as
ún.ms dcstinudas n ediricios públicos e outros cquipamcntos urbanos
constantes do projeto c do memoriul descritivo.
Art. 23. O registro do loteamento só poder(! ser cancelado:
I - por decisilo judicial;
11 -a requerimento do loteador, com ~muênciu da Prefeitura,
enquanto nenhum lote houver sido objcto de contruto;
III- a requerimento conJUnto do loteado r c de todos os ad4uircntes de lotes, com anuência da Prefeitura uu do Distrito Federal,
qunndo l'llr o caso, c do Estado.
~ I\' t\ Prefeitura c o Estado só poderilo se opor uo cancela·
mcnto se disto resultar inconveniente comprovndo para o desenvol\'imcnto urh:mn ou se já se tiver rcalízudo qualquer melhoramento
na úrca llltcada ou adjacências.

*

*
*

9 2• Nas hipóteses dos incisos 11 c III, o Oficial do Rcgi,lro de
Imóveis fará publicar, cm resumo, edital do pedido de cancelamento,
com prazo de 30 (trinta) dias para receber impugnaç1to, contados da
data da última publicaçiio. Findo esse prazo, com ou sem impugnaçiio, o processo scrú remetido uo Juiz competente puru homologaç1to do pedido de cancelamento, ouvido o Ministério Público.
9 3• A homologaçiio de que trata o _parógrufo anterior será
procedida de vistoria judicial destinada a comprovar a incxisténcia
de ad4uircntcs instalados na área loteada.
Art. 24. O processo de loteamento e os contratos depositados
cm Cartório poderão ser examinados por qualquer pessoa, a qual·
4uer tempo, independentemente do pagamento de custas ou emolumentos, ainda que a título de busca.
CAPITULO Vil
Dos Conrratos
Art. 25. Sào irrctratáveis os compromissos de compru e venda,
cessões e promessa de cessão, atribuem direito à adjudicação com·
pulsória c, eswndo registrados, conferem direito real oponíVel a terceiros.
Art. 26. Os compromissos de compra e venda, as cessões ou
promessas de cessão poderão ser feitos por escritura pública ou por
instrumento particular, de acordo com o modelo depositado na forma do urtigo 18, inciso VI, e conterão pelo menos as seguintes indicações:
I - nome, registro civil, cadastro fiscal no Ministério da Fazcndu, nucionalidudc. estado civil e residência dos contratuntcs:
11 - denominação c situaçlio do loteamento, número c data da
inscrição:
III - dcscriçlio do lote ou dos lotes que forem objcto de compromissos, confrontações, área e outras caro1cterísticas:
IV -preço, prazo, forma c local de pagamento, bem como a
importáncia do sinal;
V- tuxa de juros incidcntes sobre o débito em ubcrto e sobre as
prestações vencidas e nlio pagas, bem como a Cláusula penal, nunca
excedente a 10% do débito e só exigível nos casos de intervenção judicial ou de mora superior a três meses:
VI - indicação a quem incumbe o pagamento dos impostos c
taxas incidentes sobre o lote: compromissado;
Vil- declaração das restrições urbanísticas convencionais do
loteamento, supletivas da legislação pertinente.
111 O contrato deverá ser firmado cm três vias ou extraído em
três tn1slados sendo um pura cada parte e o terceiro para arquivo no
registro imobiliário, após o registro e anotações devidas.
§ 2• Quando o contrato houver sido firmado por procurador
de qualquer das partes, será obrigatório o arquivamento da procuraçr!O no registro imobiliário.
Art. 27. Se aquele que se obrigou a concluir contrato de promessa de venda ou de cessiio niio cumprir a obrigação, o credor poderá notificar o devedor para a outorga do contrato ou oferecimento
de impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de procederse o registro do pré-contrato, passando as relações entre as partes a
serem regidas pelo contrato padrão.
I~' Parti fins deste urtigo, terão o mesmo valor de prêcontrato, a promcss;1 de: cessi\o, a proposta de compra, a rc:serv~l de
ll1le ou qualquer outro instrumento, do qual conste a manifcstaçllo
da Vllnlllde das parles, a indicaçi\o do lote, o preço c modo de pagamento, e u promess:1 de: contratar.
§ 211 O rcgistro de que trata este artigo nl\o será procedido se a
parte que a requereu nào comprovar haver cumprido a sua prc,.
taçf10, nem a oferecer na forma dc:vidu, salvo se aindo1 nno exigível.
§ )1~ H~1vcndo impugnaçl\o dOH]UCic: que se comprometeu a conduir o contratll, ohserva-sc·Ú o disposto nos artigos 6JQ c 640 do
Código de Pro~csso Civil.
Art. .2H. Qu:ilqucr altcr~1çào ou cancc:Jumento parcial do lote~!·
mento registrado t.lcpcnUerú dc acordo entre o lotc:adnr c llS adqui-
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rentes dr.: lotes atingidos pela altcraçtlo, bem como da aprovaçrw peJa
Prefeitura Municipal, Jcvt:ndo ser depositada no Rcgbtro de ImOveis, cm complemento no projeto origim1!, com a devida uvcrb•~çr10.
Art. 29. Aquele que udquirir u propriedade loteada mcdmntc
ato inter-vi vos ou por sucr.:ssl\o causa mortis, sucederá o trunsmitcntc
c:m todos os seus direitos c: obrigações, ficando obr!gudo u respeitar
os compromissos de compra e venda ou as promessas de cessão, cm
todus as suas cláusulas, sendo nula qualquer disposiçào cm con·
trá rio, ressalvado o direito do herdeiro ou legatário, de renunciar a
hcwnça ou legado.
Art. 30. A sentença dcclaratória de falência ou da insolvência
de qualquer das partes não rescindirá os contratos de compromisso
de compra c venda ou de promessa de cessão que tenham por objeto
a úrca loteada ou lotes da mesma. Se a falência ou insolvência for do
proprietário da área loteada ou do titular de direito sobre ela, incumbirá ao sindico ou administrador dar cumprimento aos referidos contratos; se do adquirente de lote, seus direitos serão levados à pruça.
Art. 31. o contrato particular pode ser transferido por simples
trespasse, Iançotdo no verso das vias em poder das partes, ou por ins·
trumento em separado, declarando-se o número do registro do loteamento, o valor da cc:ssào e a qualilicação do cessionário, para o devido registro.
§ 1• A cessão indepcndc da anuência do loteado r mas, cm relação a este, seus efeitos só se produzem depois de cientificado por
c:scrito pr.:las partes ou quando registrada a cessão.
§ 2• Uma vez registrada a ccssào, feita sem anuência do loteador, o Oficial do Registro dar·lhe-á ciência, por escrito, dentro de 10
(dez) dias.
Art. 32. Vencida e não paga a prestação, o contrato será considerado rescindido 30 (trinta) dias depois de constituído cm mora o
devedor.
§ 1• Para os fins deste artigo o devedor-adquirente será intimado, a requerimento do devedor, pelo Oficial, do Registro de Imóveis,
a satisfazer as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do
pagamento, os juros convencionados c as custus de intimaçiio.
9 211 Purgada a mora, convalc:scerá o contrato.
g 3• Com a certidão de não haver feito o pagamento cm car·
tório, 0 vendedor requererá ao Oficial de Registro o cancelamento da
avc:rb~1ç:1o.

t\rt. 33. Se o credor das prestações se;: n:cusar a recebê-las ou
furtar-st: ao st:u recebimento, scrú constituído cm mora mediante do
Oficia! do Registro de lmóvds para vir receber as importâncias de·
positadas pelo devedor no próprio Registro de Imóveis. Decorridos
15 (quinze} dias após o rccebimc:nto da intnnação, considerar-st:·ú
r.:fctuado o pagamenlo, a menos que o credor impugne o depósito c,
alegando inadimplemcnto do devedor, requeira a intimaçào deste
para os fins do disposto no artigo 32 desta lei.
Art. 34. Em qualquer caso de rescisão por inadimplcmcnto do
adquirente, as bcnfdtorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no imóvel deverão .ler indenizadas, sendo de nenhum efeito qual·
quer disposição contratual cm contrário.
P<~rágrafo único. Nào serão indenizad<~s as bcnfcitorias feitas
cm dt:sconformidadc com o contrato ou com u lei.
Art. 35. Ocorrendo o cancelamento do registro por inadimplcmcnto do contrato c tendo havido o pagamento de mais de um terço
do preço ajustado, o Oficial de Registro de Imóveis mencionará este
fato no ato do cancelamento e a quantia paga: somente será t:fl!tuado
novo registro relativo ao mesmo lote desde que comprovada n restituição do valor pago pelo vendedor ao titular do registro c<~ncelado,
ou mcdi:~ntc depósito em dinheiro à sua disposição junto <~o Registro
de lmúvt:is.
9 \I' Ocorrendo o depósito ;1 que se refere este artigo, o Olida\
do Registro de lmOwi~ intimarú o interessado para vir rc~:ebê-lo no
pram dc: 10 (dez) dias, sob pena de ser dcvulvido ao depositante.
~ ~~' No caso dt.: nf1o ser encontr:u.lo o inten:ssallo u Oficial dn
Rcgi~lfll de lmúvci . . depositar<'! a quantia cm c~taht:lc~imcnto de cr~-

_11>_ _ _ _ _ _ _ - - - - - - _ _ _ _ _ _

dito, scgu1H.Jo a urdem pn:vbtu no. in~is_o I: do ~~~tigo 666, do ~ôdigo
de Prm:csso Civil, cm conta com wcuJr.:ncm de JUros c r.:orrc~ao mon~:túrin.

Art. J6. O registro do compromisso, ces~ào ou promessa de
ccsst10 só podc:rú ser cancelado:
1 - por dccisiio judicial;
11 - a requerimento conjunto das partes contratantes;
III- quando houver rescisão comprovada do contrato.

CAPITULO VIII
Disposições gerais
tlrt. 37. Evedado vender ou prometer vender parcela de lotca·
menta ou dt:smembrnmento nl\o registrado.
Art. 38. Vcrmcado que o loteamento ou desmembramento
não se acha registrado ou regularmente executado ou notificado pela
Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal, quando for o caso,
deverá o adquirente do lote suspender o pagamento das prestações
restantes e notificar o loteado r para suprir afalta.
§ I' Ocorrendo a suspensão do pagamento das prestações
restantes, na forma do caput deste artigo, o adquirente efetuará o
depósito das prestações devidas junto ao Registro de Imóveis compe·
tente, que as depositará cm estabelecimento de crédito, segundo a
ordem prevista no inciso l, do art. 666, do Código do Processo Civil,
cm conta com a incidência de juros c correção monetária, cuja
movimentação dependerá de prévia autorização judicial.
§ 2• A Prefeitura Municipal ou o Distrito Federal, quando for
o caso, ou Ministério Público, poderá promover a notificação ao
loteado r prevista no caput deste artigo.
§ 3• Regularizado o loteamento pelo loteadar, este premo·
verá judicialmente a autorização para levantar as prestações
depositadas, com os acréscimos de correção monetária c juros, sendo necessária a citação da Prefeitura ou do Distrito Federal, quando
for o caso, para integrar o processo judicial aqui previsto, bem
como, audiência do Ministério Público. Após o reconhecimento
judicial de regularidade do loteamento, o loteador notificará os
adquirentes dos lotes, por intermédio do Registro de Imóveis compe·
tente, para que passem a pagar di reta mente as prestnçõcs restantes, a
contar da data da notmcaçào.
§ 4• Após o reconhecimento judicial de regularidade do lotca·
menta, o !ateador notificará os adquirentcs dos lotes, por intt:rmé·
dio do Registro de Imóveis competente, para que passem a pagar
diretamente as prestações restantes, a contar da data da notificação.
§ 5• No caso do loteador deixar de atender à notificação até o
vencimento do prazo contratual, ou o loteamento ou desmembra·
mento for regularizado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito
Federal, quando for o caso, nos termos do art. 40 desta Lei, o lotca·
dor não poderá, a qualquer título, exigir o recebimento das presta·
cães depositadas.
Art. 39. Será nula de pleno direito a cláusula de rescisão de
contrato por inadimplcmento do adquirente, quando o loteamento
não estivr.:r regularmente inscrito.
Art. 40. A Prefeitura Municipal ou o Distrito Federal,
quando for o caso, caso desatendida pelo loteador a notificuçüo,
poderá regularizar loteamento ou desmembramento nüo autorizado,
ou executado sem observância das determinações do ato
administrativo de licença, para evitar lesão uos seus padrões de
desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquircntcs de
lotes.
§ I• A Prefeitura Municipal ou o Distrito Federal, quando for
o caso, que promover a regularização, nu forma dcsti: artigo, obterá
judicialmente o levantamento dus prt:stações depositadas, com os
respectivos acréscimos de correçào monctúriu c juros, nos termos Uo
S 1" do art. JH desta Lei, u titulo de rcs:-.arcimcnto d;1s importi1ncias
dispcndidas com equipamentos urbanos uu cxpropria~õc~ ncce~;~ú
rias para regularit.ar o Jotcamclllll lHI desmembramento.
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S 2Y As importãncia~ dcspendid:1s pela Prefeitura Municipal
ou pelo Distrito Federal, ~uando for o caso, para regularizar o Jotc.::amento ou desmembramento, caso não seja integralmente ressarcidas
conforme o disposto no parágrafo anterior, serão exigidas, na parte
faltantc do loteamento, aplicando-se o disposto no art. 47 desta Lei.
§ 3• No caso do lotcador não cumprir o estabelecido no
parágrafo anterior, a Prefeitura Municipal ou o Distrito Federal,
quando for o caso, poderá receber as prestações dos adquirentes, até
o valor devido.
§ 4• A Prefeitura Municipal ou o Distrito Federal, quando for
0 caso, para assegurar a regularização do loteamento ou desmembramento, bem como o ressarcimento integral de importâncias dispendidas, ou a dispender, poderá promover judicialmente os procedimentos cautelares necessários aos fins colimados.
Art. 41. Regularizado o loteamento ou desmembramento
pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal, quando for o
caso, o adquirente do lote, comprovando o depósito de todas as
prestações do preço avençado, poderá obter o registro de propriedade do lote adquirido, valendo para tanto o compromisso de venda
c compra devidamente firmado.
Art. 42. Nas desapropriações não serão considerados como
loteados ou loteáveis, para fins de indenizaçào, os terrenos ainda
não vendidos ou compromissados, objeto de loteamento ou
desmembramento não registrado.
Art. 43. Ocorrendo a execução de loteamento não aprovado,
a destinação de áreas públicas exigidas no item I do art. 4• desta Lei
não poderão se alterar, sem prejuízo da aplicação das sanções
administrativas, civis e criminais previstas.
Art. 44. O Município, o Distrito Federal e o Estado poderão
expropriar áreas urbanas ou de expansão urbana para reloteamento,
demolição, reconstrução e incorporação, ressalvada a preferência
dos expropriados para a aquisição de novas unidades.
Art. 45. O loteador, ainda que já tenha vendido todos os
lotes, ou os vizinhos, são partes legitimas pura promover ação
destinada a impedir construção em desacordo com restrições legais
ou contratuais.
Art. 46. O loteador não poderá fundamentar qualquer açào
ou defesa na presente Lei sem apresentação dos registras e contratos
a que ela se refere.
Art. 47. Se o loteador integrar grupo oconômico ou flmmcd·
ro, qualquer pessoa física ou jurídica desse grupo, beneficiária de
qualquer forma do loteamento ou desmembramento irregular. 1erâ
solidariamente responsável pelos prejuízos por ele causados aos
compradores de lotes e ao Poder Público.
Art. 48. O foro competente para os procedimentos judiciais
previstos nesta lei será sempre o da comarca da situação do lote.
Art. 49. As intimações e notificações previstas nesta lei deverão sc:r feitas pessoalmente ao intimado ou notificado, que assinaril
o comprovante do recebimento, e.poderão igualmente: ser promovidas por meio dos Cartórios de Registro de Títulos c Documento• da
Comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva
recebê-las.
§ 1• Se o destinatário se recusar a dar recibo ou se furtar ao
recebimento ou se for desconhecido o seu paradeiro, o funcionário
incumbido da diligência informarf1 esta circunstfmcia ao Oliciul
competente que a certificará, sob sua responsabilidade.
§ 2• Certificada a ocorrência dos fatos mencionados no
parágrafo anterior, a intimação ou notificação será feita por edital
na forma desta lei, começando o prazo a correr lO (dez) dias após a
última publicação.
CAPITULO IX
Disposições l'enuls
Art. 50. Constitui crime contru a Administnu;ilo Pl1hlica:
I -dar inido, de quulqucr modo, ou cfetuar loteamento ou
dc.::smcmhramcntu do snlo para lins urbanos, sem autorinu;i\o du
ôr~ão pl1hlicn compt•tt·ntc, nu cm desacordo com as llispllsi~,:iics
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desta Lei ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e
Municípios;
li -dar inicio, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou
desmembramento do solo para fim urbanos sem observ:incia das
determinaçõe!l constantes do ato administrativo de licença;
III- fazer, ou veicular em proposta, contrato, prospecto ou
comunicação ao público, ou a interessados, 'afirmação falsa sobre a
legabilidade de loteamento ou desmembramento do solo pura fins
urbanos, ou ocultar fraudulentamente fato a ele relativo.
PENA: Reclusão, de um a quatro anos, e multa de cinco a
cinqUenta vezes o maior salário mínimo vigente no País.
Parágrafo único. O crime, definido neste artigo, é qualificado,
se cometido:
I - por meio de venda, promessa de venda, re$erva de lote ou
quaisquer outros instrumentos que manifestem a intenção de vender
lote em loteamento ou desmembramento não registrado no Registro
de Imóveis competente;
II- com inexistência de título legítimo de propriedade 'do imóvel loteado ou desmembrado, ou com omissão fraudulenta de fato a
ele relativo, se o fato não constituir crime mais grave,
PENA: Reclusão, de um a cinco anos, • multa ~ dez a cem
vezes o maior salário mínimo vigente no Pai~.
Art. 51. Quem, de qualquer modo, concorra para a prática
dos crimes previstos no artigo anterior desta lei, incide nas penas a
estes cominadas, considerados em especial o• atns praticados na
qualidade de mandatário de loteador, diretor ou gerente de sociedade.
Art. 52. Registrar loteamento ou desmembramento não aprovado pelos órgãos competentes, registrar o compromisso de compra
e venda, a cessão ou promessa de cessão de direitos, ou efetuar registro de contrato de venda de loteamento ou desmembramento não
registrado.
PENA: Detenção de um a dois anos e multa de cinco a
cinqUenta vezes o maior salãrio mínimo vigente no País, sem
prejuízo das sanções administrativas cabíveis.

CAPITULO X
Disposições Flnols
Art. 53. Todas as alterações de uso do solo rural para õns
urbanos dependerão de prévia audiência do INCRA, do Orgão
Metropolitano, se houver onde se localiza o Município, e da aprovação da Prefeitura Municipal, segundo as exigências da legislação
pertinente.
Art. 54. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 55.

Revogam-se as disposições em contrário.
Justlflc»ção

O presente projeto, de iniciativa do eminente ex-Senador Ono
Lehmann, visa a disciplinar o parcelamento do solo urbano,
facultando aos Estados e Municípios a complementação de
providências tendo em vista a melhor adaptação às exigências
regionais.
A matéria, como se observa, além de constituir assunto extremamente polémico no timbito das comunas brasileiras, reveste-se de
aspectos técnicos de alta complexidade.
Trata-se, contudo, de instituto que está a e<igir regulamentação
adequada e atenta a soluções equilibradas e consentàneas com a
realidade do problema.
O projeto sob exame, porém, sem desmerecimento ao seu inegável valor, carece de reparos tendentes u melhor situur a matéria
conrorme os seu~ concretos objctivos.
Assim, o presente Substitutivo, conservando us linhus gerais da
proposição, situa us suas prescrições em termos mais identilicados
com as exigCncius técnicas da mutériu, oferecendo as soluções de
conveniência c orortunidadc pura a disciplinu do parcelamento do
solo urbano.
s~i\u das Sessões, 27 de abril de 1979.- Suldunha Dl'rli.
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Passa-se à discussão do
projeto, do substitutivo da Comissão de Constituição c Justiça c da
emenda de plenário, que acaba de ser lida.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, de·
claro-a encerrada. (Pausa.)
Encerrada a discussão, a matéria-volta à Comissão de Constituição e Justiça para exame do substitutivo de plenário.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Esgotada a matéria
constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao Sr. Senador Luiz Cavalcante.

O SR. LUJZ CAVALCANTE PRONUNCIA DIS·
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Lázaro Barboza.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO. Pronuncia o se·
guintc discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
No mundo moderno os recursos naturais, o solo e o subsolo,
principalmente os recursos não renováveis, passaram a ser de importância fundamental para os interesses das nações. E em todo o Mundo, até mesmo nos países mais atrasados, os governos promulgam
leis no sentido de proteger os recursos naturais, mormente os recursos minerais, dada a importância de que se revestem para a economia, a independência e o progresso de todas as nações.
O Brasil, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é, inegavelmente, de
par com as suas dificuldades, um dos países mais ricos do Mundo,
pela exuberância de suas terras e, sobretudo, pelas riquezas do seu
subsolo. País que praticamente foi feito com a extração mineral e
com a foice e o machado do trabalhador, o Brasil ao longo de sua
História, tem sido, lamentavelmente, prejudicado, por falta de condições para exercer, em sua plenitude, a defesa de seus recursos naturais, fundamentalmente os não renováveis.
A produção diamantifera no Pais, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não é de agora, mas de há muito tempo, um dos fatores importantes na economia nacional c até na formação e no progresso de certos Estados, destacadamentc Minas Gerais e Mato' Grosso.
De algum tempo para cá, por falta de uma legislação que cfcti·
vamcntc proteja as riquezas minerais, as empresas multinacionais
passaram a agir com um desembaraço fora do comum.
Todos já ouviram falar, por certo, das famosas matrizes de
diamantes, os kimberlitos, espi:cic de torres encontradas em certas
regiões do Mundo c que guardam tesouros dignos de serem
comparados aos de Ali-Babá, os "tesouros das rr.il e uma noites",
Já há alguns anos, o Sindicato Diamantífero de Londres, representado por uma multinacional - a Debiers, pesquisa kimborlitos
no Brasil, espocialtncnte no Estado de Mato Grosso, na região de
Aripuanã. Essa pesquisa, essa procu1 a que se desenvolve há tanto
tempo, já há alguns unos, é foita, em verdade, sem qualquer fiscal i·
zaçào mais eficiente dos governos. Digo dos governos, porque o fato
não 6 recente. Muitas matrizes já foram encontradas, mas, quando a
noticia chega ao conhecimento das autoridades do País, vem a expli·
caçào: os kimherlitos, as torres, as matrizes estavam vazias.
Estariam realmente: vazias as torres encontradas'! Quem poder[!
afirmar, Sr. Presidente, pois normalmente essas coisas são feitas por
um número reduzidfssimo de pessoas de estrita confiança da multi·
nacional, multinacional que dispõe de condições para esse tipo de
trabalho.
Mas hoje, Srs. Senadores, venho à tribuna falar sobre autuação
das multinucionuis, mas cnfocando problemas que, a meu juizo, st:
constituem num dos mais graves de quantos aqui t~m sido tratados.
Venho falar du açilo nefasta dus empresas multinucionuis de minérios, que atuum abu~ivu c impunemente no território de nossa
Pátria que, com suas riquc:t.íls naturais do solo c subsolo, ~e cons ..
titui num verdadeiro cldourudo, onde as transnucionais se \ocu ..
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pletam saciando seus apetites desmedidos. Agindo como monstros
da cobiça armados de mil olhos, elas passeiam impunemente o seu
poderio do Acre ao Chu[, das nossas fronteiras com o Paraguai e a
Bolívia ati: o sofrido Nordeste; empobrecem c dilapidam a
Amazônia c avançam pelo meu Estado de Goiás os seus tentáculos
poderosos. Detêm elas enorme poder de barganha c convencimento;
infiuenciam na legislação sobre minérios c outros recursos naturais;
atemorizam proprietários de terras onde obtenham alvará de
pesquisa ou decreto de lavra; afugentam milhares c milhares de posseiros e garimpeiros; fraudam inteiramente e impunemente as nossas
leis mincrârias naquilo que as contrariam c tranqUilamente vêm conseguindo seus objctivos.
Mas não é só: além de conseguirem seus objctivos aéticos, ainda
conseguem a suprema vitória de serem tidas até como boazinhas, indispensáveis c elogiadas, inclusive, por autoridades que a elas se
aliam conscientemente do mal que fazem ao Pais, c por outras autoridades, Srs. Senadores, que siio ilaqucadas na sua boa fé, pois autoridades também podem ser enganadas. E muitas seguramente estão
sendo enganadas, Sr. Presidente, c enganadas há tempo demais. Nin·
guém ignora os maleficios, o quanto é perigosa a atuação das multi·
nacionais, o quanto i: nociva, quando essa atuação é livre, desembaraçada, sem fiscalização c sem controle. Ou ainda, quando esse controle i: débil, quando essa fiscalização é frágil c quase inexistente.
Quando a legislação é boa, é abrangente, é forte, ainda é fraudada.
Quando o controle é rigoroso, muita coisa ainda escapa. Quando o
aparelho fiscalizador é eficiente, é bom, é consciente, é incorruptível,
mesmo assim as multinacionais encontram saldas para o cometimento de abusos. E que dizer então dos países que não se cercam
dessas cautelas? E que dizer do Brasil, Sr. Presidente?
Os jornais de ontem trouxeram o grito de alerta do Secretário
Executivo do Conselho Económico Para a América Latina, o
uruguaio Henrique lglesias, para quem a América Latina é o paraíso
das multinacionais. Leio o Correio Bra:i/iense de quarta-feira
próxima passada cm sua pág, 6:
Para a CEPA L, a América Latina é
O PARA ISO DAS MULTINACIONAIS
La Paz - A América Latina transformou-se nos
últimos unos no .. paraíso das empresas transnacionais"
afirmou cm La Paz o Sccretârio-Exccutivo do Conselho
Económico ?ara a América Latina (CEPAL).
O urugauio Enrique lglesias declarou que "a Ami:rica
Latina transformou-se em uma das regiões mais atraentes
do mundo para a atividade das empresas transnacionais em
razão de diversos fatores como a expansão dos seus mer·
cados, a qualificação c o custo relativamente baixo de sua
força de trabalho c a abundância dos seus recursos naturais.
"No entanto, na América Latina sub:~istem
preocupaçõe·; em torno do comportamento das transnacionais, como o seu papel na criação dos deficit do bulan,o
de pagamentos, a cxiqUidadc dos seus investimentos de origem externa, o alto índice de componentes importados dos
bens que produzem, ou as formas cm que estas orr.presas
lixan~ os prl!ços no comércio regional", acrescentou
Iglesias.
Ele fazia uma crítica generalizada, mas, abrangente,
O grito de alorla do Secretário da CEPA L e suas denúncias, na
realidade, nUo 6 uma verdade nova. Pelo menos pura os brasileiros é
antiga. Mas, feitas por um homem com a responsabilidade de Sccre·
túrio Executivo da CEPA L, que normalmente truta dos assuntos 4uc
lhe s~o afctos com a amcnid~tdc c sutilczil dos diplomatas, dcvl!m ser
rccchidas como gravíssimas advertência~.
Sr. Presidente, Srs. Sen<ldorc~:
Hú poucos di<ts, o St:nhor Ministro Uo ltncrior Múrio Andrcal.la, n<·Hl seis~.: csqucciLln de qu1: jú f<li MinisllLl de Estad•J de um do~
lioverllllS flÓS ú4, Llct:larava ao~ úrgilos Jc imprensa c:-. ta r imrrcssio·
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nado com :1 atuaçUo das multinacionais. E dizia: "Chega de Projetas
Jaris c coisas desstc tipo". Sua Excelência, pelas declarações que fez,
demonstrou estar consciente do papel predatório das multinacionab.
i:: ótimo que Sua Excelência pense assim. Será ótimo que Sua Excelência il rrcntc da Pasta que dirige, adote posições rígidas contra o
uvanço das multinacioilais que nos últimos JS anos, aumentaram demasiadamente sua influência no País.
Ainda na semana passada, o Sr. Gastão MUller, representante
do Estado de Mato Gro~so, denunciava da tribunu o abuso das empresas estrangeiras de mineração em seu Estado c do desassossego
que estão causando entre a população garimpcira, que naquela área
dada a uma multinacional para pesquisar diamantes, produz dia·
muntcs há mais de meio século. Veja o Senado: uma multinacional
consegue autorização para pesquisar diamantes numa flrcu do País.
sabida mente diamantífera, numa área cm que a civilização e as cidudcs surgiram cm runção da grande produção de diamantes. E os
pobres garimpeiros que ali, hú dect:nios, escrevem páginas heróicas,
stio agoru expulsos pela poderosa multinacional. Mas coisas assim
não estf10 ocorrendo apenas em Mato Grosso. O que vou narrar ao
Senado, documcntadamentc, é diricil de ser adjetivado. Direi, por is·
so, simplesmente que é escabroso, em fuce do acinte às nossas leis, às
autoridades c ao Brasil.
Trata-se das subsidiárias fantasmas criadas pelas multinacionais
para fraudar o código de mineração, illuz do dia, c da forma mais
dl!scarada que se é possível imaginar, embora seja o nosso Código de
Mineração por si mesmo altamente permissivo.
Como a lei fixa nào poder cada cmprt.:su deter, ao mesmo tempo, mais de cinco alvarás de pesquisas para cada minério a ser pesquisado e nem mais de 50 da mesma categoria, e lixa as áreas de cada
alvará cm ali: 1.000 hectares para certos minérios c 5.000 hectares
para outros, em regiões consideradas invias, de difícil acesso, as multinacionais criam dezenas e dezenas de empresas fantasmas, todas
com os mesmos endereços, os mesmos sócios, os mesmos di retores,
os mesmos telefones, as mesmas secretárias e os mesmos objetivos:
fraudar a lei e roubar ao Pais. Através desse expediente que se consti·
tu i cm caso de policia, chegam a deter 50, 100. 200 alvarás para pcs·
quisar o mesmo minério, abrangendo áreas de milhões de hectares, e
sempre nas árens mais ricas, e onde nUa se há o que pesquisar, pois
todo mundo sabe qual ou quais minérios ali existem. É o caso, por
exemplo, de pesquisar diamantes cm Mato Grosso, nos municípios
de Poxoriu, Alto Paraguai, Torixoréu c dezenas de outros munici·
pios que surgiram com o diamante.
O Sr. Saldanha Derzi (ARENA- MS)- Permite-me um apar·
lc, nobre Senador Lázaro Barboza'!
O SR. LÁZARO BARBOZA (M DB - GO) - Ouço o nobre
Senador Saldanha Dcrzi.
O Sr.Saldanha Derzl (ARENA- MS)- Nobre Senador Láza·
ro Barboza, V, Ex• mesmo acaba de relatar que a nossa lcgislaçi10
permite a uma empresa até cinco concessões de pesquisa c lavra, com
[treas delimitadas para os diversos minérios, variando de acordo com
o minério. t natural c é verdade que percebendo essa companhia ou
essa empresa, que havendo maiores ürcas produtoras de min~rios na
região, das ti:m organizado firmas paralelas. Não vamos dizer fan·
tasmas, porque fantasmas seriam ...
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- lnteirumcntc
fantasnHIS e mostrarei aqui o contrato social de constituiç~o de uma
dessas empresas.
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA - MS) - São paralelas, dos
mesmos grupos. Fantasmas sl~riam clundestinas. Essas firmas, pior
do que isso, sc organizttm, se legalizam. se rcgistram na Junta C o·
mcrcial c lêm perante o Governo uma vida normal. Ma~ o que elas
nào razcm ê pesquisar L)~ minérios; quem pcsqui~u é a cmrresa ma·
tril, a rnlk. :\s nutra:-t todas só detêm nas mãos a cnm:cssào da lavra.
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n~:w permitindo qui! outras empresa~. outras companhias, outro
putrícios possam também pesquisar o minério nesta região.

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Veja V. Ex• :
gravidade do falo.
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA - MT)- O Governo, hoje
cm conlato com o Ministro César Cais, como V. Ex• sabe, cxtraor
dinário Ministro, aliás é interessado, é um homem patriota, que esu
estudando e se interessando em mais rapidamente possível tomar p;
desta situação, tem conhecimento e ele mesmo denuncia esses fatos
Então, o de que ele precisa, - já está se aparelhando c ir:i s•
aparelhar - é fazer com que estas c outras empresas paralelas, ot
dos mesmos grupos, com outros nomes, façam tarnbí:m. a pesquisa 1
não apenas a empresa matriz a pesquisar e as outras ficarem detend(
a área sem nela trabalhar, sem nela produzir nada para o Brasil
Esteja V. Ex• certo de que o Ministro está a par dessas irrcgularida
des: já está tomando as providências e irá promover o imediut;:
fiscalização. Aí, então, poderá cancelar a concessão a essas cm
presas, que tém um prazo para iniciar o seu trabalho de lavra e pcs
quisa. O Governo está a par da situação, já está tomando a'
providências e, o mais rapidamente possível, irá por fim a esta:
empresas que, realmente, não e;tão produzindo nada em favor de
Brasil, a fim de permitir que outras empresas, outros capitais, qu'~
queiram, realmente, explorur o minério, venham dar suu contri
buição para o progresso do Pais. Confiemos no Ministro das Mina'
e Energia, porque S. Ex• mesmo foi o primeiro a denunciar cssae
irregularidades que V, Ex• está trazendo ao conhecimento desw
Casa. Muito grato a V. Ex•
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Eminente Sena·
dor Saldanha Derzi, na semana passada estive no gabinete de
S. Ex•. o Sr. Ministro das Minas e Energia, c mostrei-lhe alguns dcs·
ses documentos que, a meu juizo, são estarrecedores. Pude observar
que S. Ex• ficou efetivamente, impressionado, vivamente impres·
sionado ·c disse-me que, absolutamente, não supunha que o
desembaraço das multinacionais no sctor de minérios e na fraude à
lei chegasse a esse ponto.
Espero, que S. Ex•, depois dos dados que hoje trago ao Senado
e ao Pais; dados que estão sendo levados à Câmara dos Deputados;
dados que já foram remetidos à Assembléia Legislativa do Estado de
V. Ex• Mato Grosso, que já foram levadas para várias Assembléias
de todo o Pais, cfetivamcnte, possa iniciar uma verdadeira rcaçào
que ponha fim ao que vem acontecendo.
Vou, agora, Srs. Senadores, concretamente, analisar o
comportamento de uma dessas multinacionais; vou dar-lhe o nome,
vou dar os nomes das suas empresas fantasmas; vou mostrar ao
Senado um contrato social de constituição de uma delas; vou
mostrar ao Senado a relação de processo de pesquisas c de lavras
que elas detêm no Pafs; vou dizer ao Senado, aproximadamente cm
milhões de hectares, a área que cabe apenas a uma empresa, porque
uma dessas multinacionais que assim age, no País, é u toda poderosu
BRASCAM. A BRASCAM vendeu, recentemente, ao Governo
uma das suas mais discutidas empresas, a LIGHT, empresa essa que,
dentro de pouco tempo, por gravidade, por exaustão do prazo de
concessão, se tornaria putrimônio nacional. Aliás, refletindo o
humor amargo dos brasileiros, contra essa transaçào claramente
nefasta, a revista LUl, no seu penúltimo número, declara que a
<;ompra da LIGHT, feita à BRASCAM, se justificou por motivos de
ficção cicnlffica, isso, além de rornecer ao ex-Ministro Ucki razão
para o seu largo sorriso c de permitir ao Sr. Gnloui abiscoilar trinta
e nove milhões de dólares, de comissão nn venda da Lighl.
Eis aqui, Srs. Senadores, algumas das empresas fnntusmas da
BRASCAM, empresas que só existem no papel c para a fraude,
todus elas detentoras de pesquisa c lavra cm áreas monstruosus do
Pnís, coisa que só é possfvel no Brasil, pela sua extensão vastíssima.
pela sua legislação fulha e ineficiente c pela ralha, também, dos olhos
dos Governos que nada vCcm.

l

r].

-oj.

j

12711

S~l11ulo

2H

DIA RIO UO CONGRESSO ;'I.;A('J()~,\I.(S•·~~io li I

Srs. Senadores, prestem atenção às empresas que vou ler e que
têm o mesmo radical em seu nome:
As empresas notoriamente fantasmas são as seguintes: Mineração Marabá Ltda., Mineração Carajás Ltda., ltacobé Minérios
Ltda., Jtaeté Minérios Ltda., Jtajica Minérios Ltda., ltaobim
Minérios ltda., Jtassama Minérios Ltda., ltassica Minérios Ltda.,
ltajuba Minérios Ltda., Itapuam Minérios Ltda. Além disso, há
outras empresas.
Vou, agora, como havia prometido, mostrar ao Senado onde
elas agem, em quais Estados da Federação e em quais municípios,
além do montante de processo que elas possuíam no Departamento
Nacional da Produção Mineral, até o ano passado, quando lá,
pessoalmente, no DNPM, durante horas a fio, durante semanas
seguidas, compulsei a listagem de cadastrarnento de empresas

minerais.
A PROMISA, que é uma empresa holding- e vejam bem Srs.
Senadores, a legislação fixa em cinco, no máximo, e ela possui dez:
PROMISA MINERAÇÃO E PROSPECÇ0ES MINERAIS S/A

q

'
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5 minério de cobre, 3 minério de antimónio, 7 minério de
arsénico, 5 cobre, 3 minério de molibdênio, 2 minério de ouro, 5
minério de prata, 5 diamantes industriais, grafita.
Total: 38 Processos
Vale, agora, dar uma outra explicação ao Senado:
normalmente, as multinacionais niio pedem permissão para
pesquisar gemas, pedem permissão para pesquisar diamantes industriais, porque a legislação diz que uma empresa, obtendo autorização para pesquisar qualquer minério, poderá promover o aproveitamento de quaisquer outros minérios que ela encontre na área.
Daí por que elas normalmente não pedem a pesquisa para gema,
porque isso as limitaria numa área de no máximo até mil hectares.
Pedem, então, para diamantes industriais, para outros minerais de
menos importância, c na realidade buscam os minérios mais nobn:s
c nada as impede de fazer isto, Sr. Presidente.
A PROM ISA tinha, até o ano passado, 38 processos, nos
seguintes Estados e Municípios:
Ceará- Viçosa do Ceará
Minas Gerais- Santa Bãrbaru, Cueté, Prados, São João Dei
Rei, Jtabirito, Tiradentes, Gouvea, Conceição do Mato Dentro.
A Marab{l, outru das empresas fantusmas do grupo, tinha, no
ano passallo, 71 concessões, que eram: S bauxita, 3 chumbo, 2 min~rio lk chulllbo, I minériu de t.:obre c minério dc cromo, 5 minério
dt.: l:stanho, Hminériu de mangan~s. 2 manganês, 5 minério de niúbio,
l mi11ério de níquel, 5 minérin lk ouro, 5 minério de tíullalo. 5 min~rio d~.:

,,

l

Tot;.li de 71 processos, nos seguintes Estados e Municípios:
Amapá - Macapú
Goiás- Arraias, Santa Tc=rezinha de Goiás, Crixás, Nativida·

Tem a BRASCAM uma empresa de participação c empr.;cndi·

mentos, a BRASNAC, que é a sigla da BRASCAM às alvessas, c
esta, por sua vez juntamente com a PROMISA, que é sua empresa
mineradora, ho/ding, formam e controlam as empresas fantasmas.
São fantasmas, primeiro, porque têm capital fictício; segundo,
porque todas elas têm- como já disse- os mesmos dirctores com
pequenas variações, o mesmo endereço, que já sei de cor: Rua da
Candelária, 60- Rio de Janeiro; o mesmo telefone, e até, como jú
disse e repito, a mesma secretária; e sendo todas elas, sem distinções,
gerenciadas pela empresa lwlding, a PROMJSA. Süo todas elas
dominadas pelo capital estrangeiro, dirigidas do estrangeiro, o que
contraria frontalmente a própria Carta Outorgada e o Código de
Mineração, porque, segundo nossas leis vigentes, a concessão para
pesquisa e lavra de minêrios em território nacional só pode ser dada
a brasileiros natos ou a empresas formadas no Brasil. E o legislador,
ao tomar essa cautela, não quis dizer que a empresa estrangeira
formada no Brasil possa pesquisar minérios. O que ele quis foi
proteger o solo Pátrio contra essas investidas.

"

lit:u\Íll, J ;int.:o, J minério de 1.inw, 2 minério de barita,
industriais, lJ fmfatu, I diamante (gemu) e 4 1.in:úo.

diamante~
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de, Conceição do Norte, Almas, Mura Rosa, Niquelündia, Padre
Bernardo, a menos de 100 km do Distrito Federal.
Minas Gerais - Paracatu, Congonhas, Conselheiro Lafaiete,
Patrocínio, Guimarünia, Ituverava.
Mato Grosso- Rosário Oeste, Nobres, Barra dos Bugres, Dia·
mantino.
Pará - Faro, Oriximina, Santana do Aruguaia, Marabá.
MINERAÇÃO CARAJÁS LTOA.
5 minério de chumbo, 4 minério de cobre, 5 minério de estanho,
1 manganês, I minério de manganês, 3 minério de níquel, 5 minério
de ouro, 5 minério de prata, 5 minério de tântalo, 3 minério de titã·
nio, 5 minério de zinco, 5 diamantes industriais, 3 fosfato, 5 granito,
4 granada e 5 zircão.
Total: 69 processos
Estados:
Goiás- Arraias, Santa Terezinha de Goiás, Montes Claros de
Goiús, Jaciara, Corumbá de Goiás, Padre Bernardo, Niquelândia,
Pilar de Goiás, Mura Rosa, Crixás.
Mi nas Gerais - Paracatu, Queluzila, Patrocínio, U naí, Cruzei·
ro da Fortaleza, Serra do Salitre.
Mato Grosso- Diamantino, Barra dos Bugres, Nobres, Cáce·
res.
Parâ - Santana do Araguaia, ltupiranga, Marabá.
ITACOBI: MINI:RIOS LTDA.
3 minério de arsénico, 5 minério de chumbo, 5 minério de cobre,
5 níquel, 3 ouro, 5 minério de zinco, 5 diamantes industriais, 5
grafita, 5 minério de alumínio, I minério de estanho, I minério de
ouro.
Total: 43 processos
Quarenta e três processos, abrangendo, cada empresa dessas,
uma área de aproximadamente duzentos mil hectares. E cada uma
dessas nos Estados do Amapá, em Macapá; Bahia, em lrecê, Cafar·
nau na, Xique-Xique, Central, Jussara; Ceará, em Viçosa do Ceará,
Granja: Minas Gerais, em Congonhas do Norte, Conceição do
Mato Dentro, Prados; Mato Grosso, em Alto Paraguai, Arenópolis,
Aripuanã, e Rondônia, em Porto Velho.
O Sr. Roberto Satumlno (MDB- RJ)- V. Ex• me concede
um aparte?
O SR, LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Pois não.
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB - RJ) - V. Ex• vai-me
desculpar interromper a leitura de urna relação tão extensa e tüo
estarrecedora para nós. V. Ex• traz uma denúncia gravíssima; são
fatos da maior gravidade que V. Ex• conseguiu apurar e oferece
como informação 1i Casa e à Nação. Não me passa pela cabeça, não
posso supor que as autoridades que lidam com esse setor, enfim, as
autoridades do Departamento Nacional de Produção Mineral não
tivessem condições de detectar estn gritante forma de burlar a lei
praticada por uma empresa que tem notoriedade no País. Mas,
agora que V. Ex• truz à Casa e oferece à Naçilo esta denúncia, não
vejo como poderá ficar ainda tranqUilo o Sr. Ministro das Minas e
Energia, o Engenheiro César Cais, em cuja boa-fé todos nós acredita·
mos, se S. Ex• declara, como declarou u V. Ex• e como confirmou o
Senador Saldanha Derzi, que esses futos merecem umu upuruçào c
uma providt:ncia do Governo. Deste instante cm diante, estamos
todos nós aqui c toda a Nuçào, que umanhU tomarÍI conhcdmcnto
pela imprensa das dcnlmcius tralidus por V. f~x•, u esperar a mcdid:~
(mica cabivd no caso, que é o cancclamcntl) de todas essas curu.:cssôcs de pcs4uisa Jada~ a empresas que n;lu existem, n~ rc;diJaJe:
~tio

meros artifício.~ para burlar a lei, de vez que elas têm o me~JOl)
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endereço, o mesmo tdefonc, o mc~mo grupo de di retores, o mesmo
grupo de acionistus c até como V. Ex• disse, a mcsm..: sccrctúria.
Então só há uma solução, nobre Senador, que ó o cancelamento das
concessões; não vejo outra. Trata-se de uma burla à lei, evidente,
gritante, nagrantc, que só demanda uma atitude por parte da
autoridade competente, por parte da autoridade sória e honesta: ó o
cancelamento para fazer, cumprir a lei, que determina que uma
empresa, que um grupo não possa ter mais de cinco áreas pesquisadas e limita, ainda por cima, a extensão da área de pesquisa. Estamos nós, daqui por diante, a aguardar esta providência; do contrário, seremos obrigados a declarar que esta empresa tem uma
intimidade com este Governo que, enfim, não poderá ser aceita, não
poderá ser tolerada sem imputações de natureza moral. V. Ex• traz
denúncias c informações da maior gravidade. Passamos a esperar,
por parte do Governo, por parte das autoridades do setor, a
providência única cablvcl, que i: o cancelamento dessas concessões.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Eminente
Senador Roberto Saturnino, a opinião de V. Ex• é rigorosamente a
mesma opinião de uma alta autoridade militar que tomou
conhecimento desses documentos. E é, também, a minha opinião
pessoal, porque é incrível uma coisa dessas. V. Ex•s verão ainda
coisas mais graves.
O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB) - Dá licença para um
aparte, nobre Senador?
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Com prazer.
Pediria apenas ao nobre Senador que procurassse ser sucinto.
Desculpe-me, mas é que tenho ainda muito que dizer ao Senado, nesta tarde.
O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB)- Senador Lázaro Barboza, V. Ex•, na minha opinião, está sendo ató de certo modo
modesto quando cita apenas o caso de uma grande c poderosa
multinacional atuando no sctor mineral. Existem muitas outras
empresas multinacionais atuanda no campo mineral. Na realidade,
a grande falha que notamos está no nosso Código Mineral. Esta
denúncia de V. Ex•, que não tenho dúvidas de que espelha uma realidade, pois V. Ex•, como disse, foi ao próprio DNPM e ali examinou
documentos, acredito que ela representa apenas uma amostragem da
situação.
O SR. LAZARO BARDOZA (MDB- GO)- Exato.
O Sr. Milton C•bral (ARENA- PB)- O que deseja e peçoo Sr. Ministro César Cais já me disse isso, em um dos meus
encontros com ele- é que se proceda, urgentemente, u uma reforma
do Código Mineral. Temos que pedir, reclamar por uma reforma da
Legislação brasileira e que o Governo passe a ter uma ação drástica,
um controle cfctivo sobre as reservas minerais do nosso Pais,
porque, sem essa medida básica e fundamental, continuaremos
alienando as reservas minerais que este Pafs encerra. Esta, a
contribuição que queria dar ao seu discurso.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Muito obrigado.
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB - RJ) - Senador Lázaro
Barbozu, peço permissão pura um breve aparte. (Assentimento do
orador,) Nilo posso, realmente, conter a <insia de colaborar com as
observações do Senador Milton Cabral. Com efeito, estamos todas
de acordo que o Código, u Legislação de Mineração deva ser
npcrfciçoada c modernizada. Agora cube a nós dizer seu Lei existe,
cumpra-se a Lei, porque u Bancada du ARENA, o Senador Jarbns
Passarinho, Líder da ARENA, invocava a lei quando os trabalhadores estuvum ameaçando com greve- e nós dizfamos que u greve tem
as suas razões c que a atitude dos trabulhudorcs tem as suas razôcs
profundas. A lei foi invocada: ,.Existe umn lei que precisa sC:r
cumprida". Então, quando é contra os trabalhadores a lei precisa ~e r
cllmprida, mas qt~ando uld vai atinpir um ~randc ~rupo rnu!tina(ill-

1271

na!, aí, ó preciso ter tolerância c esperar a modificação do Código de
Tributação para depois, cntüo, ver o que fazer com esses íntcrcsscs
que estão ai cm jogo. Esta é a atitude do Governo que V. Ex• muito
bem, hoje, denuncia e traz à informação nossa, informação da
Nação. Esta divergência, esta dicotomia, este tratamento diferenciado, quando se trata de interesses do trabalhador c de interesses de
multinacional, nós não podemos aceitar. O discurso de V. Ex• é
extremamente importante, c nós aguardamos a providência cabível
por parte do Governo.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Muito obrigado eminente Senador Roberto Saturnino.
O Sr. Milton Cabral (ARENA- PB)- V. Ex• me permite um
aparte, nobre Senador?
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Efetivamente, o
Código de Mineração precisa ser revisto. Mas, não se pode esperar a
preparação de novo código para penalizar abusos dessa ordem.
O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB)- Nem eu disse diferente. O que cu falei não permitiria essa interrupção do Senador Roberto Saturnino. Disse da necessidade fundamental da medida básica
que é a reforma do Código de Mineração. Agora, aplicar a lei
existente é evidente, não há dúvida. Se a lei atual permite medidas de
imediato, estou plenamente de acordo e desejoso que o Governo
faça isso.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Pediria aos
nobres colegas que me permitisse terminar a leitura da relação de
processos dos Estados c Municípios onde esses grupos estão agindo
e, cm seguida, mostrar ao Senado o contrato de constituição de uma
dessas empresas fantasmas. Depois disso receberei os apartes com
que pretendem me honrar os meus nobres colegas, com a maior
prazer.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Comunico a
V. Ex• que restam apenas 15 minutos, para concluir o seu discurso,
c ainda existem 5 oradores inscritos.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Agradeço a
comunicação de V. Ex•, Sr. Presidente. Prossigo na leitura:
ITAETI MIN~RIOS LTDA
5 minério de arsê:nico, 4 minério de chumbo, 4 mmcno de
cobre, I cobre, I minério de estanho, 4 cassiterita, 5 ouro, 2 minério
de ouro, - (Atenção: requerem pesquisa para ouro c para minério
de ouro.) - I prata, 3 ilmenita, 5 minório de zinco, 6 diamantes
industriais,- (a lei só permite até cinco),- 5 nuorita.

Total: 46 processos
Estados: Amazonas- Manicoré; Bahia- !reei:, Morro do Chapéu,
lbipeba, Canarana; Ceará- Viçosa do Ceará; Minas Gerais- lgarapí:, Presidente Juscelino Kubitschek; Mato Grosso - Aripuanã,
Arenópolis, Nortcliindia; Rondônia- Porto Velho.
ITAJICA MIN~RIOS LTDA

5 mmcno de ursênico, 5 minério de chumbo, m1ncno de
cobre, 2 cassiterita, 5 ouro, 4 minoria de prata, 2 ilmenita, 5 minério
de zinco, I coridon, 5 diamantes industriais.
Total: 39 processos
Estados: Amazonas- Barcelos; Bahia - lrecí:, Morro do Chapéu,
Xique-Xique, Jussara, Central; Ccarú - Viçosa do Ceará, Granja;
Mato Grosso- Arenópolis, Burra dos Bugrcs, Alto Paraguai; Pará·
-ltaituba: Rio Grande do Sul- Caçapuva do Sul.
ITAOBIM M!Nf:RIOS LTDA
4 minério de arsênico, S minério de cobre, 6 cassitcritu, 3 minério de nuro, ~ nurn, I minério de prata, 5 ilmcnita, 5 minério Jc
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zinco, 5 fluorita, 3 minério de alumínio, I minério de estanho, 3 esta~
nho.

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Não, eminente
Senador, suo 40, 50, 60, 70 processos de cada uma d"s cmprcsus-fan·
tasmas.

Total: 43 processos
Estados: Amapá- Macapá; Amazonas- Manicorc;
sara; Ceará - Viçosa do Ceará; Mato Grosso Arenópolis, Alto Paraguai; Minas Gerais - Santa
Grande do Sul -· Caçapava do Sul, Lavras do Sul;
Porto Velho.
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O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Mas u lei não limita em cinBuhiu- JusNortehindiu,
Bárbara; Rio
Rondônia -

co?
O SR. LÁZARO BARBOZA (M DB- GO) - A lei permite
apenas cinco concessões de cada minério para cada empresa.
O Sr. Pedro Simon (M DB- RS)- E como elas têm cinqUenta?

lTASSAMA MlNlõR!OS LTDA
2 arsénio, 5 cromo, 5 cassiterita, 5 mungunés, 5 niquei, 4 ouro, I
ferro, 5 granta, 5 minério de alumínio, 5 minério de chumbo, 5 minério de cobre,
Total: 47 processos.
Estados: Bahia- Cafarnaum; Ceará - Murtinópole, Granja;
Mato Grosso - Nortelândia, Alto Paraguai, Barra dos Bugrcs;
Amapá- Macapá; Rondônia- Porto Velho.
ITASS!CA M!NlõR!OS LTDA
5 minério de arsênico, 5 minério de chumbo, 5 minério de cobre, 5 níquel, 5 ouro, 5 minério de prata, 5 diamantes industriais, 5
grantu.
Total: 40 processos.
Nota-se que cada processo abrange uma área de mais ou menos
5 mil hectares cada um.
Estados: Bahia- Canarana, Cafarnaum, Jussura, lrecé; Ceará
- Granja, Viçosa do Ceará; Minas Gerais - Conceição do Muto
Dentro, Conquista; Mato Grosso- Arenópolis, Alto Paraguai.
lTAJUBA M!NlõR!OS LTDA

5 minério de arsénico, 4 minério de chumbo, 5 minério de cobre, I estanho, 4 cassiterina, 3 minério de ouro, 4 ouro, 5 minério de
prata, 4 ilmcnita, 6 minério de zinco, 6 diamantes industriais, 3
fluorita.
Total: 50 processos
Estados: Amazonas - Manicoré; Bahia - lrecé, Morro do
Chapéu, Xique-Xique, Jussara, Central; Ceará - Viçosa do Ceará,
Granja; Minas Gerais - Santa Bárbara, Datas; Mato Grosso Nortelândia, Alto Paraguai, Arenópolis; Rondônia- Porto Velho.
IT APUÃ MlN lõR!OS LTDA
I minério de arsénico, 5 chumbo, 2 cobre, 4 cassiterina, 5
níquel, 4 ouro, 5 zinco, 3 diamantes industriais, 5 grafita, 3 minério
de cobre.
Total: 37 processos
Estados: Bahia - Barra do Mendes; Ceará - Granja; Mato
Grosso - Alto Paraguai; Pará - ltaituba; Rondônia - Porto
Velho.
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Pois ni\o.
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Senador Lázaro Barboza,
peço desculpas, mas V, Ex• anrma que cada holding desses é
composto de uma série de empresas-fantasmas, V: Ex• está dizendo,
e agora, citando algumas dessas empresas, dizendo que ela tem 40,
50 processos.
O SR. LÁZARO BARDOZA (MDB-GO)- Exalo.
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Se suo 50 processos, sioo lO
emprcsas-fantusmus com 5 processos cuda uma?

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Através de ar·
tifícios; sito cmpresus-funtusmus, que só existem no papel pura fraudar a lei, u Constituição c o Código de Mineração.
Aqui estio o contrato social de constituição da ltapuio-Minérios
Limitada, c peço à Taquigrana que o faça constar nu integra, cujos
sócios s"o: PROM ISA - Mineração c Prospecções Minerais S.A ..
José Carlos do Amurai Gullolli- não é muito estranho; tem qual·
quer coisa com a venda da Light, os 39 milhões de dólares de que fula
a revista Lui- BRASNAC- Participações c Investimentos Ltdu.
O objeto social da firma ó u pesquisa, prospecção c lavra de
minério; tem sede e foro nu Cidade do Rio de Janeiro, podendo abrir
escritórios, nliais e representações em qualquer localidade do País
ou do exterior.
Verão V.
agora, o capital c a sua distribuiçilo social. Esse
contrato não ó datado de 1910; é datado de setembro de 1973. Ocapital social é de 12 mil cruzeiros.

E.'''·

O Sr. Roberto Saturnlno (M DB- RJ)- V. Ex• poderia rcpc·
ti r?
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Repito: o capital social é de 12 mil cruzeiros, e cada um dos planos de pe~quisus requeridos ao DNPM custa aproximadamente I milhão c SOO mil cruzeiros. É uma empresa que nilo tem capital social sequer para comprar um aparelho telefónico.
O Sr. Roberto Saturnlno (M DB- RJ) -Senador Lázaro Bar·
boza, esses pedidos de pesquisas silo examinados pelo DNPM.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Exatumcnte,
cmincnte Senador! Do1.e mil cruzeiros é o capital social, assim distri·
huido: a PROMISA- Mineração e Prospecções Minerais S/ A possui 1.990 quotas, no valor de mil novecentos c noventa cruzeiros; José Carlos do Amarai Gallotti, único brasileiro, possui 10 quotas, no
valor total.;, Jcz cruzeiros; u BRASNAC- Participações c Investi·
mentes Ltda, possui 10 mil quotas, no valor de lO mil cruzeiros.
Há uma cláusula interessantíssima, é onde vem o fecho do artil1·
cio: "A administração de gerência da sociedade -ITAPUi\- caberá ao quotista PROM!SA"- que é a empresa holding de mineração
daBRASCAN.
O Sr. Pedro Simon (M DB- RS. Fora do microfone.)- Fechase o circuito.
O SR. LÁZARO BARBOZA (M DB- GO)- Fecha-se o circuito, u truçào do outro elo, que é a BRASNAC- empresa de invcs·
timentos.
E repito, Sr. Presidente: "A administração e gerência da Sociedade cubcril no quotistu PROM!SA- Mincrnçào c Prospecções Mi·
nl!nds S/ A, utruvé.ll de seus rc:pn:semantc~ legais, permitida u dc\egaçüo c.!t: poderes".
E o sócio-gerente pode: adquirir, alienar, hipotecar, penhorar,
ou, de 4ualquer forma, onerar os bcn~ móveis c imóveis Uu soch:dudc.
O Sr. Pedro Slmlln (MOB- RS. Fora do microfone.)- Quanto u essa venUa, o contrato estabelece se podt: ser a C:"!tranp.ciro n·.1 nao...:illiWI'!
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O SR. I.AZARO BARHOZA (M DB- GO)- O contrato de·
;wtcnticado fica na memória do Senado.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, vejamos agora o que é a
IJRASNAC: uma empresa de empreendimentos utilizada para
fechar o cerco. E vejamos de onde ela é comandada.
Aqui cstft uma l.':ópia do seu contrato social, com uma alteração
procedida no dia 30 de d"embro de 1971, onde se li::
viJam~.:nl~.:

"Pc:lo prc:sc:nte instrumento particular, os abaixo assinados: Organização e Empreendimentos Gerais S(A que é sócia da BRAS NA C, a outra sócia é a Brazilian Light
Limitc:d, socic:dadc comercial canadense, com sede cm 25,
King Strect Wcst, Toronto, Província de Ontário, rcprcsen·
tada por seu bastante procurador infra-assinado, c
t~RASCAN Limited, sociedade comercial canadense, com
sede em 25,King Street West, Toronto, Província de Ontá·
110, representada por seu bastante procurador infra-assinaUu."
1
h: ·1,: V. Ex's. agora, como Cdistribuído o capital social. Ocapital d.: .ncicdadc, - BRASNAC- i: de Cr.S 295.UUU.UUU,ltU, que
pcrm:·.·. ~··:inalterado, à época, c distribuído entre os sócios, assim:
- v. "., 1izJção e Empreendimentos Gerais S/ A, possui I (uma)
quota n•• vJior total de Cr$ 118.002,00;- BRASCAN Ltd, possui I
(um.• i qu.:• ,, no valortotal de Cr$ 294.881.998,00.
...:unHi V, Ex•s puderam perceber, a sociedade é dirigida no

C:1n;11i:.
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,.;ora não sc:i se efetivamente, chegou·mc às mãos, aqui,

um d01• .. , ..... nro importante. Como o prazo está a se vencer, tc:rei que
'/Jit.~: .~ ,f!].,,,ja numa outra oportunidade, para relatar coisas piores
:linJ:i, m·.:!:.~:..1'•~ mostrar ao Senado como é feito o contrabando
mllnstru1J~;0 de (!normes quantidades de pedras preciosas, ...

() •;,. Jo.é Lins (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte'!

O Sk. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- ... para mostrar
ao Senad0 come Jm brasileiro, proprietário do solo, garimpeiro,
cmpresuriú de garimpo, requereu ao DNPM, uma área, quc foi dada
como livn:, para pesquisar diamantes, numa área em que ele, pro·
prietário, garimpa há 40 anos, E quando elc foi surpreendido, a área
já tilib:l :oidu dada a uma poderosa multinacional. Vou mo~trar isso
docunJt:i1t:idamente. Mas, como o prazo não me permite chegar lá ...
O Sr. José Lins (ARENA- <:E)- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO)- Antes de ouvir
V. Ex• ...
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa. Fazendo soar a campainha.)- V. Ex• tem apenas S minutos paru concluir o seu discurso.

O Sr. 'os.' Lins (ARENA- CE)- Nobre Senador, serci

bre~e,

O SR. LÁL:ARO BARBOZA (MDB- GO) - Veja V. Ex•
que, infelizmente, nua lhe vou poder conceder o aparte, sob pena de
sacrincur em parte muitú fundamental o meu discurso, porque agora
vou especificaMente me dirigir u V, Ex•, como Líder da Bancada da
ARENA.
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- lõ uma pena que V. Ex•
não me: possa concedê·lo, porque estou seguindo atentamente o seu
pronunciamento.
O SR. LÁZARO BARROZA (MDB permitir, ouvirei V, Ex•

GO) - Se a Mesa

O Sll. !'RESIDENTE (Alexandre Costa. Fuzcmlo soar a campainha,) -- Jú adverti V, Ex• de que há cinco oradores. Prorrogar o
pra1n dr V. E.x• é prejudicar o direito tle cinco colegas nossos, que
estilo <lguarJanlio rura falur'

O Sr. Jo!>é Llns (ARENA - CE) - Não i: problema de
prorrogação de tempo. Seria apenas um minuto pura algumas
perguntas.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Eminente Senador que ora se assenta na Liderança da Maioria, nobre representante
pelo Ceará, José Lins, ao fim do Governo Geisel foi encaminhada ao
Congresso Nacional, a Mensagem no 40, q~e tomou a forma do
Projeto de Lei n' 2, dispondo sobre a faixa de fronteira, alterando o
Decreto-lei no 1.135, de 3 de dezembro de 1970, e dando outras providências, f: agora que: efetivamcntc, vou precisar dos préstimos do
nobre Lide' do Governo. Se essa Mensagem for aprovada tal como
enviada ao Congresso, já não se rã mais necessário ouvir o Conselho
de Segurança para se conceder pesquisa c lavra nas áreas considera~
das de segurança nacional.
Quando tornei conhecimento dessa Mensagem, .imediatamente
apressei-me em preparar algumas emendas, a fim de que o Conselho
de Segurança Nacional, que deve •1clar pela integridade do Brasil, pelos interesses de sua soberania, não seja expungido, jogado para fora
de assunto de tamanha gravidade. Mostrei isto ao nobre Ministro
das Minas e Energia, César Cais.
Eu pretendia, esperava ter a honra de ter nesta Casa, nesta tar·
de, o nobre Senador Jarbas Passarinho, porque sei que este i: um
assunto que incomoda S. Ex•, como incomoda, de resto, a ~odos
nós, Senadores da República, c incomoda ao Brasil, para então, fazer um apelo ao Líder do Goverr.n que, cm aqui não estando, é
representado dignamente por V. Ex•, para que diligencie, nobre
Senador, retirando do Congresso Nacional essa Mensagem, sob
pena de abrirmos ainda mais as portas do Brasil à ganância das
empresas multinacionais.
Concluirei, Sr. Presidente, mas antes de fazê-lo, me permita
V. Ex• dizer ainda que quem examinar no DNPM a listagem das empresas que ali estão cadastradas e que requereram alvarás de
pesquisas e decretos de lavras verificará a existência de outras empre·
sas, além dessas, cujos nomes crmeçam com a denominação ITA e
que, notória, c documentadamente, intc~ram o grupo BRASCAM,
com denominação muito parecida, e não posso precisar se pertencem ao mesmo grupo, porque não cometeria a 1ev!andade d~ fazer
uma anrmaçi!o sem provas. Mas, isso chamou-me a atenção, Sr.
Presidente.
Além das empresas que citei, encontrei as seguintes com deno.
minações muito semelhantes às do grupo BRASCAM: Tim - Cia.
de Minérios; Haltin Cia. de Mineração; Atiobim Mineração Ltda.;
Atíjubà Mineração Ltda. - Já nós vemos ltajuba -; ltabranca;
ltaca; ltacolombo; ltacomil; ltassi; ltagcl; ltagipe; ltajuba; ltagrama; ltaguaçu; ltajiba; ltaiacoca; ltaipu; ltaituba; lthncmbé; ltapena;
ltapicuru; ltargila; ltassil, ltassama, todas empresas de mineração.
Serão do mesmo grupo? Repito que não posso afirmar.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao vir à tribuna, nesta tarde, fazer essa denúncia, assim agi ni!o apenas na condição de Senador da
Oposição; agi, sobretudo, na condição de brasileiro e Senador do
meu Pais. (Muito bem!) E acho que o Governo niio pode ficar, de
forma alguma, indiferente ao que está acontecendo. E esses decretos
de lavras c alvarás de pesquisas, concedidos dessa forma, hão que
ser imediatamente ~ancelados, sob pena de grave comprometimento
do Governo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas,
O orador é cumprimentado.)
DOCU;~.EN10 A QUE SE REFERE O SR. LÁZARO BARBOZA EM SEU DISCURSO.
CONTRATO SOCIAL DA ITAPUÃ- MINtRIOS LTDA
F.... iul Cadastro

Pelo presente instrumento particular, os abuixo ussinados:
I. PROMISA- Mineração e Prospecções Minerais S(A., sociedade anônima, com sede nil Cidude do Rio de Junciro, Estado da
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Guanabara, na Rua da Condelflriu, 60 - 101' undur, inscrita no
CGC/MF sob o n• 34.166.652, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado da Guanabara sob o n• 41.299,
por despacho de 4 de fevereiro de 1971, neste ato representada por
seus Di retores John Ellis Williams e Wilford Wesley Lynn Jr.
2. José Carlos do Amaral Gallotti Kehrig, brasileiro, natural
da Guanabara, casado, advogado, portador da carteira de idcn·
tidade do IFP n• 1.914.910, CPF n• 219.028.877, residente c domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, na
Rua General Dionísio, n• 60- apt• 503.
3. BRASNAC- Participações e Investimentos Ltda .. sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, na Rua da Candelária, 60IQO andar, inscrita no CGC/MF sob o n• 34.268.326, cujo contrato
social foi arquivado na Junta Comercial do Estado da Guanabara
sob o n• 23.583, por despacho de 23 de setembro de 1971. e alterações arquivadas na mesma Junta sob os N•s 51.094 e 57.425, por
despachos de 9 de março de 1972 e 5 de outubro de 1972, respecti·
vamente, neste ato representada por seu sócio-gerente, Organização
e Empreendimentos Gerais S/ A., sediada no endereço acima, com
seus atas constitutivos arquivados no Departamer.to Nacional do
Registro do Comércio sob o número 103.188, por despacho de 6 de
dezembro de 1963, inscrita no CGC/MF sob o n• 33.254.293/001, e
esta por seus Di retores Roberto Paulo Cezar de Andrade c Alec Tho·
mas Cousins, têm entre si acordada a constituição de uma Sociedade
por quotas de responsabilidade limitada, sob a denominação de
ltapuã - Minérios Ltda., que se regerá pelas seguintes cláusulas e
condições:

1-

• ,\brll dr 1971)

teca r, penhorar ou,dc qualquer forma, onerur bens móveis c imóveis

da Sociedade; renunciar direitos, transigir c acordar; conceder
avais, endossos c fianças e bem assim praticar outros atas de igual
natureza.
Parágrafo único: As delegações de poderes do sócio-gerente e
bem assim as procurações outorgadas pela Sociedade, além de
mencionarem expressamente os poderes delegados ou conferidos,
deverão, com cxceção das procurações para fins judiciais, conter um
prazo de validade.
Cláusula 8. O exercício social terii início em I• de janeiro e terminará cm 31 de dezembro de cada ano. A seu término, será Jcmntado o balanço geral e a respectiva demonstração da conta de lucros
c perdas.
Cláusula 9. Os lucros líquidos anualmente obtidos terão a
aplicação que for determinada pelos sócios quotistas.
Cláusula 10. Em caso de liquidação ou dissolução da Sociedade será liquidante o sócio quotista BRASNAC Participações e
Investimentos Ltda., devendo os sócios determinar o modo de liquidação.
Cláusula I I. A retirada, extinção, morte, insolvência, imcrdiçào, exclusão, ou falência de qualquer dos sócios não dissoh'erá a
Sociedade, que prosseguirá com os remanescentes, a mcnm que
estes, de comum acordo, resolvam liquidii-la. Os haveres do sócio
retirante, extinto, morto, insolvente, interdito, excluído ou falido,

serão calculados com base no último balanço geral levantado peia
Sociedade, e serão pagos a seus sucessores, no prazo de seis meses
contados do evento.
Cláusula 12. O presente contrato social poderá ser Ji··rementc
Cláusula I. A Sociedade girará sob a denominação de ltapuã- alterado, a qualquer tempo pelo voto da maioria, senciu licita a
exclusão de qualquer dos sócios e a transformação da Sociedade em
Minérios Ltda.
Cláusula 2. A Sociedade terá sede c foro na Cidade do Rio de anónima, também pelo voto majori1ário.
ClátL<ula 13. Para todas as questões oriund'c deste contrato,
Janeiro, Estado da Guanabara, podendo, criar, a critério dos sócios
fica,
desde já, eleito o foro desta cidade, com exclusão de qualquer
quotistas, flliais, escritórios c representações em qualquer localidade
outro.
do País ou do exterior.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presentt:
Cláusula 3. A Sociedade tem por objcto a pesquisa, prospecção
instrumento
cm seis vias de igual teor, com as rluas tcstemunhas
e lavra de jazidas minerais no território nacional.
ClátL<ula 4. O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. abaixo, a tudo presentes.
Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1973.- PROM ISA- Mine·
Cláusula 5. O capital social e de CrS 12.000,00 (doze mil cruzeiros), totalmente integralizado em moeda corrente do País, c ração e ?rospecções Minerais S/ A. - José Carlos do Amaral
representado por 12.000 (doze mil) quotas no valor de CrS 1,00 (um Gallotti Kehrig. - BRASNAC - Participações e Investimentos
Ltda.
cruzeiro) cada uma, assim distribuído entre os sócios:
a) PROMISA - Mineração c Prospecções Minerais S/ A.,
I• ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
possui 1.990 (mil novecentas e noventa) quotas no valor total de
BRASNACPARTICIPAÇOES E INVESTIMENTOS LTDA
Cr$ 1.990,00 (mil novecentos e noventa cruzeiros);
Pelo
presente
instrumento particular, os abaixos assinados:
(b) José Carlos do Amaral Gallctti Kehrig, possui 10 (dez)
a)
Organização
e Empreendimenlos Gerais S/ A, sociedade
quotas no valor total de Cr$ 10,00 (dez cruzeiros);
(c) BRASNAC- Participações e Investimentos Ltda., possui anõnima brasileira com seus atas constitutivos arquivados na Junta
10.000 (dez mil) quotas no valor total de CrS 10.000,00 (dez mil Comercial do Estado da Guanabara sob o n• 103.188, em 6-12·
1963, com sede à Av. Rio Branco n• 123- 7• andar, nesta Capital,
cruzeiros).
§ I' A responsabilidade dos sócios é limitada à totalidade do representada por seus Diretores infra.assinados;
b) Brazilian Light Limitcd, sociedudc comercial cunadense,
capital social, nos termos do art. 2•, in}ine, do Decreto n• 3.708. de
com sede em 25, King Street West, Toronto, Província de Ontário,
10-J-1919.
representada por seu bastante procurador infra-assinado; e
§ 2• Para o fim das deliberações de sócios, referidas no presen·
c) BRASCAN Limited, sociedade comercial cunadenso, com
te contrato, cada quota dará direito a um voto.
Cláusula 6. A ndministraçuo e gerenciu da Sociedade caberá ao sede em 25, King Strcct West, Toronto, Província de Ontário, reprequotista PROMISA - Mineraçüo e Prospecções Minerais S/A .. sentada por seu bastante procurador infra-ussinado, s6cios-quotisatravés de seus representantes legais, permitida n delegação de pode· tas de BRASNAC- Participações e Investimentos Ltda., sociedade
res. A remuneração anual do sócio-gerente será fixada por decisão brasileira por quolas de responsabilidade limitada, com sede à Av.
Rio Branco, 123 -7• andar, nestu cidade, CGC. n' 34.268.326/001,
entre os quotistns e levada à conta de despesas geruis.
Parágrufo anico: O sócio·gerenlc não presturii nenhumu cauçüo e com seus rttos, sociais urquivados n:1 Junta Comt:rcial do Estado
da Guanabara, sob o no 23.583, em 23 do setembm de 1971, resol·
pura o exercício do cargo.
Chíu:mla 7. Caberá ao sócio-gerente, ou aos seus delegados ou vem, como de fillo resolvido têm, de comum acürdo c nu melhor for·
ma de direito, procederem a ultcr~u;iio do Contrato Social, conforme
procuradores por ele nomcud0s, n n.:prescntuçi\o e pr{Jticu de todo c
as clúusulas e condiçôcs seguintes:

qualquer ato necessário ou conveniente uo funcionamento du Sacie~

cladc, a assunçiio d1: quaisquer obrigações e u assinatura de
quaisquer documentos, podendo inclusive, adquirir, alienar, hipo·

C/âu.wla 1~ Bru~dlian Light Limitcd, sódo-quotista 111.:ima qualificado, na melhor forma de direito, retira-se da .~ocicdadc, ccdctu.lo
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O que cu gostaria, e é neste sentido o principal objetivo da mi·
c transferindo sua quota representativa do capital sociul, totalmente
integralizada, no valor de Cr$ 262.894.473,00 (duzentos e sessenta e nha presença nest:t tribuna, era sugerir uo Ministro do Interior que
dois milhões, oitocentos e noventa c quatro mil c quatrocentos e se· estendesse os programas PRÓ-SERTANEJO e o POLONORDEStonta c trés cruzeiros), de que é proprietário c legítimo po<Suidor ao TE a essas áreas atingidas. Ai, sim teríamos uma açiio já testada em
sócio-quotista BRASCAN Ltd., também já qualincado, pelo valor outras f1rcas que certamente produziria resultados permanentes.
já recebido de Cr$ 262.894.473,00 (duzentos e sessenta c dois mi·
Na realidade, esses dois programas, testados na nossa Regiiio,
Jhões, oitocentos c noventa c quatro mil c quatrocentos e setenta e são excelentes, e posso até dizer que foram 05 melhores programas já
três cruzeiros), livre e desembaraçada de quaisquer ânus, assim co· criados, na nossa Região, para atender às mais pobres. assolada'> cimo os direitos c obrigações a ele inerentes,
clic<tmcnte pela seca.
Clarim/a 2• - O capital da sociedade no valor de
Com rclaçiio às medidas adotadas para o meu Estado, Paraíba,
Cr$ 295.000.000,00 (duzentos e noventa e cinco milhões de cruzei· gostaria de fazer um apelo a S. Ex• o Sr. Ministro Mário Andreazza.
ros), permanece inalterado passando a ser distribuído entre seus só· No Governo do Presidente Geiscl. foi feito um projeto para a conscios de acordo com a nova cláusula 5• do Contrato Social cuja roda· truçiio do Açude Acauà, no rio Paraíba. S. Ex 1, quando visitou o
ção é a seguinte:
nosso Estado, assumiu um compromisso solene com o povo da Pa"Cláusula 5• - O capital da sociedade é de raíba, e, naquela ocasião, garnntiu que ainda no seu 'Governo a consCr$ 295.000.000,00 (duzentos c noventa e cinco milhões de trução dessa barr<Igem seria iniciada.
Lamentavelmente agora, já neste Governo, em face de modifi·
cruzeiros), assim distribuídos entre os sócios:
cações do Orçamento Nacional, objetivando reduzir os compromis·
a) Organização e Empreendimentos Gerais SfA, possui I sos do Governo, na busca de se alcançnr uma eficiência maior na luta
(uma) quota no valor total de Cr$ 118.002,00 (cento e dezoito mil c antiinflacionC.ria, as verbas destinadas à construção do Açude Acauã
dois cruzeiros);
foram eliminadas do Orçamento. Então, neste momento, faço um
b) BRASCAN Ltd., possui I (uma quota no valor total de apelo a S. Ex• o Sr. Ministro do Interior, para que, aproveitando as
Cr$ 294.881.998,00 (duzentos e noventa e quatro milhões, oitocen· disponibilidades reservadas à luta contra as secas neste momento da
tos e oitenta c um mil, novecentos e noventa e oito cruzeiros).
vid:1 nacional, reserve S. Ex• uma parcela razoável, para que possibi·
§ I• A responsabilidade dos sócios i: limitada à totalidade do lite o início da construçiio dessa barragem.
capital social.
Para nós, armazenar água significa obra básica. Se a construção
§ 2• Para o fim das deliberações de sócios referidas no presen·
te contrato, o voto do cada sócio i: tomado na proporção em que par· de uma ferrovia, como a Ferrovia do Aço em Minas Gerais, é funda·
mental para a economia mineira; se a construção de ltaipu ó fundaticipa do capital social."
mental para a economia do Centro-Sul, para nós uma barragem i:
Cláusula 3•- Fica também alterada a cláusula 3• do Contrato condição também básica para a economia parai bana. E nós n1io po·
Social para que pa>5c a vigorar com a seguinte rcdaçào:
demos abrir miio da construção de uma barragem que vai proporcio"Cláusula 3•- A sociedade tem por objetivo a organi· nar irrigaçiio de 20.000 hectares de terras, que vai possibilitar a fi.
zação c reorganização de empresas, inclusive industriais, xação de alguns milhares de famílias, e vai também possibilitar o de·
agropecuárias e financeiras, e a participação societária, senvolvimento do cultivo do tomate que, hoje, está se tornando uma
quando conveniente aos interesses sociais, cm outras sacie· cultura de grande importância na economia parai bana. E nós, da Padadcs.
raíba, como de resto no Nordeste, niio somos pródigos na produção
de: certas f..'Uhurns que permitem a agroindústria. Assim, eu gostaria
Parágrafo único. A sociedade poderá realizar e desenvolver projc· de que esse apelo, feito hoje da tribuna do Senado, chegasse aos ouvitos agropecuârios no território nacional, mediante a utilização de dos do Sr. Ministro Mário Andreazza, apelo que também a ele foi
mão-de-obra técnica e especializada."
endereçado pelo atual Governador Tarcisio Buriti, para que honre o
Cláusula 4•- As partes do Contrato Social não modificadas pc· compromisso assumido pelo Presidente Ernesto Geisel, com o povo
lo presente ato permanecem em vigor.
da Paraíba.
E, por estarem assim justos c contratados, firmam o pn:sente
O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte'
instrumento cm 3 (tri:s) vias de igual teor e p~ra um só fim, na pre·
sença das tcst~munhas abaixo-assinadas c a tudo presentes.
O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB) - Terei prazer
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1971.- Organização e Em·
em ouvir o aparte do Senador pelo Ceará, Josi: Lins.
preendlmentos Gerais S/ A- p.p. Brazlllan Light Limited - p.p.
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Meu caro Senador Milton
BRASCAN Limlted.
Cabral, o assunto levantado por V, Ex• é da maior importimcia e,
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Conceao a palavra também, já tenho conhecimento do esforço do Governo Federal no
ao nobre Senador Milton Cabral, por cessão do nobro Senador sentido de ajudar as áreas que estão sendo atingidas pela seca. A
Gabriol Hermes.
sugestão de V. Ex•, de que o Governo deve utilizar, este ano, a
O Sll. MILTON CABRAL (ARENA - PB. Pronuncia o se· metodologia do Projeto Sertanejo, e reforçar os recursos do
guinte discurso. Sem revisiio do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena· POLONORDESTE para ajudar essas populações, i: uma sugestão
de grande validade, e eu ucredito que venha ao encontro de todas us
dores:
Desejo, nesta tarde, tecer breves considerações a respeito da sccu aspirações dos sertanejos nordestinos. Quero poróm informar a
V. Ex• que, em conversa com o Ministro Mário Andreazza, senti de
que assola a rcgiào nordcstin<~.
Como urna das medidas a dotadas nJ açào govcrnanJt:otal p;uu S. E.''· n tendôncia de fazer utilização destn metodologia, sugerida
enfrentar u calamidade que se obatc na Região nordestina, foi unun· por V. Ex•, jú este ano. Uma outro informação que talvez, tnmbêm
ciado um r.rograma de auxilios financeiros dirctos nos trabulhmlorc:-. nu: trnga algum esclarecimento, é a de que, cm comunicuçào com o
rurais, possibilitando apcnus a contribuiçilo dos proprictllrios rurais Diretor do DNOCS, eu soube que S. Ex• estnvu, já, cncnminhundo
em entendimento com a própria direçilo do Ministério, um pedido
de 20% sohrc as folhas llc pilgamcnto.
No meu entendimento, esse nào é o melhor C<lminho, rorqu~: de recursos para abrir concorrência para a construçl'lo da RcprC'~a
c:ssa forma cc:rtamcntc condutir{t à prúth:a dt= fraudcs c:m largas pr~· de Acauã, ainda neste exercício. Erum estas al! infonna~0cs 4Ut: cu
pur"·ln:s, c: Uc difidl ~ontrulc por parte das autoridades. Nito VCJL1 queria tr;.1~cr a V. Ex•, parabcnizando~lhc pc:Jus su~cstUcs que bojt
apresenta ao Ministério.
cnnw t:vitar os ahusos.
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O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- Nobre Senador
José Uns, são notícias alvissareiras, que certamente muito alegrari10
o povo do meu Estado.
O Sr. Humberto Lucena (MDB - PB)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- Tem a palavra
o Senador Humberto Lucena.
}'

'

J.

O Sr. Humberto Lucena (MDB - PB) - Nobre Senador
Milton Cabral, desejo juntar·me ao apelo de V. Ex• iis autoridades
competentes, no sentido da construção da Barragem de Acuuã, no
rio Paraíba, que é importantíssima para a economia do nosso
Estado. E, a propósito, lembraria a V. Ex• que há poucos dias, nos
debutes da Assembléia Legislativa da Paraíba, foi aventada u
hipótese de um desvio da verba de 100 milhões de cruzeiros,
destinada a esta obra, para investimento em outro Estado. Eu quero
crer que isso tenha decorrido no atrazo das providências
governamentais para realização da concorrência a que alude o nobre
Senador Josê Lins, a qual como sabe V. Ex•, foi determinada ainda
ao tempo do Governo do ex-Presidente Ernesto Geisel.
O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- Nobre Senado>
Humberto Lucena, V. Ex• conhece muito bem os problemas da
Paraíba e cu acredito que não tenha havido desvio. Eu acredito, sim,
gue no 2• ou no 3• escalão, do Ministêrio do Interior ou de
Ministério do Planejamento, eles tenham procedido a um simples
cancelamento desta verba, porque eles receberam instruções par<.~
reduzir os investimentos do Governo cm face da luta antiinflacionária. Mas se esqueceram de que o Presidente da República havia
assumido um compromisso solene com o povo da Paraíba, e que
esse compromisso não poderia ser abandonado de uma forma tão
simplista.
Esta é a razão dos &ucessivos apelos, não só dos Deputados
estaduais do meu Estado, como do próprio Governador do Estado
e da 3ancada Federal da Paraíba e, hoje, mais uma vez reiterado
neste plenário porque, como disse antes, u construção dossu barragem é uma obra básica, fundamental para nossa economia.
O Sr. Mauro Bene•ldes (MDB - CE) - Permite V.
.parte?
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Quero, nesta oportunidade, agradecer as constantes
intervenções de V, Ex•, a respeito dos assuntos paraibanos e foi
para nós, realmente, urna satisfação especial, quando V. Ex• propós
que esta barragem tivesse o nome daquele grande paruibano, que foi
o Senador Ruy Carneiro.
Agradeço as intervenções dos Srs. Senadores que me ajudaram
a melhor colocar este problema, este apelo, e estou certo de que
efetivamente as autoridades responsáveis do Ministério do Interior,
levarão cm conta a necessidade inadiável do prosseguimento, não só
da Barragem de Acauã, corno bem disse o Senador José Lins,
estender o Projeto Sertanejo e o POLONORDESTE a essas áreas
atingidas pela seca, não só na Paraíba, mas nos demais Estados
nordestinos, porquanto se trata de experiência comprovada, testada,
e que oferece uma solução racional nu equação das nossas
dificuldades. Precisamos acabar de uma vez corro certas soluções que
têm caráter de ineditismo.
Essa medida adotada, como de início abordei, de fazer
pagamento diretarnente aos trabalhadores rurais, não me pareceu
uma solução feliz. A solução correta, é, exatamente, esta que
estamos aqui defendendo: a extensão de programas já testados, que
produzirão resultados permanentes e isso virá, evidentemente,
oferecer à nossa Região, e particularmente ao meu Eotado,
resultados duradouros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Concedo a palavra
ao nobre Senador Marcos Freire. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Stmon.
O Sr. Pedro Simon (MDB . - RS) - Desisto da palavra, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - S. Ex• desiste da
palavra. Concedo a palavra ao nobre Senador Evanuro Carreira.
(Pausa.)
S. Ex• não se encontra presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB. Pronuncia o se·

tx' um guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:

O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- E sejam quais
forem as medidas antiinflacionárias, como agora mesmo, a despeito
dessas medidas, foram restauradas verbas para a conclusão parcial
da Ferrovia do Aço, cm Minas Gerais, pelas mesmas razões devem
ser restauradas as verbas para a construriio da Barragem de Acuuã.
Ouço com prazet' o nobre Senador Mauro Bencvides.

,-

NACIO~AI.

O Sr. Mauro Bene•l~os (MDB - .. CE) - Nobre Senador
Mtlton Cabral, desejava acena• infor'llar a V. Ex• que tenho, em
meu poder, expediente do e.ttilo Ministro do .'.. tterior, Dr. Maurício
Rangel Reis, atravi:; do quai era e" cierotificado de que o Ministro
do Interior, naquela época, admitira a sugestilo por nós formulada,
no Senado Federal, para que a essa Barragem de Acauil fosse dado o
nome de Ruy Carneiro c que foi, sem dúvida, um dos mais
entusiastas e decididos propugnadores c' ·quelc melhoramento. E,
mais que isso, na comunicaçilo, o Ministro - c faço questão de
ressaltar este fato no discurso de V. Er.• - me dava conta dessas
providências que significavam o desejo inarredávcl do Governo de
construir essa obra de grande porte e tunta significação sócio·
cconômica para a Paraíba. RcsUt saber se esse Governo, através do
Ministro Andreuzza vai, realmente, dnr cumprimento u essa disposi~
çüo ltntcrior trr.nsmitida, pnra meu conhecimento, por S. Ex•, o exMinistro Mauricio Rangel Reis.
O Sll. MILTON CABRAl (ARENA - I'B) - Senador
Mauro Bcncvidcs, 1•cn:dito que o Ministro Mário Andreazza scrú
'>ensive\ u esses ~\pdos.

Abandonando a idéia que tem sido tão ardentemente defc,,diua,
dentro e fora d. Cc.ngresso Nacional, de criação do Ministério da
Ciência., da Tecnologia, do Ministério do Abastecimento, do Minis·
tério da Administração e do Ministério da Cultura, o Senhor Presidente da República, General João Baptista Figueiredo, houve por
bem enviar ao Congresso Nacional me:•,agem acompanhada de projeto de lei que dispõe sobre a criação, na Prcsidi:nciu da República,
du Secretaria de Comunicação Social a nível de Ministério.
Em sua Exposição de Motivos o Sr. Snid Fnrhat, guindado à posição de Ministro E•traordinúrio para os Assuntos da Comunica,ào
Social, entre outros nspcctos, salienta:
Em pronunciamento público, procurando expressar o
pensamento de Vossa Excelência, enfatizei as ruzões para a
criação da SECOM apenas duas e simples: uma que num
regime democrático o povo tem o direito de saber e, l:onscqUcntementc.•, o Governo Jcve sentir e recolher as uspiraçiles populares, transformando-as em objetivos de açào
estatal, ficando a boa reulizuçilo destes, porém, condiciona·
dn tt medida cm que o povo os conheça, entenda, aceite, e a
clt:s udiru, utivu e con~cicnlcmentc.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a mim me parece que, nu' de·
mocrucias a quem incumbe, realmente, informar o povo f.: a imp1 cn:m
livre, através dos seus órgàos dilirios, St'manítrios, que aí estão pc.~r·
nwnentemente cm conwto com tooos os setores da !iocicdude, p;.ra
vt:iculur as noticias tio nosso din-u-dia. Por outrn lado, ao invb dn
Govt:rno, quem deve sentir, recolher c transmitir ao prüprio Govc.r·
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no as aspir~u;ões populares, num regime popular, são os Parlamentares, s:io os que foram eleitos sob as muis variadas legendus, pura representar 11 povo nas C.1sas do Poder Legislativo.
Assim, niio compreendo como pretenda o Governo substituir a
própria imprensu que aí está, sequiosa de participação nos grandes
dehates nacionais ...
O Sr. José Uns (ARENA -CE)- Nobre Senador, V. Ex•
permite um aparte'!
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- ... c os parti·
dos políticos, os seus representantes que tém a obrigação de auscultarem a opinir10 pública c trazerem ao conhecimento das Casas onde
tt!m assento, no Parlamento, os seus pontos de vista.
Em hora esteja apenas iniciando o meu pronunciamento, ouvirei
V. E.x•.
O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Nobre Senador Humberto
Lucena, ouço com muita atenção o pronunciamento de V, Ex•, inclusive a leitura do texto que V, Ex' tem em mitos, sobre o encaminhamento da proposta pelo Dr. Said Farhat. Não quer me parecer
que seja intenção do eminente assessor da Presidência du República,
propor o cerceamento, a qualquer título da ação da imprensa livro
no Pais. Ao contrário, parece-me que i: intenção do Governo c, mais
do que isso, que é sua própria proposta, a de melhor se organizar para fornecor os fatos à interpretação do povo alravi:s da imprensa livre. O novo Ministro seria, assim, simplesmente um meio mais adequado do comunicação entro o Governo o o povo. O Governo demonstra, pois, mais uma vez, a intenção de melhor servir ao sc:u povo, seja comunicado, seja recebendo comunicação.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - Mas veja
V. Ex•, Senador José Lins, que os outros Governos Revolucionários
não precisaram do uma Secretaria de Comunicação Social a nível de
Ministi:rio, com uma despesa bem maior, com uma estrutura bem
mais ampla, para atender a esses objctivos. O que me parece o a todos os que se acercam do estudo da mati:ria i: que havia um tal compromisso entro o Senhor Presidente da República e o Sr. Said Farhat
no sentido de projetá-lo na Administração Federal, que o
Chefe do Governo não teve outro caminho senão o de elevá-lo a categoria de Ministro. Tanto assim que,- repito- ele já assina a Exposição de Motivos como Ministro de Estado Extraordinúrio para
os Assuntos da Comunicação Social.
O Sr. José Uns (ARENA ·- CE) - Se V. Ex• me permite,
acredito que a teso por V. Ex• apresentada mudou completamente.
Nesse ponto, deve-se creditar ao Governo a possibilidade de analisar as suas próprias necessidades, de vez que não há nenhum problema mais importante hoje, no mundo, do que o problema da comunicação.
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O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Mas quero in·
sistir com V. Ex•, Senador José Lins, que, em absoluto, mudei a tese
do meu discurso, que continua a mesma, contrária à aprovaçilo do
projeto Governamental que cria a Secretaria ae Comunicação Social
a nível de Ministério. O que cu quis acentuar é que, antes, os demais
Presidentes da República, escolhidos pelo 'Movimento de 1964 contentaram-se com uma mera assessoria de imprensa no Palácio do
Planalto, ao contrário do que sucede com o atual Governo.
O Sr. Pedro Simon (MDB aparto?

RS) - V. Ex• mo permite um

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Ouço o nobre
Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (MDB - RS) - Em primeiro lugar,
V. Ex•, nobre Senador José Lins, está fazendo uma tremenda injustiça aos meios de comunicações do Brasil o do mundo. Parece-me que
nos países democráticos busca-se resolver os problemas sociais através da livre imprensa, onde a imprensa, o jornal, o rádio, a tele·
visão debatem os problemas nacionais e informam livremente. Não
me parece que o que se está buscarido, atravt:s desse projeto de
inspiração dos países totalitários, onde a propaganda é oficializada e
onde, atravi:s do controlo da propaganda oficial, se quer fazer uma
legítima lavagem celebrai na população; não me parece que esta seja
a fórmula de introduzir a melhorar as condições de vida de um povo,
Na minha opinião, este i: o projeto mais grave, da maior rospon·
sabilidade, de maiores conseqUências que temos para votar neste
Congresso. A ARENA, se rcnetissc bem, se pensasse bem, haveria
de ver que esse projeto é contra o povo, i: contra o MDB c contra a
própria ARENA, pois se se quer formar, a nivel de Ministi:rio, um
grupo que haverá de forjar- ainda anteontem, c agora confirmo, o
Presidente da República, num caso inédito neste País, lá no Rio
Grande do Sul, fazia um jantar a portas fechadas com uma agi:ncia
de propaganda- se quer aquilo que hoje é exagerado, pois não se
pode ligar um rádio, não se pode ligar uma televisão, não se pode ir
a um cinema, não se pode, absolutamente, ver um meio de comunicação, cm que não esteja a propaganda oficial do Governo institucionalizada. Pois apesar disso, sondo feito como i: feito, se quer
fazer do fórmula oficial, com o Governo tendo todas as verbas das
Sociedades do Economia Mista, dos Ministérios, do Governo na sua
mão para poder, desta forma, usar c abusar das verbas oficiais, para
controlar, para mesmo atravi:s da liberdade de imprensa, o Governo
'poder dizer: este jornal, se não obedecer as linhas oficiais, não torá
verbas oficiais. Ora, isto í: institucionalizar um tipo de propaganda
que o mundo já conheceu o que conhece hoje nos países totalitários.

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB)- V. Ex• tom
dobradas razões, quando fala, com essa veemência, contra o projeto
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - Concedo o sobre o qual estou me pronunciando neste instante.
Na verdade, se o Governo revogou há pouco tempo, com o
aparte a V. Ex• nobre Senador Pedro Simon.
apoio do Congresso Nacional, o Al-5, que era o instrumento, por
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Pensei que fosse o da fome. excelência, de exceção neste Pafs, se a censura, cm conseqUência, foi
Ou estava enganado? Quer dizer que o problema da comunicação i: levantada, entretanto, vem agora uma lei dessa natureza criando
mais importante com a metade do mundo passando fomo? Como es- verdadeiros óbices à liberdade de imprensa, porque, como bom
tou equivocado! Sinceramente...
alude V. Ex•. o Governo, através da Agência Nacional, como denO Sr.José Llns (ARENA- CE)- V. Ex• há de convir, nobre tre em pouco mostrarei, dispondo de amplos recursos, poderá perfeiSenador Pedro Simon ... - e aqui pedimos escusas uo nobre Senador. tamente controlar o funcionamento de quase todos os órgãos de
Humberto Lucena pelo aparte paralelo que de certa forma me auto- publicidade deste Pais, devedores que silo da Previdência Social.
riza a interferência de V. Ex• Acredito porém que a fome no mundo
O Sr. Mauro Benevldes (ARENA- CE)- V. Ex• me concede
jamais serâ resolvida sem a solução do problema da comunicação. um aparte?
Não há possibilidade, nobre Senador, de que possamos levar aos
O SR. HlJMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Pois não.
muis pohres, condições que lhes permitam livrar-se dn pobreza, se
não o~ ajudarmos a aprender a ler, use comunicar, eu rcconhccc:r os
O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Nobre Senador
problemas, aprender, em suma, u conviver com todn n massa de in- Humberto Lucena, queria exutamente chamar a atenção da Casa,
formaçilo de que, nesse mundo complexo, ele nccessitu. V, E.x• se ni\o digo de V, Ex.• porque V. Ex• está utente mais do que todos nós
engana portunto, 4uundo sobrepõe uo problemu da comunicaçrw o u este problema, paru thJis uspc:ctos dessa proposição. Primeiro, ela
problema du fome. Muito oilrigado a V. Ex•
connitu com a drasticidade das medidas governamentais pertinentes
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aos cortes orçamentários, medidas através das quais, o Governo
pretende projetar, no País, uma imagem de rigorosa austeridade, O
projeto, V. Ex• bem sabe, abre um crédito de 100 milhões de cruzei·
ros para a implantação do Ministério da Comunicação Social.
Segundo, como as Unidades Federativas costumam espelhar-se na
estrutura do Governo Federal, vai-se desencadear pelos Estados a
transformação das Assessorias de Imprensa cm Secretarias de Comunicação Social, trazendo então um gravame pura as finanças dos
nossos Estados que são, comumentc, combalidas. Portanto, para
esses dois aspectos, quero chamar a atenção do Plenário da Casa c
da opinião pública do País.

J

l

,;;,:

Governo e a imprensa livre, para que transmita, para que ela infor·
me, para que interprete toda a açüo govcrnumcntal.
O SR. HUMBERTO LUCEN,\ (MDB- PB)- Mas, nobre
Senador Lo manto Júnior, não i: só esse aspecto a que V. Ex• se rcfc·
re, que eu destaquei: o de promover a Ministro o Secretário de
Comunicação Social da Presidência da República. Há outros aspec·
tos muito mais nocivos ...

Talvez, V, Ex• não tenha tido, nos seus afazeres que são
muitos, de parlamentar, Vice-Líder que i: da Maioria, nesta Casa, o
tempo necessário pura eX<tminar detidamente toda a proposição.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Permito mais
Vou chamar a atenção de V. Ex• para alguns pontos ...
um aparte a V. Ex•
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA)- Conheço-a muito

O Sr. Pedro Simon (MDB - RS) - Meio segundo só para
dizer que inclusive confirmando o pensamento do Senador Mauro
Bencvides, no Rio Grande do Sul o Governador já anunciou a
criação desta Secretaria.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - f: claro,
porque tudo vem do exemplo de cima. Assim foi com a pensão aos
ex-Presidentes da República, que terminou estendida a todos os ex·
Governadores e, agora, se pretende estender, vitaliciamente, aos exPrefeitos.
Quanto ao aspecto da despesa, realmente é estarrecedor, Sr.
Presidente. Num ano de profundos cortes no orçamento da União,
quando o Governo convoca toda a Nação para politica de austerida·
de, anunciando que vai fazer um plano de economia de 40% nos
investimentos públicos, como se pode admitir então que se gaste 100
milhões de cruzeiros, só na instalação da nova Secretaria da Comunicação Social?
Ouço o nobre Senador Lo manto Junior.

s
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bem, já examinei a proposição.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - ... Pode
V. Ex• verificar como é perigoso esse projeto de lei que, além do
monopólio da informação que já detóm, ·através do Serviço
Nacional de Informações, que domina todos c a tudo, neste País,
levando pânico às repartições públicas e à vida em sociedade vai dar,
também ao Governo de agora cm diante ...
O Sr. Pedro Simon (MDB divulgação.

RS) -

O monopólio da

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB
PB) - ... o
monopólio da divulgação.
Atente V. Ex•, que de maneira muito sutil, altera-se a lei que
criou a RADIOBRÃS, que passa a ser peça-chave do novo Ministério da Comunicação Social. Inclui-se um novo item, nas suas
atribuições, que ó o seguinte:

"Art. 49 A RADIOBRÃS, institulda de acordo com
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- O aparte já vem um
a Lei n• 6.301, de 15 de dezembro de 1975, tem como
pouco tarde, eu o havia pedido a V. Ex• há algum tempo, mas sou
objctivo:
grato a V. Ex• cm me concedê-lo, agora. Escutei, com a veemência
I -divulgar, como entidade integrante do Sistema de
natural dos gaúchos, o aparte do nobre Senador Pedro Simon c
Comunicação Social, as realizações do Governo Federal
venho acompanhando com muita atenção o discurso de V. Ex•. O
nas áreas econômica, política e social, visando, no campo
que entendo, o que compreendo da providência do Governo i: dar,
interno, a motivação e o estimulo da vontade coletiva para
exatamente, organicidade àquela Assessoria de Imprensa que, há
o esforço nacional de desenvolvimento e, no campo
muito tempo, e em todos os governos, existiu, Em governos esta·
externo, o melhor conhecimento da realidade brasileira;"
duais, tenho a impressão que não inova no Pais a criação desta Secrc·
taria com s1a1us de Ministério. Vários governos estaduais, de que
tenho conhecimento, já possulam serviços de divulgação com s1a111s
Até parece que revivemos o tempo do Estado Novo, ouvindo
de Secretaria. Na Bahia, por exemplo, jã existia esta Secretaria de uma mensagem do ••·Presidente Getúlio Vargas, tal a preocupação
divulgação. O objetivo, não foi no meu governo, aliás ...
cm que somente através dos poderosíssimos instrumentos da
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- E: bom esclarecer. O escla- publicidade oficial, se consiga firmar, no seio do povo, uma imagem
do Governo que, quase sempre, não i: aquela que conhecemos
recimento foi bom.
diretamentc, como acontece, inclusive, diariamente, com a
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA :.... BA) - Talvez tivesse sido propaganda subliminar da televisão, a que ontem aludiu,
mais importante, se cu tivesse dado srarus de Secretaria, porque eu brilhantemente no seu discurso, o Senador Pedro Simon.
poderia informar melhor, transmitir melhor, recolher com mais seguO Sr. Lomonto Júnior (ARENA - BA) - Permite V. Ex•,
rança as aspirações que não são privilégios nossos. As aspirações
ainda, uma intervenção?
coletivas devem ser recolhidas par nós, que somos representantes do
povo, e pelo Governo que tem a responsabilidade de dirigir os desti·
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Gostaria de
nos do Pais. O objetivo foi a criação dessa Secretaria dando-lhe ouvir o nobre Senador José: Lins, antes de V. Ex•
srarus e organicidade de Ministério.
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador, creio que
Se o Pais está em plena liberdade de imprensa, se, sem dúvida
o Senador Pedro Simon comete uma injustiça quando diz que os
alguma, todos os canais estão abertos para as informações u respeito
nossos meios de comunicação já estilo, praticamente, cheios de
do trabalho do Governo, este novo órgilo vai ser um veiculo a mais
propaganda do Governo. Foi o que entendi do pronunciamento de
para transmitir à imprensa, pura levar, com muito mais segurança e
S. Ex• Isso, realmente, equivale a subestimar demais a nossa
brevidade, as informações u respeito do trabalho e da uçi10 do
Imprensa e a sua independência. De outra parte acredito que V. E••
Governo. Por isso não vejo, nilo compreendo por que apenas ao se
não está, radicalmente, contra u posiçiio da minha opinii\o de que o
dar srarus de Ministério a um organismo que. já vinha funcionando
Governo tem a obrigação de informar sobre suas atitudes. O que
através da Assessoria de: Imprensa, se levantem tantas críticus, a
estamos vendo hoje c, uqui mesmo, é a total desinformuçào.
ponto de se ulinnnr que o Governo quer monopolizar us infor·
mações. Se a imprensa c~tfili\·r~:, st; os canais cstlin ubertos para ela,
O Sr. l'edrn Simon (MDB- RS)- Noss01 Senhora! Nossa, o
este: Ministério ~cr{i, sern dúvidu alguma, ma i~; um vínculo entre n Governo não faz propaganda do que fa:r:!
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O Sr. Jn.,c Uns (ARENA - CE) - O Governo pude c tem
direito de fazê-lo. Aliús, mesmo qualquer empresa tem c~sc direito.
Por que o Governo niio o teria? Pode c deve. V. Ex• h:.í de convir
que os programas de divulgação que saem atualmcntc na televisão,
têm sidos dirigidos, nuo para uma formação de imagem do
Governo, mas para o enaltecimento do trabalho, da cooperação c da
fraternidade. E isso o que se vê todos os dias na televisão.
O Sr. Pedro Simon (M DB - RS) - Propaganda subliminar!
N à o é: verdade!

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Mas, o que quero concluir
é que não acredito que a Imprensa brasileira se deixe levar por
idéias ...
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Não foi isso o que eu disse.
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Mas, pelo menos foi o que
V. Ex• deu a entender.
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Não, não foi isso o que eu
disse.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - Desejo,
apenas para ordenar os debates, dizer ao nobre Senador José Lins,
que longe de mim qualquer idéia de obstar o Governo de fazer a sua
própria publicidade, pois é ele, inclusive, quem detêm o poder de
concessão de rádio c televisão.
O Sr. José Lins (ARENA - CE) dendo bem.

V. Ex• está comproen·

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - Não hit
dúvidas quanto a isso. Mas o que se discute é a maneira de se fazer
essa publicidade. Não deverá ser como se pretende nesse projeto que
está prestes a ser votado pelo Congresso Nacional. Sabe V. Ex•
muito bem que enquanto aqui se cogita de uma ampla divulgação
das realizações do Governo nas áreas econõmica, política e social
através da RADIOBRÃS, não se admite sequer à Oposição um
milímetro no rádio c na televisão, para se contrapor ao Governo. O
que temos aí é a Lei Falcão que ainda continua em vigor, e que não
dá margem ao livre diálogo no Brasil.

O Sr. Jose Uns (ARENA n:conhece isso.

CE) -

Pelo menu> V. b•

O Sr. Pedro Simon (M DB- RS)- Ela é subliminar, quer dar
aos brasileiros uma nova imagem. Um operúrio chegou para mim.
nas vésperas da campanha e disse o seguinte: - "Olha Deputado, vi
na propaganda o que faz o Governo, apresentando no rádio c na
televisão, e cheguei à seguinte conclusão: o errado sou cu," O Brasil
vai tão bem, com casas populares, as crianças aparecendo
gordinhas, felizes e satisfeitas. O INPS na propaganda do Governo,
ao entrar no INPS não existia fila alguma, logo se recebia a licença
para o médico, e se era recebido no mesmo instante,. O atendimento
era de primeira classe. Dizia o operário: "O errado sou cu, porque só
na minha casa que as coisas vão mal." E a propaganda mais terrível
que existe. O que o Governo quer fazer é uma lavagem celebrai.
Parece mentira, mas a capacidade de resistência do povo brasileiro.
mostrada nestas eleições, foi extraordinária. Porque apesar da Lei
Falcão, V. Ex• disse muito bem, a Oposição não tem direito.
Qual é o direito da informação? O direito de informação que o gover·
no quer é que ele tenha o monópólio de dizer o que bem entende. E
um pronunciamento como esse do Senador Lázaro Barbosa? O povo
não tem direito de tomar conhecimento1
O Sr. José Líns (ARENA - CE) - Toma todo o dia, nobre
Senador, através da Imprensa deste País, que é livre.
O Sr. Pedro Simon (MDB - RS) - Onde o Governo tem
inclusive, o da televisão, ela é propriedade do Governo .. O Governo
fala, mas falando, a Oposição tem o direito de ocupar o mesmo espaço para dar a resposta.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Muito obrigado por mais essa valiosa contribuição de V. Ex•
O Sr. Lo manto Júnior (ARENA- BA) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB mais uma vez um aparte a V. Ex•

PB) -

Concedo

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Sou grato a V. Ex•
que, embora me colocando numa posição assim de 3' lugar, me
concede o aparte c agradeço a oportunidade de intervir no discurso
de V. Ex• perguntaria ao nobre colega: que mal hã em que o Gover·
no informe a população, procure por todos os meios levar ao
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Permite V. Ex• um aparte?
conhecimento do povo os seus trabalhos, as suas realizações'!
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - Senador Quando eu me refiro a Governo, quando eu me refiro a instituição,
Lomanto Júnior, como o Senador Pedro Simon foi citado nominal· cito, por e,.;emplo, o programo. radiofônico da "Voz do Brasil", cm
mente, eu ouvirei primeiro S. Ex•
que o Executivo e o Judiciaria têm 50%, e 50% é do Poder Legisla·
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Fui citado, nominalmente, tivo. Veja que essa transmissão oficial, esse poder de comunicação,
c vou esclarecer. Não afirmei que os órgãos de rádio, televisão c esse veículo oficial, esse poder de comunicação, esse veículo de
jornal estão fazendo a propaganda do Governo, o que afirmei é que comunicação transmite diariamente, com absoluta isenção, o
eles são obrigados porque, a propaganda oficial, aquela que depois pronunciamento do Deputado ou Senador, do Governo c da Oposiaparece o mapa do Brasil, aquilo é determinação do Governo, eles ção. Acha V. Ex• que não é um meio de se informar o trabalho que
fazem porque o Governo determina, no rádio, na televisi1o- até na se realiza no Congresso Nacional? Pois tenho a impressão que o
Voz do Brasil tem u propaganda do Governo- eles são obrigados a objctivo da criação desse Ministério das Comunicações é exata·
fazer isso, o rádio, o jornal, a televisão e o cinema. E gratuitamente !l'entc para manter o povo sempre melhor informado, para fornecer
ponto número dois, quando o Senador Lomanto Júnior diz que à imprensn, os dados imediatos, enfim, criar novos canais de
vivemos no regime da liberdade de imprensa,- vírgula, O Governo comunicação entre o Governo e a grande imprensa que vui transabriu, liberou, reconheço que as rádios, os jornais, as televisões mitir ao povo, como faz a cadeia de emissoras na Rfldio Nacional.
estão hoje publicando muitíssimo mais do que ontem. Mas, é uma Hoje mesmo, se V. E,.;• for escutar, vai verificar o pronunciamento
liberdade consentida. O urt. 50, da Lei de Segurança Nacional, dú de V. Ex• anunciado e o povo da Paraíba esturú escutando parte do
ao Ministro da Justiça a atribuição de, nu horu que bem entender, seu discurso, sem que haja nem huma discriminação porque V. Ex•
intervir cm qualquer programa, cm qualquer ri'1dio, televisão ou pertence ao partido da Oposição ou porque o Senmlor José Lins ou
jornal. Como ele tem feito à imprensa na nica, Com rcluçàu a propa- outro Senador, pertence ao purtido do Governo. Port;mto, tenho a
ganda do Governo, tem razão o nobre Senador, nrw ê uma imrressf1o de que V. E:\' interpreta mal, que n~o c.\tú realmente
propa).!anda "ula Portugal de Sala/ar" ou "~1 1~1 Para~uai": "\'iva l' ~entindo o~ motivos 4ue levar:nn o Governo a dar um sc:ntit.lo llli!is
Presidente da Rcpúhlka", "Viva a ARENA", "Viva o Gú\t:rllll". nrg:utk~.J ús suas comunicaç,~)e~. atr:m::-. da cri;,tç;io lk um 1\lmi-,tl·r1P.
J;'t e\istia a A:-.sc.:ssoria Uc lmrrcn:-.;l, rna~ n Gownw quer dar um
N~ll, L ur11a prop.1~anda JifcrL·ntc. Ela L· gc.:nialmentc hem f;:ita.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um
aparte?
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sentido maior, 4uer abrir esses c;,mais ~.:um nwi~ intcnsid<.td~ aimb,
para que a imprensa tenha toda~ as informações do que :;c ra~s•~.
através do trabalho do Governo.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Nobre Senador Lomanto Júnior, cu me satisfaria plenamente com a Vo: doBrasil, para que, por seu intcrmérdio, se divulgasse o noticiário do Poder Executivo, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Mas aqui
neste projeto, o que há i: coisa diferente. Já li para V. Ex• o novo
item que se inclui na lei que criou a RADIOBRÃS, onde se fala cm
divulgar as realizações do Governo nas áreas económicas, politica c
social, visando, no campo interno, a motivação e o estímulo da
vontade colctiva para o esforço nacional de doscnvolvimcnto c, no
campo externo, o melhor conhecimento do mercado brasileiro.
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- 1:: lavagem cerebral.
O Sr. Henrique Santlllo (MDB - GO) - Permite V. Ex• um
aparte?
O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte'!
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Ouço, primeiramente, o nobre Senador Henrique Santillo, que me solicitara o
aparte antes.
O Sr. Henrique Santlllo (MDB- GO)- Nobre Senador Humberto Lucena, queria congratular-me com V. Ex• c dizer que
realmente a tentativa do Governo que, lamentavelmente, se concretizará ...
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- A ARENA nem deu uma
posição, ainda ...
O Sr. Henrique Santillo (MDB - GO) - ... de criar essa
Secretaria, i: o respaldo institucional e administrativo ao Estado totalitário, macartista, discriminador c capaz de dopar consciências.
Ela estará, sem dúvida alguma, aluando ai, ao lado do SNI, c, mais
ainda, ao lado de todos aqueles órgãos que, no aparelho estatal,
comandam a vontade macartista do Poder, que são os departamentos de segurança e informações c as assessorias de segurança c informações, em toda a intimidade da estrutura governamental deste
Pais. 1:: lamentável. Ao que se crê, esse projeto será aprovado, c o será, com o aval do Partido majoritário deste Congresso, com o inteiro
aval, c é lamentável, extremamente lamentável. V. Ex• tem razão:
bastariam para isso, os órgãos já existentes; para o sctor de divulgar
as próprias realizações do Governo, bastariam plenamente os órgãos já existentes, Na verdade, o que se quer com isso, i: monopolizar definitivamente a divulgação no País.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Nobre Senador
Humberto Lucena, pediria a V. Ex• não conceder mais apartes,
porque V. Ex• tem cinco minutos para concluir o seu discurso.
O SR. HUMBERTO LUCENA.(MDB- PB)- Pediria, então, aos nobres colegas que não me voltassem a interromper, pois
tenho ainda outras considerações a fazer.
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Mas só os dois apartes que
havíamos pedido antes de V. Ex• falar, Sr. Presidente. (Pausa.) O
Sr. Presidente concordou com os dois apartes.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - Lembraria
ainda ao nobre Senador Lomanto Júnior que, além daquele aspecto
da RADJOBRÁS, há outro que é o da transformação da Agência
Nacional em empresa püblica. E ai i: onde está o ponto m~is importante do qual resulta a grande aprecnsilo dos órgiíos de publicidade, como vou mostrar a seguir.
Dil o parágrafo l•do art. 6° do Projeto:
"Caberú tumbém ~Empresa, distribuiçi\o da publicidado~ órgãos c entidades da Administraç~to Fcdcnd,
cntt.:ndida como tal a puhlicaçilo de avisos, halançns, rclatl
de legal
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O que importa cm di1.cr que a Agênci;~ Nacional vai controlar
uma verba vultuosissima, fazendo com que dt:la dependam os
órgãos de publicidade.
Sr. Presidente, tenho aqui em mãos o jornal O E.Hado J,• S.
Paulo de ontem, dia 26, sob o seguinte titulo:

PUBLJCITÃRIO TEME QUE SECOM
VENHA A CONTROLAR OS JORNAIS
Da Sucursal de Brasília

Os jornais brasileiros, com algumas raras ex.ceçõcs,
deverão ser controlados pelo governo se o Congresso
Nacional aprovar o projeto que cria a Secretaria de Comunicação Social. Nele, há um item específico que atribui a
Agência Nacional a distribuição da publicidade legal da
administração federal, pois, financeiramente, as empresas
jornalísticas são frágeis e não suportarão um boicote que
vier a ser empreendido por determinação da Presidência da
República.
A declaração i: do publicitário Carlos Pontes, fundador do Sindicato dos Publicitários de Brasília, ao fazer um
apelo aos parlamentares da ARENA e do MDB para que
examinem com atenção o parágrafo primeiro do artigo 6•
do projeto de lei encaminhado pelo Executivo, "que se
pode transformar num dispositivo muito mais temeroso
para os jornais do que o foram o Al-5 c a censura", Este
parágrafo dá poderes à Agência Nacional de centralizar e
dimibuir a publicidade legal ou administrativa, como se
denomina a publicação de editais, avisos, balanços e outros
atos de naturza legal, de publicação obrigatória.
"Dada a existência de grande número de órgãos públicos - afirma Carlos Pontes-, o volume de verbas que a
Agência Nacional disporá para distribuir deverá gerar não
só a corrupção como o perigo de velho argumento do boicote de publicidade para os jornais que publicarem notícias
que contrariarem o governo."
Estranhando o mutismo das lideranças publicitárias
brasileiras sobre o assunto, o empresário Carlos Pontes só
pode atribuir o fato à presença de Said Farhat na Secom,
sendo ele um profissional respeitado pela classe. Entretanto, ninguém pode prever o que pode acontecer com a má
utilização da grande força que a Agi:ncia Nacional deterá
nas mãos,
Carlos Pontes informa, ainda, que as atribuições de
distribuir publicidade legal foram conferidas à Agência
Nacional já anteriormente por um Decreto-lei (de
n• 592/69), "portanto da época mais negra do regime dt:
cxceçào". Entretanto, a empresa nüo tinha estrutura e não
conseguiu pôr em prática suas atribuições. Deste modo, órgãos, como é exemplo o Banco Central do Brasil, deixaram
de veicular sua publicidade legal com a Agência Nacional e
passaram a fazê-lo com agências de propaganda. O Banco
Central passou a veicular com a M PM.
O publicitário apelou para as lideranças do governo e
da oposição pura que mantenham cntedimentos com Said
Farhat pnra um reex.amc do assunto, revogando o Decreto~
Lei n• 592/69 ou, se for imposslvcl, restringindo a distribuição da publicidade legal aos órgilos du administração di reta, excluindo~se as emprcsus públicas, fundações e autarquias deste esquema, pelo grande perigo que ele representa
paru a sobrevivência sadiu da imprensa brasileira.
Paru concluir, Sr. Prc~identc, gosturia de inserir no:-. Anais du
Senado Federal, \l voto crn scrarado que o Movimcnln Dcmo<:r{ltictl

S~h11dt1

Br~~ilc:iro prurcriu, no seio da Comissf10 Mista que aprecia a matéria
no Congresso Nacional:

O; Deputados c Senadores doM DB, membros da citada Comissão r~solvcm, por unanimidade, rejeitar o projr..:to.
Busdam-se para tal desisão;
1 - A Mensagem encaminhada ao Congresso Nacio·
nal pelo Sr. Presidente da República, nos termos do~ 2• do
art. 51 da Constituição traduz uma usança que se julgara
revogada, no perlodo de reabertura GUe se apregoa: a de
antecipar-se o Executivo ao juízo do Legislativo, rebaixando este à mofina condição de poder homologatório, rcfc·
rcndador. Com efeito,< público que o ministro ungido para
a nova pasta, já o foi, age como tal, desatento a quaisquer
limitações. Designado pelo Presidente, anda e desanda
como se já fosse ministro e não dependesse de uma ope·
ração essencial, imposta pela Constituição, que i: o pronun·
ciamento de Congresso. Contra a falta desse complemento
esbarra a desenvoltura do prematuro titular. Assim, a apre·
ciação do Congresso, o seu desempenho constitucional i:
solicitado cm ritmo de galope, para não atrapalhar o que à
sua revelia, já se consumou. Recordem-se igualmente as cir·
cunstâncias da propensão presidencial. O Sr. Chefe do
Executivo de há mui to fixara-se no nome posto cm curso.
Se desejava retribuir serviços c dedicações, não precisavam
ir às do cabo, criando dispendiosa secretaria com rótulo de
ministório. A SECON i: dispensável c inoportuna, embora
o seu ocupante não o pareça ser p:ua os nossos donos da
República.
2- Para resolver, assim, o problema da comunicação
social, como acentuou um dos mais importantes órgãos de
nossa imprensa, não vê a Oposição necessidade de se .. criar
um Ministério ~::xtraordinário, que administrará uma c::mprcsa pública autorizada a gastar 100 milhões de cruzeiros e
que, legalmente, poderá assumir a tarofa de centralizar
informações de todos os governos estaduaiS e mun1c1·
cipais (evidentemente mediante convcnios) além de deter o
monopólio da divulgação da publicidade oficial, o que cria
a oportunidade de fnvorccer amigos e inn.u~nciar pessoa.s:
Seria tão mais barato, cfiente e democrat1co o Sr. Sa1d
Faraht usar de sua diali:tica e convencer o Presidente da
República e os Ministros de Estado desta verdade elcmcn·
tar: "o público se informa do que o Governo faz, quando
os Ministros respondem prontamente às perguntas que a
Imprensa lhes propõe." (0 Esrado de S. Paulo, 23 de março
de 1979.)
3- Denunciam portanto, o SECON- Ministério da
Propaganda, mutntis mut~ndls, no tempo e no espaço, órgão criado nus moldes do velho Mi11istério Ua Prupu~an~a
hitlerista, quando Gocbbt:ls eru o portu-vuz.do ,lotal~tans
mo nazista, ampliação da AERP (Asscssona Espcc1al de
Rclat,:õ::~ Públicas) da Presidência ~a Rcp(ib.li~a, e rc~~urrd·
çào do DIP estado-novista d•! tnstc mcmona. O S1~:tcma
ampliará, dest<J rormu, sua ~miquina d~ prop.agnnda, procurando impingir ao povo a 1m agem 4uc.: conv1e~ ~u Governo, !\Ob a argumcntw;ào de que itlém de uuhzar-s~ d.u
imprensa, p~1ra inrormur, promoverá "reluç.õ~s com o ~~bh
r.o para motivá-lo a ad~1li.H atitudes ou participar, d.e atlv!d.udc) de interesse nacional, na natureza ~ultural, CIVICa, sucw.l
uu ainda, no domínio da economia".
Na r..:alidadc: um instrumento polítii..'O eleitoral, m;.uH:jadu sempre às custns do crúrio público, nfw para rorncccr
0 "noticiúriu cnrreto, complc:to e oportuno", mas para
rrolongar (l nHmólogo Un Go~·crno, c :;cu monopólio sobre
os vcü.:ulos de cumunicaç11o Jc massa. sc:m que pmsum sr.: r
nu vidos, llS protc~to•; c gcmidus dn povn. ou <IS dt~núncias '·'
critic;~s da~ correntes de •lpnsiç11o.
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4 - Na oportunidade pois, em que denuncium a
despropositada hipertrofia da propaganda oõcial, e o
desrespeito às prerrogativas do Congrcs~o Nacional, \lOtando por ••• rejeição, os membros do MDB participante; des·
ta Comisstio, protestam diante da opinitio pública, por
mais este Ato de um Executivo estruturalmente arbitrário,
incompatível com as promessas e juramentos de abertura c
rcstaur~1çào democráticas.
Sr. Presidentt:, só me resta apelar aos Srs. Senadores, aos Srs.
Deputados, para que, na sessão do Congresso Nacional da próxima
quarta-feira, dia 2 de maio, possa~os dar uma r~sposta ao Go~ern..o,
votando contra o projeto que cr1a a Sccretana da Comumcaçao
Social a nível de Ministério, por ser o que mais corresponde ao
interesse nacional.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.).·
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavw
ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pronunciao seguin·
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Trago, hoje, um assunto ocorrido no meu Estado de Minas Ge·
rais, que não condiz com a altivez de seu povo, quando se pratica ato
por demais lamentável, em que um honrado e ilustre homem públi·
co mineiro, escolhido, para receber a "Medalha Insígnia", com que
o Governo de Minas, no "Dia da Inconfidência" homenageia õgu·
ras eminentes do Pais, vê seu nome preterido à última hora, por um
órgão público. Este fato, repetimos, intolerante e injusto, infenso,
portanto, à índole mineira.
O fato ocorreu com o Presidente da Câmara Municipal de Bar·
bacena, Vereador Amaríliu Augusto de Andrade.
O órgão oficial "Mi nas Gerais" publicou cm sua edição do dia
12 do corrente mi:s ato do Excelentíssimo Senhor Governador doEs·
tado, Dr. Francelina Pereira dos Santos, indicando a Câmara Muni·
cipal de Barbaccna·c a pessoa do Sr. Amnrílio Augusto de Andrad"
para serem agraciados com a "Medalha da Insígnia", no dia 21 de
abril, na cidade de Ouro Preto.
Enviou Sua Excelência o Governador ao edil de Barbaccna,
conrorme seu depoimento deste último, radiogratna, vazado nos seguintes termos: "BH- 395- 14·4-79- S:40 Hrs- Dr. Amarilio
AugustlJ de Andrade- Rua Slio Vicente Puula, 343 - Barhuccna
- MG. Tenho prazer comunicar indusão sc.:u nome entre U!:;fitcialios
com lnsigniu da Jnconlid~ncia do corrente ano, apn:sentando meus
cumprimeruos. Conto sua pr:.:sc1;ç:t .;olenidade condecorações jja 21
abril(79, na fscllla de ~1inos e Metalurgia na Cidade de Ouro
Preto-MG. Francelina Pereira dos Santos."
Entretr.nto, para desagradável surpresa do Vereudor Amarílio
Augusto de Andrade, o mesmo "Minas Gerais", datado d: lô de>1e
mi:s, publicou novo ato do Sr. Governador, excluindo a sua pcs:;o:l
da relação dos que seriam homenageados com aquela Medalha.
t triste, Sr. Presidente, Srs. Sc:nadorc:s, este aconte..:imcnto 1:01
Minas Gerais, terra de ricas tradi~ões de tolerância e cordialidade,
na data que se comemora a "lncon1idência Mineira". (r-..J ui to bem
1

)

O SR. PRESI!11C:-ITE (Alexandre Costa)- Nada mais haven·
do que tratar, vou encerrar a prcs~.:ntc sessão, designando para a sc:s-

siio cxtraordin(tria Ú&IS IS horas c JO minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

DiscussUo, em turno Unico, do Projeto de Lei do Senado nY UI.
de 197<J.J)F, que altera o detive de soldados PM da Policia Militar
do Distrito Federal, c dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n's 108 a 110, de IQ79, das Comissõe.-:
-- de.• fonstituiçüo c Justicu. pela ~onstitudonalidadc c juridktd.nle;

-do Distrito Fc.•dcml, I<!Vor:ivcl;
-de Flnunçns, J'avorúvd,

~.:
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-2Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n' IS, de
1979 (apresentado pela Comissão de Constituição c Justiça como
conclusão de seu Parecer n• 104, de 1979), que suspende a execução
do art. I' do Decreto n• 20.635, de 30-10-70, c o inciso 11 do* 11'

do art. 15 d" Lei n• 6.485, de 20-12· 72, do Estado do Rio Grande
do Sul.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Está encerrada a
sessão.
(Levanra·se a ses.\'ào àJ I 8 horas e 20 minutos.)

ATA DA 52~ SESSÃO, EM 27 DE ABRIL DE 1979
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRESIDtNCIA DO SR. ALEXANDRE COSTA.
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena- Jorge Kalume- Evandro Carreira- João
Basco - Raimundo Parente - Jarbas Passarinho - Alexandre
Costa- Henrique de La Rocque- José Sarncy- Alberto SilvaBernardino Viana- Helvídio Nunes- José Lins- Mauro Bencvides- Agenor Maria - Jessé Freire- Cunha Lima - Humberto
Lucena - Milton Cabral - Aderbal Jurema - Marcos Freire Nilo Coelho- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante- Passos Porto
- Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana - Dirceu
Cardoso - João Calmon - Moacyr Dalla - Amaral Peixoto Nelson Carneiro- Roberto Saturnino -Itamar Franco- Murilo
Badaró- Tancredo Neves- Amaral Furlan- Henri1ue San til lo
- Lázaro Barboza- Mendes Canal e- Pedro Pedrossian - Saldanha Derzi- Affonso Camargo- Leite Chaves.- Evelásio Vieira
- Lenoir Vargas- Paulo Brossard- Pedro Simon- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. Havendo número rc·
gimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. !•-Secretário procederá à leitura do Expediente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFICIO
Do Sr. lP-Secretário da Câmara dos Dt.•putados. t'IICaminhumlo iJ
re1•isào do St•flado. autOgrafo do seguinte• projeto:

fi I
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA NY 19, DE 1979
(n• 24-B/79, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidem e da República
Transforma a Federação das Escolas Federais Isoladas
do Estado do Rio de Janeiro- FEFIRJ cm Universidade do
Rio de Janeiro- UNIRIO.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Fica transformada u Federação das Escolas Federais
Isoladas do Estado do Rio de Janeiro - FEFIRJ, instituída por
determinação do Decreto-lei n• 773, de 20 de agosto de 1969, em
Universidade do Rio de Janeiro- UNI RIO, com sede nu Cidade
do Rio de Janeiro, Estudo do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. A UNIRIO, vinculada ao Ministério da
Educação c Cultura, manterá a forma jurídica de fundação de direi·
to público, estabelecida para li FEFI RJ pelo Decreto-lei n• 773, de
20 de agosto de 1969.
Art. 2• A UNlRIO tem como objetivo ministrar o ensino
superior de gradu:açào, pós-grnduaçào c extensão, c executar ati vida·
dcs de pesquisa, de divulgação cientílica, tecnológica, culturul e anis·

tica, podendo, também, prestar serviços técnicos e hospitalares à
comunidade c a instituições públicas c particulares.
Art. 3• A UNIRIO gozará de autonomia didático-cientifica,
disciplinar, administrativa, financeira c patrimonial, e organizará
sua estrutura e métodos de funcionamento nos termos desta lei, de
seu estatuto, de seu regimento e das normas legais pertinentes.
Art. 40. O patrimônio da UNI RIO será constituído:
I- pelos bens c direitos que atualmente integram o patrimônio
da FEFIRJ, os quais ficam automaticamente transferidos, sem
reservas ou condições, à UNIR! O;
11 -pelos bens e direitos que lhes forem incorporados em virtu·
de de ato dos poderes públicos ou que a UNI RIO aceitar, oriundos
de doações ou legados;
III- pelos bens e direitos que a UNIR! O vier a adquirir;
IV - pelos saldos de exercícios anteriores.
Parágrafo único. Os bens e direitos da UNIRJO serão
utilizados ou aplicados exclusivamente para a consecução de seus
objetivos, não podendo ser alienados a não ser nos casos e condições
permitidos em lei.
Art. 5• Os recursos financeiros da UNI RIO serão provenien·
tes de:
I -dotação que lhe for anualmente consignada no Orçamento
da União;
!1- doações, auxílios e subvenções que lhe venham a ser feitos
ou concedidos pela União, Estados c Municípios ou por quaisquer
entidades públicas ou privadas;
III - remuneração por serviços prestados a entidades públicas
ou particulares, mediante convênios ou contratos específicos:
IV - taxas e emolumentos que forem lixados pelo Conselho
Universitário, com observância da legislação pertinente;
V - resultado de operações de crédito e juros bancários. nos
termos da lei;
VI- receitas diversas.
Parágrafo único. A expansão e u manutenção da UNIRIO
serão asseguradas basicamente com recursos consignados anuulmcn·
te no Orçamento da União, à conta do Ministério da Educação c
Cultura.
Art. 60. A UNIRJO será dirigida por um Reitor, nomeado
pelo Presidente da República, nu forma da legislação vigente, com o
mandato nela previsto.
Parágrafo unico. Ao Reitor incumbe todas as atividades da
UNI RIO, executando a politica geral da Instituição, em cumprimento às deliberações dos Conselhos; c representar a UNIRlO cm Juizo
ou rora dele, pcssoulmcnte ou por seu representante.
Art. 7• São órgãos da Administruçào Superior du UNI RIO:
I -Conselho Univcrsitário;
II -Conselho de Ensino e Pesquisa;
III- Conselho de Curudorcs;
IV- Reitoria.
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Art. 8' O pessoal docente, técnico e administrativo da
UNIRIO será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho,
devendo a lixaçiio dos respectivos salários obedecer ao disposto no
art. 19 da Lei n• 6.182, de li de dezembro de 1974.
Parágrafo único. Os corpos docente, técnico e administrativo
da FEFIRJ passam a integrar o quadro de pessoal da UNIRIO, com
todos os direitos e vantagens adquiridos.
Art. 9• As atribuições específicas da UNI RIO, sua estrutura

composição e estrutura, que culminaram com a implantação, cm
1977, do Estatuto e Regimento unificados. A partir daí passou a
FEFIERJ a ter, de fato, a estrutura e organização de uma universida·
de, não possuindo mais unidades autónomas.
Assim, a transformação da instituição cm universidade í: prati·
camente urn imperativo.
Por oportuno, registre-se que essa transformação não viria acarretar, cm principio, ónus adicional para a União, eis que a entidade

administrativa c competência de seus órgãos serão estabelecidas no

já pertence ao sistema federal e a pretendida transformação

Estatuto c no Regimento, aprovados, respectivamente, pelo
Presidente da República e pelo Ministro da Educação e Cultura.
Parágrafo único. Dentro de cento e vinte dias, a contar da
vigência desta lei, o Reitor da UNIRIO encaminhará ao Ministro da
Educação c Cultura os anteprojetos de Estatuto e de Regimento Ge·
ral, após ouvidos os Conselhos Federativos e de Ensino, Pesquisa e
Extensão da FEFIRJ, nos termos do art. 12 desta lei, reunidos em
sessão conjunta.
Art. IO. Ficam transformados os cargos de Presidente e de
Vicc-Reitor da UNI RIO, respeitado, na nova condição, o mandato
do Presidente da FEFIRJ, passando o Vice-Presidcnte de Ensino, na
qualidade de Vice-Reitor, a exercer o cargo com mandato que
determinará quatro meses após o do Reitor.
Art. li, Os recursos financeiros destinados, no corrente exerci·
cio, à FEFIRJ serão transferidos à UNI RIO.
Art, 12. Enquanto não forem aprovados os Estatutos e o
Regimento da UNI RIO, estarão cm vigor, no que couber, os Estatu·
tos c o Regimento da FEFIRJ.
Art. 13. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.

fato, apenas quanto à natureza, não afctando, a rigor, questão de
forma e estrutura,
Assinale-se ademais, que a FEFIERJ pretende ser uma uni ver·
sidadc de pequeno porte, especializada cm áreas não-tradicionais.
Assim, na área biomédica vem dando ênfase à enfermagem e à nutri·
ção; na área humanística sobressaem os cursos necessários à guarda
da memória nacional (Arquivologia, Muscologia, Bibliotcconomia,
Documentação) c o Centro de Artes, com Música, Teatro c Educa·
ção Artística.
Possuiu a instituição, no exercício de 1978, 17 cursos nas se·
guintes áreas, com respectivos números de alunos:

~.

de

Área de Saúde
Alunos
Medicina ........................................ 1.118
Enfermagem ............................... , . . . .. 487
Nutrição ............ , ......... , .. .. . . .. .. . . . . . . .. 338
Ciências Biológicas , ......... , .. , . . .. .. .. . .. .. . . . ..
50
Área de Art..
Teatro ............ , ....... ,.,....................
Música . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . .. . .. . . ..

299
331

MENSAGEM N• 61, DE 1979
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:

Área de Clênclu Humanas
Arquivologia ............................... , . .. ..
Bibliotcconomia . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. ..
Museologia ...... , , . . . .. . .. .. . . . . .. . . . . . .. . .. . . ..

119
Nos termos do art. 51 da Constituição, e para ser apreciado
298
nos prazos nele referidos, tenho a honra de submeter à elevada
268
deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Educação e Cultura, o
Total de Alunos , , ... , , ., ., , , , • , , , .• , ., ........ ., ., 3.308
anexo projeto de lei que "transforma a Federação das Escolas Fe·
derais Isoladas do Estado do Rio de Janeiro - FEFIERJ, em
Mantêm ainda a FEFIERJ os seguintes cursos técnicos de 2•
Universidade do Rio de Janeiro- UNIR! O".
Grau: auxiliar de enfermagem, atar, sonoplastia c contra-regra.
Brasília, 14 de março de 1979.- Ernesto Geiscl.
No que se refere à localização dos prédios escolares e patri·
mónio, merece registro o fato de que seu campus fundamental situaEXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 95,
se na Praia Vermelha, com um conjunto de 3 prédios (o último
DE 12 DE MARÇO DE 1979, DO SENHOR
recentemente adquirido da UFRJ), onde estarão alojados, cm muito
MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:

breve, a quase totalidade dos citados cursos. Apenas ficarão fora da

Praia Vermelha o ciclo profissionalizante de medicina que, por s~a 1
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa natureza, deve funcionar no Hospital Gnfréc Guinlc (de propriedade
Excelência o anexo untcprojeto de lei, que objctivu transformar n Fe· da entidade), bem como o ciclo básico dos cursos da área da saúde,
deração das Escolas Federais Isoladas do Estado do Rio de Janeiro que já funciona na Rua Frei Caneca, 94, em dois blocos, de 8 e 4
- FEFIERJ, cm Universidade do Rio de Janeiro- UNIRIO, sob a andares, respectivamente,
forma de fundação de direito privado.
Finalmente, com relação nos prédios da FEFIERJ c sua locali·
A Lei n• 5,540/68 concebe u universidade como a instituição zação, devem ser feitas as seguintes observações:
modelo onde se ministra ensino superior. A figura da Federação de
a) Fundamentalmente situada na Praia Vermelha, é a única
Escolas eapenas tolerada, assim mesmo cm caril ter transitório, com instituição de ensino superior, mantida pelo Governo Federal, na
a função de preparar o advento de futura universidade.
Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro;
Tratando-se do sistema federal, é de todo modo conveniente
b) todos os recursos para término das obras de um dos blocos e
que ele seja coerente com os termos da referida lei, que prevê inclusi· aquisição de outro da UFRJ já estilo assegurados;
vc, em Si!U art. 8~', que os cstahclc:cimentos isoludos de ensino supec) com esse conjunto c demais prédios que possui está a
rior deverão, sempre que possil'el, incorporar-seu uma universidade. FEFIERJ com o total de 33.280 m', o que lhe assegura espaço fisico
Das 43 instituições de ensino mantidas pela União, que com· suficiente pura o cumprimento de seu objetivo como universidade.
põem o sistema federal, 32 silo universidades, 10 são instituições
Pelas razões apontadas, esta Secretaria de Estudo é comple·
isoladas e somente a FEFIERJ í: fcdcrnçilo de escolas.
A entidudc cm dc:1tuquc foi critu.Ju sob u forma de fedcrnçüo, cm tamente favorável i\ transformação dessa Federação de Escolas Fe·
1969, porque, cntUo, as Escolas que a constitufrum possuiam estatu- derais Isoladas do sistemu federal de ensino cm univcrsidudc.
Na oportunidade renovo u Vossa Excelência os protestos do
tos próprios, ni1o raro entre si conllitantcs. Toduviu, a instituiçlto
veio sofrendo, nesses liltimos anos, profundas alterações cm sua meu mais prorundo respeito.- Euro Brundilo.
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Art. 6' O Conselho Federativo, órgão de deliberaç[ao c
consulta da FEFIEG, será constituído dos diretores das unidades de
DECRETO-LEI No 773, DE 20 DE AGOSTO DE 1969
ensino e de um representante das respectivas congregações ou
Provê sobre a criação da Federação das Escolas Fe- colegiados equivalentes, e terá as atribuições previstas no estatuto,
derais Isoladas do Estado da Guanabara ( FEFI EG ), c dó obedecidos os princípios estabelecidos no art. 38, e seus parágrafos,
da Lei n' 5.540, de 28 de novembro de 1968.
outras providências.
Art. 79 O Conselho de Curadores órgão de controle e
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe
rtsculizução
económico-financeira da FEFIEG, terá composição e
confere o§ Jo do art.
, do Ato Institucional n' 5, de 13 de
atribuições definidas no estatuto, observando-se o disposto no art.
dezembro de 1968;
Considerando a existência, no Estado da Guanabara, de esta- 15, e seu parágrafo único, da Lei no 5.540, de 28 de novembro de
belecimentos isolados de ensino superior pertencentes ao sistema fe- 1968, com a redução que lhe deu o art. 15 do Decreto-lei no 464 de
I I de fevereiro de 1969.
'
deral;
Parágrafo único. Os membros do Conselho de Curadores
Considerando que é diretriz da Reforma Universitária a
associação de instituições de ensino em entidades de nível serão designados pelo Ministro da Educação e Cultura.
Art. 8o São recursos financeiros da FEFIEG:
universitário ou federativo, conforme as características próprias em
cada caso (Lei n' 5.540, de 28 de novembro de 1968, arts. 8' e 10),
I - as dotações orçamentárias anualmente consignados no
Orçamento da União;
decreta:
II- as ajudas rtnunceirus de qualquer origem;
Art. Io f: o Poder Executivo autorizado a instituir a
Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara
lll - as contribuições financeiras decorrentes de convênio,
(FEFIEG), com sede c foro na cidade do Rio de Janeiro, para reunir acordo ou contrato;
e integrar, sob a forma jurídica de fundação de direito público,
IV- os saldos de exercícios financeiros encerrados.
estabelecimentos isolados do sistema federal de ensino.
. Art. 9o Dentro de 60 (sessenta) e 120 (cento e vinte) dias,
§ Jo A Federação de que trata o artigo gozará de autonomia respectivamente, a contar da publicação deste Decreto-lei, serão
didática-científica, administrativa, financeira e disciplinar e elaborados o estatuto da Fundação, para aprovação do Presidente
organizar-so-á com estrutura e métodos de funcionamento nos ter- da República e inscrição no Cartório de Pessoas Jurídicas e o da
mos da legislação em vigor e do seu estatuto.
Federação, para aprovação do Conselho Federal de Educação.
§ 2' O Presidente da República designará o representante da
Parágrafo único. Até que seja aprovado o estatuto, continuam
União nos ates constitutivos da fundação.
em vigor os regimentos das unidades, ressalvados o disposto no
Art. 2• São fins da FEFIEG a realização e o desenvolvimento presente Decreto-lei.
da educação superior e da pesquisa, e a divulgação científica,
Art. 10. A nomeação do primeiro Presidente da FEF!EG
tecnológica, cultural e artística.
será livremente feita pelo Presidente da República.
Art. 3• A FEFIEG congregará:
Art. li. Revogadas as disposições em contrário, o presente
I - a Fundação Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de
Decreto-lea entrará em vigor à data de sua publicação.
Janeiro;
Brasília, 20 de agosto de 1969; 148• da Independência e 8!o da
II- a Escola de Enfermagem "Alfredo Pinto";
República. -A. COSTA E SILVA -Tarso Outra.
III- a Escola Central de Nutrição;
IV - o Curso Superior de Teatro, do Serviço Nacional do
DECRETO-LEI No 841, DE 9 DE SETEMBRO DE 1969
Teatro;
V- o Instituto "Vílla-Lobos";
Altera o disposto no Decreto-lei no 773, de 20 de agosto
VI- o Curso de Biblioteconomia, da Biblioteca Nacional;
de 1969, e dá outras providências.
VII- o Instituto Nacional do Câncer.
Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da
§ 1• A FEFIEG é autorizada a admitir como instituições
Militar, usando das atribuições que lhes confere o urt.
agregadas, na forma previstas no estatuto, a Escola de Serviço Social Aeronáutica
9
do Rio de Janeiro, a Escola Brasileira de Reabilitação Profissional, c 1 do Ato Institucional n• 12, de 31 de agosto de 1969, combinado
outros estabelecimentos de ensino, de pesquisa ou de assistência com o§ Jo do art. 2' do Ato Institucional no 5, de Jo de dezembro de
1968, decretam:
LEG/SLAÇÀO CITADA

médico-~ocial.

·~

ii

·~

~

~i.·!
,,

§ 2• Por deliberação do Conselho Federativo, a FEFIEG
poderá promover a incorporação ou criação de novas unidades,
ressalvado o disposto no art. 1• do. Decreto-lei no 53, de 18 de
novembro de 1966, c no art. 9' do Decreto-lei n• 252, de 28 de
fevereiro de 1967.
§ 3• Para a consecução de seus objetivos, a FEFIEG celebrará
convênio, inclusive para o cumprimento de mandato, com outras
instituições públicas ou privadas.
§ 4o Aos professores, auxiliares de ensino e servidores das
instituições e cursos integrados na FEFIEG, serão assegurados os
direitos e vantagens que lhes são atualmente concedidos pela legisla·
ção federal.
Art. 4• Silo órgãos da administração superior da FEFIEG:
I -a Presidência;
II- o Conselho Federativo;
III- o Conselho de Curadores.
Art. 5o O Presidente da Federação serú designado pelo
Presidente da República, cm lista sextupla elaborada pelo Conselho
Federativo, e terá o prazo de mandato, compctênciu e prerrogutivus
correspondentes às do Reitor.

Art. lo O inciso IV do art. Jo do Decreto-lei no 773, de 20 de
agosto de 1969, passa a vigorar com a seguinte redaçlio:
"Conservatório de Teatro do Serviço Nacional de Teatro."
Art. 2o Os recursos financeiros destinados, no Orçamento
Geral da União ou cm planos ministeriais de aplicação, nos exercícios de 1969 e 1970, às instituições referidas no art. 3•, do Decreto·
lei n• 773, de 20 de agosto de 1969, serão transferidos ao Ministério
da Educação e Cultura, pura a Federação das Escolas Federais
Isoladas do Estudo da Guanabara.
Art. 3' Os atos constitutivos de que trata o § 2' do art. Io do
Decreto-lei no 773, de 20 de agosto de 1969, operação a plena
transferência à FEFIEG, do domínio, posse c uso dos bens que
devam integrar seu património, os quais poderi\o ser utilizados
exclusivamente nos fins a que se destina a Fundação.
Art. 4• Revogadas as disposições cm contrário, este Decretolei entrarA em vigor à data de sua publicaçilo.
Brasília, 9 de setembro de 1969; 148o du Independência e ~I' da
República.
AUGUSTO
HAMANN
RAIJEMAKER
GRONEWALD- AURP.LIO DE LYRA TAVARES- MAilCIO
DE SOUZA E MELLO- Taarso Outro.
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LEI N•6.182, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1974

elas.

Art. 19. As Fundações Educacionais, instituídas pelo Poder
Público Federal, que recebam subvenções ou transfcrõncia de recur·
sos a conta do Orçamento da União, terão os valores de salário do
respectivo pessoal fixados pelo Ministro de Estado da Educação c
Cultura.
9 1• A partir de 1976, o Ministõrio da Educação e Cultura
deixará de transferir às Fundações os recursos para custeio de despe·
sas com pessoal docente que excedam do valor que resultar da aplica·
r;ào, a esst: pessoal, dos níveis de remuneração ora fixados, c corrigidos pelos reajustamentos supervenientes.
9 2• A parcela dos recursos próprios das Fundações Educa·
cionais, aplicável em despesa com pessoal, não poderá ser superior a
50% (cinqUenta por cento) da sua receita corrente própria.
9 3• A receita própria, a que se refere o parágrafo anterior, é a
produzida pela Fundação, como resultante da prestação de serviços
a pessoas físicas ou jurídicas, desde que, no caso das de direito públi·
co, a contratação dos serviços tenha sido precedida da competente li·
citação e, ainda, de doações, cobranças de multas, indenizações, ren·
dimentos e operações afins, envolvendo seu capital e património,
vedada a inclusão de receita tributária, ainda que vinculada, por lei,
à entidade.

..................... ······· ............................. .
LEGISLAÇÃO PERTINENTE
LEI N• 6.363, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Passa-se à

ORDEM DO DIA

Fixa a retrlbulçiio do Grupo·Maglstérlo, do Smiço Ci·
vil da Unliio e das Autarquias Federais, e dá outras providên·

lH

Item I:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Sena·
do no 01, de 1979-DF, que altera o efctivo de soldados PM
da Polícia Militar do Distrito Federal, c dá outras providõn·
cias, tendo
PARECERES, sob nos 108 a 110, de 1979, das Comis·
sõcs:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; c
-de Distrito Federal, favorável; c
-de Finanças, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
O Sr. Henrique Santlllo (MDB- GO)- V. Ex• me permite a
palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Henrique Santillo, para encaminhar a votação.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO. Para enca·
minhar a votação.) - Sr. Presidente, pedi a palavra para enca·
minhar a votação do presente projeto, e fazer a seguinte explanação.
Sem dúvida alguma, o aumento do cfetivo da Polícia Militar do
Distrito Federal é importante, é fundamental, nós concordamos
com isto. O problema de segurança é um problema seriíssimo, neste
País, a exigir das autoridades governamentais, uma atuação muito
mais efetiva do que tem tido. Mas, à margem, gostaria de abordar,
rapidamente e dentro desse mesmo aspecto, o problema dos pro·
fcssores do Distrito Federal.

Este projeto prevê a abertura de crédito. para fazer face ao
Acresc:enta parágrafo único ao art. 1• do Decreto-lei
n• 1.028, de 21 de outubro de 1969, que aprova o Estatuto da aumento de despesas com aumento de despesas com o aumento do
Federaçio das Escolas Federais Isoladas do Estado do Rio de efctivo da Polícia Militar. E lamenta-se que o mesmo não se possa fa·
zer para atender às reivindicações justas da classe de professores da
Janeiro.
rede oficial de ensino do Distrito Federal.

Concordamos plenamente com a abertura de novos créditos,
quer através do crédito especial quer através do crédito complemen·
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
tar, no sentido de fazer face às despesas com o aumento do efetivo
seguinte Lei:
da Policia Militar. No entanto, ao mesmo tempo, ao· encaminhar
Art. I' Fica acrescido do seguinte parágrafo único o art. I' do este voto, queremos fazer um apelo ao Governo Federal para que
Decreto-lei no 1.028, de 21 de outubro de 1969, que aprova o Estatu· dispense ao Governo do Distrito Federal o mesmo tratamento c
to da Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado do Rio de os mesmos recursos para atender às reivindicações de quase 10 mil
professores da rede oficial de ensino do Distrito Federal, que tive·
Janeiro:
ram, por decreto de S. Ex•, o Sr. Governador, apenas 40% de
"Art.i' ...................................... . aumento e portanto, um aumento inferior ao aumento do custo de
vida neste mesmo periodo. Nós sabemos, perfeitamente, que estão
Parágrafo único. As alterações, no estatuto de qu~ os professores, sobretudo os de classe a, submetidos a um salário de
trata este artigo, serão aprovadas na forma do art. 5' da Le1 miséria, a um salârio inlimo, que não dá nem mesmo condições de
n• 5.540, de 28 de novembro de 1968, obedecida a for· ter uma vida digna e de se preparar para a formação da juventude do
malidade prevista no art. 14 do Decreto-lei n' 464, de II de Distrito Federal.
fevereiro de 1969."
Portanto, ao encaminhar esta votação gostaria de encarecer a
necessidade de se dispensar aos professores do Distrito Federal o
Art. 2• Esta Lei entrarâ em vigor na data de sua publicação, mesmo tratamento que se deu, neste projeto, ao cfetivo da Policia
revogadas as disposições em contrârio.
Militar do Distrito Féderal. (Muito bem!)
O Presidente da Republica,

Bruslliu, 23 de setembro de 1976; 155• da Independência e 88•
da República.- ERNESTO GEISEL- Ney llraga.
(Às Comis.<Õe.< de EducaôÜO e Cultura e dt• Finan,as.)

O SR. !'RESIDENTE (Alexandre Costa)- O Expediente lido
vai ü puhli~o:a~w·t1n

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Em votação.
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA - MS)- Peço a palavra, Sr.
Prd!ll'ente, pura encaminhar u votação,
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo u palavra
no Senudor Saldunhu Dcrzi.
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O SR. SALDANHA DERZI (ARENA - MS. Para eneami·
nhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em rápidas palavras, queria prestar um esclarecimento ao
nobre Senador Henrique Santillo. Para o aumento da Polícia Militar
do Distrito Federal, que é necessário, é indispensável c é urgente, o
Governo do Distrito Federal não tem condições de arcar com essas
despesas, tal a situação do seu Orçamento. Ele não tem condições de
arcar com essa resporisabilidade, essa despesa, mas trata-se de
segurança da população e é necessário, pois, que se aumente o cfetivo da Polfcia Militar.
O presente projeto de lei, no seu art. II, diz que as despesas
decorrentes da aplicação dessa lei para o ano de 1979 correrão à
conta do Governo Federal, que complementará o orçamento do
Distrito Federal no valor correspondente a este aumento. Está aqui
a confissão de que o orçamento do Distrito Federal não tem condições de arcar com essa despesa.
fi natural que se aumente o professor, dentro das possibilidades
orçamentárias do Governo do Distrito Federal. Apesar da maneira
como solicitado, do exagero do pedido. Embora esteja prevista para
outubro a equiparação dos professores do Distrito Federal com os
professores da União, o Governo do Distrito Federal, mesmo
querendo atender aos professores, não na sua exigência, na sua
solicitação que é exagerada, repito, mesmo assim ele teria que recorrer ao Governo Federal.
O que se está vendo é determinados governadores concedendo
aumento aos professores, aos seus funcionários, além das suas
capacidades, contando com a ajuda do Governo Federal, que todos
nós sabemos também não ter condições. Tenho a certeza de que o
Governo Federal não dará recursos aos Estados para a complementação de pagamento do seu funcionalismo.
Lamentavelmente, a situação é difícil, embora se queira dar um
aumento justo, e deve-se dar o justo, para o professor. Mas,
infelizmente, apesar do apelo do Senador Henrique Santillo, com a
sua argumentação, a sua simpatia, o respeito e a admiração que
todos temos por ele, infelizmente temos que confessar que o Governo do Distrito Federal não tem condições de dar o aumento que os
professores merecem. Mas dará um aumento justo. Isto, elt: dará.
(Muito bem!)

muitas vezes, a sua mocidade em favor das gerações futuras. E,
como disse o Senador Saldanha Derzi, o Governo deu o aumento de
40% mas, em outubro próximo, vai equiparar os vencimentos do
professorado do Distrito Federal aos vencimentos atribuídos aos
professores da União.
São estas as explicações, e sei que V. Ex• não teve nenhuma
intenção. Compreendi que V. Ex• não teve outra intenção senão
assinalar dizendo da necessidade, da conveniência, de que se aumente esse efetivo para dar-se mais segurança,

O Sr. Henrique Snntlllo (MDB- GO)- Fiz questão de deixar
bem claro isso.
O SR. LOMANTO JúNIOR (ARENA - BA) - Per isso
mesmo, estamos fazendo justiça a V. Ex• Eu poderia silenciar. Mas,
veja como procedemos, nós homens que estamos aqui com a
responsabilidade, dil1cil responsabilidade de devolver, de analisar as
críticas da Oposição. Deixamos acentuado que a observa•;ão de
V. Ex• não invalida, em absoluto, a sua disposição de achar justa a
pretensão do Governo do Distrito Federal. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Passa-se nvotnçào.
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer ;cr.tados.
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redução.

fi o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DO SENADO N• I, DE 1979-DF
Altera o efetlvo de soldados PM da Polícia Militar do
Distrito Federal, c dá outras proridéncias.
O Senado Federal decreta:
Art. I• O efeti~o de Soldados PM da Policia ~I ditar do Distrito Federal, de que trata o art. 2• da Lei n• 5.622, do I• de dezembro
de 1970, fica acrescido de 500 (quinhentos) homens.
Art. 2• As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, para o
ano de 1979, correrão à conta do Governo Federai que complementará o Orçamento do Distrito Federal no valor correspondente.
Art. 3• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições cm contrário.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Em votação.
REMUNERAÇÃO

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Sr. Presidente, peço
a palavra parà encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Tem V. Ex• a pala-

SOLDO

vra.

O SR. LOMANTO JÚNIOR (ARENA - BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Apenas para dar uma explicação ao eminente Senador por
Goiás, Henrique Santillo, de que o efetivo fixado em 1970, quando a
população de Brasília era de apenas quinhentos mil habitantes, foi
de 3.106 homens. Veja que as dificuldades si\o tilo grandes que,
decorridos oito anos, quase nove anos, com a população do Distrito
Federal atingindo quase o sobro, o Governo do Distrito Federal não
teve condições, niio teve disponibilidades de recursos pura dobrar o
efetivo da Policia Militar. E pede, apenas, modestamente, - c
sabemos do imperativo, do que significa para uma cidade como a
nossa, a Capital do Pais, o problema da segurança- pede o aumento do efetivo de apenas mais 500 soldados, dizendo mesmo que esses
recursos serão complementados, no próximo orçnmento, como disse
o eminente Senhor Saldanha Derzi, pelo Governo Federal.
Era estn a explicação que querin dnr a V. Ex•, porque, se o
Governo tivesse condições, seria diferente. Nós tumbém reconhecemos que o professorado precisa ter um pudrào mais elevado, precisa
ter uma recompensa ao ~cu grande esforço. Professor, sem dl1vida
alguma, 6 uqucla figura que veste a roupagem do sHcrifício c imola,
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n• 18, de 1979 (apresentado pela Comissão de Constituição
e Justiça como conclusão de seu Parecer n• 104, de 1979),
que suspende a execução do art. I• do Decreto n• 20.635,
de 30-10-70, e o inciso 11 do § 1•, do art. IS, da Lei
n• 6.485, de 20-12· 72, do Estado do Rio Grande do Sul.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redução.
E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 18, DE 1979
Suspende a execução do art. I• do Decreto n• 20.635,
de 30-10·70, e o lncl!IO 11 do § 1•, do art. 15, do Lei
n• 6.4115, de 20-12-72, do Estado do Rio Grande do Sul.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. E suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão deõnitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida
em 22 de abril de 1976, nos autos do Recurso Extraordinário
n• 84.480, do Estado do Rio Grande do Sul, a execução do art. i'
do Decreto n• 20.635, de 30 de outubro de 1970 (ao acrescentar no
§ 3•, do art .. 37, do Decreto n• 20.148, de 4 de fevereiro de 1970, o
incisa II), e a inciso II do§ I•, do art. 15, da Lei n• 6.485, de 20 de
dezembro de 1972, ambos daquele Estado.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Nada mais havcn·
do ljUc trutar, vou encerrar a sessão, designando, nos termos do
art. 197, alinea "b", do Regimento Interno, para segunda-feira pró·
xima a scguinle

ORDEM DO DIA
TRABALHOS DAS COMJSSbES
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Está encerrada a
sessão.
(Levanta-se a se.<Sào às I8 horas e 44 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE
CHAVES NA SESSÃO DE 26-4-79 E QUE, ENTREGUE
tl REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POS·
TERIORMENTE:
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Dois assuntos me trazem à tribuna neste entardecer. O
primeiro, Sr. Presidente, diz respeito ao cancelamento de um dos
vôos da TRANSBRASIL pura Londrina. Um dos dois vôos diários
foi objcto de supressão injustincadu. Umu cidade de 450 mil
habitantes nilo pode, de forma nenhuma, acomodar suas
necessidades de transporte :.aéreo pmu Siio Paulo a um vôo apena~.
Da scmana passuda par~t cá, quando se deu ~~ supn:ssào, ~:crca de 70
pcssoa."i, diariamente, licam no aeroporto.
!\ ~:ompanhia que serve Londrina é a TRANSBR,\SIL.. :\\l
lnnL!.u de mais de lO anos tem exercido a cxclusiviUiiUc dcss~.: ~crviço.
Rc~istrc-s~.: que, a despeito de ser urna ~:nmp;tnhia pequena, que
<~tende apenas a [)P;, das nc.:~.:cs . . tdadcs de tran:.plHtl' rw Pai: .. da tem

servido a contento. Entretanto, por se tratar de linh:J rentável, ela, a
tudo o custo, quer m<mtcr o monopólio de sua exploração nesse
percurso.
Sabemos que a companhia tem poucos aviões, estando dois
deles seriamente daniõcados pelo uso, reclamando consertos que se
cstendcruo a mais de 45 dias. Durante tal período a cidade õcaria
adstrita a esse vôo único. A companhia poderia ter deslocado os
aviões que servem na linha de São Paulo a Salvador, coborta
também por outras companhias, para que pudesse manter a
contento o serviço de Londrina. Todavia, tendo concorrência
naquda área, preferiu sacrilicar o norte do Estado do Panará.
Sr. Presidente, a VASP. por outro lado, é ~presa que serve,
com vôo diário, a Foz do lguaçu, t vôo de ida e volta, entre São
Paulo e aquela cidade:, passando de través por Londrina. Justo seria
que se concedesse à VASP condições para suprir essa defi,ci~ncia de:
transporte em caráter permanente, no lugar desse outro võo da
TRANSBRASIL.
E nesse sentido, Sr. Prosidcnte, que fazemos um apelo ao
Ministro da Aeronáutica e à Diretoria da Aeronáutica Civil (DAC)
para que atendam apelos já formulados por setores expressivos da
população daquela cidade e abram concessão à VASP para permitir
o atendimento daquela área. Não se desconhece que Londrina é uma
das cidades mais importantes do País, no que diz respeito sobretudo
à produçuo agrícola - i: o centro da produçuo de grãos, sendo
enorme o número de pessoas que para lã viajam diariamente. Veja
V. Ex• que é! uma cidade que conta com dois Scnadorc:s e com seis
Deputados Federais. Até mesmo nós estamos sendo sacrificados no
cumprimento do nosso dever partamc:ntar.
De forma que o apelo tem fundamento, e, sendo o Ministro da
Aeronáutica inclusive estimado naquela região, naquele Estado,
homem muito sensível aos problemas sociais, S. Ex•, seguramente,
haverá de considerar esse pedido.
A segunda consider~çi!o, Sr. Presidente, é motivada por um
caso que me chegou às mãos, hoje, de um lavrador da cidade de
Borralópolis, pequeno lavrador que perdeu seu sítio de 10 alqueires
cm razão de uma execução judicial, por cri:dito concedido pelo
Banco do Brasil. Não é o Banco que está em jogo; i a situação
política e jurídica deste Pais, em relação uo pequono lavrador.
Detentor de um sítio de lO alqueires, foi induzido por urna empresa
vendedora de tratar, para adquirir um deles, mediante õnanciamento, sob a alegação de que o õnanciamento se estenderia por 5
anos. Obtido o õnanciamento e havendo a frustração de duas safras
sucessivas, nilo pôde atender ao pagamento de uma das
prestações, em razão do que foi o tratar e o sitio, que estava
hipotecado, penhorados. Penhorado, foi à praça. Na primeira praça.
foram avaliados por 600 mil cruzeiros, não havendo Iiciluntes. Foi a
leilão, sendo cm seguida arrematado por 201 mil cruzeiros. Todo
esse valor foi destinado ao pagamento do débito e dos juros.
Homem de 62 anos, com mulher e mhos, foi jogado na rua pelos
oõciais de justiça. Por conseguinte, Sr. Presidente, tomei a liberdade
de telefonar imediatamente para um diretor do Banco do Brasil. o
Dr. Aléssio Vaz Primo, que é daquela região, para ver que solução
pode dar ao caso. E bem verdade que se trata de caso muito difícil,
por envolver situação juridicamente consolidada. O conhecimento
todavia servirá de advertência para centenas de outros casos, de
outros lavradores que se encontram nessa situação.
Veja V. Ex• a concepção de detenninudos gerentes de
estabelecimentos bancários, inclusive do Banco do Brasil. Em
d"eclaraçào recente à Folha de Londrina o gerente do Banco do Brasil
de uma cidade próxima, a cidade de lvuiporü afirmou que só o
grande lavrador deveria existir, pois o pequeno, <l seu ver. cr~1
prejudicial. Em ruzfto dissl,, situi.içõcs dessas não süo contemplad<Js.
Quandll surge um pequeno atraso, o lavrador é c~ccutado, de nwJo
inapcl;h:c:l. Cuntrariamcnte :to que sp promete ao pequeno lavradlH,
rcspon~avcl no meu t-:swdo ror 80':~ da produçi"w de ccreo.1is, millw.
:trro:, t'c:i,i~l), .!1) que se as~iste é ~ violência dc~.~a rwtun:1.1. Um
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Taln:t ~c trate Jc ma i~ llfll c>..pcdicn~c rnira~.:u!oso Jc.: yu.~ !:tn.;o1
;!l;asu, oh '-c:Lc.::-., numa pn:.;ta..,·:IU Implica num ajuiamc.:nt11 Jc.: urn.1
.:tÇ;io t:.xc~.:utivOJ t: m lavradon:s du Par.:wJ, ú:-. .:t:ntt:na~ e:·.;t[l,~ miío ~l (J(m.:rno para fortak;,;t:r o ~~,;u Partido que. 1ln mainr JtJ
perdendo os ~ílios, porque compr~tram tr:ttor, dos quais, muit;b O~.:identc, podcr5 :-.c tran:"~formar, cm breve, no moJc"ito "Partido d11
vczca, nüo cart!ct:m. L:wradMcs, sem muiorcs ~.:sclarccimcntllS, s:w Povo l:irasilc.:iw'' ...
E a rc~.:cita c.:nconlrada n;1o tc.:d sidll l1Utra que nllo al 1 uc!a j:·1
compelidos pelas tirmas vendedoras :1 adquirir ta i . . imph:rm:ntns Lpl~
um.1 ve;. aviada por antigo c ilustre Senador, desta Casa, ao defender:
terminam por ser a causa de seu sacriflcio.
Estradas recentes, que foram feitas no Par:.mú. foram usadas
"Não adianta reorgauizar novos punidos. O que

por pequenos lavradores, pe!a primeira vez. its centenas, para n
i!xodo, para a fugn, para as grandes ~idades, dcp . .)is de pt:rdcn.:m os
seus sítios ou por execução, ou por pressão dos bancos. Basta qut!' ."ii!
visite lvaiporà, Faxinai, Borrazópolis e a região de Irai po.1ra que: Sl!
conhcca a extensão do drama.
O nC'Ime do sitiante a que me reliro é Ivan Ncbcsny c o de sua
mulher é Tecla Nebesny. Esse casal, há quarenta anos no sítio, acaba
de ser violentamente expulso por determinação da justiça, cm razão
dessa e.ccução. E como ele, há centenas naquela região do Paraná.
Temos alguns projetas que obviam, que tranqUilizam situações
dessa natureza. Mas tenho mostrado, sucessivamente, que somos
uma Casa sem poderes. Pelo artigo 57 da Constituição, estamos
desvtstidos de todos, inclusive daqueles necessários a adoção de
medidas que evitem situaçÕt:"i destas.
Tenho defendido um entendimento urgente entre partidos para
que consigamos alterar essa Constituição, para que façamos dda um
in:;trumento de trabalho, porque, do contrário, esta Casa cairú
injustamente num enorme descrédito público. Expcri~ncias
parlamentares, as mí!is qualificadas, as mais villidas, estão sendo
marginalizadas no seu esforço de fazer alguma coisa de cfctiva em
favor do Brasil.
O Executivo, pela Emenda Con,titucional n• I, usurpou todos
os poderes do Congresso, confirmando este sob regime de execução
a despeito de revogado o Al-5.
Era o que e.u tinha a declarar no Senado, oa tarde de hoje,
sobretudo quaodo o Ministro da Agricultura alardeia aos quatro
cantos que está adotando providências para encher a panela do
pobre. Mas, ao invé:s, estamos assistindo é o esvaziamento do pró~
prio lavrador em relação à terra às vezes pequeninos e modestos
sítios, conseguidos com o suor de aoos seguidos de trabalho c de
sacrifícios. (Muito bem!)
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adianta mcsm<l é que o Governo resolva fazer políti.,:a, poi~
sem isso não será possível ganhar eleitort:s ... "
"O Governo deve fazer política, utilizando inclusive.:
sua posiçno de superioridade para distribuir empregos apc·
nas u seus corrdigionários, no caso, a ARENA c seu~ deito~
res". (Jomal do Bra.1il de 2H·I-76).
As incompreensões c críticas, então surgid~~~. hoje estão
csmaecidas, pois não é mais uma voz isolada que defende essa posi·
çào, mas um verdadeiro coro de coneligionários do Sr. Ministro
dadivoso, os quuis, publicamente c incorporados, têm ido reforçar
tão curiosa quão "ingénua" orientação oficial. Pensam, possivclmen·
te, que prestam um serviço à Nação, ao valorizarem, deste jeito, a
;.~tividade partidária eu classe política que, ao tina!, teve vez no Gop
vcrno do General Figueiredo ...
O Sr. Humberto Lucena (M Dll- PB) - Permite V. Ex• um
apnrte?
O SR. MARCOS FREIRE (MD3- PE)- Pois não.

O Sr. Humberto l.ucen• (MDB- PB)- I: da maior oportunidade o pronunciamento de V. Ex•, pois está causando espécie em
todo o País o procedimento do novo Ministro da Previdência Social,
no que tange ao critério de nomeação dos chefes de serviço de sua
área, oos Estados. Segundo noticiãrio da Imprensa paulista, notadamente do Estado de S. Paulo, cm Natal, no Rio Grande do Norte, a
ARENA chegou a fazer um sorteio para que se pudesse estabelecer
quais as pessoas que seriam indicadas para essa ou aquela superintendência da Previdência Social. E, inclusive, conforme esclarece o
prestigioso articulista daquele órgão de lmpreosa, o Senador Dinorte Mariz foi um dos mais aquinhoados pelo sorteio. E tanto
procede a denúncia de V. Ex• quando ao recrudescimento da chaDISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS mada política de clientela que, agora, o próprio Ministro da PreviFREIRE NA SESSÃO DE :!5-4-79 E QUE. ENTREGUE À di:ncia Social, Sr. Jair Soares, anuncia o seu propósito de rest:.wrar o
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE- antip,o FUNRURAL, que foi extinto oo Governo do c.,· Presidente
Geisel, por iniciativa do Ministro Nascimento c Silva, por ter chc·
RIORMENTE:
gado à conclusão da fragilidade de sua antiga estrutura, facilmente
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE. Pronuncia o seguinte influenciada pelo r.liente\ismo político. Sabe V. Ex• que o
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
FUNRURAL, sobretudo, no Nordeste, se transl"ormnu oum verMuito se falava, em épocas pretéritas, de estar, a nossa dadeiro bt1rem1 eleitoral da ARENA em cada munidpio, u ponlo dos
Previdência Social, a reboque de uma legenda partidária. Naqueles candidatos u prefeitos ou vereadores, derrotadm., :a:n:m convocados
tempos, proclamados ignominiosos, institutos previdenciários eram para representantes do FUNRURAL em cada comuna, perturapontados como apanágio do tão conde~ado peleguismo.
bando, assim, de maneira ostensiva, a execução de uma verdadeira
Tal versão foi tão cxp\orudu que terá servido, atê, como um dos politica de previdência social no Brasil. Pois bem, o Sr. Ministro da
argumentos parn, sensibilizando-se a opinião pública, justincar n Previdência Social quer ressu;citnr o FUNRURAL, quandr. todas
derrubada de um governo constitucionalmente constituído. Com o as suas atribuições, acertadamente, através da nova lei que criou o
Golpe de Estado de 64, muitos acreditam, então, que a política de SIMPAS, foram transferidas pura o \Nl'S c o INAMPS. como
clientelismo estava para sempre morta c sepultada, neste Puís.
novos institutos da previd~ncia social no Brasil.
Eis que somos testemunhas, agora, de dcslavudu oricntaçfio
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Agradeço o aparte
ministerial que coloca cm xeque üs regras da boa administração e da
do ilustre Senador da Paruiba que comprova, realmente, que o crité·
ética politica. Com efeito, instalado o novo Governo, a 15 do mês
rio adotado pela Previdência Social atingia tais ruh1s de escúndalo, u
passado, o Ministério da Previdência Social resolve retalhar,
ponto de haver quem dissesse que as versões correntt.·s t.'r<lm l'ruto de
prose\itistamcnte, corno se fosse um despojo político, os cargos pura maldad<:,
<11rec10nais da instituição, em todo território oacional, qual turdia
Mas eis que os purlllmentarcs da ARENA, clc!o próprios, dc~.:idi·
distribuição de brindes de Nu tu\. De fato, o critério escolhido pelo
ram, por ato, confirmar a versào cscnhrasa da escolha du:-. dirigcntc:-o
Ministro Jnir Soares, paru preenchimento das presidências c dirc;toprevidenciúrios. Segundo o noticiário da Imprensa·
rias dos órgãos que lhe silo subordinados, ê o do lotcamcalu partidúHrm{/ir.- Em :iDiidaricdadc Hü Min:strn Jair So:m:~,.
rio, destinando tantos c tais cargos a lab c tantos parlamentares que,
X2 parlamentares da ARENA foram cm~.:a~:~vana un Mini~;
colcA<IS seus, truzcm na lapclii o distintivo que os irmana - o da
tério da Prcvidéncia ~.: AssiskiLCIU So~.:i:d p;1ra lte~a~HIV[I·Iu
Aliança Renovadora N:.H.:ional.

lliÁRIO DO CONGRESSO Nt\CI0~,\1. (Scçllulll

das a~.:usaçõcs de "c~tar desmantelando os quadros da Prc·
vidênciu cm f:~vor de nomes indicudos pela ARENA".
Depois dos discursos, parlamentares arenisws rcconht:·
cerum que s~o eles os que est~o propondo nomes.
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Sr. Presidente, n~o sei se V, Ex•, que tem o seu diploma de
Senador tão recentemente conferido pela Justiça Eleitoral, foi ouvido nessa partilha, que até parece partilha de despojos, que nem parece início de Governo. Mais parece, até, aqueles célebres testamentos
E temos, aqui, algumas declarações bem elucidutivus dllquclcs de lim d~ Governo, aqueles célebres inventários qu~ tantos malt:ficios tt:m trazido à nossa gente.
que foram uquinhoados.
Digo a V, Ex• que tenho até constrangimento de trazer iJ Casa
Assim, por exemplo:
um assunto desse jaez, mas como saiu pela imprensa, julgo que nada
"Pum o Deputado Adhemar de Barros Filho, o Minis· que sai pela imprensa pode ser ocultado desta Casa. O comentarista
Iro Jair Soares nada mais faz do que seguir diretriz ditadu citado prossegue, analisando:
pelo Presidente Figueiredo, no sentido de aproveitar ao
" ... insólito partilhamcnto da Prcvidéncia Social,
máximo a clusse politica. "Em Silo Paulo tumbém chegaassinalando o mal-estar que se está disseminando em todo o
mos a um consenso" -diz o Deputado - "para designar
Pais entre os milhares de servidores prcvidenciários, tendo
vagas para as autarquias da Previdéncia Social",
em vista que, não apenas na partilha, mas também, na
sobrepartilha serão aquinhoados pessoas estranhas aos
E, mais adiante, lembra:
quadros funcionais, com prejuízos e desestimulo para os
"fi o Ministro da Previdência que mais tem dado
servidores que, no exercício de funções de chelía c
"apoio à classe politica" e ao ser indagado se não caberia
as!icssoramento, encontram o reconhecimento de inéritos
ao MDB alguns cargos, o Deputado paulista responde:
comprovados em toda uma carreira e a possibilidade de
"Talvez algum dia eles possam fazer a mesma coisa"."
uma aposentadoria mais condigna."
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um
Mais adiante, diz o jornalista Garibaldi Sã:
aparte?
"O clamor que se está levantando não é pelo fato de
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Ouvirei V, Ex•
que parlamentares federais possam e devam ser ouvidos na
depois de alguns depoimentos de correligionários de V, Ex•.
sugestão de nomes para cargos federais de direção, mas
"0 Deputado Teodorico Tavares levou ao Ministro
contra a oficialização generalizada dessa díretriz de partiJair Soares" - segundo consta no Jornal do Brasil. do
lhamento, com abrangência global dos cargos de primeiro e
último dia 4 - "o abraço solidário" do Governador do
segundo escalões nos Estados."
Espírito Santo, Sr. E.urico Rezende" - que foi Líder do
E adverte para os "prejuízos que, como decorrência de negativas
Governo até o ano passado, nesta Casa.
repercussões na opinião pública, poderão vitimar não apenas a próPor outro lado:
pria prc:vidi:ncia mas a imagem do Gov~rno pela conivência com
"Quem sugeriu a "moção de solidariedade" ao uma prútica que se supunha superada, em fase dos seus maléficos
Ministro foi o Deputado Albérico Cordeiro que, em nota efeitos no passado".
Sr, Presidente, Srs. Senadores, das versões publicadas na Imconclamando os colegas, afirmou que "ao pretender prestigiar a classe política e fortalocer a ARENA, o colega Jair prensa, não apenas de Pernambuco, mas de todo o Pais, não mereceSoares, Ministro da Previdência Social, está sofrendo críti· ram o desmentido do Sr. Ministro. Pelo contrário, agradecendo asocas e enfrentando ataques. Tratando-se de um companhei- lidariedade que lhe foi prestada pelos parlamentares da ARENA,
ro que tem sido leal com os parlamentares arenistas, gos- S. Ex• agradeceu esta solidariedade e apoio de seus colegas. O O Estaria de sugerir que um número maior de Deputados lhe tado de S. Pa11/o, do dia 4 último, após destacar em especial a prefizess~m uma visita".
sença do Presidente da Câmara Homero Santos, assegura o Sr. Mi·
Sr. Presidente, em Pernambuco, Estado que nos é comum, há oistro que estava, unicamente, seguindo as recomendações do Presium comentário do jornalista Garibuldi Sá a respeito do assunto e ele dente João Baptista Figueiredo, anunciadas, em seu discurso de posespecifica com detalhes esse sistema de partilhas que terá havido em se de prestigiar a classe politica, diretriz que continuará seguindo
com a colaboração espontânea de cada parlamentar.
nossa terra. Diz assim:
O problema, portanto, i: mais grave, porque as acusações que
"0 sistema posto em prática foi o de listas assinadas, são feitas a esta orientação do Ministro da Previdi:ncia Social, ele
após entendimentos prévios para efeito de partilha, com a próprio, titular da Pasta, se encarrega de dizer que se trata de oriendiscriminação dos nomes aprovados e dos postos a serem taçilo do próprio Presidente da República.
preenchidos.
Ouço o aparte de V, Ex•
Considerando-se que silo oito os organismos previden ..
ciários, logo reduzidos para sete pelo jato de que nilo pode
O Sr. 1\foacyr Dalla (A RENA- ES)- Senador Marcos Freiser aceita a indicação para a DA T1\PREV em face das rc V, Ex• s~be da admiração. ~uc tenho p?r. V.. E:v ~ eminente
exigências de qualificações técnicas, teve que ser feitu uma Deputado J:ur Soares: ~tual Mtn!Slr~ da .Prevtdenc•a So71al, segundo
sobrepartilhu dos cargos de segundo escalilo, para que pu- '~que ~e pare~e, polillcamente, est~ agmdo cena, mu1to certo Ex•
dessem ser contemplados nove Deputados na divisão glo- 1 Ele esta presttgwndo seus companhe1ros de Parudo. Somente querw
bal.
fazer uma indagaçno a V, Ex• e V. Ex• poderia responder-me, porO INAMPS foi destinado ao Deputado Nilson que ontem em conta to com um Deputado Federal do MDB pelo EsGibson, 0 lAPAS ficou para Inocêncio Oliveinl, o INPS tado do Rio de Janeiro, ele reclamava dolorosamente do Sr. Chagas
com Josias Leite, a LBA c a FUNABEM. ficaram para Freitas, que eswvam sendo partilhados lá, tambi:m, os cargos, e que
Carlos Wilson, a Companhia Federal de Seguros para tinha prioridade na indicação um Deputado Federal que fora noAiron Rios e a CEM E- Centro de Medicamentos, coube meado Secretúrio, primeiro c segundo escalào, terceiro e quarto õ só
a Jo 1.u1uin"' Cnutinho.
c~ se Deputado quem c~tú indicundo. Inclusive um Secretário de Esta·
Nu subdivisão cto~ c~1rgos Je Direçào e Assessoramcn- do nomeou duas s!.!rvcntcs, parentes dele- isto i! o Deputado narto Supct'ior :;~rJo t•tmhêm cuntcmplados os Dcpuwdos rando para rnim- c quando chegou ao conhecimento deste Depu tu·
; 1 dm~J l' ma.i.s Pedro Correia, Jo~o Carlos de Carli c do, foi imcdi~1tamcntc exonerado porque nT10 pussou pelo ~.:rivo da
Joaquim Guerra."
administraÇ~IO dn r\'tDll Era l1 que tinha n dizer a V. Ex'
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O SR, MARCOS FREIRE (MDB- PE) - Talvez V. Ex• gt•m•ris Jo Sr. Ministro da Previdência Social. Ele t:~tú fazendo
pudesse obter melhores esclarecimentos e inrormações a respeito do aquilo que é comum na vida pública brasileira, aquilo que todos nós
Govc:rno do Rio dt: Janeiro, conversando com o Sr. Vicc·Presidcntc que tivemos~~ oportunidade de dirigir, de ter uma runçào executiva,
da República que visitou, recentemente, o Governador daquele procuramos buscar aquc.:les elementos mais capazes, de maior con·
Estado. N3o o conheço, nunca c:stivc em Palácio, c se fatos seme· fiança, ligados à agremiação política a que pertencemos. Evidente·
lhantes aos que: denunciamos ocorreram, são deveras lumcntávcis c mente que ele nilo está impedido de buscar valores outros que não
sejam os da sua agremiação e que não sejam, até, políticos. Estou
igualmente censuráveis.
O problema não é que um Governador ou um Ministro, de um certo que esta é orientação de S. Ex• Permita-me opor reparos à
Partido político, possa ou não auscultar companheiros seus. O que crítica contida no seu pronunciamento. V. Ex•, político militante,
não se admite é que se chegue a esse ponto de partilha a que nos refe· numa hora em que um poHtico ascende a um Ministério, numa hora
rimos, de loteamento, e que se procure fazer dos cargos públicos, ins· que um Deputado Federal í: convocado pura integrar a equipe do
trumentos de favorecimento partidârio. Ali: parece, pelo noticiário Executivo, que seja censurado por estar prestigiando a classe
aqui transcrito, que se está procurando dar a cada um, no Ministério política, por estar recrutando valores dentro da classe política, por
da Previdí:ncia, o seu quinhão, e digo a V. Ex• que não tomei conhc· estar compondo o seu elenco de elementos capuzes de dirigir os
cimento pela imprensa de que coisa como essa tivesse ocorrido com diversos do seu Ministério. Apenas nilo 4uero mais tomar o seu
o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Se ocorreu, merece a tempo, mas pcrmita:me manifestar minha estranheza à apreciação
mesma censura, a mesma acre acusação, a mesma denúncia sem n.:s· do nobre Senador Humberto Lucena. A atitude do Ministro da Prc·
trições de qualquer espécie. Lamento que V. Ex• apenas hoje traga vidência Social, retornando o FUNRURAL àquela condição
esta informação à Casa, porque, na verdade, deveria ter sido feita de anterior, foi uma atitude salutar, roi uma provid8ncia que recebeu
aplausos. Assisti, no dia em que ele anunciou, nu posse dos presi·
imediato ...
dentes do lAPAS e do INPS, no Rio de Janeiro, com um auditório
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA - ES) - Devo esclarecer que cheio, assisti aplaudi-lo durante algum tempo, pela sua decisão ao
hoje V. Ex• aborda o assunto, e ontem í: que eu tive a informação. anunciar a autonomia ao FUNRURAL que foi, sem dúvida
Não é novidade para V. Ex•, que í: político atuante e brilhante, esse alguma, a providência mais importante que se tomou, nesses últimos
fato. Eu conheço vârios prefeitos do meu Estado, que pertencem ale· tempos, em favor do trabalhador rural brasileiro. Esta atitude não
genda do MDB, que não convocaram para seu assessoramenlo, ho· deve receber reparos, em hipótese nenhuma, mas merecer o aplauso
mcns da ARENA.
de toda a Casa. Senti, quando retornei ao interior a alegria daquela
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Mas ninguém está gente, a satisfação pela medida tomada pelo Ministro da Previdência
pretendendo isto, Ex•- se o tivesse, seria inteiramente descabido- Social, Deputado Jair Soares, retornando a autonomia uo
r.em estamos reclamando que não possam elementos da ARENA, in· FUNRURAL, para que ele continue desempenhando a sua missilo
clusive o próprio Deputado Jair Soares, exercer o Ministério. Acho que, sem dúvida alguma, a sua criação foi a primeira providência
ati: válido c natural que assim ocorra. Estamos tratando de um concreta, real, salutar da previdí:ncia social cm favor do trabalhador
outro problema, estamos examinando aspectos outros, uma prática do campo.
que realmente é danosa.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Pelas palavras de
O Sr. Moacyr Dalla (ARENA - ES) - V. Ex• faz uma de· V. Ex•, sou levado a concluir que V. Ex•, como Deputado Federal,
núncia contra a Aliança Renovadora Nacional, através dos seus go· se contrapôs à iniciativa do Ministro anterior, que exatamentc
vernadores que estão efetivamente prestigiando os seus com· alterou a Previdência Social, inclusive no que dizia respeito ao
FUNRURAL.
panheiros.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Ex•, ou não terei
me expressado bem ou V. Ex• não entendeu nada do que disse até
agora! Perdoe-me V. Ex•
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ouço o Senador
Lomanto Júnior que, sem dúvidas, trarâ subsídios de como S. Ex•
nomeava seus auxiliares. Ouço V. Ex•

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Parece que V. Ex•
adivinhou. Eu me contrapus; c combati a alteração no que se referia
ao FUN RURAL. Eu, o Deputado Murilo Badaró e o Deputado
Wilson Braga, mostramos a inconveniência da incorporação de uma
organização sem eiva de vícios, com um bom desempenho, runcio·
nando a contento, atendendo às exigências dos trabalhadores do
campo, todos nós, pelo menos um grupo grande, se opôs a essa pro·
vidência. E é por isso que aplaudo, nesta hora, coerente com a minha
posição anterior, à atitude oportuna do Ministro Jair Soares.

O SR. MARCOS FREIRE (MDB PE)- Que beleza, Ex•, a sua
O Sr. Lom•nto Júnior (ARENA- BA)- V. Ex• é um politico
experimentado que realmente não pode, em hipótese nenhuma, es· cor.:rênciu! Foi contra a iniciativa? Esclareça à Casa se V, Ex' votou
lranhar que um Ministro de Estado, pertencente à classe política, a favor ou centro o citado projeto presidencial'!
eleito por uma consagradora votação pura a Câmara dos Depu·
O Sr. Lomunlo Júnior (ARENA- BA)- Ex•, Jumcntuvelmen·
lados, convocado posteriormente para dirigir umu das pastas do te, lutamos cu, o Deputado Murilo Baduró e o Deputado Wilson
Governo, que ele tenha traçado umu orientação para o preenchi· Bragu, procurando convencer o Governo no sentido de que ;1qucla
menta dos cargos de confiança, para o suprimento dos cargos cm providência não era a melhor, sugerindo deixasse o FUNRURAL
comissão, de que ele busque os melhores valores dentro do seu com u estrutura existente.
Partido; de que ele se assessore dos seus companheiros de Parla·
menta, de que ele procure ouvir e venha a escolher, para aqueles
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Acredito, Ex•
cargos de confiança, desde, estou certo, de que homens capacitados
O Sr. Lomunlo Júnior (ARENA- BA)- Discordei da iniciali·
para o exerc!cio da função, homens ligados ao seu Partido, não vejo
va do Mini!itro, de então, levei a minha discordftncia até as esferas
nenhum mal que possa merecer recriminação. S. Ex• teria razões
mais altas, mus o Governo, estava convencido c com as mc:lhorcs in·
para recrutar homens estranhos se ele poderia encontrar, dentro dos
tcnções objetivando dar umu nova sistemútica à Prcvidênci;.a.
quadros partid(lrios, auscultando os seus compunhciros de Bancada,
que lhe sugerissem paru aqueles cnrgos de confiança homem; que csti·
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Eu sei, E.x•. mas
vessem à altura do desempenho dessas funções, 1': esta a oricntaçi\o qut:ro sahcr os votos da ARENA c se V. Ex• nrto estava no dia,
que, segundo tenho conhecimento -essa nàn é uma orientação sui aqui ...
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O Sr. Lomunro Júnior (ARENA- HA)- btou d"ndo m1nha
oriniào pc~~oal, de uplau~u ao Ministro da Previdência Soci:tl. por
devolver" :~utonomia ao FUNRURAL.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Disso eujú sei, Exccl~ncia, já sei d~1 sua posição.
O Sr. Lomanro ,Júnior (ARENA- BA)- Pois é,
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Agora, quero saber
é da posição da ARENA. Quantos votos da ARENA foram contra a
proposição aliciai?
, O Sr. Lomanlo Júnior (ARENA- BA)- V. Ex• sabe que a
A RENA é Partido do Governo e que lhe dá sustentação politica.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ah! .. ,
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA)- O Governo mandou
com us mdhorcs intenções e certo de qut: aquele era o caminho certo,
estava convencido de dar um melhor sentido de organicidade à Previdência. Mas a modilicação não deu cerro, c cm pouco tempo
comprovou-se esta assertiva.
O SR. MARCOS FREIRE (M DB houve valo contrário da ARENA.

PE) - Já conclui: não

O Sr. LomanroJúnior (ARENA- BA)- Excelência, o projeto
roi aprovado com o apoio dos dois parti~os.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Eu quero saber, ê
se houve votos da ARENA contrários ao projeto do Executivo?
O Sr. LomanroJúnior (ARENA- BA)- Como disse anteriormente, o projeto foi aprovado pelos dois partidos.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Não ê preciso, realmente, recordar. Sabe-se: nesta Casa, através de todos estes anos,
que o Executivo manda projetas contra os quais se levanta, muitas
vezes, a opinião da Maioria do Partido governista: mas, na hora de
votar, já se sabe. A hora do voto, a hora da decisão, é a hora da conivência com tudo o que o Executivo quer, de bom ou de errado.
Problema de conscitncia - votar contra a consciência ou com a
consci~ncia - isto é secundário.
O Sr. Lomanro Júnior (ARENA - BA)- Não faça injustiça.
Não confunda decisão política com o violentar-se a consciência.
O SR. MARCOS F.REIRE (MDB- PE)- A orientação desta
Casa, comprova. Fatos são fatos.
O Sr. Loonanto Júnior (ARENA- BA)- Niio insista na injustiça.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Estou falando da
legislatura passada. Agora, é diferente, agora é diforentc. São tempos
de ubcrtura, não há muis AI-S, nf10 hü muis Cl!ssuçào de mandatos.
Ainda hú muitu cois41 pendente e condicionada, mas nem tudo.
Estou-mt: referindo, exatamente, ao período anterior.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- V, E.< 1 quer metrapara um campa a que eu não desejava chegar: mas se V. Ex•
prcsscguir, cu chegarei até lú.

Zt!r

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Na verdade, a prlitica adorada pelo Ministério da Previdência nüo é comum. E tanto
não o í: que no comentário referido, chumil~sc até n atenção para o
fato de que outros Ministros, entre os quuis o~ Ministros Mário
Andrcazza, Dellim Netto c Camilo Penu, "admitem sugestões mas,
não aceitam silo indicações com forçu de nomeuçüo certa", como se
deu exatamentc, cm relaçi\o à Previdência Social. Foi um loteafllcnto; foi umn purtilha; foi cadu quul querendo saber, pura
invocar o poeta, qual a parte que lhe cabia neste imenso latifúndio
da Prcvid~ncia Social, para, através, disso, se fatcr politicagem.
Chi\L1 o nohrc Sl·nadllf Humlwrtn Lucena.
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O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Já que V. Ex• estava
terminando eu não queria mais interrompt:-lo; mas, apenas para
lembrar que esta nova política do Ministro du Previdi:ncia Social, o
Sr. Jair Soares, gerou uma crise administrativa de sC:rias proporçõt:s,
que levou à demissão o ex-Presidente da Legião Brasileira de
Assistência, porque não aceitou se submeter a esses critérios políticos, de S. Ex•
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Na verdade, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, é a oficialização do afilhadismo político,
reconhecido pelo próprio Ministro da Previdência Social.
No momento em que se fala em revigoramento partidário, a
ARENA continua a raciocinar cm termos de que ,a eleição se ganha,
quando não em termos de força, na base de quem tem para dar mais;
do empreguismo: do apadrinhamento; do controle de órgãos públicos, para oferecer favores e facilidades imediatas.
Ponho em dúvida, mesmo, que a opinião externada ~qui pelos
ilustres Lideres da ARENA, corresponda ao pensamento aliciai da
Bancada, mesmo porque renho aqui um recorte, já amarelecido pelo
tempo, em que o Senador Jarbas Passarinho - que não era,
evidentemente, a essa época, Líder da Bancada, - a respeito de
convênios que seriam firmados com certas Prefeituras, diz, enfatica·
mente: "O JNPS está comprometido com o Brasil e não apenas com
parte do Brasil, representada pela ARENA".
Esta é a realidade, Sr. Presidente. Não é possível que na época
em que estamos vivendo, num Governo que se diz primar pela moralidade dos negócios públicos, possa-se chegar a este verdadeiro
achincalhe, em que notícias e comentários dessa natureza são publicadas pelos órgãos da imprensa brasileira, e não vem sequer, um
desmentido, uma explicação para dizer como as coisas. realmente, se
deram. Ao contrário, lendo-se aqui, como lemos, comentário que é
da maior gravidade, que levanta o véu da imoralidade institucionalizada, não é'possívcl que estejamos assistindo aqui ...
O Sr, Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Permite V. Ex• uma
intervenção?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - ... não a esclarecimentos, mas à conlirmação de faros como estes: e nào apenas a
esclarecimentos, mas até a justilicativas de tão danosa orientação.
Ouço V, Ex•
O Sr. Lomanro Júnior (ARENA - BA) - Senador Marcos
Freire, qual a imoralidade? Foi nomeado alguém comprovadamente
incapaz, incompetente? Denunciou-se de que cerro, determinado elemento escolhido pelo Ministro não tinha a capacidade para o exercício do cargo'? V, Ex• me convidou e me perguntou como cu agi à
frente do Governo da Bahia.
Agora, quero lhe dar a resposta, porque não pude dar anteriormente, tumultuado pelo contra-aparte de V, Ex• Agi, buscando selccionar os melhores valores, buscando aqueles de maior competência. Ê claro que prestigiando sempre as agremiações partidárias que
me davam suporte no Governo, mas não me cingindo apenas a das,
não dividindo, não retalhando, não repartindo cargos. A mesma coiSó!, tt:nho certeza, ocorreu com o Ministro da Previdência e Assistência Social. E por isso, Excelência, que apesar de rodos os percalços c
de rodas as diliculdades, eu me encontro aqui ao lado de V, Ex•, porque realmente em meu comportamento político, na minha vida
pública, nos cargos que tenho, modestamente, exercido, tenho procurado fazê-lo com c."\açào do cumprimento do dever, recrutando os
mdhorcs valores. t: o que ocorreu até agora; é o que temos certeza
que ocorreu com o Ministro da Previdência c Assist~ncia Social, que
foi um grande Secretário de Saúde no Rio Grande do Sul. Temos in·
formações de que d!! exerceu, com dinumism~) invulgur, a Secretaria
d:1 Saúde, considerado um dos melhores SccrcH1rios que passJram
por aquela Past.1, ugora convücad0 fl~tm o Minislêrio da Pn·vidência
ç Assistênda Soda!. Creia, c liqUl' Cl!t't\) c.lt.~ qw: a anntli.l\,'i'IO do Sena·
dor .larba~ Pa~sarinho, no pa~s.u.lo, ~a mc:.m:•. de h11.ic: a Prr:vidl:nda
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Sociul continua a sr.:rviço do Brasil, continua a :"~r.:rviço daqueles que
são seus associados: dtl continuará a prestar os serviços, com tot.Jas
as ingentes diliculdadcs, àqueles que reolimente necessitam da su~\ u~
sistt:ncia.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- V. E.<' realmente
melhorou a sua linha de raciocínio. Recompôs a sua linha de raciocínio. Somente que, ao afirmar que ao Governar a Bahin nrw fez. reta·
lhumcnto dos cargos públicos, inclusive os dirccionais, V. Ex• os tá reprovando a oricmtaçUo do Ministério, porque o que nós vemos aqui é
exutumente isto, Excelência. Ou então, V. Ex' não acompanhou o
meu discurso.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Imediatamente eu
complementei, recompondo a verdade dos fatos, de que não têm procedência as acusações de V. Ex•
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- V. Ex• tenha paciência, não me deu a atenção devida para acompanhar o meu discurso.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Ao contrário, V. Ex•
que não escutou o meu aparte.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Não, Excdênciu,
porque retalhamento houve. Ou então o Ministro desminta o comentário que foi aqui transcrito, porque isto não tem outro nome, senão
partilha, senão retalhamento.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Senador, o comportamento do Ministro da Previdência c Assistência Social deve ter
sido o comportamento de um administrador rcsponsúvel ...
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Deve ter sido? Eu
quero saber se é ou não verdade o retalhamento?
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Eo comportamento
do administrador responsável, recrutando para os cargos de confiança, que são da sua livre nomeação, homens da maior integridade,
homens capazes de exercer a missão. Se estes homens são correligionários deste ou daquele Deputado; se estes homens realmente tiveram a inspiração de correligionários, de seus companheiros de Partido, que mal há nisto, que crime há nisto, desde que estes homens os·
tejam à altura de exercer o cargo de confiança, cargo de livre nomeação, cargo para o qual deve ser recrutado em pessoa, realmente
da confiança do Ministro? Creia, Excelência. que ao recrutar, conhecendo como conheço o Ministro Jair Soares, um critério deve ter presidido a sua decisão: recrutar os melhores, pura que ele possa ter o
sucesso na difícil missão de dirigir um dos mais difíceis sctorcs da
vida nacional, que é o Ministério da Previdência c Assistência Social.
O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- V. F.x• cntüo concorda com o critério, por exemplo, do sorteio a que se referiu aqui o
Senador Humberto Lucena, que tcrú sido uplicudo no Estado do Rio
Grande do Norte?
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Nilo acredito que
isso tenha ocorrido.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Eu não ponho em
dúvida a palavra do nosso colega Senador Humberto Lucena. E, se
nüo houve sorteio, se não houve dados cm cima de uma mesa, evidentemente que houve distribuição ...
O Sr. LomanroJúnior (ARENA- BA)- O Senador Humberto Lucena é da Paraíba, deve cstur mal informado.
O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- ... não de P""''"'
de confiunçn do Sr. Ministro. Estú dito aqui. Eu nt'10 gostaria nem dc.:
insistir, porque isso implka cm invocar novumentc o nome daqueles
que: foram aquinhoados. Tvl:ls. o que V. Ex• i.u::ha desse critério de nomeaçiio? O INAMI'S foi destinado ao Deputado Nilson Gibson, o

lAPAS licou para o Sr. Inocêncio de Oliveira, o INPS com J,>Sias
Leite, a LDA c a FUNABEM ficaram para Carlos Wilson, a Companhia Federal de Seguros para Airon Rios, a CEM E pura Joaquim
Coutinho, t:tc., etc .. etc.
Ora, Ex•. se isso dai é seriedade, francumcn,tc ... Espero que o
Governo de V, Ex• não tenh<~ pautado ess;.1 orientaçrw.
O Sr. Lomunto Júnior (ARENA- BA)- Que culpa pode ter o
demento capaz, escolhido pura uquele local, se ele é correligionário
deste ou daquele Deputado?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Não, Ex• Nua é
isso que está dirctamcnte cm jogo. Não se fula aqui cm nomes dos
nomeados. Fala-se do critério de nomeação, cm que o Ministro vai
aceitar indicações coercitivas. Em última análise, de entregou a
Deputados de cada Estado a nomeação dos órgãos de previdência.
Ora, Ex•, onde se viu uma coisa dessas? V. Ex• sabe melhor do que
eu. V. Ex• i: dos tempos de 64. Antes de 64 já era Governador c o
que ê que se dizia dos órgãos de previdência de então~ Nào sei o critério de nomeação de V. Ex• nos cargos de confiança do Governo
do Estudo da Bahia, mas V. Ex• tinha contactos, ao que me consta,
com o então Presidente João Goulart. Não sei se Sua Excelência o
Presidente da República alguma vez interferiu nas nomeações de
V. Ex•, mas V. Ex• está bem lembrado de que o Presidente João
Goulart era criticado cxatamente por isso, porque a Previdência Social estaria fazendo politica nessa base, que, hoje, V. Ex• acha muito
natural, de prestigiamcnto do seu Partido, dos seus companheiros e
dos seus colegas da classe politica.
O Sr. Lomanro Júnior (ARENA- BA)- Acredite, nobre Senador Marcos Freire- não quero mais interromper o discurso de
V. Ex• c nem acirrar o debate. Não há esse afi!hadismo a que
V. Ex• se refere. O cri ti: rio adotado pelo Ministro da Previdência
Social, se i: o do prcstigiamcnto da classe politica, ele visa, sobretudo, a escolha de homens capazes, que possam desempenhar a sua
tarefa, a fim de que ele possa exercer o seu dificil Ministério, a sua
difícil missão, com a eficiência que todos nós desejamos. Não acredito que um homem que obteve uma consagradora votação que o
Ministro Jair Soares obteve nas últimas eleições, depois de uma
administração excelente - todas as informações que me chegam,
inclusive, de homens da Oposição do Rio Grande do Sul, suo de que
o Secretário da Saúde, Sr. Jair Soares, foi, sem dúvida alguma, um
dos mais eficientes administradores do Governo SinvaJ Guazzclli;
esse ilustre gaúcho depois de consagrado nus urnas, convocado pura
o Ministério da Previdência Social, deve estar udotundo o mesmo
critério que adotou como Secretário - o critério patriótico de convocar, de recrutar, valorizando a classe politica, mas, sobretudo,
escolhendo homens capazes, homens que estejam à altura do desempenho do cargo, Eu não desejo mais apartear V. Ex•
O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- V. Ex• falou que
mudou o critério, que hoje é completamente outro, que nt1o é: mais de
afilhudismo politico, de pelcguismo, como se acusava o Governo de
antes de 1964, Como V. Ex•, antes, era Governo na Bahiu ejú fazia a
vida pública há muito tempo, quem sabe, se mudou o critério agoru é bom c, antes, era ruim- V, Ex•, sem dúvida, antes já denunciava esses critérios tortuosos do Governo de t:ntào.
O Sr. Lomunto Júnior (ARENA- BA)- Nunca concordei
com esse critério. Apoi01do por umu coligação partidária, da qual
participava o PTB. nào consegui fazer indicações pura cargos políti·
cos. Ao contrúrio, indicado pura os grandes postos foi o meu con·
tcnúor nomeado Consultor Geral da República. Indicado para um
imporwnte Ministério, foi um dos principais <1dvcrsúrios da minha
campanha. Eu não tive participação no Governo Jol10 Golllilrt. Cer·
1~1 fcitu, quando o Presidente Castcllo Br•1nco me indagou quais o~
lliJ/lH.:s de minh<l indicaçiiu que :!U Ucscjava ro~scrn mantidos nos car·
!.\llS federais, cu disse: nenhum. i'vla!!, n Sr. nl10 dcscj;,t colabnrar cnm
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u 111~11 (ilwcrno'! pcr~untOli·llH.: 1J ~:J\Id1l~.J Prc!>itl~.:ntt:. Ao que lhL· re•pnntli: Ni11> hú nl·nhurn .:<J.rgll fcdcr<Jl ru, mdh.:a~;w du Guv•:,·t;n l:.1
Bahi~L Ele1to numa da:. mais ~·qn~agrOJdnrü.:-. dci~iH.::., di~rutand11 o
cargo .:nm um do.~ hunten:i m:d.~ :hl:ilrc~ da minha tt:raçf1u, numa
campanh:1 lisa porque até o Ciovt:rnador, que t:ra chefe dt: um dos
mais puj;JnlL'.'> partidos da coligação que me apoiava, tamhí:m,
afa~ILHHiC do .:argo rwr<t disputar 1.1~ t:lciçõt: .. como Cill".dirlato ao Senado pr.:lo Estado da Guanahara. :-~F1o tive t11mhém o apoio o!icial nu
esfera do Est<tdo, concorri a uma di! 'i C 1 eiçêu:~ mais livres que Já St:

realizou nt:stc País, c, então, eleito Governí'dor cu era um homem
dcscompromissado, não tive apoio Uc Presidente da Rcpí,blic;J de.:
..:ntJn t:mbora a grande maioria do I'TB bai:•no apoiasse a minha
candidutura. No Go.,·crno pude com li herdade rcalizur uma udminis·
!ração voltada para o, interesse público, enfrentando diliculdadcs de
toda ordem, contrariundo interc:sscs que ntto se çonfundiam com m
do Est<tdo rt:aliLci um Governo que ainda me mant~m. meu caro Senador, este i:. o grande património qut: conquistei na minha vida, o
respeito c.lo povo da minha terra que, ainda agora- permita-me que
cu me extcrne assim neste meu último aparte- me conduz para esta
Casa - dt:sculpe, não hú m·nhuma vaidude nisso - elegendo-me
como Senador mais votado, rcrcentualm.:nte, no Brasil.

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Após V. Ex• ter
o P''ncgirico do St.'tJ Governo, cu diria que a pergunta não foi
respondida: Se V. Ex•, :.111tt:s de 64, denunciava esses critérios "igno·
miniosos" do Govt:rno Joüo Guulart t! que, agora, mudarum, ~t:J;UII·
do V. Ex• Foi isso que pt:rguntci. Agora, ~e V. Ex• foi o mais vntu·
do. st: \'. Ex• foi consagrado nas urnas, isso é outra coisa. V. Ex• diz
que agora o critério t: outro, quero saber se V. Ex• combatia o "outro'' critério, no Governo de Joüo Goulart.
r~ito

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA)- Posso adiantar a
V. Ex• que niio concordei no passadú com a política de amhadismo,
nüo concordo no presente e não concordarei no futuro.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Isso é subjetivo.
Quero saber se V. Ex• denunciou. Quero saber se V. Ex• combateu
o então Pn:sidcntc c denunciou os critério.; ignominiosos, entre aspas'? É isso que quero saber.

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Procurei repudiar no
meu Govern0 o alilhadismo, valorizando sempre o n,érito, Foi o que
V. Ex• me indagou, como eu me comportei, cu nrto quis aqui fater
panc~írico nenhum. V. E:(• convocou-me pan1 quc eu dissesse: como
me comportei no Governo. Eu lhe dei a resp()Sta.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- O que reclamo é
outru coisJ, Excc:l~ncia. Reclamo a rc:sposta ü indagaçUo que lhe !it.
mas que já a dispenso, compreendo a sua situação.
O Sr. Lomunto Júnior (ARENA -·- BA)- Senador Murem
Freire, mas V, Ex• não quis entender a minha resposta. Desejei apt:·

12')J

11;1" d:tr·lhc..: urn depoimento n:sponc.Jcndo i1 imbg~t~:w de V. l:x•.
rnc t.:omrortci no Ciov<:rno do E~tado, cm rclat_.üu ao :cl:ruta·
mcn!i) <.lr.: ti1CU~ auxiliare!-.. E~tuu <.:onvcm:ido de qut: cqc mc~mu <.:om·
portamcnto, t::-.ti! lendo o ~linistro da Previc!~ncia So;:ial, o Dcput~J
<.:lllllO

do Jair

Soare.~.

O SR. MARCOS FREIRE (MDA- PEJ- Sr. Presidente,
di..;pcmo-mc de insisti~ no terr.~. porque na ; erdou.ie, ouviu do meu
velho pai, aquclt: ditado que diLia: "queres '-=onhcccr o vilão, dá-lhe o
timão". E nós cxatamcntt: vendo a orientação do f\.·tinbt~rio de um
novo Governo, dentro da sut.:ess:to presidencial, que dit tt!r wntinui·
tladc no tempo c rcprcsl!nta o movimento que tc:1a eclodido. hü
quinlc anos pus~ados, par•t at.:abar com a subvcrsàu c com a cor·
rupçào. Os processos administrativos de cntào crum colocados no
pelourinho c o que n6s c'itamos vendo, :1gora, o que estamo~ denunciando, desta tribuna,~. C.\atamentc, a montagem aos órgão~ de Pre·
vidência Social de umu máquina eleitoral indecorosa, incsL:rupulosa.
a serviço de um partido c contra a Nação intt:ira.
Larncntavelmentt!, us justas críticas que fazem rc~suscitar anti·
gas prcvcnçàe~ contrJ a classe politic~1 podem ressurgir c afctar a to·
dos nós. ~·las o M DB, cstú dando a sua palavra ncstt: episódio paru
que nftn se diga í.Jmanh:t qui.! fomos, com o nmso ~iléncio, ~uni ventes
~.:om pr[Jtica tão danosa quanto condenável.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem~ Palma>.)

ATO
ATO N• 01, DE 1979, DO CONSELHO DE SliPERVISÀO
Altero o Plano de Pessoal do PRODASEN, upro>ndo
pelo Ato n• 01, de 1976, do seu Conselho de Supervisão.
O Conselho de Supervisão do PRO DAS EN, no uso do sua compc.:tência regulamentar, resolve:
Art. I' O art. 15 do Plano de Pessoal do PRODASEN baixado
com o Ato n• OI, de 16 de dezom bro de 1976, do seu Conselho de Supervisão, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 15. A remuneração dos ocupantes de Funções
cm Comissão não excederá ao teta de 90% (noventa por
oento) da estabelecida para o emprego cm comissão de
Diretor·SF-DAS-4."
Art. ,29 Este Ato entra cm vigor na data dt sua publicação.
Art. Jo:' Rc\·ogam-se as disposições em contrário t:, em espt:ciul,
•.ls arts. 7•, 81' c I~ do Plano de Pmoal do PRODASEN, aprovado
pdo ,\to nYOI, de JQ7b, do s~.:u Consclh\1 de Supervisão.
Brasília, de abril de 1979.- Senador Alexandre Costa, Presidellle do Conselho- Pedro Cuvalcanti D'Aibuquerque Nctto -Aiman Nogueira du Gnmu- Nerione i" unes Cardoso- Lulz Carlos Lemo!t de Abreu.
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ATAS DE COMISSúES
COMISSÀO DIRETORA
lO• REUNIÀO ORDINÁRIA, REALIZADA EM IS DE ABRIL
DE 1979
Sot• a Prc:;idi:nciu do Senhor SL·nador Luil \'iana, Pr~.:silkntc, l'
a pre.~ença dns S1~nhnrcs Scmtdorcs Nilo Coelho, Prnn..:irll· \'ice·
Pr.:~idcnte, Dinartt: rvJariz, Scgundo-Yicc·Prt!sidcntc, Alcxandn:
('o\ta, Primdro-Sccrctúrio, Gnhrid Hermes, Scgundo-Sr:crctúrio.
Lnuri\·al E:tptista, T{:rcciro~Scl'rctúritl, c G:tstl'Jo MUilt!r, Q11:1rtn·
Sl!crct:·trill, ils dez lwras c.· vinte minut{lS Uo diu dczüito de abril de mil
I!O'!Cl.'t'ntm t' sl!tcnta c nove, reúne-se a Comi~~.fw Dircwra l1l1 .Senati· I I'L•tkr:tl
t'lll11

O Senhor Terceiro-Secretário I~ u Ata da Reuni:io untcrior que,
cm seguida, i: aprovadu sem debates.
O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos c concede a
palavra ao S~:nhor Primeirn-SccretC1rio quc, inicialmente, dis..:orre
sobre a m:cessidadc de serem adotados crit~rios para u colo~.:w.;ào de
funcionúrios ü disposição de outros órgão!>, vez que, utualmcntc, a situat;fw é divt:rsifk~td..t, uns com mais vantagens que outros, inclusivt.:
no tocante :1 algum:ts que t:.xigcm a prcsen~o·a do funcionúrio no Sena·
Jo. O ScnhM St!~undn-Vicl··Prc-.identc manifcst:I·Sl! l'avor~vd ~~de·
terminadas cxce\l>es, mas, arós certos esclarecimentos daJos pr:lo
Senhor Primciro-Secrct[trio, l'llllt:Prlia com :·. adoçr10 de crit~rios f!l'·
nL-ncos. aphc;h·l'i~· it ll1thK O Scnlwr Sc:~undo·Sl~(.:rctitrio L'nncordi!,
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entendendo que a pcrccpçiw de muitas vantagens por parte de funcionários ü disposição scrw como desestimulo aos que se encontram
cm atividadc, nos diversos serviços no Senado. A Comissão Dirctora, depois de amplamente debatido o assunto, resolve estabelecer que
os funcionúrios à disposição de outros órgãos, quando com ónus
para o Senado, perceberão apenas o vencimento básico c as demais
vantagens legais, tais como adicionais por tempo de serviço e saláriofamília, excluídas <Is retribuições relativas a funções gratificadas c
diúrias pelo comparecimento às sessões extraordinárias, que exigem
a presença física do funcionário. O Dirctor-Gcral é incumbido de redigir Ato, nestes termos, regulamentando a matéria, a ser assinado
pela Comissão Dirctora.
Em seguida, o Senhor Primeiro-Secretário relata os seguintes assuntos:

I) Oficio cm que o Senador Aderbal Jurem a solicita "cota livre" para os correios, pura o Vice-Líder, a exemplo do que ocorre
com o Líder. Ante problemas de ordem orçamentária, inexistindo rt!cursos suficientes, a Comissão Diretora delibera contrariamente.
2) Ofício cm que o Senador Jaison Barreto solicita a impressão,
pelo CEGRAF, de 2.000 volumes da separata que anexa, de orientação par<~ Registro no Conselho Nacional de Serviço Social. Havendo interesse público, a Comissão Diretora autoriza a impressão, a ser
descontada da quota do Senador, c aprova a impressão de 100 (cem)
separatas para cada Senador.
3) Oficio cm que o Senador Saldanha Derzi, como Presidente
da Associação lntcrparlamcntar de Turismo, solicita impressão, pelo
CEGRAF, de 20.000 (vinte mil) folhas para aquela Associação. A
Comissão Diretor<1 <~prova a impressão de 5.000 (cinco mil) folhas.
4) Oficio cm que a Fundação do Serviço Social do Brasil solicita autorização para imprimir, pelo CEGRAF, "Folheto" que anexa.
A Comissão Dirctora autoriza a impressão, desde que a Fundaçito
do Serviço Social pague o custo industrial.
5) Oficio cm que o Instituto Nossa Senhora do Brasil (apresentado pelo Senador Passos Pôrto) solicita um "Microónibus" pura
transportar as mc:ninas surdas do Instituto. A Comissão Dirc:tora,
niio obstante o aspecto meritório do pedido, não tem como atender,
dentro da situação atual em que se encontra o Senado.
6) Oficio cm que o Senador Henrique Santillo solicita <IUtorização para se imprimir, pelo CEGRAF, jornal mensal com tiragem
de I0.000 (dez mil) exemplares. A Comissão Diretora, depois de debater a matí:ria e ante relevantes aspectos do problema, inclusive de
ordem financeira, indefere o pedido.
7) Processo em que o Senador Paulo Brossard solicita compra
de material para o Gabinete da Liderança da Minoria, no valor de
Cr$ 420.022,32 (quatrocentos c vinte mil, vinte c dois cruzeiros c trinta e dois centavos). A Comissão Diretora autoriza o Diretor-Geral a
efctuar uma colcta de preços de no mínimo 3 (três) firmas, submetendo o processo a posterior decisão da Comissão Diretora.
8) Processo cm que o Instituto Nacional de Colonização c Reforma Agrária- INCRA, solicita colocar à sua disposição o funcionário Milton Trindade Filho. A Comissão Diretora aprova a requisição, que í: autorizada pelo Senhor Presidente, com vencimentos,
nos tt!rmos dt: deliberação anterior.
9) Processo cm que a Asscmblí:ia Legislativa do Estudo do Rio
de Janeiro solicita colocar à sua disposição a funcionária Áurea Carneiro da Cunha. A requisição, da mesma forma que a constante do
processo anterior, é autorizada pelo Senhor Presidente.
lO) Processo cm que a Assembléia Legislativa do Estado de Min:~s Gerais solicitu colocar tt sua disposição a funcionúria Murin do
Sucorro Gonçalves. A Comissão Din:tora aprova, nos mesmos moldes dos easos anteriores, sendo o processo autorizado pelo Senhor
Presidente.
li) Prm:l!sso cm que n Engenheiro Célio Rihcirn Barbosa ~olií.:i
t;t ~cja

dado Ctllllo de efctivo cxcrdcio, tndo ll período cm que p:~ssou
Federal. cm mis.~ilo Uc cstudm lh.:.cspcdalil:n;ill\

ai';l'.,tíldo do Scnadtl
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em Engenharia Civi111a Franç~l. O Senhor Primciro-Sccrctúrio, que
havia pedido vista do processo, opina de ucordo com o parecer do
Senhor Segundo-Secretário, pelo deferimento do pedido. A Comissão Diretora ;1provu a sugestão, considerando como de efctivo
exercício todo o período que o servidor passou na França, de 1•-7-76
a 9-10-77, cm missão de estudos de especialização, cm Engenharia
Civil.
O Senhor Primeiro-Secretário, a seguir, abord<1 o problema do
reajustamento dos servidores dos órgãos supervisionados, PRO DASEN c CEGRAF, csclorecendo estar cfctuando estudos quanto ao
dos Di retores do PRO DAS EN c do CEGRAF. A fim de nito prejudicar os servidores dessas entidades, propõe a concessão do reajusta~
menta de 40/ (quarenta por cento), excluídos os Diretorcs, que se rcgcrito por critérios a serem fixados posteriormente, Amplamente debatido o assunto,(: aProvado o aumento, como proposto, nos termos
de Ato, que assinado, vai à publicação.
Discorre o Senhor Primciro~Sccretário, em seguida, sobre;: projeto de sua autoria, determinando a transformação de empregos cm
cargos, esclarecendo os motivos que o levaram à apresentação da
proposição que, agora, retorna à apreciação da Comissão Diretora.
lnform<1, Sua Excelência, o valor do acréscimo da despesa mensal,
pelo qual se verifica ser de pequena monta a repercussão financeira
da medida. Sendo Autor do projeto c ocupando a PrimeiraSecretaria, não pode deixar Sua Excelência de definir bem a matéria
c manifestar sua opini5o no sentido de que devem ser mantidos os
dois Quadros, com o aproveitamento, no Quadro Permanente, de todos os servidores aprovados nos testes de sdcção interna realizados
pela extinta COREGE, bem como pela fixação de um prazo mínimo
Jc dois unos para que os demais servidores, depois de aprovados cm
testes internos, possam ter seus empregos transformados cm cargos.
A Comissão Diretora, depois de amplamente debater a matéria, au~
torítu o Senhor Primeiro-Secretário a efctuar os estudos necessários,
propondo a forma para a transformação dos empregos cm cargos,
como sugerido.
O Senhor Segundo-Vice-Presidente trata do problema da remuncr:Jçào dos Porteiros dos apartamentos residenciais do Senado Fc ..
dera! na SQS 309. Debatida a matéria, fica o Senhor PrimeiroSecretário incumbido de estudar a situação, apresentando forma legal que solucione o caso.
O Senhor Quarto-Secretário, com a palavra, discorre sobre a ne·
cessidadc de o Senado contratar um especialista cm Fonoaudiatria,
para complementar os exames mí:dicos já realizados pelo médico
otorrinol<~ringologista do Senado. A Comissão Diretora incumbe o
Senhor Primeiro-Secretário de estudar c solucionar a matéria.
Em seguida, o Senhor Quarto-Secretário dá parecer favorável a
requerimento cm que a funcionãria Jaybcrô Quintão de Oliveira, Assistente Legislativo, Classe 'B", requer dois anos de licença para Ira·
to de interesses particulares. A Comissão Diretora aprova o parecer,
à unanimidade,
A Comissi1o Dirctoru, após debater vários assuntos, delibera
que os membros da Mesa c os Líderes, que tenham dois Gabinetes,
poderão preencher as lotações previstas no Regulamento Adminis·
trativo cm ambas as hipóteses, ou seja, como Senador c coma
membro da Mesa c Líder. Fica decidido, também, não construir o
"Centro Mí:dico", ficando o Senhor Primeiro-Secretário incumbido
de uprescntar sugestrlo sobre a fusão de todos os ôrgr10s da Subsecretaria de Assistência Médica c Social. Em seguida, a Comissão Dire·
torn encarrega o Senhor Primeiro-Sc:cretllrio de trazer, h próxima
Reunião, a lolólçào existente nos Gabinetes da Câmara dos Dcputadns.
Nada muis lwvenllo a tratur, às doze horas, o Senhor Presillentc
Jcclara encerrados os trabalhos, pelo que. cu. Lourival Baptista, Ter~
~.:~iro Sccrctúrio, lavrei a presente At~1 que, assinada pelo Senhor Prc~
s1dcnte, vai ;I puhlic;u.;fHJ.
Sala da Coruissih,Din:tnra, \!111 !H de ahril de 1979.- Sl·nudor
J.uil Vinnu, l'resalcntc.
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li• REUNI AO ORDINARI,\, REALIZADA
EM 24 DE ABRIL DE 1971J
Sob a Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, Pr~:sidcntc, c
com a presença dos Senhores Senadores Nilo Coelho, Prirnciro-YiccPrcsidcnte, Dinartc Mariz, Segundo-Yicc-Prcsidcntc, Alexandre
Costa, Primeiro-Secretário, Gabriel Hermes, Scgundo-Sccrt:tário,
Lourival Baptista, Tcrcciro-Sccrct!trio, c Gastfao MUller, QuartoSecretário, às nove horas c cinqUenta minutos do dia vinte c quutro
de ubril de mil novecentos c setenta c nove, reúne-st.: a Comissão Dirotara do Senado Federal.
O Senhor Terceiro-Secretário lê a A tu du Reunião antt.:rior que,
cm seguida, é aprovada sem debates.
O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos c distribui, ao
Senhor Segundo-Presidente, o Projeto de Resolução n° 4/79. que
"altera a redaçuo do urtigo 164, parúgrufo i' c 2'. item 2. do Regimento Interno do Senado Federal''.
A seguir, concedeu palavra ao Senhor Primeiro-Secretário, qu.e
submete à liderança da Comissão Diretora minuta de Ato sobre a SItuação do Secretário Parlamentar de Gabinete dos Senadores que,
conforme decisào adotada na última Reunião, como membros da
Me~m. tcnh<.lm doi!i Gabinetes. E!iclarcce tratur-sc de Ato complementar ao Ato n' 12, de 1978, da Comissão Dirctora. a lim de evitar
dUvidas interpretativas. Dcbutido o assunto, cm se trutando da mat~
riajá decidida, a Comissão Diretora uprova o Ato, ü unanimidadc, t.:
o envia 11 publicação.
O Senhor Primeiro-St.:cretúrio, cm scguidu, abord;.t os scguintcs
<.tssuntos:
]9) Convenio firmudo entre o St:nado c a Cai.xa Econômica
Federal, para financiamento da uquisiçüo de casu própria aos funcionários do Senado Federal. Segundo esdarcct: Sua E.xcclcnt.:ta,
aquele organismo flnancdro. até então, puguva juros c corrcçào monctúria sobre os depósitos cfctuados pelo Senado Federal, o que, em
fuce de alteração da legislação vigente, não poderia mais ocorrer.
Assim, daqui ror di unte, a importáncia dcposita.da. n.a _Caixa E~~o·
nômica Federal nào renderá juros, nem sobre ela mctdtra :t corrcç:10
monctâria. Em virtude dessa a\tcraçào, indispcnsim.:l u ns:,inaturot dt.:
novo Convênio, com a supressão da cláusula n:spcctiva. A Co·
missào Din:tora, após examinar em profundidade o assunto, autoriza o Senhor Primeiro-Secretário a assinar o Convênio, cm nome
do Senado, c determina o dt:pósito da imporlt1ncin jú reservada p~ra
r!sse lim, naquela instituição financeira.
.
1~') Reajustamento de salários dos Dtrct~~cs c As.scssores do
PRODASEN. Como licou deliberudo na Reumao antcraor, quundo
foi concedido o rcujustamr:nto normal dcfcrido aos scr~idort.:s do
Senado Federal, o caso dos Dirctorcs c Assessores sena tratado
scgundo critCrios específicos. O Senhor Primciro-Secrcti~rio s~bmctc
:\ Comiss~o Dirc:tora estudo qw: cfctuou sobre a Sltuaçao, cntcndcndo que, sendo os Di retores do PRODASEN funcionúrios du
Senudo, devem ~cr equiparados salariulmc.ntt! aos D1r~t?rcs .do
Senado, dentro, assim, da hierarquia funcional c admm1strauva
desta Casa. Esclarece Sua E.xcelênciu que a proposlU de Alo c~1
exame nílo prejudica a ninguém, mas, tilo somente, disciplina a SItuação, baixando normas sobre a matéria. Assim, de tu.:or~o co~1 a
proposl.t, que submete à Comissão ~irc:tora, o ~.irctor-~xccutiVO,
os Dirt.:torcs c 1\sscssorcs daquela entidade supcrv1s10nuda lntcgnlmsc ao regime do Senado, fic;.~ndo equiparados aos Dirctorcs D:\S-5,
Dt\S-4 c assim por diunte, de acordo com o caso. Dcbatadu o
assunto cm profundidade, é <lprovudu ·~ sugcst~o d? Sc_nhor
Primeiro-Secretário c assinado o t\lo rc~pcct1vo, que c envmdo a pu·
hlicação.
Em seguida, 0 Senhor Quarto-Sccretúrio sugere a cri:u;rw de um
rwsto dos Correios no Scn;ldll, pelo mr.:nos para recchc~ a ~orrcs
pondênd:1 dos Senhores Senadores, tendo o Scnh~lr Prnnt:lrn-Sccrt.:túritl csclarc~ido já cstilr tr:1tando d:.1 llliltéria, ol lnn dc :JIC!~dcr a
j11sta rcivindkaçiío Llos Senhores Scnadorc~. Lcmhra. tambcm, o
Senhor Quarto-Sc~.:rctúrio, da ncccs,idaJc de serem ~.:onsl'rtados ll:-.

J

:1parclhos de Serviço de Luboratôrio c Di:tgnósticos du Suhsccrt:taria dt! As~isténcia Médica c Social. O Senhor Dirctor·Gt.:roil c~·
clarece a situação, relativa a processo antcrior, c o Senhor Primt.:iroSt.:cretúrio determina seja o assunto levado à sua dccisUo, ~.:om ~
máxima urg~ncia, pura solução,
O Senhor Quarto-Secretário, ainda com a pulavra, relatu os
seguintes casos:
i') Projeto de Rcsoluçào n' I, de 1975, que "imprime novu
redação ao art. 76 do Regimento Interno, e edita-lhe par:ígrufo
visando permitir que o Presidente constitua, durante os períodos de
recesso do Congresso Nacional, Comissões Especiais Internas c
Externas". - O Relator, considcrando o parccer pcl~ int.:onsti·
tucionalidude do projeto, emitido pelu Comissão d'c Constituição e
Justiça, sugere a remessu da proposiçào à Socrctaria-Geral da Mesa,
pura oportuna inclusilo na Ordem do Dia. A Comissão Diretora
aprova o parecer, à unanimidade dos presentes,
2' Processo n' 006949770, em que Terezinha de Jesus da
Rocha Fonseca, servidora do Senado, solicita aP.rovcitamento como
"Auxiliur de Enfermagem". O Relator esclarece à Comissão Diretoru que o assunto está superudo, face à edição do Ato da
Comissão Diretora extinguindo o Quadro Suplementur CL T, com o
aproveitumcnto da servidora na funçUo pretendida c para a qual
havia sido uprovadu no teste interno. Assim, sugere o arquivamento
do processo, o que é aprovudo pela Comissão Diretora.
.
nada mais havendo a trutar, às onze horas c dez mmuto~. o
Senhor Pn:sidente declura encerrados os trabalhos pelo que. cu, LDu·
rival Baptista, Terceiro-Secretário lavrci a prc:scntc: Ata que.
assinuda pelo Senhor Presidente, vui 11 publicação.
Sala du Comissão Di mora. 24 de abril de I '179. - Scn"d'"
Luil Viana, Presidcntc.
CO:\IISSÃO DE LEGISI.A('ÃO SOCIAl.
3• REUNit\0, REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE l!Ji'J
..\.s onze horas do dia vinte c seis de abril de mil novecentos t.:
sctentu e nove, na Sulu das Comissões do Bloco "8" do Anexo 11 do
Senado Federal, sob u Presidõncia do Sr. Senador Hclvídio Nunc>.
Presidente, reúne-se: a Comhsào de Lcgisl:1çào Sociul, com a presença dos Srs. Senadores Jutahy Magalhàes, Jcssé Freire, Henrique de
La Rocquc e Raimundo Parente.
Dcixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senador« Lenoir Vargas, Moacyr Dalla, Aloysio Chaves, Franco
Montara, Humberto Lucenu c Juison Barreto.
Havcndo número regimental o Sr. Prcsid~:nt~: dcciMU abcrtos
os trabalhos c dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que l:
dadu como aprovada.
Passundo-sc à apredaçào d~1s matêrias constuntcs da pauta, s~o
relatados os scguintt:s projetas:
Pelo Senudor Rulmundu Parente:
Projeto de Lei da Câmara n' 71, de 1978, que "regula a atividadc profissionul nos jornais de empresa", Part.:l:er: favorúvcl, com a
,Emenda n' 1-CLS que oferece. Discute o parecer o Sr. Senador
Henrique de Lu Rocquc, que se manifesta de acordo com o trahalho
apresentado pelo Sr. Senador Raimundo Parente, o quul procurou
aperfeiçoar o projeto, com a emenda proposta. Enccrruda "
discussUo, é o parecer aprovado, por unanimidade.
Pelo Se nu dor Henrique de Lu Rocque:
Projeto de Lei da (Limara n' 39, de 1977, que "dá nova rcdaçào
ao~ c' do art. 543 da Consolidação das Leis do Trahalho. que trata
do empregado eleito para o cmgo de administração smd1t.:al ou
rcrrcscnt:1çào profissional". Parc~:er: favorúvd. Conclusàn da
Comiss~o: aprova, sem votos disl:Mdantcs, n parecer dn Rclatllr.
Pl'lo SL•nudor Jcss~ FnoirL':
Projctll dc L~:i do Scnado 111' \U7. l.h: JII7S. quc "altcr;1 :1
Cll!lsnlidaç~ll da~ Leis dl1 Trahalho c c~t;dwk~..·c 1.:ritáill par:'.

DIA RIO 1>0 CO:"\GnESSO
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lll

ugregar. no salário mínimo, o aumento da produtividade da ccono~ distribuído ao Sr. Senador Moacyr Da lia, que "altera a redaç,io do
mia nacional". Parecer: por audiência do Ministério do Trabalho. art. 147 do Decreto-lei n• 5.452, de IY de maio de 1943 (ConsolidaConclusUo da Comissão: aprova, sem debates, o parecer do Relator.
ção das Leis do Trabalho)". Parecer: por audiência da Comissão de
A Presidência determina o adiamento da apreciação dos pare· ConstituiçUo e Justiça. Em discussUo o parecer, o Sr. Senador
cores dos Relatores sobre os seguintes projetas: Projeto de Lei da Raimundo Parente mostra divergências verificadas na proposição
Câmara n• 8, de 1979, que "acrescenta dispositivo à Consolidação apresentada na Câmara dos Deputados, de sua autoria, e o texto
das Leis do Trabalho"; Projeto de Lei do Senado n• 139, de 1978- enviado ao Senado, cuja redaçUo altera dispositivo da ConsolidaçUo
Complementar, que "acrescenta parágrafo ao art. 4• da Lei das Leis do Trabalho. Pelas razões que apresenta, o Sr. Senador
Complementar n• 26, de li de setembro de 1975"; c, Projeto de Lei Raimundo Parente pede vista do projeto. Encerrada a discussUo e
da Câmara n• 32, de 1977, que "acrescenta parágrafo ao art. 3• do nUo havendo quem queira mais usar da palavra o Sr. Presidente cm
Decreto-lei n• 9.853, de 13 de setembro de 1946, que atribui à Con- exercício, Senador Henrique de La Rocque, defere o pedido formufederaçUo Nacional do Comércio o encargo de criar e organizar o lado pelo Senador Raimundo Parente e concede-lhe vista da matéria.
Serviço Social do Comércio".
O Sr. Senador Helvidio Nunes reassume a Presidência c nada
Por solicitaçUo do Sr. Senador Raimundo Parente, o Sr. Sena· mais havendo a tratar, declara encerrados os trabalhos, lavrando cu,
dor Helvídio Nunes passa a Presidência ao Sr. Senador Henrique de Daniel Reis de Souza, Assistente da ComissUo, a presente Ata, que,
La Rocque, e relata o Projeto de Lei da Câmara n• 23, de 1977, lida c aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
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LIDIIANÇA DA AIINA I DA MAIOIIA
Uder
Jarbo1 Ponorinho

Ylce·Lidere•
Pre•ldente

~··Secretário

luix Viana (ARENA- BA)

LouriYol Boptii!O (ARENA- SE)

Aloy1lo ChoYel
Ja•• Lln1
Aderbal Juremo
Lamento Júnior
Moocyr Oollo
Murilo Bodoró
Saldanha Oerxi

Nilo Coelho (ARENA- PE)

4•·Secretárlo

LIDIIANÇA DO MDII DA MINOIIA

Go1tóo MiJIIer (ARENA -MT)

Llder
Paulo Brouard

Di norte Morix (ARENA- RN)

Ylce·Lídere•

1•·Secretário
Suplente• d1 Secrttárlo•

Aluondre Co11o (ARENA- MA)

Jorge Kolume (ARENA- AC)
Benedito Conelo1 (ARENA- MT)
João 8o1CD (ARENA- AM)
Pono1 Porto (ARENA- SE)

2•-Secretárlo
Gabriel Herme~ (ARENA- PA)

COMISSOES

Oiretor1 Jo~ Soor11 de OliYelro Filha
locoh Aroexa 11- Terreo
Telefon111 223·6244 ;;22s.aso5- Romaill93 e 2S7

Henrique Sontillo
Humberto Lucena
Marcos Freire
Mouro BeneYid11
Or111e1 Ouercio
Pedro Simon
Roberto Soturnina

Titulor11
1.
2.
3.
4,

Mend11 Canele
Ja1e Lin1
Joóa Bo~eo
Vicente IJuolo

COMISSÀO DO DISTRITO FEDERAL -(CDF)
(11 membrot)

Suplent11
ARENA
I. Raimundo Par1nt1
2. Alberto Silva
3, Almir Pinto

COMPOSIÇÃO
Prt~idtnltl Jeue heire
Viet·Prttidtnlll Loxora Borboxo

MOS
A) SERVÍÇO OE COMISSOES PERMANENTES

Chef11 Claudio Corlo1 Rodrigue1 Ca11a
Local1 Anua 11- Terrea
Telefane1 225·850S- Romoli 301e 313

COMISSÃO DE AGRICULTURA -(C.)
(7 membro•)

COMPOSIÇÃO

Prnidente1 fyelo•io Vieira
Vict·Preaidenltl Leite Chov11
Titularei
1. Pau.os Pórto

2. 8enedita Canelo•
3. Pedro Pedro11ion
4. Jo .. Lln1
I. Eveloslo Vieira
2. Leite Cha1111
3. Joae Richa

Suplent11
ARENA
1. Jutohy MogolhOII
2. Affonto Camotgo
3. Joóo Calmon
MDB
1. Agenor Maria
2. Amoral Peixoto

Aul1tente, Sónla Andrade Peixoto- Ramol307
ReuniOe11 Quarto•·feirot, àt 10100 horaa
Locol1 Sola"Ruy Borbo1o''- Anuo 11- Ramoi1621 e 716

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIO,IAIS- (CAR)
(7 membroa)

1. Evondro Carreiro
2. Agenor Mario
3. Mouro 8tn1vid11

1. Marco& Freire
2. Humberto Lue~no

I. Jeue Freire

Aui1tentt1 Carlos Guilherme FonMCo- Ramal676
Reuniõ111 Terça•·ftirol, 0110100 horas
Lacol1 Solo "Ciovi• Bevilocquo"- An110 11- Ramal 623

Jollo Bo~ea
Pouot Pãrto
Saldanha Oerzi
Affon1a Comorga
6. Murilo &odoro
7. S.nedito Ferreiro
2.
3.
4,
S.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA -(CCJ)
(15 mtmbrol)

1. Itamar Franco

COMPOSIÇÃO

3. Adalberto Seno

2. Lazoro &orbozo

Suplent11
ARENA
I. Jo11 Guiomord
2. Torao Outro
3. Bendito Caneles
Moacyr Oolla

'·

MOS
I. Henrique SontiUo
2. Rob1rto Soturnino
3. GiiYan Rocha

4, Mauro Bene ... idll
Pr11ident11 Henrique dt lo Rocque
1•.1Jice•Pr11ident•1 Alar•io Cha~~tt
2•·Vlct·Prt~ldenttl Hugo Ramo•
Suplent11
ARENA
I, Ltnolr Vorgo1
1. Henrique de La Rocque
2. Jallo Botco
2. HeiYidio Nun11
3. Almir Pinto
3. Ja11 Sorney
4. Milton Cabral
"'· Alay1io Cho~ll
S. Bernardino Viana
S. Aderbal Juremo
6. Arnon d• Mello
6. Murilo Bodaro
7, Moacyr Oolla
8. Amoral Furlon
9, Raimundo Portnl•
MOS
I. Cunho Limo
1. Hugo Ramoa
2. Toncredo N11111
2. L•itt Cho•••
3. Olre~u Cordo10
3. Lazoro Borbazo
A. Nel1on Corn•lro
S. Paulo 8ronord
6. Franco Montoru

COMPOSIÇÃO

Pretidtnt11 Mend11 Canele
Vict·Prtlldtnttt Agenor Maria

Titulor11

Aulttente 1 Mario Htleno Butna BrondOo- Ramal JOS
Reuniõ111 Quorto&·ltirot, 01 IOtOO hora1
Locol1 Solo "Cio~il BtYilacquo"- Anuo U- Ramal 023

Aui11ente1 Ronaldo Pacheco de Oli~•iro - Ramal 306
Reuni0111 Quintot·feirol, a1 lOtOO horas
locol1 Sola "Ruy 8orbo1a"- Anuo 11 - Romait 621 e 716
COMISSÀO DE ECONOMIA- (CE)
( 11 membro•)
COMPOSIÇÃO

Prttiden111 Itamar Fronca
Vict•Pretidenltt Roberto Soturnino
T1tulore1
I. Arnan de MeiJo
2. Bernardino Viono
3. Jo11 Lint
Jeue Freire
5. Milton Cabral
6. Benedito Contlot
7. Luiz Cavalcante

..

Roberto SohHnlno
Itamar Franco
3. Marcai Frtlfl
Pedro S1m0fl

Suplent11
ARENA
I. Htl•tdia N'"nu
2. Alberto Silwa
3. Benedito Ftrrt1ro
Vietnlt Vvolo

MOS
I Jou Rtcha
2 Ortllll Ouercto
Toncrtdo Ne~ll
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Anishu11e, Doniol Rtil d• Sou1o- Ramol675
ReuniOes, Ouartcn·foiro1, C1 10,30 horas
tocoh Sala "RUy Barbosa''- Ane•o 11- Ramai1621 e 716

MDB

I. Franco Montara
2. Humberto lu,eno
3. Joison Barreto

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO ECULTURA- (CEC)
(9 membros)

1. Nelson Carneiro
2. Marco• Freire

Auluente1 Daniel Rol• de Souza - Romoló7!i
Reuni6111 Quinlol-ltiros, tu 11100 horo1
Local! Solo "Cióvi1 Bevilócquo" - AQexo 11 - Ramol623

COMPOSIÇÃO

Presidente, Joóo Colmon
Vice·Presldente1 Jutohy MogolhOes
Tltulore1
1,
2,
3.
4.
!i.
6.

MOB
1. Marcos Freire
2. Gil~ton Rocha

1. Adalberto Seno
2. E~telcilio Vieira
3. Franco Montara

COMISSÃO DE FINANÇAS- (Cf)
(1) membros)

Pre~idente,

Tltulor11

COMPOSIÇÃO

1.

L~o~i1 Ca~olconto

2. Milton Cabral
3. Alberto Silvo
4, Arnon de Mello
1. Dirceu Cordato
2. Itamar Franco
3. Henrique Sanlillo

Suplentu
ARENA
1. AHoniO Camorgo
2. Jo6o Colmon
3. Jutohy Mogolh611

1. Gil...an Roc!HJ
2. Roberto Satumino

Aui1tonto, Ronaldo Pacheco de Otlveira- Rama1306
Reuni6e11 Quartal-f.lrat, 01 1 hOO horcn
Local, Anoxo "8"- Sala oo lado do Gab, do Sr. Senador
João Basco- Ramal-484

1. Raimundo Parente
2. JoM Guiomard
3. Arnon de Mello
4. Lamento Júnior
!i. AffoniO Camargo
,6. Vicente Vuolo
7, Alberto Sil~tâ
8. Amoral Furlon
9, Jorge Kalumo
1O. Jutohy Mog'cdh~DI
11. Teot6nia Vilela
1.
2,
3.
4.
!i.
6.

Cunho Limo
Toncredo Ne~tel
Roberto Soturnino
Amoral Peixoto
Pedro Simon
Mauro Bonevides

COMISSÃO Df ~EDAÇÃO- (CR)
(.5 rMmbro•)

Cunho Uma
Toncredo News

Suplantes
ARENA
I. Saldanha 0.1'11
2. Mendes Conale
3. Henrlq~a de Lo Rocque
4. Jeue Freire
!i. Jot.e Sarney
6. Milton Cabral

I. Lenolr Vargol

2.
3.

Hel~tldio

Nunes
Jo1Wo Freire
4. Moacyr Oalla
5. Henrique do la Rocque
6 Aloy1lo Chovei

Suplentes
ARENA
1. Jutahy MOlilalhOu
'2. Raimundo Parente
3. JoOo CCJirnon
<4. Bonodlta Canelas

o;"""

I.
Rod>a
2. Hlnrique $c'lntillo
3. Jaison lonwto

Suplente•
ARENA
I, Saldol'lho Oen:i
2. Jorge Kolume
3. Benedito Canelas
MDB
I. Jo.. Richa
2. Adolb.rto Seno

Ani•tonte1 Carlos Guilherme FonMCo - Romol67ó
ReuniOa11 Ouintas-fairas. Cn 10,30 hora•
Locol1 Solo "Ruy BarbolO"- Anno 11- Ramais621e 716

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)
() membro&)
COMPOSI'ÇÃO

Titulam

1. Temo Outro
2. Saldanha Oeni
3. MendDI Canele

54.1plentfl
ARENA
1. Jo6o Colmon
2. Murilo Bodoró
3. JoM Sorney
MDB
I, Hugo ROmos

Anilitente, Mario Thero1o Magolh611 Mono- Ramal 134
Reuniõe11 Quinto•·ftirol, 01 12100 hora•
local! Sedo "Ció'fis8e'lilocqua" - AniXo 11 - Romol623

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE)
( 1!i membros)
COMPOSIÇÃO
Prt~~ldente, Tono Outro
I•·Viu·Prolidente' Saldanha O.nl
2•·Vico·Pre~idente, lomonto JUnlor

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS)
(9 membro1)

Titulor11

I. Lomonto JUnior
2. Almir Pinto
3. Alberto Sil~to
4. Jo.. Gu~mard

Pretldent., Dirceu Cordo10
Vi~Pmiden'-1 Adalberto Seno

Ani1tente, António CÕrlos de Nogueira - Ramal 67!i
Reuni6e11 Ouintos·feiros, a, 9!30 horas
Locol1 Sala "Ció~til Be~tilócqua" - AniXo 11 - Ramol623

COMPOSIÇÃO
Presidente 1 lill~tidio Nu-n~tt
Vice·Pre~idento, Lenoir Vargos

Pre~idente, Gil~tan Rocha
Vlce-Presider,te, Henrique Santillo

COMPOSIÇÃO

1. Dirceu Cordato
2. Adálberto Sena
MDB
I. Paulo Brouard
2. Marcos Freire
3. Ló1oro Barbara·
4. Jo.. Richo

COMISSÀO DE SAÚDE- (CS)
(7 membros)

Preiidenle1 Arnon de Mello
Vic•Prnidente1 Alberto Sil~to

COMPOSIÇÃO

Vice·Pre~idente,

AIIÍ&tente, Ant6nio Carlos de Nogueira- Romal67!i
Reuni0111 Quartas-feiras, (Js ll100 horas
Locai! Sala "Ruy Barbosa"- Anuo 11- Romois621 e 716

COMPOSIÇÃO

MDB

Auistente1 Sónio Andrade Peixoto - Romal307
Reuni61111 Quintos·felros. Qs 1Q,OO hora•
local, Sala "Ció'fi1 Bevilácquo"- AMxo 11- Romoló23

MDB
1. Marco• Freire
2. Mouro Benevidll
3, hite Choves

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME)
(7 membros)

Suplent11
ARENA
1. Jo.. Uns
2. Arnon de Mello
3, Jorge l(olum•
4. Pedro Pitdrouian

João Calmon
Tono Outro
Jutahy MogalhlMI•
Aloysio Cho~te~
Aderbal Juremo
José Sarney

1. Paulo 8rouord
2. Nelson Carneiro
3. Itamar franco
4, Jo" Rlcho
!i. Amoral Peixoto
6. Toncredo Ne't'H

Titularu

1. Tono Outro
2. Bernardino VIana
3. Saldanha O.rri
Lomanlo JUnlor
5. Mendel Canele
6 TaotOnio Vilala
7. Almir Pinto
O. lanoir Vorgo'
9. Jo1• 5arney

..

Suplentu
ARENA
I. Aloyslo Cha"'
2. Aderbol Juremo
3. P.dro Pedronion
Henriqua dela Rocque
5. Jo .. Guiomard
6. luir Cavalcante

..

Preddente1 Jorge Kolum•
Vice·Preti:<Mnte, Mouro Bene~tides
Titulares
I. Jorge Kalume
2. Lui1 Cowolconte
3. Murilo Bodoro
Benedito Ferreiro

..

I. Mouro 8ene~tide1
2. Agenor Maria
3. Hugo Rom'H

Suplenln
ARENA
I. Raimundo Parente
2. Amoral Furlon
3. Jow Guiomord
MDB
1. Cunhg limo
2. Jaiwn 6orreto

Auitl1nle1 Corlo1 Cuilharme fonmo - Ramol676
ReuniMs1 Ouarta•·leirot, 61 9130 horo1
Local1 Sala "Ruy Barbo1o"- An.. o 11 - Romai1 621

1

COMISSÁO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIl- (CSPC)
() m•mbro\)
COMPOSIÇÃO

Pr11idente1 Evondro Carreiro
Vic1·Presidentc11 Humberto luuna
Titulare\

Supl•nll\
ARENA
1. Raimundo Purenl•
Allon\o Commgo
2. Hqnrique de lo Rorque
2 Pedro Pedn'luton

Bernmdi11o Vlunu
-4. AlllfiiiO S•lvo

A.derbol

Julfln111

716
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MDB

B) SERVIÇO Of COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E OE INQU~RITO

SuplenTes

Titulare~

1. Oreitel Quércia
2. Evelosio Vieira

1. Evt:~ndro Carreiro
2. Humberto Lucent:~
3. Lt:~tora Borboro

ARENA
1.
2.
3.
o4,

Auistenter S6nio Andrade Pei~eola- Ramal307
Reunióelr Quintas·feiras, Os 9r30 hora•
Lacolr Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Romoi• 621 o 716

Benedito Ferreiro
Vicente Vuolo
Pedro Podrouian
Aflon.o Camargo

1. Pouos P6rto
2. Lomonto JUnior
3, Alberto Silva

MDB
COMISSÁO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS - (CT)
(7 membrol)

1. Evandro Carreiro
2. Lo:ara Barbow
3. Ore~tes Quercio

I. Leito Chove1
2. Agenor Mario

COMPOSIÇ).O
A11i1tenter Ronaldo Pacheco de Oliveira -Ramal 306
Reuniõesr Terças·feiros, Os lOrOO horas
Local r Sola "Ruy Barbosa"- Anuo 11- Ramais 621 e 716

Presidento1 BeneditO Ferreiro
Vice•Presidenter Vicente Vuolo

SERVIÇO OE CCmSSÕES

Comin6e1 Tempororia1
Chofer Ruth de Souza Co1tro
Local r Anexo 11- Térreo
Tololoner 22.5·8505- Ramal 303
1) Cominilel Tompororia1 paro Projetos do Cangtii\Wl Na·
cio na!
2) Comiuõol Tompororia1 paro Aprociaçàa de 'lolo1
3) Comiuões Especiais e do lnquerito,•
o4) Comislllo Misto da Projeto de Lel O~amentorio (art. 90
do Regimento Comum).
Ani51entlt1 do ComisKHIIr Horoldo Pereira Ferno'Jdes - RCJ·
mo167o41 Aliou de Olivcrira- Ramol67o4; Cleide Maria B. F.
Cru:- Ramal 598 1 Mouro Lapei de Sa- Ramol310lleilo
t.i'tOt Ferro Co1to- Ramal ;n.o4.

p~R.'lANENTES

HOMlHO D/\S ru;urnÕES DAS CO:-tiSSÕI:S Pr.H.:·!ANEt~TES DO SEW\00 FCDl:RAt.

l!O~.,"'~.•S

TERÇA

c.T.

S h L 1\ !.i

1\SSI~'l'l::fJ'!'E

HUY Ui'.IlflOSll.

RoJr.l.li5-621

c 716

CLOVIS

QUARTA
C.S,N.

c.c.J.

GUILIIER/>IE

5 A L AS

ASSISTENTE

~.SSISTE~:TE

CL•jVJS DCV I t...~CQt.:,\

M:T:·:ao

nal':lal - 623

C,\RLOS

n,lffi~üs-621

CLOVIS
Rolfllal

C.E.
C.R.E.

c 716

OI:VIL~CQUA

- 623

RUY OARBOSA
Ramaü~-621

GUILHERME

RUY &\ROOSA

SONIA

716

RUY BARBOSA
R.lltl<.ds-621 c 716

'D"

SONIA

nuy

RONhLOO

8/lRDOSA

n.:un.lis-621 c 716

10:30

c.s.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

ll: 00

C.L.S,

CLOVIS DEVIL/.CQUA
Ramal - 623

DANIEL

12:00

C,R,

CLOVIS BEVIL~CQUA
Ramal - 623

llARIA
THEREZA

DANIEL

R.lmais-621 e 716

Rrunal - 484

10:00

CLOVIS OEVIL~CQUA
namal - 623

CUILIIER!·lE

SÓNIA
'e

RUY DARBOSA

ANEXO

C.E.C

c.o.r.
MARIA
llf.LENA

ANTÓNIO
CARLOS

11:00
C.M.E.

C.S,P.C,

rlJ.mais-G2J. c 716

RUY Ot\Rf30S/\

10:00
C.A.

OEVIL~CQUA

- 623

RJ:n;)l

10:30

S i\ L ;\ 5

09:30
C.A.R.

09:30

QUINTA

c.r.

RONALDO

10:00

l!OMS

IIORJIS

RONALOO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção li
ANO XXXIV - No 039

BRASILIA- DF

TERÇA-FEIRA, I' DE MAIO DE 1979

.·de,'

Faço
LuizVian:

(

?I r? t; I

inciso VI, da Constituição, e eu,

IY'/1

, Estado da Bahia, a elevar cm
1tos mil cruzeiros) o montante de
Art.
Resoluçãc
Cr$ 63.80
solidada,:
mento do
bitaçãoquete Mut..... 't'''""' ..,..,.,._....... --.. - ............ -·y ........ --······---r~- . .

--···-

ahia, nos termos do art. 29 da
lera!, autorizada a elevar em
1 o montante de sua dívida con' junto ao Banco de Desenvolvieiro do Banco Nacional da Hale Complementação Urbana da__ tral do Brasil no respectivo pro-

cesso.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de abril de 1979.- Senador Luiz Viana, Presidente.

SlJi\1..\RIO
I - ATA DA 53• SESSÃO, EM JO DE ABRIL DE 1'179

!.l-ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
J ..tI - 1'\lensngcns tio Senhor Prt•sidcnrt• dn Rl'plíhlica

Rt'stilllindo maâgrufos dt> projeto.\' ele- lt'i .mncionatlos:
-- ~I' tlOj7'l (n\' Jll4f79, na ori~cm), rcf~rcntc a~1 Projeto dc
n\'! ,.'?'}.('N, quc ..:on~,.·cde pt:nsilo c~: pedal a (i;,brid Francis~:o
da Sih·a, c dú outr;ts providências. (Projt:to que .~c transformou
r1a J.ci ;ti' h.hJ~. 1.lt: ~H de: abril de 1979.)
--No fil/79 (n' lOS/7 11, na origem), referente ao Projeln de
Lei tli! Cúmar.1 nl' 73/77 (n'' !.0·~0/75, na (lrip,cm), que \'cda a
c:dhic;:1o de carl:tl cint'nWh1gr{dil:o que m\o ~.c:ja ..:riado, rroduzidll c imprl'~Sll pllr hrasilcirt.' uu empre ... a br.tsikim. (Projeto que
1
Sl' tr~1mformnu!w Ld n" 6.(!).', de :!H de Úbril de 197 ).)

Lr;i

C!l)o

S!tbmt•rendo ao St'fwdo a t'.\'colha de nome indicado para t'argu
pruvimenlo dept•nde de sua préria aquiesc~ncia:

- NY )9/79tn' 107(79, na origem), referente ü escolha U<l
Sr. Joào Baptista Pinhr:iro, Ministro de Primeira Classe:, da Carrr:ira de Diplomata, para exercer a função de Embai.xadL1r doBra~iljuntll a Uniào Jas Rcpl1bli~.:~ts Socialista."~ Soviéticas.
1.2.2- Ofícios do Sr. I"·Sccrcllírin du Càmuru du' Depu·
tu dos

--·· :\1' 141j7tJ, comunicando a :1[1rlwaçào da Emenda n1• 2 c a
rejciç;1o da de nY I, do Senado, ao Projeto de Lei da C:"tmara n1'
12/75 (n'' 1.507, de 197.1, na Casa de origem), que cstaholcce
normas para a pr~ti..:a did{ttico-cicntilica da vivissc~.:~·ilo dt:
anirnab, c determina outras nrovidêndas. (Projeto cnvi~tllo ;)
sanç;1o cm .10·4-7'!.)
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1.2.7 - Ldturn de projeto

Encaminhmzdo à re1•i.sào do Senado a11tógrafo doJ .\eg!liflteJ
pr~ietos:

-Projeto de Lei du Cftmaru n• 20/79 (n' 3.364/77, nu Casa
de origem), que modifica o art. 5• do Decreto· lei n' 55, de 18 de
novembro de 1966, que define a polftica nacional de turismo, cria
o Conselho Nacional de Turismo e a Empresa Brasileira de
Turismo, c dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n• 21/79 (n• 1.328/75, nu Casa
de origem), que altera a redução do art. 42 da Lei n• 5.764, de 16
de dezembro de 1971, que define a polfticn nacional de coopcrati·
vismo, institui o regime jurídico das soFiedades cooperativas, e
dá outras providências.

:\I!. lu de I'J79

li)

-Projeto de Lei do Senado n• 89 !79, de autoria do Sr.
Senador Cunha Uma, que altera os artigos 15, cap111, c 16 do
Decreto-lei n• 1.642, de 7 de de1.cmbro de 1978.
1.2.8 - Fala da Presidência
-Antecipação, pnrn a sessão do diu 2 de maio próximo, du
comemoração do scsquicentenltrio do nascimento de José de
Alencar. anteriormente marcada pura o dia 3 do mesmo mês.
Apro,.da.
1.3- ORDEM DO DIA
- Traba1J,os das Comissões
1.4- [JJSCURSOS APOS A ORDEM DO DIA

1.2.3- Comunlcaçilo da Presidência
-Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n• 72/78 (n'
2.234/76, na origem), por ter recebido parecer contrário, quanto
ao mérito, du comissão a que foi di

SENADOR MAURO BENEVJDES - Eleição para pre·
feitos das c,·.tiincias hidrominernis do Estado de Silo Paulo.
lN/NO - Homenagem no

~anscurso do "19 de Maio".

1.2.4- Requerimento
- N• 115/79, de autoria do
solicitando a transcrição, nos Ant
curso proferido pelo Excelent(ssin
blica, no último dia 26, em Alegrct•

?

I

nlisão destinada n formular
idltações do assalariado nu-

..O

I r-? (; /11 n

, ..,!

:INHO - Política salarial
ósilo de considerações feitas
1tC Sessão, sobre a matéria.
RENTE - Apelo uo Sr.
1 • criação de um Tribunal
Mànaus-AM c jurisdição

1.2.5- DlscurS<Is do Expcdlen

SENADOR LOURJVAL 8;
de nascimento do escritor José de,

_,
JEM DO DIA DA PROXI·

SENADOR EVANDRO CA
fauna pesqueira como medida de
amazõnica. Declaração do Sr. Mi
·importância da participação do C
do problema amazõnico.
SENADOR JARBAS PASSA XI I'/ NU, como LtU« - -.uu·
gratulundo-se com o orador que o antecedeu na tribuna, pelo re·
conhecimento das intenções do Sr. Ministro do Interior, com relaçilo à solução dos problemas r 11uzõnicos.

ÁÍlos

EM SESSOES AN·

<[~~ibo na sessão de 22·3·79.

ari!e,

proferido na sessão de

27-4-79.

3- ATO DO PRESIDENTE
- N• 11, de 1979.

1.2.6 - Requerimento

4- ATA DE COMISSÃO

- N• 116/79, de autoria do Sr. Senador Henrique de Lu
Rocque, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
do discurso proferido pelo Sr. Nascimento e Silva, quando du ho·
menagem prestada à memória do ex-Presidente Humberto de
Alencar Castello Branco, cm Porto Alegre.

5- MESA DIRETORA
6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN·
TES

ATA DA 53• SESSÃO, EM 30 DE ABRIL DE 1979
t• Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura
PRESIDtNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, GABRIEL HERMES,
LOURIVAL BAPTISTA E JORGE KALUME
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena -Jorge Knlume- Evundro Carreira - Joi\o
Basco - Raimundo Parente- Aloysio Chaves - Gabriel Hermes
- Jurbas Passarinho - Alexandre Costa - Henrique de Ln Costa

- José Surney - Alberto Silva - Bernardino Viunn - Helvldio
Nunes- José Uns- Mauro Benevldes- Agcnor Maria- Cunha
Lima- Humberto Lucena- Adcrbal Jurcmn - Marcos FreireArnon de Mello- Lulz Cavalcante - Lourlval Baptista- Passos
Porto - Jutahy Mngnlhilcs - Lomunto Júnior - Lui7. VIana Dirceu Cardoso- Moucyr Dullu- Roberto Suturni.no.
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa
o comparecimento de 31 Srs. Senadores. Havendo número regi·
mental, declaro aberta a sessão.
O Sr. 1•-Seeretârio procederã à leitura do Expediente.
E lido o seguinre

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPUBLICA
Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados:
N• 60/79 (n• 104/79, na origem), de 28 do corrente, referente
ao Projeto de Lei n• 01, de 1979-CN, que concede pensão especial a
Gabriel Francisco da Silva, e dá outras providências. (Projeto que se
transformou na Lei n• 6.632, de 28 de abril de 1979);
N• 61/79 (n• 105/79, na origem), de 28 do corrente, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n• 73, de 1977 (n• 1.040/75, na Casa
de origem), que veda a exibição de cartaz cinematográfico que não
seja criado, produzido e impresso por brasileiro ou empresa brasileira. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.633, de 28 de abril de
1979).

MENSAGEM
Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a
escolha de nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua
pré1•ia aquiescência:

TetÇ~·(dr•
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São Francisco, Vice-Cônsul, 1945.
São Francisco, Cônsul-Adjunto, 1946/49.
São Francisco, Encarregado do Consulado-Geral, 1947,
1948 e 1949.
Washington, Segundo Secretário, 1949/51.
Tóquio, Ministro-Conselheiro, 1964/65.
Tóquio, Encarregado de Negócios, 1'164.
Montevidéu, Chefe da Delegação junto à ALALC,
1965/69.
México, Embaixador, 1969/71.
Bonn, Embaixador, 1971/73.
Buenos Aires, Embaixador, 1974/76.
Washington, Embaixador, 1976/79.
Atenas, Encarregado de Negócios, 1978
XXXI Conferência Internacional do Trabalho, São Francisco, 1948 (secretário).
Comitê de Revisão da Escala de Contribuição da ONU
para a FAO, Washington, 1950 (representante).
Comitê de Controle Financeiro da FAO, Washington, 1950
(membro).
Sessão Extraordinária do CIES, Washington, 1950
(membro).
Conferência Especial da FAO, Washington, !950
(membro).

Nascido em Siqueira Campos, Espírito Santo, 26 de outubro de 1914.
Bacharel em Cii:ncias Jurídicas, Faculdade de Direito, Universidade Nilerói.
"Master of Arts", Coli:gio de Ciências e Letras, Universi·
dude da Califórnia, 1948.
Cónsul de Terceira Classe, concurso, ~8 de setembro de
1940.
Cónsul de Segunda Classe, merecimento, IO de dezembro
de 1945.
Primeiro Secrelário, merecimento, 8 de junho de 1953.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 19 de setembro
de 1958.
rv1inistro de Prirnciru Classe, merecimento, 30 de junho de
1966.
Au.xili~H do Chefe do Departamento de Administnu.·rw,

Sessão Ordinãria do Conselho da F AO, Roma, 1951 (membro).
Reunião do Comitê Plenário da CEPAL, Santiago, 1952
(membro).
XV Sessão do Conselho da FAO, Roma, 1952 (assessortécnico).
V Período de Sessões àa CEPA L, Santiago, 1953 (membro).
XVII Sessão do Conselho da FAO, Roma, 1953 (delegado).
Comissão de Estudo do Programa da X Conferência
interamericana, Caracas, 1953 (membro).
VII Sessão da Conferência da FAO, Roma, 1953 (De·
legado).
VIII Sossilo do Conselho da FAO, Roma, 1953 (Delegado).
Reunião dos Chefes de Missão em Países Membros da
OEA, Washington, 1954 (assessor-suplente).
Negociações de Renovação dos Acordos de intercâmbio
Comercial entre o Brasil e Portugal, 1954 (membro).
Negociações de Novo Acordo Comercial e de Pagamento
com a Grécia, Atenas, 1954 (chefe).
Conferência Económica da OEA, Buenos Aires, 1957 (delegado).
Comité dos "21" do Conselho da OEA, Buenos Aires, 1959
(delegado).
III Período de Sessões da Comissão Especial de Formulação de Novas Medidas de Cooperação Económica (Comité
dos"~!"), Bogotá, 1960 (delegado).
Reunião Especial para a Reestruturação do Conselho
lntcramericano Económico e Social, OEA, Washington,
1960 (chefe).
IX Período de Sessões do Comilê de Comércio CEPAL,
Santiago, 1961 (chefe).
Primeiras Reuniões Anuais do CI ES, Washington, 1962,
(conselheiro).
XVIII Sessão da Assembléia-Geral da ONU, Nova Iorque,
1963 (dclegado-suplenle).
Reunião da CEPAL sobre lnlegruçào Económica nu

194~.

t\ ml:rica Lati nu, Santiago, 1965 (representante).

Chefe, substituto, da Divisrw Económica, 1954.
Au.\iliar Un Sccrctúrio·Gcral, 1954/55.
Buenos Aires, Tcr~ciro Sccrct[lrio, provisoriamente,

rúrgkus de Minas Ger:lis S/ A", Tóquio, 1965 iddegado).

MENSAGEM N• 59, DE 1979
(N• 107/79, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Sen<.do Federal:
De conformidade com o art. 42 (item ii!) da Constituição. te·
nho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor João Baptista Pinheiro, Ministro de
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nos termos dos arts. 21 e 22 do Decreto n• 71.534, de 12 de
aezembro de 1972.
Os méritos do Embaixador João Baptista Pinheiro, que me in·
duziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 28 de abril de 1979. -João Baptista Figueiredo.
Curriculum Vitae:
Embaixador João Baptista Pinheiro.

1'!44/55.

Negociações com o Governo Japonês sobre "Usinas SidcCl)nfcrência dos Chanceleres das Partes Contratantes Ut)
Tratado de Mnntcvidêu, 1965 (mcmhro).
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V e VI Conferência da ALALC, Montevidéu, 1965 c 1966
(chefe).
V e VI Períodos de Sessões das Partes Contratantes do Tratado de Montcvidêu, 1965 e 1966.
IV Reuniões Anuais Ordinárias do CI ES, 1966 (subchefe).
I c 11 Reuniões do Conselho de Ministros da ALALC,
Montevidéu, 1966 e 1967 (membro).
VIII Sessão do Comitê de Comércio c Desenvolvimento,
ALALC, Montevidéu, 1967 (chefe).
Reunião Extraordinária do CIES, Buenos Aires, 1967
(delegado).
XI Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores, OEA, Punta dei Este, 1967 (delegado).
IV Período de Sessões Extraordinárias da Conferência das
Partes Contratantes do Tratado de Montevidéu, Montevidéu, 1967 (chefe).
Reunião do Conselho de Ministros da ALALC, Assunção,
1967 (delegado).
VIl Período de Sessões Ordinárias da Conferência das Partes Contratantes do Tratado de Montevidéu, Montevidéu,
1967 (chefe).
Comissão Permanente de Assuntos Administrativos c
Financeiros, ALALC, 1968 (presidente).
XXII Sessão da Assembléia-Geral da ONU. 1968 (delegado).
I Sessão da Conferência-Geral do Organismo para a Proibição de Armas Nucleares na América Latina, 1969, (observador).
VI Reunião em Nível Técnico da CECLA, Viiia dei Mar,
1969 (membro).
VI Reunião Anual Ordinária do CIES, 1969 (Delegado).
Missão Especial para incremento do Intercâmbio entre o
Brasil c o México, 1969 (subchefe).
Delegado do Brasil às solenidades de posse do Presidente
do México, 1970 (membro).
Seção Brasileira na Reunião da Comissão Mista de Comércio Brasil-México, 1970 (Chefe).
XVI Sessão da Conferência da FAO, Roma, 1971 (delegado).
XVII Sessão da Conferência da ONU para a FAO, precedida da LXI Sessão do Conselho e seguida da LXII Sessão do
Conselho, Roma, 1973 (delegado).
Missilo Especial do Governo Brasileiro às Exéquias de sua
Excelência o Senhor Tenente-General Juan Domingo
Perón, Presidente da Argentina, 1974(membro).
III Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas, 1942 (auxiliar do Secretário-Geral).
Comissão de Exportação de Materiais Estratégicos, 1952
(assessor técnico).
.
Comissão de Coordenação dos Preparativos da Conferência da CEPA L, Rio de Janeiro, 1953 (membro).
Comissão Consultiva de Acordos Comerciais, 1953 (secretário).
Seçilo Brasileira da Comissilo Mista Brasil-Finlândia, 1954
(Membro).
Comissão para elaboração das Instruções à Delegação do
Brasil ao Comité dos "21 ", 1960 (membro).
Grupo de Trabalho lnterministerial para Preparnçilo da
Posição do Brasil na Comissiio Especial de Coordenuçilo
Latino-Americana, CIES e Entendimentos Bilaterais com
os Estados Unidos da América, 1969 (presidente).
Professor IRllr nos Cursos d" E<tens!lo de Conceitos Blisicos de Economiii Política e Renda Nacional, 1952 c de Eco~
nomia Política Econümica, I'J52 e 1953.
Sccretúrio du Fazc:nd:1 do Governo do Espirita Santo, 1955.
A disposição do BNIJE, 1951•.

Diretordo BNDE, 1957/61.
Ordem do Mérito, serviços distinguidos.
Ordem Cavaleiro, Peru.
Ordem do Mérito, Grã-Cruz, Chile.
Ordem de Mayo ai Mérito, Grã-Cruz, Argentina.
Ordem do Mérito, Grli-Cruz, República Federal da Alemanha.
Medalha do Mérito Aeronáutico.
Medalha do Mérito da Confederação Brasileira de
Desportos.
O Embaixador João Baptista Pinheiro se encontra nesta data
no exercício de suas funções de Embaixador do Brasil junto aos Es·
tados Unidos da América.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 17 de abril de
1979.- Sérgio de Queiroz Duarte. Chefe da Divisão do Pessoal.
(À Comissão de Relações Exteriores.)

OFICIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
N• 141/79, comunicando a aprovação da Emenda n• 2 e arejeiçào da de n• I, do Senado, ao Projeto de Lei da Càmara n• 12, de
1975 (n• 1.507/73, na Casa de origem), que estabelece normas para a
prática didútico·cientílica da vivissecç5o de animais, e determina outras providências. (Projeto enviado à sanção em 30-4-79.)
O FI CIOS

Do Sr. !•-Secretário da Camara dos Deputados, encaminhando à
re>'isào do Senado autógrafos dos seguintes projetas:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•ZO, DE 1979
(n' 3.364/77, na Casa de origem)
Modifica o art. 5• do Decreto-lei n• 55, de 18 de novembro de 1966, que "define a politica nacional de turismo,
cria o Conselho Nacional de Turismo e a Empresa Brasileira
de Turismo, e dá outras providências".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O art. 5• do Decreto-lei n• 55, de 18 de novembro de
1966, alterado pela Lei n• 5.469, de 8 de julho de 1968, passa a vigorar com a seguinte redaçào, revogados os seus parágrafos:
"Art. 5• O Conselho Nacional de Turismo, presidido
pelo Ministro de Estado da Indústria e do Comércio, terá a
seguinte composição:
Presidente da Empresa Brasileira de Turismo:
Delegado do Ministério das Relações Exteriores:
Delegado do Ministí:rio dos Transportes;
Delegado do Ministí:rio da Aeronáutica:
Delegado do Ministí:rio da Fazenda:
Delegado do Ministí:rio da Agricultura:
Delegado do Ministí:rio do Interior:
Delegado da Secretaria de Planejamento da Presidência da República;
Delegado do Instituto do Património História e Artís·
tico Nacional:
Representante dos Agentes de Viagens:
Representantes dos Transportadores:
Representante dos Hoteleiros:
Representante da Confcderaç!lO Nacional do Comércio."
Art. 21' O Poder Executivo regulará a duraçUo do m~mduto c 41
fnrma de dcsignac;fw dos rr.:prcsent~lntcs dos agentes de viagens,
transportadores c hoteleiros c da Confédcrüçfw Nacional do Co·
mério, bem como dos seus respectivos suplentes.
Art. Jl' Estu lei cntmrú cm vigor IHI data de sua publicaçiio.
Art. 4v Revogam-se as dbpo~>içllc!'l l!m·contrúrio.
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LEGISLr! Ç..J O C/Trl Drl
DECRETO-LEI N' 55, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966

Define a política nacional de turismo, cria o Conselho
Nacional de Turismo e a Empresa Nacional de Turismo, c dó
outras providências.
,, ' ' ' ' ,

...................... ··.···· ...................... .
CAPITULO 11
Do Conselho Nacional de Turismo

Art. 4• C: criado o Conselho Nacional de Turismo, tendo
como atribuições formular, coordenar c dirigir a política nacional
do turismo.
Art. 5• O Conselho Nacional de Turismo, presidido pelo Mi·
nistro da Indústria e do Comércio, constituído de delegados de
órgãos federais c representantes de iniciativa privada, terá composição:
-Presidente da Empresa Brasileira de Turismo;
-Delegado do Ministério das Relações Exteriores;
-Delegado do Ministério dos Transportes;
-Delegado do Ministério da Aeronáutica;
-Delegado do Ministério da Fazenda;
-Delegado do Ministério do Plancjamcnto c Coordenação
Geral;
-Delegado da Dirctoria do Património Histórico e Artístico
Nacional;
-Representante dos Agentes de Viagens;
-Representante dos Transportadores; e
-Representante da Indústria Hoteleira.
§ ,, """" ". ""."" "" ... " "."" .. " ........ .
§ 2• Os representantes da iniciativa privada terão um mandato

de 3 (três) anos e serão escolhidos e designados pelo Minsitro da
Indústria e do Comércio, entre os nomes constantes de listas
tríplices, apresentadas pelos agentes de viagens, transportadores c
indústria hoteleira, devendo ser escolhidos no mesmo ato, os respectivos suplentes.
Art. 6• Compete no Conselho Nacional de Turismo:
a) formular as dirctrizes básicas a serem obedecidas na política
nacional de turismo;
b) participar de entidades internacionais de turismo;
c) conceder autorização para a cxploraçilo dos serviços turísticos em todo o território nacional;
d) expedir normas de disciplina c fiscalização das operações da
EMBRATUR, c das sanções decorrentes do nilo-cumprimento das
obrigações contrnldns pelos mutuários;
e) baixar resoluções, atos ou instruções regulamentares deste
Decreto-lei, inclusive as que forem necessárias ao pleno exercício de
suas funções;
f) examinar,julgar c aprovar as contas que lhe forem apresenta·
das referentes aos planos c programas de trabalho executados;
g) aprovar o Plano-Geral de Aplicação dos Recursos da
EMBRATUR c homologar os contratos c convênios realizados pela
aludida empresa;
h) modificar, suspender ou suprimir exigências administrutivas
ou regulamentares, com a finalidade de facilitar c estimular as ati·
vidudcs de turismo, baixando us normus necessárias;
I) opinar nu esfera do Poder Executivo ou quando consultado
por qualquer das Casas do Congresso Nacional sobre anteprojclo c
projetas de lei que se relacionem com o turismo ou udotcm medidas
que neste possum ter implicações:
j) aprovar o projeto dos Estalutos dn Empresa llrusileira de
Turismo (EM BRA TUR) c suas eventuais altcraçücs, submetendo-as
;\ uprovaçào Lh1 Presidente da Rcpl1blica, mediante Dccn:to:
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k) aprovar o aumento de capital da Empresa Brasileira de
Turismo, sempre que nec:essârio;
I) aprovar planos de financiamento c convênios com instituições financeiras c autarquias bancárias autónomas, depois de
ouvido o Conselho Monetário Nacional ou o Banco Central daRepública do Brasil;
m) organizar o seu regimento interno.
Art. 7• Compete ao Presidente do Conselho:
a) presidir as reuniões do Conselho;
b) designar os membros do Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) e os respectivos suplentes;
c) vetar as decisões do Conselho nos casos do art. 9• deste
Decreto-lei e recorrer ex officio de sua decisão para o Presidente da
República;
d) representar o Conselho nas suas relações com terceiros;
e) promover a execução das decisões do Conselho.
Art. 8• O Conselho Nacional de Turismo utilizará, mediante
delegação, os serviços das representações diplomáticas, econ~micus
e culturais do Brasil, no exterior, para tarefas de divulgação e
informação turísticas nacionais bem como para prestação de assistência turística aos que dela necessitarem.
Art. 9• As decisões do Conselho Nacional de Turismo, ainda
que normativas, poderão ser vetadas pelo seu Presidente, sempre
que a seu critério, sejam contrárias à Política Nacional do Turismo,
recorrendo ex offlcio de sua decisão para o Presidente da República.
Art. 10. Os membros integrantes do Conselho Nacional do
Turismo terão direto a uma gratificação por Sessão a que
comparecerem, fixada mediante Decreto do Poder Executivo.

LEI N• 5.469, DE 8 DE JULHO DE 1968
Dispõe sobre o Conselho Nacional de Turismo.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. i' O Conselho Nacional de Turismo, presidido pelo Mi·
nistro da Indústria c do COmércio, c constituído nos termos do art.
5• do Dccrclo-lci n' 55, de 18 de novembro de 1966, passa a ter a seguinte composição:
Presidente da Empresa Brasileira de Turismo;
Delegado do Ministi:rio das Relações Exteriores;
Delegado do Ministério dos Transportes;
Delegado do Ministério da Aeronáutica;
Delegado do Ministério da Fazenda;
Delegado do Ministério do Planejamcnto e Coordenação Geral;
Delegado da Dirctoria do Patrimônio Histórico c Artístico Nacional;
Representante dos Agentes de Viagens;
Representante dos Transportadores; e
Representante da Indústria Hótdeira.
.
.
Art. 2• O Ministro da Indústna c do Comércio, nu qualidade
de Presidente do Conselho, será substituído em suas faltas ou impedimentos por representante de sua livre escolha, com as prerrogativas conferidas pelas alíneas a, d c e do art. 7•, do Decreto-lei n9 55,
de 18 de novembro de 1966.
Parágrafo único. Os ddcgados dos Ministérios c da Diretoria
do Património Histórico e Artlstico Nacional e seus suplentes serão
designados pdos respectivos Ministros.
Art. 3• Esta Lei entra cm vigor nu data de sua publicação.
Art. 4• Revogam-se as disposições cm contrário.
Brasília, 8 de julho de 1968; 147' da Jndcpendi:ncin e W• da Rc·
pública.
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PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 21, DE 1979
(n' 1.328/75, na Casa de origem)
Altera a redaçilo do art. 42 da Lei n' 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, que "define a politica nacional de cooperativismo, Institui o regime jurídico das socied•des cooperativas e dá outras providências".
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O art. 42 da Lei n• 5.764, de 16 de dezembro de 1971,
passa a vigorar com a seguinte rcdação:
"Art. 42. Nas cooperativas singulares, cada associado presente não terá direito a mais de um voto, qualquer
que seja o número de suas quotas-partes.
§ i' Nilo será permitida a representação por meio de
mandatllrio.
§ 2• Quando o número de associados, nas
cooperativas singulares, exceder a três mil, pode o estatuto
estabelecer que os mesmos sejam representados, nas
Assembléias Gerais, por delegados que tenham a qualidade
de associados no gozo de seus direitos sociais e que nào
exerçam cargos eletivos na sociedade.
§ 3• O estatuto determinar~ o número de delegados; a
época e a forma de sua escolha, por grupos seccionais de
associados de igual número; e o tempo de duração da
delegação.
§ 4• O delegado disporá de tantos votos quantos
forem os componentes do grupo seccional que o elegeu.
§ 5• Aos associados localizados em áreas afastadas,
os quais, por insuficiência de número, nilo puderam ser
organizados em grupo seccional próprio, é facultado comparecer pessoalmente às Assembléias Gerais para o exercicio do direito de voto.
§ 6• Os associados, integrantes de grupos seccionais,
que não sejam delegados, poderão comparecer às Assembléias Gerais, privados, contudo, de voz e de voto.
§ 7• As Assembléias Gerais compostas por delegados decidem sobre todas as matérias que, nos termos da
lei ou dos estatutos, constituem objeto de decisilo da assembléia geral dos associados."
Art. 2• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA

Define a Politica Nacional de Cooperativismo, Institui o
regime jurídico das sociedades cooperativas, c dá outras providências.
O Presidente da República,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
CAPITULO IX
Dos brgàos Sociais
SEÇÀO I
Das Assembléias-Gerais
Art, 38. A Assembli:iu-Gerul dos associados i: o órgiio supremo da sociedade, dentro dos limites legais c estututúrio, tendo pode·
res para decidir os negócios relativos uo objcto du sociedade e tomar
us rcst)luções convenientes ao desenvolvimento c defesa desta, c suas
deliberações vinculam u todos, ainda que ausentes ou discordantes.
§ I• As Assembléias-Gerais serão convocadus com antecedência mínimu de lO (dez) dias, cm primciru convocaçiio, mcdiuntc editais alixados cm locais apropriados das dependências comumcntc

mais freqUentadas pelos associados, publicaçi'io cm jornal c com uni~
caçi'io aos associados por intermédio de circulares. Nào havendo, no
horário estabelecido, quomm de instalação, as Assembléias poderão
ser rculizadas cm segunda ou terceira convocações desde que assim
permitam os estatutos c conste do respectivo edital, quando enti'io se·
rá observado o intervalo mínimo de I (uma) hora entre a realização
por uma ou outra convocação.
§ 2• A convocação será feita pelo Presidente, ou por qualquer
dos órgãos de administração, pelo Conselho Fiscal, ou após solici·
wção não atendida, por I /5 (um quinto) dos associados em pleno
gozo dos seus direitos.
§ 3' As deliberações nas Assembléias-Gerais serão tomadas
por maioria de voto dos associados presentes com direito de votar.
Art. 39. ~ da compcti:ncia das Assembléias-Gerais, ordinárias
ou extraordinárias, a d.estituição dos membros dos órgãos de administraçi'io ou fiscalização.
Parágrafo único. Ocorrendo destituição que possa afetar a rc·
gularidade da administração ou fiscalização da entidade poderá a
Assembléia designar administradores e conselheiros provisórios, até
a posse dos novos, cuja eleição se cfetuará no prazo máximo dc 30
(trinta) dias.
Art. 40. Nas Assembléias-Gerais, o quorum de instalação será
o seguinte:
I - 2/3 (dois terços) do número de associados, em primeira
convocuçi'io;
II- metade mais I (um) dos associados cm segunda convocação;
III- mínimo de lO (dez) associados na terceira convocação,
ressalvado o caso de cooperativa• centrais e federações e confederações de cooperativas, que se instalarão com qualquer número.
Art. 41. Nas Assembli:ias-Gerais das cooperativas centrais, federações e confederações de cooperativas, a representação será feita
por delegados indicados na forma dos seus estatutos e credenciados
pela diretoria das respectivas filiadas.
Parágrafo único. Os grupos de associados individuais das coo·
pcrativas centrais e federações de cooperativas serão representados
por I (um) delegado, escolhido entre seus membros e credenciado
pela respectiva administração.
Art. 42. Nas cooperativas singulares, cada associado presente
ou representação não terá direito a mais de 1 (um) voto, qualquer
que seja o número de suas quotas-partes.
§ 19 Nas Assembléias-Gerais das cooperativas singulares cujos
associados se distribuam por área distante a mais de 50 km (cinqUenta quilómetros) da sede, ou no caso de doença comprovada, será permitida a representação por meio de mandatário que tenha a qualidade de associado no gozo de seus direitos sociais c não exerça cargo
clctivo na sociedade, vedado mandatário dispor de mais de 3 (tri:s)
votos, compreendido o seu.
§ 211 Nas cooperativas singulares, cujo número de ussociados
for superior a 1.000 (mil), poderá o mandatário que preencher as
condições do parágrafo anterior representar ut& o máximo de 4 (quatro) associados, de conformidade com o critério que, cm função da
densidade do quadro associativo, for estabelecido no estatuto.
§ 3• Quando o número de associudos nus cooperativas singulares exceder a 3,000 (três mil), pode o estatuto estabelecer que os mesmos sejam reprcseniados nas Assembli:ius-Geruis por delegados que
se revistam com as condições exigidas pura o mandatário u que sere·
fere o§ i'. O estatuto determinará o número de delegados, u i:poca c
a fo1·ma de sua escolha por grupos seccionais de associados de iguul
número c o tempo de duração da delegação.
§ 4' O delegado disporú de tantos votos quuntos forem os a.s·
saciados componentes do grupo seccional que o elegeu.
§51' Aos associados localizados em áreas afastadas, os quuis,
por insuficiência de número, niio puderam ser organizados cm grupo
seccional próprio, é fucultudo comparecer pessoalmente i1s As·
scmbléius para exercer o seu direito de voto.
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~ (J~> Os associados, integrantes de grupos seccionais, que nf10
~cjmn delegados, poderão comparecer às Asscmbléius-Gerais, priva-

dos, contudo, dt: voz c voto,
§ 7• As Assembléias-Gerais compostas por delegados decidem

sobre todas as mutérias que, nos termos da lei ou dos estatutos, cons·
titucm objoto de decisão da Assembléia-Geral dos associados.
Art. 43. Prescreve cm 4 (qualro) anos a ação para anular as de·
liberações da Assembléia-Geral viciadas de erro, dolo, rraude ou simulação, ou tomadas com violação da lei ou do estatuto, contado o
prazo da data cm que a Assembléia roi realizada.

. . . . . ...

'

............ ' .... ' ... ' .... ' .... ' .... ' .....

'

... " .

(;Is Comissões de Constituição e Justiça, de Economia t'

dt• tlgricu/rura./
O SR. PRESIDENTE (Lui' Viana)- O Expediente lido vai à
publicação.
A Presidência comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n• 72, de 1978 (n' 2.234/76, na Casa do origem), que acrescen·
ta§ 2• ao art. 368, do Código Civil, (Lei n• 3.071, de I• de janeiro de
1916), por ter recebido parecer contrário, quanto ao mérito, da comissão a que roi distribuído.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Sobro a mesa, requeri·
mcnto que será lido pelo Sr. 1•-Socrctário.

li lido o seguinre
REQUERIMENTO N• 115, DE 1979
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, roqueiro a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso prorerido pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, General João Baptista
Figueiredo, no último dia 26, em Alegrete, no Rio Grande do Sul.
Sala das Sessões, 30 de abril de 1979. - Lourival Baptista.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - De acordo com o
art. 233, § I•. do Regimento Interno, o requerimento lido será publi·
cado c submetido ao exame da Comissão Diretora.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobro Sr. Senador Lourival Baptista.

Terta·felra (v

13117

A meu ver, um dos pontos ultos das comemorações do st:squiccntcnúrio desse grunde homem esteve na publicação de sua biogrufiu por Luís Viuna Filho, resultado de vinte anos de pesquisa, estudos
c meditações. "A Vida de José de Alencar", lunçada pela Editora Jo·
sé Olympio, será um grande evento, quando se comemora, oficialmente, o sesquicentcnúrio do nascimento desst: srunde c inesquecível
brasileiro. Foi o que senti ao ler aquela obra, que mostra a vida do
uutor mais conhecido c amado do Brasil, cujos livros todos kmos cm
nossa mocidade, marcando-a, profundamente, inclusive pelo sadio
t:spírito patriótico de amor à terra e às nossas coisas, daquele que
criou ou revolucionou o romance brasileiro .

O Sr. Mauro Benevides (M DB- CE)- Permite V. Ex•, nobre
Senador Lourival Baptista?
·
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)-Com imon·
so prazer, eminente Senador Mauro Benevidcs.
O Sr. Mauro Benevides (M DB- CE)- Nobre Senador Lourival Baptista, no último fim-de-semana me detive compulsando esta
obra magnífica a que V. Ex• alude, de autoria do ilustre Presidente
da Casa, Senador Luiz Viana, em torno da vida de José de Alencar.
E é bom se destacar que o autor remonta à vida do Senador José
Martiniano de Alencar, gcnitor do escritor, permitindo, então, que se
entre em contacto com a realidade política do Nordeste brasileiro.
Naquele Nordeste, o Senador Alencar roi, sem dúvida alguma, figura
da maior expressão. pelo seu talento, pela sua liderança, pelo seu arrojo, pela sua combatividade, pelo seu espírito público. Tendo exercido, por duas vezes, a Presidência da Província do Ceará c ascendi·
do ao Senado da República, o Senador Alencar se constituiu o para·
digma do homem público para o seu filho José de Alencar. Este chegou, inclusive, a ocupar o Ministério da Justiça, não tendo, lamenta·
velmcnte, sido guindado ao Senado Federal em razão daquela inexplicável decisão de D. Pedro, que o alijou do provável mandato senatorial, aposar do sua condição de primeiro da lista. Quero, nesta
oportunidade cm que V. Ex• está homenageando José de Alencar,
enaltecer este trabalho magnífico de Luiz Viana, prestando também
a manircstação da minha admiração por este nosso eminente colega
que se acha hoje à testa dos destinos do Congresso Nacional.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Muitogra·
seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
10 a V, Ex•, Senador Mauro Bcnevides, pelo aparte que dá o que
O scsquiccntenário de nascimento de José de Alencar, que ama- muito enriquece o nosso pronunciamento.
"A Vida de José de Alencar", escrita por Luis Viana Filho, connhto se dará, vem obtendo condigna comemoração, para o que con·
tribuiu, decisivamente, o Ministério da Educação c Cultura c o lnsti· sugrado biógraro brasileiro, autor de biografias de Rui Barbosa, Joa·
quim Nabuco, Rio Branco, Machado de Assis e Castclfo. Branco,
luto Nacional do Livro.
Ainda no último dia 26, o nobre Senador Almir Pinto ressaltou, realizações notáveis, não apenas pelo seu enorme valor literário,
com brilho c cloqUênciu, o rcr~:rído acontecimt:nto c, na próxima mas, tumbi:m, de documentação sobre a vida de grandes vultos de
quotrtn-fcira, esta Casa irá prestar significativa homenagem it figurn nossa históri:.t, ê uma obra que demonstra grande sensibilidade 1: ucudo ilustre: r.:scritor que: honra as letras brasileiras.
• rado cspírilo literúrio.
Todos subemos da importúncia de José de Alencar, cuju obra li· '
Sr. Presidente, desta tribuna, tive a oportunidade de aludir ao
lcritri:t é dots mais conhecidas em todo o Brasil. Bastaria ter sido o scsquir.:cntcnúrio de nascimento de José de Alencar. 23 de outubro de
fundador do romance brusileiro para que Alencar assegurasse sua 1977, quando do lançamento das suas obras, cm convênio realizado
imortalidade:. Sua import[mcia histórica é imensa c íncsquccivcl. entre o Instituto Nacional do Livro c a Livraria José Olympio, e, não
Mas. José de Alencar criou obra vasta, de imcnso valor litcrúrio, que podt:ria, de forma alguma, deixar de registrar o evento da publicação
lhe: assegura lugur de destaque t:m nossa história da litcratura. Suas de sua biogr;t!ia, cscrita pelo nosso emincnle colega, que preside cstu
olHas sUo das mais conhecidas c udmiradas, desde sempre, relo povo c~tsa.
brasileiro, st:mprc reeditadas c lidas pelas novas gerações, pois man~
Após estas rápidas palavrus, desejo, mais uma vez, ressaltar os
têm encanto e valor permanentes.
elevados méritos culturotis do consagrudo escritor Luiz Viuna Filho
José de Alcncotr nfto foi, porém, apenus autor de notúvcl obra Ji. que, com este seu livro "A Vida de José de Alencar", enriquece o
IL'rúri:t. Tt:vc vida de rarn int~:nsidadc, participando utivamcnlc, nosso patrimõnio histórico c literúrio, revclundo·se um pesquisador
como poucos. da vida brasileira, como jmnalistn. romancista, tcaperspicaz c arguto, ao tempo cm que estendo estas minhas homcna~
trólogo, advogado, jurista c politico. Homem de ampla exrcriênciu, gcns ao Instituto Nacional do Livro ntravés do seu Di relo r c csaitor
qut: aluou inlt:nsamcntc na vida pública hrasilciril, dindl se torna di- llerherto Safes c à Livrariu José Olympio, pelo muito que jil real ita·
ler qual a irnporlúnda maior dt: sua vida, se na litt:ratura, ou na polí- ram c, certamente, continuarrto realizando, cm favor das lradii,'Õl"S
IÍcil.
cullur;tis Uo povo brasileiro.
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Finalilando, Sr. Presidente, solicito que seja incorporado a cstt.:
meu pronunciamento, o artigo --Dimcnsfto Hiogrúfica", de Fúbio

Frci.xciro, publicudo no Jornal do Brasil, do último dia 2S de ubril.
o 4uc tinha <JUC dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

E"'

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVALBAPTISTA EM SEU DISCURSO:

DIMENSÃO BIOGRÁFICA
Fábio Freixieiro
A Vida de José de Alencar, Luís Viana Filho,
José OlimpiojiNL, RiojBrasília, 1979,311 pp:
CrS 90.
Pas de documents, pas 'd'Histoire, costuma cítar o historiador
Herculano Mathias. Diante do livro que 'vamos analisar cm suas
linhas gerais, percebe-se a razão, concretizada, da ínsísti:ncía.
Muitas foram as fontes documentais de L. V. F.. que fez uma vcrda·
deira colheita cm âmbito nacional, na qual avultam as contribuições
do Arquivo Fábio de Alencar, do Museu Histórico Nacional,
Instituto Histórico do Ceará, Arquivo Público de Pernambuco,
Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, Museu Imperial de
Petrópolis, além da Biblioteca Plínio Doylc, fontes de S. Paulo, c
muitas outras fontes. Perante tal manancial de subsídios informativos, observa .. se, quase que necessariamente, o predomínio ou o

,,

•

grande relevo, nas notas aos capítulos, de citações de fontes manus·
critas de Alencar ou sobre ele, estas últimas geralmente emanadas de
contemporâneos, dada a natural parcimónia com que o Autor cnfoca a Posteridade do Ccarense, c não caberia mais num livro desse
género. Ainda na mesma linha de trabalho, L. V. F. fez uma consciente abstraçilo, quase que sistemática, de biografias anteriores.
Artur Mota, por exemplo, comparece apenas uma vez, na nota 5 do
cap. XX!l!, na citação de uma carta. Outros nem figuram, ou
apenas o fazem de raspão. O Raimundo de Meneses que comparece
não é o biógrafo, mas o de Carras e Documentos de José de A/encar,
que, dentro da índole da pesquisa, i: várias vezes utilizado. O velho
Araripe Jr., este é freqUentemente citado, mas não se trata a rigor de
um biógrafo, porém, de Autor de um perm literário que entrelaça,
num misto de testemunho e depoimento, a maneira impressionista,
uma visão vidajobra. Com efeito, o Acadêmico L.V.F. quis fazer o
seu trabalho, revelando-se incansável pesquisador e evitando a repetição de tradições biográficas mais ou menos sedimentadas, no que
lhe vai um dos grandes méritos da obra ora dada a público.
Com a imensa cópia de fontes manipuladas, pôde também
evitar o grande mal do subjetivísmo interpretativo, ou o reduziu ao
mínimo como superposição aos fatos documentados, dos quais tudo
o mais se induz. Assim é que a biografia é História, mas História documental combinada, em doses equilibradas, com História interpretativa. Desta forma se explica que a tradição- referida já na Nota
Liminar - dos amores de Alencar por Francisca Nogueira da
Gama, que teria sido a inspiradora de Senhora. não foi explorada
senão brevemente (p. 49-50), ali:m de ilustrada com uma foto de
Chiquinha. Nilo se faz com efeito, biografia com tradição, a não ser
que aquela seja, querida ou inevitavelmente (por carência documental), fantasista e não tenha, portanto, compromissos com u
História.
.
Outro aspecto a focalizar, positivamente, na leitura do livro, i: o
do equilíbrio na visão do político (biógrafo e biografado). Nilo há,
como nào deveria haver, nenhuma deformação ideológica, nenhum
parti·pri.\', pois Alencar aparece naturalmente, no seu comportamento uutêntico, sem "mui-entendidos" de enfoquc. Antes de
começar sua carreira politica 1 o Ccarcnsc fora o folhetinista de "Ao
correr da pena", c L.V.F. versa esta fase no cup. V, mostrando a
saídu de Alencar, bastante moralista, do Corrt'io Mocantil, pt!\as
crítiCiiS feitas aos especuladores da Bolsa, que a Dircçüo do jornal
pretendia proteger como alindas. Em nenhum momento, o morn ..
lbrno (ou a lilantroria) de Alencar se confunde com um prctcn~o eco

do brudo intcrnacionod de I~4~. que assim - precocemente- teria
retumbado no Brasil patriarcal. .. Este é um exemplo de interpretação serena dos fatos, sem nenhum compromisso de provar esta ou
aquela tese. E o episódio da demissão de Alencar, após a 5órie geral
de amenos folhetins, poucas veze5 austeros, pode explicar um pouco
do futuro político nas suas atitudes independentistas c rebeldes, em
relação ao próprio partido cm que militava.
Suscita o livro de L.V.F.- mmbém e muito- o problema da
relnçilo da biografia com a crítica c a interpretação literária, mais
ainda com esta. A posição radical que nega pura e simplesmente
valor à biografia parece ultrapassada. Nem voltemos a SainteBeuvc, nem confundamos o biógrafo de hoje com o analista, intérprete ou crítico literário. Por que, por exemplo, dizer o biógrafo
mais de Senhora do que o fez? O importante é que, neste livro de
L.V.F., há subsídios primorosos para, entendendo a personalidade
global do biografado (incluindo o político, o advogado, o jurista, o
homem privado, o jornalista etc.), melhor captar a sua personalidade literária. Isto se pode dizer aos não apaixonados c aos não
ortodoxos. Porque os ortodoxos, em qualquer corrente de abordagem literária, jamais transporão a ponte.
Sente-se, não à primeira vista, a importância do livro para um
público maior que o que espera pela vida dos varões ilustres à
Plutarco. Nilo são apenas os aficcionados da biografia, cm
particular de Alencar, que devem ler o tomo. Biografia não é só
curiosidade c desvelar de segredos, nem tampouco apenas um
exemplo de vida que se propõe. Por isso o público desta obra pode c
deve dilatar-se. Estud~ntcs de Hi5tória, de Letras, críticos literários
sem preconceitos,· estudiosos de nossa cultura em geral, cm que
Alencar há muito brilha como estrela de primeira grandeza, devem
possuir o volume de L.V.F. Ele ajuda-nos a compreender, de
maneira honesta e segura, uma controvertida figura da politica parti·
dária do \I Reinado, bem como uma vitoriosa carreira literária.
Nilo simplifiquemos dizendo: cm Literatura, um liberal, um
avançado; em política, um conservador. No conservadorismo
politico de Alencar, que L.V.F., esmiuça, estão os germes de um contraditório liberalismo, o qual radicava na própria formação familiar
de Alencar, bem como no seu caráter independente e personalista. E
nem tudo é avanço, liberalismo, no "paradoxo romântico" da literatura alencarina.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Pedro Simon. (Pausa.)
S. Ex• nào está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lázaro Barboza. (Pausa.)
S. Ex• nào está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronuncia o se·
guínte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há poucos dias, analisando o comportamento do Sr. Ministro
do Interior diante do problema amazónico, nós lhe fizemos alguns
reparos, principalmente quando afirmara que teria um projeto pcs·
soal, que teria um plano pessoal de aproveitamento racional da
floresta amazônica. Nós nos surpreendemos com a assertiva, pois
ela se revestia de uma temeridade a toda prova. Haja vista as condi·
ções peculiares, muito íntimas, muito diferentes, da norcsta
amazônicu. Pois se sabe hoje, cristalinamente, que a floresta amazónica i: diferente, completamente diferente, de qualquer outra que
existn no Sistema Planetário. De Mercúrio a Plutão, nadu se iguala à
floresta am•tzõnica. Pesquisas da maior seriedade, estudos
minuciosos, pormenorizados, foram já rcalinados pelo INPA cm
torno deste problema.
A Amazônia encerra um segredo ainda a <.h:svendar, mas um se·
gredo intrincndo, um verdadeiro quebra-cabeças.
A Amazônia nno é um ecossistema, como se esperava qur.: fosse.
A AnHl7.ônia C constituída de múltiplos, infindúvcis ecossistemas,
emaranhados, imbricados t: entrelaçados, cudu um rc~rnns{lvt:l ror
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um comportamento c por uma finalidade, levando todos ao re!!ultado e ao somatório deste equilíbrio fitozoológico que deslumbra
todos os estudiosos que, pela Amazônia, pervagam.
A posição de êxtase e de deslumbramento nào é mais do !itera·
to, do esteta, do beletrista, que adentrava a Amazônia. Não! Hoje, é
o cientista, é o biólogo, é o zoólogo, é o fitólogo, que se deslumbra
diante dos arranjos intrincados c sui generis de sustentação daquela
floresta, pois ela não depende do solo, Srs. Preciso repetir isso
milhões de vezes, para conseguir erradicar, para conseguir extirpar
da consciência nacional essa idé:ia de que a floresta amazõnica é uma
floresta que vem do solo, que vem da terra. Não! Absolutamente,
não! t. uma floresta que depende de uma reciclagem, de um feedback
intenso, de um IÜboratório muito tt:nue que nós chamamos de
biomassa c que recobre aquele arenito, fundo de um oceano qu~: se
levantara no Terciário.
O Sr. Mauro Bene1ides (MDB - CE) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois não,
nobre Senador. Ouço, com muita honra, o aparte de V. Ex•
O Sr. Mauro Bene•ldes (MDB- CE)- Nobre Senador Evan·
dro Carreira, o interesse demonstrado pela opinião pública nacional
em torno dos problemas da Amazônia é extraordin~rio, c desta
assertiva tive, recentemente, urna demonstração irretorquível. Pelo
simples anúncio da constituição de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito, e que eu, em determinado momento, tive o meu nome
cogitado para integril-la. Só por este fato, recebi significativas de·
monstrações de apoio àquela iniciativa sobretudo de pessoas que de·
scjavam colaborar com a prestação de informes abalisados cm torno
da questão amazônica. O jornalista Edmar Morei, por exemplo, foi
um dos que, comigo, estabeleceram cantatas com aquele objctivo
salutar e patriótico, de oferecer subsídios para o trabalho que o
Congresso ir:'J desenvolver em torno da Amazônia. E, no momento
cm que V. Ex• faz questão de dar ciência à Casa e ao País dessa
conscicntizaçào do povo para com a problemática amazônica, fiz
questão de intc:rromper o seu discurso, para lhe prt:star esse teste·
munho, por mim constatado, há poucos dias, pelo simples anúncio
de que eu deveria integrar a CP! que investiga a devastução da flores·
ta da Amazônia.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Nobre
Senador Mauro Benevidcs, agradeço esta contribuição inestimável,
que confirma essa preocupação da consciência nacional. Parece até
que um determinismo histórico, um determinismo religioso, místico,
orienta a bússola do entendimento c do compreensão nacional, pois,
desde o momento em que se anunciaram pretensos contrntos, ou de
risco ou não, com o intuito de derrubar cinqUenta e seis milhões de
hectares, o que equivale, a quinhentos e sessenta mil quilômetros
quadrados, a fim de comercializar a madeira retirada desses hectares, para saldar parte da divido, a consciência nacional se
levantou, se arregimentou. se arrepiou toda, numa reaçilo autênticu
de nacionalismo e de entendimento profundo do signilicado da
Amazônia.
O Sr. Ministro, Mário Andr~:azza ao levantar a existência de
um plano de ordem pessoal pura o rcmancjo, o aprovcitumento racional, o uso sistemático, o toqu~: econômico rentável, a técnica
sustentada de renovaçilo, uma série de expressões, uma catadupa de
sentenças puramente inócuas c aéreas, sem a menor signilicaçrlo
cicntífic:1.
E tudo pura embromw;J.o, nllo se tem nada, não existe nada.
Até hoje nào há knoh'-lww no Mundo paru um entendimento
racional ou um aproveitamento racional du madeira amazônica.
Nào hú nada. Tudo é pura cnrolaçào.
A Floresta Amazônica é um segredo que ainda prcds~ ser decifrado, precisa ser pcnctrudo c entendido, através de estudo meti·
culoso, ~.:studo cuidudoso c profundo.
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Por isso, me surpreendi quando o Sr. Ministro Má
Androazza, homem já experimentado, homem já calejado, hom
de certo embasamc:nto cultural, se aventurava a uma nova Tran
mazônica.
Fiquei surpreso, porquanto, a experiência que o Sr. Mints
Mário Andreazza adquiriu com a Transamuzônica, deve ter sido ·
liciente para lhe reformular os conceitos a' respeito da Amazônia.
Ex• deve ter amadurecido, S. Ex• devo ter compreendido c deve
aprendido. que a Amazônia é algo diferente, a exigir uma demo
um amadurecimento profundo. um estudo cuidadoso !-!Ol
qualquer arremetida que se lho faca.
Vim a esta tribuna estranhando o comportamento do
Ministro. Expliquei, reexpliquei c torno a explicar, explico até,
meus irmãos da amazónia que nào entendem a fragilidade do S<
amazõnico.
·
Imagine V. Ex•, Sr. Presidente, que o nosso irmão amazoncn
os prefeitos do interior capinam as ruas até encontrar o chão
latcrita, c alegam que estão limpando a cidade, quando e'm verdft
estão sujando. Retirar o capim da margem dos rios, retirar o cap
da superfície é a mesma coisa que expor o chão a erosões terríveis
um conceito de limpeza completamente errado para a Amazónia.
Há amazonenses que nunca fizeram um estudo cuidadoso
que representa aquele segredo e aquele mistério biológico.
A Amazônia é completamente diferente. t. uma floresta q
não depende do solo. Ela depende da água, ela depende da s
biomassa e da atmosfera que é lavada pelas chuvas intermitentes.
Floresta Amazônica se serve da chuva que Java a atmosfera. Nc,
atmosfera há residuos de sais minerais, hil resíduos de nutrientes q
estão cm suspensão c que a chuva leva para o primeiro patamar
copa. Esse patamar recebe ilgua, que se vai inliltrando, até que,
chegar ao solo, chega carinhosamente, sem insultar a biomassa, .,
laboratório onde há milhares de microorganismos que ainda n
foram classificados, ainda não foram identificados, micro•
ganismos tanto vegetais quanto animais, e que vivem, num trabal·
incessante, em harmonia com a raiz das plantas amazõnicas, que s
raizes epigéias, são raízes que se espraiam sobre o solo. Não s
raízes pivitantes, são raízes que caminahm sobre o solo em busca
convivência com esta biornassa, onde acontece o fenômeno
reeiclagem. t. preciso explicar, que nem os amazônidas sabCi
porque é um estudo muito especializado, no entanto, jil foi feito p
Harald Sioli, Herbert Schubert, Vanzolinig Stark, Encas Sala
Dirceu Leite, José Lutzemberg, Warwick Kcrr, Goodland, Jrwi
Guida Ranzanni, William Rodrigues, Klinger, Fittakau, Már
Schembcrg, brigadeiro Pedro Frazao Medeiros de Lima, E. Brunio
e tantos outros como Paulo Nogueira Neto, a própria Cla
Pandolfo sabem disso. O próprio Paulo de Tarso Alvim sabe disso.
Esse mistt:rio precisa primeiro ser desvendado.
Não há nada de racional para a Amazónia ainda. Só há un
racionalidade, i: obedecer, é acompanhar os tropismos amazónicos,
homem sc comportar como usufrutuário, e não tentar mucaque
uma economia curopéia, ou sulina, ou nordestina, para a amazôni
que não dá corto. Isso está provado, a Amazónia repele a homog
neidadc, por exemplo. A Amazónia não aceita florestas homogi:nca
Nilo hú hipótese, O Sr. Ford tentou, em Beltcrro c Fordlimdia, pia
ta r sc:ringais homogi:neos, o resultado foi danoso. E se nós tentarm(
corrigir os defeitos utravi:s de: biocidas, esses biocidas são lixiviad(
para o solo, c: vrao perturbar o metabolismo do solo, dessa biomass;
Os seringais de cultivo, por exemplo, que ~:stultam~:nte
SUDI-IEVEA cstú pretendendo implantar no Amazonas, scr"o in
produtivllS, irfto quebrar um elo biológico, quundo a esperança i: d
pois que a úrvore cstiv~:r ;, rncrci: da Dothitella, do fungo que: dcstr•
a follw d:a seringueira aspergir, um biocidu, um antifungo, sobre:
úrvorcs. Nós protegeremos aquela produção de borracha, ma!l ir
mos ofender o solll c d~.:ntro r.:rn pou!.:o a própria úrvorc, ~~próprias·
rin~ucir;t, scntirú o impa~.:to da moJilicaçilo do metabolismo do sol{
que lhe ~arantia aqucl:a cxuber:inda cm lútex.
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Mas, Sr. Presidcmc, cu sei que é difícil explicar, í: dil1cil modifi·
car estruturas mentais, preconceitos, raciocinios, esquemas, que jú
vêm sendo adolados há séculos, há milénios; será difícil explicar para
ulgu6m que a economicidadc da Amazônia não está na árvore, está
no peixe ou está no que se possa tirar da árvore, naquilo que as essências ofertam, a castanheira, o látex das euforbiáccas.
Nós poderemos fazer proteínas de todas as euforbiáceas amazónicas; será uma proteína de dificil digestão, mas poderá suprir o mer·
cado da fome daqui a cem ou duzentos anos.
Porí:m, temos a proteína do peixe, Sr. Presidente, que é uma
proteína altamente assimilável, e os mananciais amazónicos podem
se transformar em viveiros, em fazendas aquáticas, capazes de abastecer a população do mundo, quando for ati: de 50 bilhões de seres.
Por que, nr10 entender a floresta amazónica como pc:ça dcss;t
usina prot&ica'! A Amazônia é uma usina protéica, é uma fábrica de
proteínas. Por que nr10 entender a floresta como uma peça, assim
como a chuva, assim como o rio, assim como o calor, assim como a
umidade que são outras peças dessa usina?
Conclui-se que a floresta não podo ser tocada, desde que a árvore, na Amazônia, nào tem economicidade. Repito, a árvore, na AmaLôniu, não tem economicidade. Ela é um debrum, é um elemento de
sustentação de um caldo de cultura, onde viceja a verdadeira eco no·
micidadt:, que é a economicidade protéica do peixe amazônico. O
mercado de alimentos, o mercado prot~ico é o mercado mais ávido c
voraz, é o mercado mais rotativo e veloz que e.xiste.
Por que, não uproveitarmos essa economicidade?
Cada ser humano i: obrigado a fazer duas refeições proteicas por
dia, e nós somos quatro bilhões de seres no planeta Terra e seremos
oito, e seremos vinte bilhões, nas próximas dc!cadas.
Garanto aos senhores que os estudos mais modernos já chegaram à conclusão de que uma contenção da natalidade, uma conduta
anticoncepcional, i: um comportamento agressivo, não atende ao
ecossistema do ser humano. A mulher como o homem foram programados por Deus para a procriação, c o comportamento anticoncepcional ofende, através de pílulas ou de qualquer outro ingrediente,
pode dar resultados danosos que só serão observáveis daqui, talvez,
a duzentos, trezentos, quinhentos anos. Há, portanto, necessidade da
Humanidade se preparar para uma populaçüo de 20. 30, 50 bilhões.
E a usina protéica, que garantirá o fornecimento de alimento pura
esta Humanidade, será a Amazônia, desde que se entenda que a flo·
resta não tem economicidade, de pt.•r si, isoladamente.
O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR, EVANORO CARREIRA (MDB- AM)- Com muita
honra, nobre Senador'?
O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- Ouço V. Ex•, nesta
Casa, desde que aqui cheguei, sempre com o mais alto apreço, que o
seu conceito parlamt:ntar c científico merece. E digo a V. Ex• que antes de chegar ao Senado tive o cuidado de ler, cuidadosamente, o>
pronunciamr.::ntos·dc V. Ex• nesta Casa, condensados, hoje, cm seis
volumes, que é o rt:cado amazónico de V. Ex• Louva, portanto.
V. E.v pda sua cocr~ncia, pela sua unidade de pensamento, hú tan·
tos anos manifestada no Senado, sempre fiel à tese que hoje, mais
uma vez, está esposando. NUo vamos descer a detalhes a respeito des·
te pronunciamento de carátcr geral que V. Ex•, neste momento, faz
no Senado, primeiro por uma questão -digamos assim- de na tu·
reza preliminar. Ê que este Senado, com o apoio unânime o Movi·
mc:nto Democrútico Brasileiro e da Aliança Renovadora Nacional,
instituíram umu Comissüo Parlamentar de Inquérito, da qual V. Ex•
ê seu ilustre Presidente, onde, naturalmente, iremos, com absoluta
iscnçftu, espírito t~cnico c cicntílico, fuzcr exume meticuloso de todos
esses prohlcmas que afetam a Amazónia. Portanto, acredito que, ern
virtutk d<t institui~·üo dessa Clltni~sfto, onde ou viremo!' técnicos, es·'
pc~ialistas, cicnti~tas, pesquisadore~. devemos suspt:nder qualquer
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juízo th:linitivo para r.:xternú·lo através de um relatório geral que será
oportunamente formulado. Mas, sem embargo da constituição dessa
Comissfto Parlamentar de Inquérito, estou de acordo com V. Ex• cm
que a Amazónia é:, realmente, um imenso campo onde essas expc·
riéncias, no setor ictiológico, poderão ser desenvolvidas com êxito,
carreundo um potencial protéico muito grande, para atendimento
das necessidades regionais c nacionais c, quiçá, mundiais. Há muitos
ano>, no Pará, o Dr. Carlos Estevão, que foi ilustre Diretor do Museu Emílio Goeldi, iniciou estudos de piscicultura, inclusive para rc·
produÇi10 do pirarucu, e pretendeu criar naquele grande centro de
pesquisa e investigação, dt: renome científico mundial, o primeiro
in>tituto de piscicultura da Amí:rica do Sul. Mas a Amazônia não
pode s·c resumir, evidentemente, a isso. Em virtude do revestimento
florístico de>Sa imensa área, que forma uma região natural complc.xa, c que, portanto, resulta da justaposição de várias regiões naturais
simples, nós não podemos, na Amazônia, evidentemente, ater·nos
apcna> à exploração dessa riqueza ictiológica. Quando V. Ex• afir·
ma, de maneira peremptória, que a floresta amazónica não tem valor
económico, permito·me, em tese, insisto, em pedir vénia para di ver·
gir do ponto de vista de V. Ex• Creio que a floresta amazónica constitui uma das grandes riquezas daquela região, assim como o solo da
Região apresenta, segundo os estudos pedológicos modernos, áreas
de grande fertilidade, de média fertilidade c áreas pobres, assim
~.:omo o seu subsolo contém grandes riquezas minerais, suscetíveis de
exploração económica cm escala de mercado internacional. Ê evidente, pois, que o sctor madeireiro representa uma riqueza mas que
deve ser explorada de maneira racional, sob rigoroso critério técnico,
de maneira compatível com a preservação de todo esse meio ambiente, das condições ecológicas a que V. Ex• às vezes se refere com tantu
énrase, sem prejuízo, evidentemente, da economia regional c nucio·
nal. Creio que i: uma vil tentativa para nilo dizer utopia, pretender
manter intocável, preservar sem qualquer modalidade de
utilização económica, racional, a norcsta amazônica. Essa tentativa
de pre>crvação talvez se volte como um bumerangue contra nós. Não
podemos deixar essa imensa riqueza totalmente intocável, sem utilização cconõmica. Deveremos explorá-la, utilizá·la economicamente
e, sempre que o r.zermos, com a reposição, com espécies próprias da
região, de modo a manter o equilíbrio ecológico, a preservar a no><a
llora, a nossa fauna, enr.m, outros fatores que fazem da Amazônia,
sem dúvida alguma, uma área de equilíbrio, dentro do território nacional, continental c mundial. Portanto, comungo dessas apreensões
de V. Ex• Acho que devemos fazer um estudo tí:cnico, apurado, ponderado, sereno de todos esses problemas que afetam a região amuzônica e partir para indicações que possam possibilitar ao Governo medidas efetiva> de execução, no plano económico, no plano ecológico,
no plano social, enfim, também no plano politico nacionu' c internadanai. Fazendo essas observações, quero congratular-me com
V. Ex•, cujos pronunciamentos ouço sempre com muito apreço, ncs·
ta Cas<l, para dízcr que u partir do momento em que se constituiu
essu Comissilo Parlamentar de Inquérito, de que V. Ex• é Presidente,
nós devemos concentrar o nosso esforço, a nossa atcnçt10 no ex:.tmc,
no úmbito daquelu Comissfto, desses grandes problemas. pura tral.t:r,
dt:pois, ao Senado e à Nação, um relatório cm quc se possam, justa·
mente esmaltar conclusões just;.ts, técnicas, cientílic;.1s c acenadas,
com o alto propósito de preservar a Amazônia, de fazer o seu dcsen·
volvimcnto c, sobretudo, de cfctivar a sua integração !t economia na·
cional. Era esta a intcrvcnçào que queria fazer no seu discurso.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Agradeço ao
nohre Senador as congratulações que V. Ex• presta.
O SI!. l'RESIDF.NTE (Jorge Kalumc)- Gastaria de infonuar
ao nohrc Senador Evandro Carreira que o seu tempo jú está esgota·
du.
O SR. EVANURO CARREIRA (M DI!- AM)- Pois não, Sr.

Presidente.:, jú vnu
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:\gr;1Jc..,-LJ ;,t:Jbibt!Jt.,JJO e aprovcno a upurLun1J:.Hlc.: par-1
il:ml1far ao ilustre Seni.idor que a Amat.ônia cst:1 a cxigir Uc todos nús
Lima rc..:visün ..:ríticu muito si:riu nu nossa túbua d~.: vo:tlorc:;. A r\nw.zô·
nia c:;t[l a c~igir, comll já disst.: aqui, um t.:xamt.: axiológico.
Predsamos, primeiro, fazer uma revisão no conceito de dcscn·
·.ulviJncnto. O que é desenvolvimento mesmo'? Será que o que foi dt:·
:-.c/1\.'0ivimcnto par01 Nov01 Iorqut.: é Jcsenvolvimt:nto para u Amazôniu'? Scrá qut o conceito Je desenvolvimento que se prestou para o
posicionamento que desfruta hoje a Europa ó compatível com os rc·
clamas da biota amazônica? Será que o conceito de ocupação não está a exigir umu revisão?
Nobre Senador Aloysio Chaves, gostaria que V. Ex• atentasse
para isso porque é: uma colocação muito importante o conceito de
ocupação.
Será que o conceito de ocupação para a Amazônia não c outro
diferente doste da presença da pata do homem já não digo da pata
do boi? A pata do homem na Am•zónia, indiscriminadamente,
como hoje se comporta na Europa c nas grandes mcgalópolcs, não
seria um contra-senso para esses r~:clamos arnazônicos? t. preciso
que se faça uma rtvisão desses conceitos, talvez uma concc:ituaçào
que hoje comprt:endcmos e aceitamos pacilicamente. O que é ocupur
um território? !:: colocar o homem lá, mas talvez isso nào seja o
oonceito de ocupação para a Amazônia, nobre Senador. A Amazó·
nia, tJ!vcz,jã esteja ocupada.

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA - PA)- V. Ex• me p<rmite
,jm aparte'!
O Sll. EV.>.NDRO CARREIRA iMDB -AMJ- Pois uào.
O Sr. Aloysio Chaves (ARENA - PA) - Concordo cum
Evidentemente, o próprio conceito de colonizar traz implí·
:i tu cm si alguma coisa além do. presença física do homem na área.
Coh.:.nizar não consistt.: apenas em colocar o homem numa dett.:rmi·
nada área, numa determinada região, mas colocar o homem c orien·
t:i-lo. assisti-lo para o tipo de atividade que ele pretende exercitar.

. C"'

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Mas então
estaria lá, nobre Senador.

clej~

O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Então, essa assistên·
cia ao homem - e na palavra assistência há um conceito muito
abrangente ...
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Já não falo
nem em assistência ...
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA - PA) - Nessa assistência
pode-se incluir também uma orientação científica, adequada ao seu
nível de compreensilo, para preservar os valores da (ma, as condi·
ções naturais ai existentes, para não se perpetrar um erro, que ufete o
sistema ecológico daquela área, onde ele se pretende transformar
num fator produtivo c nilo num elemento de destruição. 10 isso o que
cu entendo, ao concordar com V. Ex•

O Sr. Aluy,o,iu Chuvcs l:\i<.l:)~;' - PA; --L:. •JUC V. !:.-.• :-.c Ji·
rig1u a mim c o meu assc:ntimcnto nàu é wtal ~ tc~c de V. :...:.x•f•or(:m
nilo m~.~is interrompo V. Ex' Muito obrigado.

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- ''M)- O diolugo cl·
tâ ~cndo mui lo cordial entre nós, inclusivemcnte í: u~ prazer para
mim. Eque o Sr. Presidente está-me acicut:~ndo com .::s suas ohsc:rv<~
çõcs.
Mas, nobre Senador, i: importante: que: nór. entenJamos a necr:s·
sidade de uma revisão conceituai.
A Amazônia exige uma revisão conct:itual e í: Importante que se
~:ntenda isso como um a priori...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume, iaz soar ,a campainha.l
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - i\M) -Sr. Pre·
sidente, eu estou encerrando. Peço a sua benevolência.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalurne)- A .'Msa faz "m "P";u
a V. Ex• no sentido de que conclua porque há outros aradam
inscritos.
O SR. EVANDRO CARREIR~. (MDB- A).1J- Espero que
a sessão não acabe às 16:00 horas c, sim, ~s !0 :00 hor::< .
Sr. Prcsidentt, i: prtciso uma revi:iào cuncei~u;.~l: que; o que 1:-.!-.U
aqui tiqut para que nos debrucemlls com scricd:-odc ~·~respeito distu.
A Amazônia está exigindo umli revisão conceitua!. é preciso ter
.:uidado com isso. Não tentemos macaquear. nem imitJr o progresso
~uropcu e sulino, na Amazônili. Não tentemos d~~ tJma t:conornici·
dade para n Amazônia como a que é ~:ntcnJid~ na Europ:t, no Sul do
Pai> ou nos Estados Unidos.

T:.dvcz a c:conomicidadc: p~r:.: a :\m~zôni~l ,ej.l Jt;tr.~. ~.cja .1 r:·~~·
da floresta integra t: nú; Jp~nns ..:cmo ll~~.frutu.:'.lriu~
dinamizando, potenciulizando t: multiplic~mcu .n.:~ilo =!~~~· 3 ~ Jtu·
reza prodigaliza.
nutenç~o

Sr. Prcsid~:ntc:, enc~:rraudu d~:~ejo, ugora, p<J.r.tbc:ÜL~r-me wm o
Sr. Ministro Mário Andreazza, quando S. E.<' falou em csqucn1a
pessoal c eu tomei aquela posição da tribuna; voltou S. Ex•. em
seguida, e disse que o problema amazónico é um problema do Con·
gresso Nacional, é um problema de debate, de estudo. Este compor·
tamento do Sr. Ministro leva-me a parabenizá-lo. Quero render
minhas homenagens a S. Ex•, por pretender uma discussilo profun·
da, minuciosa, e pormenorizada do problema amazónico, para que,
então, encontremos uma equação capaz de solucionar aquele
enigma intrincado c misterioso.
Parabenizo o Sr. Ministro e espero que S. Ex• continue com
essa disposição, porque assim sendo contará com o meu apoio incon·
dicional, vamos exaurir, vamos esgotar o debate em torno da
Amazônia. Muito obrigado, Sr. Presidente (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao
eminente Senador Jarbas Passarinho, que falará como Líder.

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA. Como Li·
der, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisilo do orador.) -Sr.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Se·
Presidente, Srs. Senadores:
nadar, a natureza, que é muito mais sábia do que eu, do que V. Ex•
Praticamente a minha fala, que deveria responder no nobre
e do que toda a cultura que a humanidade já armazenou e podorá
Senador pelo Am•zonas c pelo MDB, estarA já prejudicadu pelo
armazenar, arrumou a Amazônia daquele modo.
linul do discurso de S. Ex• Ao entrar, c reter-me apenas por pouco
Quem nos autoriza a dizer que aquela arrumação nào está
tempo nesta Bancada, tive a impressdo de ouvir de S. Ex• umu
certa'/ Quem nos autoriza a derrubar 50 milhões de hccturcs?
critica uo Sr, Ministro do Interior, porque ele teria faludo em planos
próprios para a ocupação da Amazónia. E S. Ex•, então, tanto
O Sr. Aloyslo Chues (ARENA- PA)- Nobre Senador ...
quanto pude depreender, caracterizava essa atuuçdo, no mínimo, co·
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Sena·
mo leviann, nu minha compreensão, porque dizin S.
que nin·
dor, permita-me concluir o racioclnio, o meu tempo jâ está esgotado
guém tem conhecimento da Amazónia a ponto de fazer planos pró·
c o Sr. Presidente já me está intimando ...
prios.
Orn, o que o Ministro do Interior, MArio Andrcazzu, disse c
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kulumc) -V. Ex• já ultrupu.sou ,
exuturncnte aquilo que acnbou sendo objeto de cumpriment"s pelo
em dez minutos o seu tempo.

Ex•
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vigoroso Senador pclu Oposiçjo, O que S. Ex' ulirmou c:m rc.:laçào ~~
c:xploruçào norcstul, - note-se bem, não é cm rcluçrw tt ocupaçrw
amazônica cm sentido amplo: nào é cm relação à incorpornçào da
Amazônia como um todo à Economia nacional, mas, particularila·
damcnte, com referência à exploruçào mudcircira, exploração da
norestíl, que deu margem a equívocos, que desde o ano passado aqui
se d~:senrolam - era que não se considera evidentemente capaz de
dar uma decisão pessoal num assunto desta natureza; que o ponto de
vista dele é que um grupo de trabalho interministerial - uma vez
que não cabe apenas ao Ministro do Interior, mas também, c funda·
mentalmente, ao Ministro da Agricultura - deve ser constituído
para o estudo de uma politica racional, que seja capaz de explorar,
em termos rentáveis, a norcsta amazônica, com vista~ ao seu grande
potencial madeireiro, sem levar à depredação da área. E como acha
S. Ex• que tal matéria ainda assim deve ter a mais ampla discussão
nada melhor do que o Congresso Nacional para discuti-la. Em
conseqUéncia, pretende S. Ex•, depois de obtido o trabalho que leve
a um ponto comum entre os dois Ministérios, o do Interior e o da
Agricultura, fazer uma exposição de motivos ao Senhor Presidente
da República, que por seu turno, se a abrigar, transformará essa
exposição em mensagem dirigida ao Congresso Nacional para que
este vote essa politica de exploração madeireira da Amazônia.
Então, cu me espanto que uma declaração dessa natureza possa dar
margem a críticas que o Ministro receba e verifico que deve ser o resultado de uma comunicação equivocada, de uma comunicação
adulterada. Estamos hoje aqui, muitos da Amazônia, neste Plenário
e sabemos como é difícil fixar politicas de desenvolvimento naquela
região. Primeiro, pelo que disse o Senador Evandro Carreira, de
uma relativa dificuldade cm encontrar documentos fundamentais
para a intcpretação daquela imensa área; segundo, porque já tivemos políticas sucessivas com erros e acertos, com resultados bons c
maus, desde a politica de incorporação daquela área a Portugal, ou
seja, desde o período da colonização da Amazônia, onde tivemos o
desenvolvimento nodular, onde os rios- c apenas os rios- foram
os instrumentos de penetração e de fixação do homem ao solo, mas
apenas naquilo que chamamos o "beiradão". A penetração na nores·
ta já era bem mais dificil. A riqueza, pela variedade dos espécimes
vegetais, transforma-se, paradoxalmente, numa pobreza para nós,
porque as empresas, pelo menos médias, jã não posso ralar em gran~
dcs empresas, de exploração da madeira esbarraram precisamente
na sua incapacidade de crescer, devido à grande dificuldade de
explorar a madeira de lei, uma vez que os espécimes escolhidos e
selecionados para tal encontram-se muito distantes um do outro.
Para dar uma pequena idéia aos que não conhecem a Amazônia,
sobretudo os seringais nativos, basta dizer que estes seringais têm em regra - um mínimo de duas árvores e um mãximo de dez ârvores
por hectare. Enquanto um seringal cultivado chega a ter quinhentas
árvores, no mesmo hectare. Isto prova, portanto, como ê praticamente impossível_ à base do seringal nativo, sem o acompanhamento
da pesquisa botânica e genética, voltada exatamente para a produção
do clone altamente reprodutivo e da heveicultura, tentar competir
com os seringais plantados.
Isto ficou provado para nós, ao longo do tempo, e ficou provado de uma maneira dramática, porque nós, da Amazônia, ati: hoje
sentimos o peso desse desastre que fez com que Manaus c Belém, que
eram cidad~:s florescentes, tivessem que marcar passo no tempo, esperando a sua verdadeira oportunidade c não aquela à qual elas se
haviam antccipudo c gerado uma civilização que, se tivesse sido mantida c auto-sustentada seriu, hoje, scgurumcnte, no mínimo, campa·
rúvcl a uma civilização de São Paulo.
Nesta conjuntura, Sr. Presidente, com a modit'icaçUo da no resta
pd:t prcscn~·a Uo homem, ou seja, pdu humanizaçi10 das Jlorcstas
como de t01.las as regiões que passam a ser o ccúmcno, que passam a
ser rcspunsftvt:is pela produçfto de alimentos par<~ a humanidade, é
claro qtlc a AnHttúnia teve modilicuçl,cs também na sua c:-.tratégia de
llt:upal.,'r\0. Eu mcsmn, quarH.Io era um jovt.:m major do ExL'h.:itn hra·
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sllcirll, tive a rt.:sponsabilidaJc de dirigir urnu !-lcçfto pura a qual a b~.:ola <.lu Estado-Maior não me houvera preparado, que cru uma ~o
mis~fto militar de estudos destinada a estudar a ocupação da Amazônia, atntvés dos pelotões de fronteiras, através dos pelotões lindciros
das uniUadcs militures, que marcavam apenas simbolicamente a nossa presença como soberania. Eram, às vezes, apenas, 34 rulis. Um
maSiro tosco, uma bandeira hasteada às 8 horas da manhã e arriada
ao pôr do Sol, cm que se ouvia um corneteiro só a dar o toque correspondente à saudação da bandeira. E aquele pequeno pelotão, 34 fu·
zis, perdido no dédalo da Amazônia brasileira, conrronlando, muitas
vezes, com uma Amazônia artificialmente preparada para dar garantia de soberania indiscutlvel, por exemplo, à Colômbia, que manti·
nha em Letícia um campo de pouso de boa qualidade, cm terra, enquanto nós ainda trabalhávamos nos campos de pouso naturais, que
eram as águas dos rios, onde pousavam os aviões catalinas.
A necessidade de fixar esse homem ao solo, uma vez que somen·
te na fronteira o soldado e o cabo tinham permissão para casar, foi
um objetivo dessa estratégia de desenvolvimento da área lindeira,
com o apoio dos Ministérios em geral c dos Governos, como o Governo do Estado do Amazonas, o Governo do Estado do Pará, o Governo do Estado do Acre c os Governos dos Territórios Federais.
O balanço dos resultados, Sr. Presidente, eu diria apenas que é
modesto, bastante modesto. No próprio Amapá, onde estaria situada a mais promissora das colónias militares, lá em Tabatinga, inclusive, também o resultado não foi aquele que se esperou e no qual o
Exército depositou tanta esperança e dedicou tanto esforço. E não só
o Exército. Era o Exército, com a ocupação permanente do solo; era
a Marinha, com os seus navios navegando pelo centro do Rio Amazonas, porque não podiam, pelo seu calado, navegar nos anuentes, se
não paravam, encalhavam; e era a Força Aérea, levando às vezes até
uma acolhida de natureza psicológica e morai· para aquelas tropas
que se viam inteiramente cortadas da civilização, que eram sedidas
em barracões, em alojamentos de madeira, que só mais recentemente
passaram a ser de alvenaria; havia, ao rundo, um quilómetro de selva
abatida, e a partir dali, selva pura.

Mais tarde, Sr. Presidente, como sabe v. Ex• e sabem os Srs.
Senadores, já o Governo do Presidente Geisel passou a uma nova
estratégia, que foi a da POLAMAZONIA. Tentou-se fazer a expio·
ração através de pólos que, se irradiando à proporção que crescessem, acabassem levando a civilização a toda a bacia amazónica.
Mas, são milhões e milhões de quilómetros quadrados. 1':: um ponto
do qual cu humildemente divirjo do ilustro colega pelo Amazonas,
quando penso que ele se dedica apenas a defender a recuperaçãocom isto, estaria de acordo - da .aquavia, como grande instrumento. Mas, eu não perderia de vista, também, as estradas, estradas
de rodagem que devem ser feitas lá, como foi a Belém-Brasília,
como foi a Transamazônica, para que se incorpore Jogo um grande
trato de terra à civilizaçilo brasileira.
Hoje, Sr. Presidente, nós vimos que possivelmente - c a
Comissilo Parlamentar de Inquérito sobre Energia Nuclear está ai,
avançando seu projeto e seus estudos - repito, possivelmente, a
Amazônia dará a grando solução para que o Brasil não seja
obrigado a uma paralisação, a umu estagnação no dcsenvolvimc:nto
da sua Regiilo Sudeste, sobretudo, onde concentra 80% do consumo
brasileiro, graças aos grandes rios que correm nilo mais em Jeitos
tranqUilos, como o Amuzonas, mas cm leitos cncachoeirudos, que
devem transferir sua energia hidráulica pura transrormncào cm
energia hidrclétrica e com ela garantir até o final deste século que o
consumo de grandes regiões industrializudas do Brasil nào pare, nào
diminua, niio estagne, porque de lá virllo grandes blocos de energia
transferida a grandes distUncias, intercalando com us linhas que,
hoje, possulmos.
Este, evidentemente, é um ponto que deve mcrc~.:er a maior
atcnçào dos brasileiros cm relaçào !\s rique1.as potenciais da
Anw1.únia, c, ao laUo disto, as riqucms minerais quc aí estão.

----·--------------------Conscqüc.mtt.:mt:nlc, o projclv qut.: i.lgt)f:J aparcct.: p:u a explorar
norcsta, aparc~r;:u no uno pa~sadu pela primeira vez, causando um
impacto c rcboliços na Bancada da Oposiç;1o c cm alguns jornais
brasileiros, o que lastimei profundamente, Sr. Presidente, porque
deu a impressão de se traduzir de novo num mero nacionalismo cpi·
d~rmico do quul pensei que estávamos curados, há quinze anos, e
vejo, com tristeza, que voltamos a ele. A roda do tempo gira, as
palavras renovam-se e recriam os mesmos valores de outrora.
i.!

Ainda ontem, em palestra na minha cidade de Belém, eu dizia
que, como Oficial do Estado-Maior, analisei com tristeza a pressão
que o Estado de Goiás, sobretudo, fazia para pôr para fora de Goiás
uma firma de capitais alemães, chamada Rio lmpex, que tinha
também correlações com o Estado do Pará. E o seu papel era fazer a
exploração cientificamente feita de uma fabulosa riqueza que nós
temos na mata, que é o mogno -o mogno é como o petróleo: um
metro cúbico de mogno colocado FOB Belém dá pelo menos uns
cento e muitos dólares - e nós colocariamos apenas no porto de
Belém para ser exportado. Entre a mesopotâmia Araguaia-Tocantins e até: o Estado do Acre, onde nasci, há uma faixa contínua que
tem uma média de largura de 50 km de mogno puro. Mas, os nacionalistas exaltados gritavam contra os alemães; e nós que éramos, na
ocasião, Oficial do Exército, sem participaçãç política, víamos o
Governo de então, apesar de ser um governo populista, sendo
acusado de ser um governo entreguista. E se fez a expulsão dos
capitais alemães, dos técnicos alemães que sabiam trabalhar cm
mogno, para que esses homens voltassem a sua pátria com a pior impressão do Brasil. Fizemos desapropriações, expropriações, via·
lé:ncias, e me coube, no meu curto período de Governador do Estado
do Pará, durante um ano c meio, receber parte do acervo da Rio
Impcx. Eram peças de motor, de cerraria, atiradas nas beiradas dos
rios. E os nacionalistas ficaram felizes. Fui depois, como
Governador, ter a tristeza de visitar a ârea que havia sido abandonada pela Rio Impex e verificar o nosso colono, despreparado, naturalmente, porque não foi à escola, não tem escolaridade, aquele
mesmo colono que talvez ouvisse no radinho de pilha as palavras tão
veementes e tão ardorosas dos .. nacionalistas", este mesmo colono,
agora, queimava largas extensões de mogno nascente para plantar
mandioca. E os nacionalistas ficavam felizes.
Aí vêem os Srs. a dificuldade de fixar uma política que seja racional, quando uma politica desta natureza esbarra numa corrente ir·
resistível de irracionalismo e emocionalismo.
Inventou-se, aqui, que o Brasil estava estimulando a venda de
sua noresta amazônica, para pagar a sua divida externa. O nobre
Líder da Minoria, o Senador Paulo Brossard, com a lucidez que possui, nlio incorporou ao seu discurso de protesto esta passagem, porque ntlo ncn:ditou nt:la, ttlo primária era, que quiséssemos nós devastar ~~ Amazônia para, vendendo a madeira obtida pda devastuçào,
pagar a divida externa brasileira; mas poupou o trabalho de um ale·
milo, que aliás não trabalha para nenhuma organização brasileira,
apenas para a FAO. Nesse trabalho, talvez por deficiência de conhecimento da língua portuguesa, em vez dele falar em empresa de capi·
tal de risco para junto conosco explorar rncionalmcnte a madeira, falou cm contrnto de risco: tanto bastou para que o mundo viesse abaixo. Entfto, se invc:ntou uma novc:la e, através dela, uma bola de neve:
vit:ntm os protestos dos ecologistas, de todos os nacionalistas, dos
brasileiros, dos curopc:us, dos japoneses e sei Iii mais de quem. No t.'n·
tanto, no documento que hú à disposiçào du Comisstao Parlamentar
de Inquérito que em boa nora aqui foi instituída para avaliar a
ocupação da Amazônia e u sua suposta devastação, hú, repito, um
documento que declara que técnicos brasileiros que foram convidados a visitar puíscs que já exploram, racionalmente, n madeira, paises em v(irios contim:ntcs, chegurum horrorizados com o que vei'ilicuram que foi feito nus Filipinns, onde se dá assim uma pn:~ença Jc
multinacional sem nenhuma responsabilidade, c nUo é só com a eco·
logia; sem nenhuma responsabilidade com o futuro da llorcsta que

r;:;t{t .;endu abatida. E a rc~omcndaçào des:-.e~ tt:cni~.:o:-. cru que, cxat~1~
mc:ntc, aquele modelo nilo fos!oc jamais por n0:-. adotado.
[)c modo. Sr. Presidentc, que ao tra1cr a pal:.t\fa do Mini~tru
M:,rio Andrcaaa, quero juntar às do meu colega do Senado, pelo
Anwzontts, as minhas próprias congratulações. Porque S. Ex•, pensando com lucidez, fez o quc: ninguém poderá criticar: declarou que
mesmo agora, as áreas selecionadas pela SUDAM para o projeto expcrimcntul, aguardassem o resultado desse estudo comum entre os
dois Ministérios; c mais tarde, que o Congresso Nacional- que i: o
representante do povo- pela voz dos seus Congressistas, decida se a
política i: adequada ou inadequada; em suma, aprove ou rejeite a
proposiçiio que há de vir dos Ministérios e, conseqUentemente, do
Presidente da República.
O que me pareceria portanto, Sr. Presidente, imprudente, c além
de imprudente, inadequado, por todas as razões; era criticar sem conhecer ainda a decisão tomada pelo Governo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Sobre' a mesa, re·
querimcnto que será lido pelo Sr. !•-Secretário.

t lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 116, DE 1979
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro transcrição nos Anais do Senado do discurso proferido pelo Senhor Nascimento e Silva, ex-Ministro de Estado da Previdência e Assistência
Social, quando da homenagem prestada à memória do ex-Presidente
Humberto de Alencar Castello Branco, em Porto Alegre.
Sala das Sessões, 30 de abril de 1979.- Henrique de La Rocque.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - O requerimento
que vem de ser lido serã publicado e submetido ao exame da Comissão Diretora, nos termos do art. 233, § I', do Regimento Interno.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. !•·Secretário.
E lido o seguinre
PROJETO DE LEI DO SENADO N•89, DE 1979
Altera os arts. 15, caput, e 16 do Decreto-lei n• 1.642, de
7 de dezembro de I 978.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O capur do art. 15 e o art. 16 do Decreto-lei n• 1.64",
de 7 de dezembro de 1978, passam a ter a seguinte redução:
"Art. 15. Os proventos de inatividade pagos em decorrência de aposentadoria, transferência para a reserva
remunerada ou reforma, por pessoa jurídica de Direito Público, suas autarquias, empresas públicas e sociedades de
economia mista, até o valor de CrS 180.000,00 (cento e
oitenta mil cruzeiros) anuais, não serão incluídos como
rendimentos tributáveis na declaração de contribuinte que
tenha 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou mais, ao término do ano·base correspondem te."
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t\rt. 16. :\ partir do mé:s em que o contribuinte
completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, nào incidirú
o Imposto sobre a Renda na fonte sobre os proventos de
inatividade, pagos por pessoa jurídica de Direito Público,
suus autarquias, empresas públicas c: sociedades de
economia mistu, quundo a renda líquida mensal for de
vulor igual ou inferior i\ soma de um duodécimo do limite
de isençào da Tabela do Imposto sobre 11 Rcndu na fonte
dos rendimentos do trabalho assalariado, em vigor no mês
a quu se referir o ragumento."
t\rt.

~\'

Art.

Jll

Esta lei cntrarú em vigor na data 1.h: sua publi~.:<~ç~o.
RevnganH.e i.IS disposiçlks cm í.:lHltdri~l.
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I As Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - . O projeto lido scril
publicado o remetido às Comissões ~orr.petentes.
O SR. PRESIDENTE (Lourivol Baptista)·- A Presidi:nciu. por
solicitação do Sr. Senador Mauro B•,r.evidc~. orador designado pura
a comemoração do sesquicenteni~ri<: no nasdmento de José de Alen·
car. não havendo objeção .io Pltn"''io. irá .mtecipar, p:"a u sessão
ordinAria do dia 2 de muio nqu~Ja con1cmoraçào qur., antcriormt:ntt:,
havia sido marcada para o áia J. [P~u".)
Havendo concordância Uo Pknáriu, a comcmorrj~Uo ficu anteci·
puda pura a sessão do dia 2 de maio.

O SR. PRESIDENTE (Lo11riva/ Baptista)- E><<' ;,,da a Hora
do Expediente.
Passa-s"e à

ORDEI\1 DO DIA
A Ordem do Diu do hoje í: destinada a Trabalhos do Comissões.
Ainda há oradores inscritos.
Concedo a palavra ab nobre Senador Humberto Lucena. [Pau·
sa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ~o nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE. Pronuncia o se·
guintc discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Após 12 anos de total :1lheamcnto nu escolha de seus respectivos
prefeitos, us estâncias hidromincrais de SUo Puulo voltaram, ontem,
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opildJo J:::!i refcridns e ;lpríiLÍ\'cis ..:;d:-~dt..'l inl:.:du!;tna~..
Cn1:bl! ao :.::<-Gavcrnador Paulo Egídil) ~~ inlciativa Jc rc~t:.ntr.:r.
r.\.Hli l) apoio du :\Ssr.:rnbféin, :.tqucJ:.t rrerrogaiiva, 0{\:r:.!CCOÚO, l!rll Jcj
.;studual, a :wtonomi3 ri.!clnrn;:u.l:l pda~ !!:il{tncias localizadas nt1 ter~
rit6rio da referida unidade fed:rati\'3.
As primeiras notfcias da campanh::~, ~n~c;Jsilicuda no~ último~~
di"'· davam conta de que oo cem mil c!<itcrcs estavam eufóricos,
di:1ntc da perspectiva cívic~ de poder ~P.lfinsa• dire.tamente o prefeito
vic:-prcfcito de sua preferência.
O Prl!sidcntc nacional da ARi:NP....; :mil~ent·..: .3cnaJor Jos~
,::,a:-:h:y, dcs!occu~sc p:n~1 J.lgumJs d:.ts :lhH.. iú~lS ~~otn~· :.as, !::·;an~o
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~~:~~ Capitai~ hra~ih:ira~. !>ÜO ;.: m!I;:U:.:s Uc: ::Jt;HU:~:-. qu..: l!:;pt::am. ansiosos. o aprovação du Pro;osta de Emenda r.' I /79. de que
sou primeiro signatário nu Senado, c!.;ja c-~tir:mlantc resson:1ncia r~z
com guc o povo, nus ;uas J<~s principais metrópoles, pleiteasse o seu
acolhimento pelo Congresso Nacional.
Nos próximos dias, a Comissão Mista. incumbida da aprociaçào
da matéria. manifestar-se·á a respeito. através de parecer da lavra do
Rdator designado, Deputado Marcelo Unhares.
O presidente daquele órgão técnico. Senador Tancredo Neves.
sensível à repercussão da Emenda, dispôs-se a realizar conta1os eom
~s mais categorizadas lideranças políticas- notadamente o Ministro
Pctrõnio Portdla. titular da Pasta da Justiça - com o objetivo de
evitar que. em conseqUi:ncia do uma deliberação inadequada. se frustre o legítimo anseio que domina o eleitorado das maiores cidades do
Pu is.
E ning~i:m se urriscou t:m argUir, como inoportunas c inconvenientes, as eleições ontem realizadas em São Paulo. cm cuja jurisdição ti:m eclodido. nos últimos dias, movimentos reivindicatórios.
patrocinados por várias categorias profissionais.
Seria incoerente, pois, obstaculizar-se a reaquisição de idi:ntica
auton~mia para as capitais, sob fundamentos irreais. que escondem
o rece1o de um confronto em urnas livres.
Nilo temos razões paru descrer do empenho do Senador
Petrônio Portclla - dentro dus diretrizes anunciadas tão enfatica·
mente pelo Presidente da República- de encaminhar soluções altas
para os problemas políticos da Nnçilo.
Entre estas deve inserir-se, pelo seu conteúdo essencialmente
dcmocrtitico, a restituição du autonomia às Capitais, da mesma
forma como vem de se registrar cm relação às estâncias hidra·
minerais de São Paulo.
Desde 1966, a massa de votantes indiscutivelmente mais poli ti·
zada - que é a dus Capitais dos Estudos permanece marginalizada
nos prélios municipais, limitando-se a sufrugar apenas o Vereador.
to1d1' c~.,t: lap~c
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Já é hora de: se: pôr termo a tào gritante discriminação, suprimindo-se o dispositivo constante da alínea a, § I•, do art. 15 da
nossa Lei Fundamental.
Que a eleição nas estâncias paulistas, ontem ocorrida,
represente um marco decisivo na luta autonomista, dela se beneficiando as capitais brasileiras! (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao
nobre Sr. Senador Roberto Saturnino, como Líder.
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realmente receba aquilo que de justiça lhe é devido, pela contribui·
ção que ele dá ao engrandecimento do Pais.
O Sr. Mouro Benevldes (MDB - CE) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. ROBERTO SATURNJNO (MDB- RJ)- Com muito
prazer.

U Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - Nobre Senador RoO SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ. Como Líder,
berto Saturnino, é de se salientar que, este ano, a decretação dos
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiníveis de salário mínimo foi antecedida por vários pronunciamentos
dente c Srs. Senadores:
do Sr. Ministro do Trabalho. Através da televisão, S. Ex• apontou
Às vésperas do dia I• de maio, quero, cm nome da Bancada do algumas fórmulas de que se valeria o Governo para a fixação dos
meu partido, o Movimento Democrático Brasileiro, prestar uma
novos níveis de salário mínimo. Lamentavelmente, nenhuma
homenagem ao trabalhador brasileiro, a este nosso concidadão que, daquelas sugestões aventadas pelo titular da.'Pasta do Trabalho
realmente, nos últimos anos, pelo menos nos últimos quinze anos, chegou a ser acolhida pelo Senhor Presidente da República, que é
não tem recebido da sociedade brasileira, da sociedade da qual ele é quem, em última instância, decide no Pais. Veja V. Ex•, nobre
parte c parte fundamental, não tem recebido, como dizia, a parcela Senador. que nem sequer aquela gradativa redução das-regiões cm
justa que lhe deveria caber desta riqueza nacional que ele, com seu que se subdivide o Pais, nem isso foi alcançado pelo decreto presi·
trabalho, com o seu esforço, com a sua dedicação, contribui para o dcncial. Recorde-se que o anterior já iniciara um trabalho, um
esforço nesse sentido, tentando diminuir o número dessas regiões
seu crescimento.
E, ainda agora, Sr. Presidente, ao tomar conhecimento do subdivididas. Lamentavelmente, porém, em 1979, o decreto veio
reajustamento do salârio mínimo, decretado para ter vigi:ncia a pura c simplesmente com a fixação desses níveis, que longe estão de
partir de amanhã, verificamos que continua em vigor aquela idéia, corresponder aos legítimos anseios da classe operária do Pais.
aquela politica salarial que resulta em prejuízo constante, crescente,
para os rendimentos do trabalho, do fator trabalho, por conO SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Agradeço o
aparte de V. Ex•. que ilustra muito bem as hesitações, as diver·
seguinte, do cidadão trabalhador brasileiro.
A mera recomposição do poder aquisitivo do trabalhador, ao gi:ncias, a falta de definição, enfim, do Governo por uma melhoria
fim do período de um ano, mesmo que seja uma recomposição in· no tratamento concedido ao operariado, ao trabalhador brasileiro.
V. Ex• lembrou bem declarações que a imprensa publicou, do Sr.
tegral, honesta, isto é, um reajustamento igual ao crescimento dos índices do custo de vida observados no Pais, mesmo que haja essa Ministro do Trabalho, a respeito de suas idéias, de seus projetas,
recomposição integral ao fim de um ano, deu-se uma perda efetiva, dentre os quais pontificava aquele de fazer reajustar os salários pelo
uma perda concreta sobre os rendimentos do trabalhador, na menos num período de 4 em 4 meses, 3 vezes ao ano. Lemos, com
medida cm que o custo das mercadorias, o custo das coisas que ele interesse, as declarações de S. Ex•, c aguardamos os acontecimentos.
paga e de que ele necessita para sobreviver vai crescendo, não
A verdade é que o I' de maio seria um dia próprio, um dia
descontinuamente de ano em ano, mas continuamente ao longo dos absolutamente adequado ao anúncio oficial de uma iniciativa dessa
natureza. E, lamentavelmente, ficamos nós frustrados e de·
meses, das semanas c dos dias.
Por conseguinte, se imaginarmos um grâfico em que a curva do cepcionados, imaginando que muito mais frustrados ainda, c muito
custo de vida sobe continuamente c a curva dos salários se configura mais decepcionados ainda devem estar os trabalhadores brasileiros.
através de uma escada, com patamares horizontais e subidas descon- Os fatos desmentem as declarações do Ministro do Trabalho, o que,
tínuas verticais de ano em ano, toda essa área correspondente entre u aliâs, não nos surpreende, dado que, por ocasião da intervenção nos
curva da subida do custo de vida c o patamar horizontal de cada ano sindicatos do ABC de São Paulo, tivemos também oportunidade de
em que o salário fica congelado corresponde à perda real, à perda verificar uma divergência, uma dicotomia entre as opiniões do Sr.
concreta, cfctiva, dos rendimentos do trabalhador. E se atentarmos Ministro Murilo Macedo e as medidas cfetivamcnte tomadas pelo
para o fato de que as rendas do fator capital são reajustadas não de Governo. Se não estou equivocado, S. Ex• chegou mesmo a
uno em uno, mas de três em três meses, pelo m~:nos, através do meca- anunciar que a intervenção seria breve, que os dirigentes sindicais
nismo da correçilo monetária, então fica patente, fica nagrante, a do ABC retomariam os seus lugares à testa dos respectivos sindiinjustiça do tratamento, a disparidade do tratamento injusto que catos, entretanto, mais uma vez, os ratos estilo desmentindo as depenaliza justamente o fator trabalho, isto i:, penaliw o trabalhador clarações e as intenções do Ministro Murilo Macedo.
brasileiro. De modo que já não queremos falar em produtividade,
Sr. Presidente, todos nós, os trabalhadores e nós que dcfen·
porque, a rigor, para que nào se concretizasse essa perda, o n:ajusta- demos esta politica de melhoria no tratamento dado ao contingente
mcnto do salário deveri~1 compor-se de três parcclus; uma parcda trabalhista brasileiro, ficamos decepcionados com o reajustamento
que cumprisse a função de reajustar o poder aquisitivo: outra minguado, com o reajustamento curto, dentro daquela visão estreita
parcela que compensasse essa perda a que me referi, pelo fato de os do salllrio mínimo, de recompor apenas o seu poder aquisitivo, sem
salários terem ficado congelados durante um ano c o preço das atentar para a recuperação, a compensação pela perda durante o
coisus, das mercadorias, se ter elevado continuamente durante esse ano e mais aquele acréscimo referente à produtividade.
período; c uma terceira parcela corrt:spondc:ntc ao aumento de proSr. Presidente, como c:u disse no inicio, u nossa intençào i! homedutividade de toda a economia nacional, pura a qual o trabalhador nagear o trabalhador brasileiro, e achamos que nada mais próprio,
contribuiu com todo o seu C'sforço, com o seu apcrrciçoumcnto, com nada melhor para consubstanciar esta homenagem do que anunciar,
u sua parte, enfim.
também, u esta Casa, que o nosso Partido, o Movimento DemoSr. Prcsidt:ntc, esta insistênci:1 da politicn de reajustar upcna~ o crático Brasileiro, vem de constituir uma comissào de Senadores, de
Deputados c de membros do Partido não puri:Ímentarcs, com o
que diz respeito à primeira purcc:lu, ú recomposição do poder :1quia
objctivo de: formular, cm entendimentos com us Lideranças sindicais
sitivo, constitui uma polític:1 de pcnali:r.uçào, com u quill nós noJo J'll1a
autênticas c emergentes neste País, um conjunto de projetos que
demos concordur, da qual temos sistcmalicamcntc disscntidll,
contra a qual temos protestado, ternos lullu..k1, c continuun:mo~ a tenha por linalidadc renwdclar, atualizar, modernizar, toda a
legisluçi\o sindic;ll c tntbalhista de nossa Pútriu.
lutm para que seja reformuludu, pum que o lrahalhador brasileiro
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Queremos chamar a atenção especificamente para alguns pon·
tos que serão objeto especial de nossa preocupação. Por exemplo, a
questão da estabilidade, que achamos perfeitamente possível compu·
tibilizar com o Fundo de Garantia, de modo que se elimine este re·
crudescimento, esta intensificação da rotatividade da mão-de-obra
cm quase todas as empresas do País.
1: possível, é viável - entendemos - compatibilizar as duas
coisas e dar ao trabalhador aquele mínimo de segurança pura que ele
exerça a sua profissão sem as preocupações com o dia de amanhã,
conforme atua\mente estâ acontecendo com muitos desses nossos
concidadãos.
Ao mesmo tempo, achamos que é perfeitamente possível, que é
perfeitamente viável introduzir medidas eficazes, medidas concretas
que consubstanciem uma nova politica de emprego no Pais, uma
nova politica que altere as proporções em que se empregam
utualmente os fatores capital e mão-de-obra, de modo a solicitar
mais, de modo a aumentar a demanda do fator milo·de-obru que,
por esta via, seria, então, valorizada.
A este respeito, também gostaria de chamar a atenção, lembran·
do ainda o aparte do Senador Mauro Benevides, que lemos algumas
declarações, senão me engano até algo que ficou resolvido em uma
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reunião recente do Conselho de Desenvolvimento Social, acerca de
uma reivindicação que hã muito tempo colocamos, que há muito
tempo vínhamos defendendo nesta Casa- a alteração do sistema de
cobrança dos encargos sociais, de tal forma que ele recaia sobre o
faturamento, e não sobre a folha de pagamento, para que não se pe·
nalize o emprego de mão-de-obra. Ao contrãrio, se dê aos empre·
sârios, às empresas brasileiras a oportunidade de elevarem o seu con·
tingente de mão-de-obra empregado, adotando, entre outras medi·
das, a valorização do fator trabalho, do falar mão-de-obra e de
aumento, por conseguinte, das oportunidades da empresa.
Assim também, dentro da nossa lista de preocupações e de
prioridades, a questão da política salarial e a questão do direito de
greve, esta última intimamente vinculada ao problema da política sa·
larial, sustentamos que o direito de greve é o único, é absolutamente
o único instrumento capaz de equalizar as duas forças de intercsst.:,
em confronto, entre o empregador e o empregado, a empresa e o seu
trabalhador. Só o direito de greve dá ao trabalhador a possibilidade
de se equilibrar em termos de poder de barganha, enlim, com aquele
que o empr.ega, com aquele que lhe paga os salários, que é o
empregador.
Sr. Presidente, ainda dentro desse rol que pretendemos transfor·
mar em medidas concretas, em propostas concretas, jã que essas
propostas anunciadas pelo lado do Governo até agora nào aparece·
ram, vamo-nos dedicar também à questão da autonomia, da inde·
pendência, da liberdade dos sindicatos em relação a essa tutela
governamental, a essa possibilidade de intervenção que, lamen·
tavelmente, vem de se verificar agora nos sindicatos mais organizados e mais fortes de Silo Paulo.
Enfim, Sr. Presidente, faremos toda umu apreciação do proble·
ma da inflação, do custo de vida e da ponderação entre os rendi·
mentes do trabalho e os rendimentos do capital, mostrando que, nos
últimos anos, os. grandes favorecidos, os grandes beneficiários têm
sido os detentores do capital, principalmente, fora de qualquer dúvi·
da, os detentores do capital financeiro, isto é, aqueles que dispõem
de dinheiro, de excedentes monetários, para emprestar a juroS- os
prestamistas, os banqueiros, os financistas, de um modo geral enquanto que, do ludo do trabalho, o tratamento foi aquele a que
me referi logo no início deste pronunciamento.
Sr. Presidente, ainda deveremos dedicar alguns capítulos fun·
damentais, alguns pontos essenciais uos problemas do trabalhador
rural, notadamente à questão da sua aposentadoria, hoje injustilica·
da mente baixa, assim como a esse cstHdo de coisus que gerou o hôia·
fria, o sacrificado bâiu-fria, es.~c homem que ni\o tem nenhuma vin·
cu\aç~o. nenhuma segurança, praticamente nenhum direito.
Reconhecemos que esse problema começa a surgir também no meio
urbuno. O hâia~lria urhano curneça a aparecer, na medida cm que

empresas, chamadas empn:iteiras, se especializam cm fornecer mãode-obra pura outras empresas, sem que os trabalhadores, que labutam nessas outras empresas, tenham com elas nenhuma vinculnçào
empregatícia, gerando toda uma situação, de instabilidade, de
insegurança para esses chamados bóias-frias urbunos.
Enfim, Sr. Presidente, silo estas as preocupações profundos que
os homens do meu Partido tem hoje, a tal ponto que criamos uma
Comissão específica para estudar o assunto, Comissão composta de
Senadores, Deputados c outros integrantes do Partido.
Pretendemos apresentar algo de concreto, algo que realmente
renita os anseios, reflita o pensamento, renita, finalmente, as grandes reivindicações do trabalhador brasileiro, esse concidadão que
pretendemos hoje, desta tribuna, com estas palavras, homenagear na
véspera da sua data, na véspera desse grande Dia Mundial do Tra.
balhador que é o I• de Maio.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Sr. Presidente, uma das coisas que mais me agrada no nobre Se.
nadar Roberto Saturnino ó que S. Ex• afirma e, afirmando, automa.
ticamente nos proporciona o debate.
S. Ex• começou por dizer, a título de homenagear o trabalhador
brasileiro, que este vive contido no seu salário há quinze anos. Oepois S. Ex• fez incursões sobre os valores do sallirio mínimo, e, como
não poderia ser diferente do procedimento de um Membro da Opo.
siçào, foi cáustico na análise dos valores concedidos. Crescendo no
seu espírito critico, atingiu o Ministro do Trabalho, criticou a intervenção nos sindicatos, criticou não ter sido posta em priltica um idéia
que S. Ex• chegou realmente a expor à imprensa, da possibilidade de
um aumento de quatro em quatro meses, lembrou a necessidade de
um:t politica salarial, preconizou o direito de: greve como único meio
capuz de equilibrar as tensões entre patrões e empregados, reclamou
autonomia para os sindicatos c se qudxou de que a aposentadoria do
FUNRURAL é baixa, hoje.
Temo, aí, umu gama de assuntos para contntditar S. Ex•
Em primeiro lugar, já s~o:ria a renovação, e não a primeira renovação, já várias vezes feita, aqui. nesta Casa, para que, em Comissr1o
Técnica sobretudo, o MDB nos provasse os 15 unos de perda do po.
der salarial a que se denominou arrocho salarial. Seguindo fontes de
que se serve o próprio Senador Roberto Saturnino, indicaríamos, ao
contrário, como no último documento de outubro- não sei se estou
equivocado, mas seguramente do ano passado- do Banco Mundial,
que assevera que, a partir do segundo semestre de 1978, houve incre.
menta real do salãrio das categorias organizadas.
Houve sem dúvida, Sr. Presidente, e manda a nossa honestidade
confirmá-lo, um achatamento salarial que merecesse essa desig.
naçiio, com alta densidade psicológica e política-, arrocho salarial,
entre os unos de 1964 e 1968, exclusive o segundo semestre, ou sejn,
quando o resíduo innacionário foi calculado, niio diria jamais intencionalmente subestimado, mas como resultado natural de umn política antiinflacionária que estava dando grandes êxitos ao Governo, a
ponto de permitir que, em 1963, mais de 80% de inflaçi10, em 1964
uma cxpccativ~t de innaçào de 144%, que somente nos três últimos
meses do Governo do Dr. Joi10 Goulart, ou scju, os trê!l primeiros
meses do ano de 19tH, u innuçào acumulada fui de ~4%. Tendo o Prc.~idcntc Castellu Branco conseguido ê:dto de cortar essa inllaçrw a
pmu.:o mais de HO%, ent naturul que, no ano seguinte, tendo ohtido
novo êxito r.:ortanJo a in!laçfw a 4W:;,, que ele admitisse lJliC essas
queJas Llc sor::~ .~criarn previsíveis pma ns anos seguintes. De modo
que se vciu a ri.xar çorno resíduo in!ladonúrio, pura os anos de
1966/1967, o vallH de 10% o que foi desgraçadamente irreal. Nessa
ocasiào, sim, o trahulhudor tinha o seu salúrio ~.:orrigido à hasc dos
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:-.uposlos 10% tle inl1açr1o c, num Oeterminado ano, a inl1<1çr1o chegou
a 40% t:, no ano ~t:guinte, chegou a 24,5%. Nt:sst:s dois anos, sem dúvida nenhuma, houvt: achatamel.llO salarial, corrigido, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, pela Lei de agosto de !96S, que os poucos líderes sindicais ii época não admitiam que tivesse sucesso c n1ío admitiam porque não criam que ela vicssc a ser mensagem do Governo. Fui uo
Presidente Costu c Silva, mostrei-lhe o quadro, a análise real da diferença que estava havendo em detrimento do bolso do trabalhador
e S. Ex• autorizou duas medidas: primeira, um abono de lO% dado a
todos os trabalhadores brasileiros, na altura de agosto de !96S,
quando ocorria a greve dos metalúrgicos de Minas Gerais, que ti·
nham sido os últimos a fazer o reajuste de salário de acordo com o
índice estabelecido pelo Plano de Açuo Económica do Governo. Porumto, eram aqueles que mais estuvam sentindo na carne os ~:feitos
desse achatamento.

custo de vida. Aí c.H[t porque o primeiro ponto versado pelo Senador
Roberto Saturnino r:ncontra a minha mais formal oposição. E cucomenwria mais, nobre Senador; é baseado nessa tónica, é baseado
nessa intriga de que hú quinze anos o Brasil, através da sua revolução, cstit tomando dinheiro do trabalhador para dar ao rico, é baseado nisto que hoje eclodem por todo o Pais as greves de todos
aqueles que acreditam nesse slogan piamente e acham que agora devem ir buscar onde alguém tenha amealhado o dinheiro que deles foi
roubado, foi retirado. É um slogan politico de alta signincaçuo, cm
palanques sobretudo, mas que temos o dever, como homens do Gowrno, dt: brasileiros, acima de Partido, de discutir com a maior sere·
nidadc.

Depois dai, Sr. Presidente, tenho documentos do Banco doBrasil. Tenho documentos da Fundação Getúlio Vargas, mostrando que
a linha decrescente da innação brasileira acabou sendo seccionada
pela linha crescente dos salários, a partir de 1968, porque se dava o
valor do resíduo innacionário, que aumentamos em 50%, no ano de
!968, para as previsões de 1969, e a eles, um valor nxo de participação a titulo de produtividade, uma vez que não tínhamos as contas
nacionais para a produtividade por empresa, nem produtividade por
sctor c, conseqUentemente, sô poderíamos tratar da produtividade
nacional. Esses valores foram secantes e a curva de salário se sobrepós à curva do custo de vida, ati: o ano de 1973, quando tivemos um
novo problema, um problema q uc estas duas Casas já debateram à
saciedade e que o Ministro De!nm Neno, ainda antes de ser de novo
Ministro da República, agora na Pasta da Agricultura, veio à Comissão Parlamentar de Inquérito de Salário e deixou os seus argumentos
irrcspondíveis para os Oposicionistas que lá se encontravam.
Sr. Presidente, creio mesmo, com bastante de audácia cm rclação ao Sr. Ministro Dclnm Neno, cujo talento acho dos mais notáveis dos brasílt:iros contemporâneos, que houve um prejuízo, cm'
1973, c que esse prejuízo deriva de uma extrema dificuldade, que está
e.xatamentc na nxaçuo do valor real do custo de vida, pois que é resultado de uma média que se monta sobre outras médias. Começa
por ser uma família média, que teria em média cinco dependentes e
que, cm mi:di", comeria um pacote de alimentação calculado, onde
evidentemente entra um milésimo de miligrama de nambre- já não
digo caviar- entra uma boa parcela de feijão, entra uma parcela de
salúrio para pagar transporte, para pagar despesas com a educação,
para pagar moradi~t. de modo que tudo isso se compõe para que a
Guanabara funcione como média nacional. E nós, hoje, sabemos
perfeitamente; por alguns úrgàos que funcionam paralelamente,
como por exemplo, a Prefeitura do Estado de São Paulo, lá o IDESP,
órgãos no meu Estado do P<trá, na área de Minas Gerais, na área do
Rio Grande do Sul, ora ligadas à universidade, ora ligadas a órgãos
públicos que também já fazem o acompanhamento do custo de vida,
prova-se é que a média não é assim tão média, razão pela qual,
abastecondo-se a Guanabara de produtos no ano de 1973, ela ngurou
a média para o Brasil inteiro que, na verdade, talvez só fosse válidu
para o Estado da Guanabara ou para a Cidade do Rio de Janeiro.
Que o Ministro Dclnm Neno não concorde, niio aceite a critica, admitamos que du fosse justa, mas esse mesmo valor, recalculado pc:lo
Professor Juli:~n Chacd, que i: um homem respeitável da Fundação
Getúlio VarBaS, mostrou que se tiwssem sido liberados os preços cm
73, cm vc:z dos 15% de inflaçlto nós teríamos chegado aos 23% de inllaçrlo. Ora, isto corn:spondcria a seis, sete ou oito por cento de variaçUo salarial, pma o resto do Brasil, nf1o paru a Guanabara.
Po.\terionm:ntc, no Govcmo do Presidente Ernesto Geisel. o
qut: se declarou -e o Ministro Prieto fez t:ssa declaraçUu sem ouvir
nunca quem lhe opusesse urna ressalva, contundente ou nrw, mas que
dcsmoruli1assc a af'inn:Hiva do Ministro -era que cm parte esses
valon:s teriam siUn recupcr:u.Jos com os aumentos dalios acima Llo

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Ouço
com o prazer, de sempre o nobre Senador pelo Estado do Rio de
Janeiro.

O Sr. Roberto Saturnino (MDB - RJ) - V. Ex• me concede
um aparte?

O Sr. Roberto Saturnino (MDB- RJ)- Sugiro, nobre Líder
da Maioria, que façamos em conjunto um pequeno cálculo com os
dados oficiais do Governo, da Fundação Getúlio Vargas, com todas
as restrições que se possam fazer, mesmo por dinculdades de estabelecimento desses índices, mas tomemos os índices oficiais publicados
e façamos um pequeno cálculo de quanto evoluiu. Vamos tomar um
período de 15 anos, Senador Jarbas Passarinho, porque os períodos
pequt:nos são mu.itas vt:zcs carregados dessas circunstâncias que realmente distorcem a apreciação, o confronto. Num período de 15 anos
esses fatos circunstanciais se dissolvem, se diluem. Tvmemos a
evolução do salário real nos quinze anos depois de 64 e vamos comparar com a evolução do salário real nos 15 anos anteriores a 64. Se
o salário real não cresceu menos nesses 15 anos, nobre Senador
Jarbas Passarinho, rasgo meu diploma. Deveria ter crescido mais,
porque a produtividade na economia nacional se elevou mais. Então
se houvesse justiça social, se esse slogan fosse tão falso quanto
V. Ex• está pretendendo dizer, então o salário real deveria ter crescido mais nos últimos 15 anos do que nos 15 anos anteriores a 64. E,
no entanto, isso não se deu. O crescimento foi signincativamente menor, apesar da taxa dcinflação ter sido maior nestes 15 anos do que
nos 15 anos anteriores. V. Ex• pode conferir o que estou dizendo.
Estou afirmando porque fiz esses cálculos. Entilo não há nenhuma
razão para explicar, anilo ser esta, o resultado de uma política governamental que realmente penalizou o trabalhador c que i: o fundamento desses movimentos reivindicatórios que V. Ex• quer apenas
atribuir à força do slogan, quando não é. Existem dados.da realidade
que estilo por debaixo disso tudo e que estilo aflorando neste
momento em que realmente se abriu uma válvula de respiração para
essas reivindicações. Mas este cálculo é: um dado concreto. Vamos
comparar a evolução do salário real nos dois períodos e comparar
também com o aumento de produtividade que ocorreu na economia
brasileira.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- ~ evidentemente uma colocaç~o nova que V. Ex• está fazendo, no seu
<~parte.

O Sr. Roberto Suturnlno (MDB - RJ) - Mas bastante concreta, nobre: Senador.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Ouvi
V. Ex• c o ouvirei sempre com prazer. Nào se torne veemente
porque V. Ex• nllo conseguirá ser veemente com este seu pobre
colega.
Em primeiro lugar, é umu cplocaçào nova. Jú, agora, nào se
cumpura 64 paru frente, para mostrar que houve arrocho sularial.
... ,\gora. quer se comrurm qual teria sido o ganho real de M a 77,
compur:Jtlo com 64, hú 15 anos. Aceito a discussão com V. Ex•,
;Jccitn c vamos p:m.1 ela.
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Agora, o que normalmente aqui V. Ex•s têm afirnmdo é que de
64 para baixo, o que houve roi uma perda real de salário cm benefício do dinheiro, cm benefício do capitalista, em benefício dn árcu np
nanceira, que V. Ex• acabou de citar. E cstu cu não tenho diploma
de engenheiro para rasgar e nào teria prazer algum cm ver V. Ex•
rasgar o seu. Mas esta eu convido V. Ex• e repto V. Ex• a me provar
o contrário. ~ nessa que me baseio, porque quando cheguei a
Ministro do Trabalho c Previdência Social segui, precisamente, a
política salarial preconizada pelo Governo. Eram três os instrumentos para conter a inflação: um era o déficit de tesouro, rossc ele
rederul, estadual ou municipal, e se cumpriu perreitumentc, saímos
daqueles déficits rubulosos do passado, em que runcionavu a
maquineta de produzir dinheiro, a guitarra, como era chamadu nu
gíria; saímos dos aumentos, acima do custo de vida, dados paru o
trabalhador, dependendo do tipo de trabalhador, nobre Senador
Roberto Saturnino. V. Ex• ruiu "se houvesse interesse cm ruvor do
trabalhador". Fui Ministro daquela área. Se houvesse interesse em
ruvor do trabalhador eu não teria encontrado o Ministério do
Trabalho com 300 inspetores, um dos quais, sem demérito nenhum
para ele, mas só para mostrar e evidenciar a completa inadcquaçilo,
o Sr. Sebastião Prata, que é conhecido como Grundc Otelo. Trezentos inspctores para policiar o qué? Só em Silo Paulo, havia IUU
mil empresas cadastradas. Que Governo era esse que tinha interesse
cm proteger o trubalhudor, quando qualquer governo que quciru
protegê-lu sabe que, de acordo com aquela rrase de Lu Corduirc, "na
luta entre o rraco e o rorte, só a lei liberta". Só a lei. Nilo posso
deixar o rruco contra o rorte, dizendo que cada um é livre para ruzcr
o que quiser. E a lei era o Ministério do Trabalho que deveria estar
ali fiscalizando a execução daquela lei. Enquanto verificamos esses
mesmos metalúrgicos de Silo Paulo obterem, em 1963, 87% de
aumento dos salários, os padeiros tiveram zero c os alfaiates tiveram
25%.
Ah! Havia brasileiros mais iguais do que os outros. Vamos usar
aquela velha rrase, muito usada pelo próprio MDB c, já, por seu
turno, muito conhecida ... Todos os homens eram iguais, mas uns
eram mais iguais do que os outros." Todos mereciam apoio do
Governo, mas o Governo só apoiava, naturalmente, aqueles que lhe
podiam dar, em contrapartida imediata, ação de massa na rua, prestígio político. E o que eu insisto em provar aqui é que havia trés pontos nu luta antiinflacionáriu. Dois que aqui citei e o terceiro que
seria, exutumente, a expansão de crédito das empresas. E provo que
até 1973 tivemos um resultado brilhante com essa táticu. De 1964,
com a maior correção, até 1967 e até o primeiro semestre de 1968
houve, penosamente, o sacril'icio do trabalhador, porque ele ficou
abaixo do salário que merecia receber. E são ratos dessa natureza
que V. Ex•, naturalmente, com a inteligência que Deus lhe deu, já
quer colocar na nova comparação reita, porque sabe que a partir do
momento que compararmos 64, 65, 66, 67 e o primeiro semestre de
1968, com o prejuízo real de salário, evidentemente, isso contaminará a série de 15 unos a que V. Ex• está se repÓrtundo.

O Sr. Roberto Saturnino (MDB- RJ)- Uma série anterior,
nobre Senador.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Este é um
ponto que eu gostaria de caracterizar, como disse. Provo c provurei
com a mesma ronte. Provo com o IBGE. Lastimo que V. Ex•, nas
suas palavras, como sempre tão sensato e tào gentil, tenha dado a impressão de razer qualquer tipo de restrição à Fundação Getúlio Vargus, enquunto teve o cuidado,- cavalheiresco que é nu sua maneira
de dizer c de ralar- de dizer que a Fundação nu o é tilo exutu, menos
pelo defeito dos homens, e mais pela diliculdadc de estrutura. Mas
V. Ex• que é, aqui, o orúculo de todo nós, da Oposiçilo naturalmente, cm matéria de economia, V. Ex•, quundo bate palmas c
apóia a indicaçilo do DIEESE, nilo disse que o DIEESE tem inlinita·
mente menos cstruttmJ do qm~ a hmdat;i\o Getúlio Vargas. Segundo
V. Ex', o DIEESE db:-c a verdud~:, m:ts .1 Fundação Getúlio Vargas,
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que nào é um órgão do Governo, que não é um órgão oficial, mas,
como todos sabem, vive às expensas de grande parte de verbas do
Governo, é argUida de duvidosa, de suspeita.

O Sr. Roberto Saturnino (M DB - RJ) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA -

PA) - Ouço

V. Ex•

O Sr. Roberto Saturnino (MDB- RJ)- Acho que meu aparte
cru uma breve observação a uma advertência de V. Ex• quanto à
escolha de um período em que teria havido essa ou aquela circunstância desravorável. Queria apenas lembrar que, quando se toma um
período grande é exatamente para diluir essa dirercnça. Porque, no
período anterior também há de ter havido circunstáncias desruvoráveis: luta contra a inflação, aqui ou ali, enfim, um período ou outro
cm que o trabalhador tenha sorrido uma paralisação qualquer.
Então ...
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA)- V. Ex•
não é mais velho do que eu, é bem mais moço, e posso dizer que
nesse período em que vivi, o mesmo período anterior, eu dizia,
muitas vezes, como militar da ativa vou sofrer um aumento. A
queixa era generalizada, porque nós, funcionários militares,
runcionários públicos, não tínhamos direito às greves.
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RS)- E não obstante ...
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Mas não
em certa área elitista, que acabou se transrormando em elitista da
área do trabalho.
O Sr. Roberto Saturnino (MDB- RJ)- Mas, Senador Jarbas
Passarinho, não me estou referindo nem à área elitista; vamos tomar
tomar o salário mínimo que, afinal de contas, nada tem de elitista;
vamos tomar o salário mínimo ou o salário médio, como V. Ex•
quiser, mas o que quero dizer, é que nos 15 anos anteriores, apesar
da taxa de inflação ter sido menor, apesar da taxa do aumento da
produtividade ter sido menor, os ganhos reais dos trabalhadores
roram maiores. f: somente isso que estou desejando constatar.
O Sr, José Lins (ARENA - CE) - V. Ex• me permite um
aparte, nobre Senador?
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Vou dar
o aparte ao nobre Senador José Lins, ~volto, imediatamente, ao calcanhar de V. Ex•- se me permite a metáfora- para continuar a
discussão.
O Sr. José Lins (A RENA- CE)- Nobre Líder, estou de acordo cm que é necessário fazer um pouco de justiça à política salarial
do Governo - que n5o é a ideal -de vez que concordamos que o
grande problema do desenvolvimento brasileiro se relaciona, hoje,
com umu melhor distribuiç5o du renda e com o levantamento dos
níveis de vida das populaçiics menos ravorecidas. Quanto a isso, não
bú dúvidu. Entretanto, é inegável quem nos últimos quutro unos têm
nos assistido~~ uma grande aberturu- não talvez a ideal- no sr.:nti·
do de que sejam atingidos esses objctivos. Por outro ludo devemos
convir que nem o problema da inflaçrto nem o dos sulftrios st10 prer·
rogativas dos Governos da Rcvoluçtw. Por exemplo, entre 1959 c
1963 o mr.:nor salúrio mínimo caiu 26%. Todavia, entre 1963 r.: 197H,
esse mr.:smo sulúrio subiu li 0%. Ora, isso significa que a situaçtw ntw
é ti"10 vr.:.xatória çomo se qur.:r dar a entender. Ê verdade que o maior
salúrio mínimo, que havia caído cntrr.: 1959 c 1963, dr.: 20% çitíu, ainda, entrr.: 1963 c 197H çcrçu de 10%. Mas, isso vem r.:m ravnr da tese
dt:fcndi<.Ja pelo MOB dr.: qur.: us saHtrios mínimos dcvr.:m ser igualados, i~so é, de qur.: nilu dr.:vr.:rú haver difcrr.:mu;as r.:ntre o maior c o me·
no r salúrio minirnll. Pois isso estú sendo feito pela clr.:vaçrw sistr.:mútica Uo valor real do mr.:nor salúriominimo. Por outro laUo, é intercs-
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ohsc.:rvar 4UC, Sr.! U f10iitica salarial fosse dcS<tstrosa- COnlO li:-,
vc1es :-,c quer dura entender- não teríamos jamais con:o,cguido o~
elevados índic<.:s de cr<.:scimcnto de bcm-estar social da família brasileira. Sabemos, por c:<cmplo, quanto à saúd<.: qu<.: pussamos do nível
de 5 anos de expectativa de vida pura 63, c quanto a educação, de 6
rnilhiks para 25 milhões de alunos nas escolas. Em suma, todos os
índices relacionados com o bcm-estar social -c V. Ex• deve tê-los
âs mUos- tiveram umu evolução ba!itantc signilicativu. Ora, a rc<~li
dade dessas conquistas reais do povo brasileiro estão a indicar que
nem tudo está errado como se diz. Era esta a observação, nobre
Líder, que cu desejaria fazer. Muito obrigado a V. Ex•.
SilO I C.:

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Tomo
seu aparte c vou dar mais um pouco de instrumento ao nosso preclaro Senador pelo Estado do Rio. Realmente, agora o nobre Senador
José Lins levantou uma questão que me parece interessante, que é
provar pelo oposto. Se nessa área os trabalhadores, como V. Ex•
diz, tôm sido tão esmagados em seu valor real de salários- e, desde
logo, encontrou a minha oposição então, teríamos o
empobrecimento nacional, caracterizado por um per~!. Quando se
dá esse per~! dos indicadores sociais a que se referiu o Senador José
Lins, note-se que coisa curiosa: a população economicamente ativa
cresceu e por uma razão muito simples: é que a oferta de trabalho
conseguiu sobrepujar os quase 3% de crescimento da populaçilo,
crescimento demográfico alto, violento~ Lá, ho ·Nordeste, se não
estou equivocado, um milhão de criaturas novas faz 18 aniversários
por ano. Então, foi possível empregar essa gente. Segundo, poder-s.ia dizer: mas isso é um subemprego, daí então, caracterizar. Veja~
mos: quem é empregado num subemprego, comparado com os anos
anteriores- e isso comparo com 1963, que é um marco muito caro
ao seu coraç;lo e ao meu também, embora, talvez, por motivos divt!r·
sos-a população económica total era de vinte e quatro milhões e
seiscentos e oito mil pessoas; a população economicamente ativa
total, em 77, subiu para quarenta milhões c trezentos c noventa c três
mil, com o crescimento, no período, de 64%. E a não agrícola subiu
de 48 pura 63. 'A renda média real -veja V. Ex• que longe de mim
querer arriscar a rasgar o seu diploma, mas ~ que estamos nos
referindo a 63 e 77- a renda média real, a preços de cruzeiros cm
77: de mil e duzentos e sessenta e dois para três mil e oitocentos c
cinqUenta e oito, ou seja, houve o crescimento de renda mt:dia n:al
de 205% da população económica ativa brasileira. Então, o resto
seria interessante mostrar: fogões e geladeiras cm percentagem do
total de domicílios. Domicílios cm 63 que dispunham de geladeiras
não chegavam a 15%: em 77, 46,4%; rádio de 41 para 80%: televisão,
7,5 para 53%- eu acho ai inclusive que há um fator perturbadordigo com o que me parece devia ser minha honestidaue -.porque a
velocidade da aceleração da compra de televisores se deu muito
depois de 63; mas, de qualquer maneira, teríamos uma comparação.
Automóvel, 4,1 para 18,6%. E vi várias vezes V. Ex• pregando aqui,
no que me convencia, a necessidade de pormos cobro upenas ao
crescimento da indústria automobilística num Pais que nilo deveria
estar voltado para este campo, sobretudo com um esforço maior na
área industrial.
Bem, mas o que mais me impressionou, nobre Senador Roberto
Saturnino, foi exatamcnte aquilo que V. Ex• falou e que o Senador
José Lins citou, usando dados conservadores da Fundação Getúlio
Vargas. Eu não vou usar esses, vou usar os do DIEESE, que V. Ex•
já conhece bem. Aqui, nesta Casa, o nobre Senador Marcos Freire jú
apresentou um projeto de correção salarial de 3 em J meses- 4 é do
Ministro do Trabalho; e aqui, nesta Casa, eu apoiei um projeto do
Senador Nelson Carneiro, dt 6 em 6 meses, e sei que o meu voto
como Relator foi muito bem recebido na sua Bnncnda. Mas,
infelizmente, fomos vencidos todos. Aconteciu que, no projeto do
Senador Nelson Carneiro, com o meu substitutivo, u corrcçi'\o de 6
cm 6 meses não cru uutomâticu; ela depende riu do comportamento
da innaçào c automuticamentc du economia, mostrando, port:•nto,
ser uma atitude cautelar c cautelosa uo mesmo tempo. Foi ai que cu

me surpreendi, verificando que o projeto não rcccbi:t apoio
Comissão de Economia, porque o Senador Franco Mont•
apresentava um parecer c neste parecer S. Ex• defcndÍ<I de nm
tese do Senador Marcos Freire contra o projeto do Senador Nel
Carneiro. E não sei se inadvertidamente ou não o Senador Fra
Montara incorporou ao seu parecer uma st:rie histórica do DIEl
c não mais da Fundação Getúlio Vargas, e que agora vem de 59 1
cá; quer dizer que já começa a se aproximar dos ~eu~ 15 unm.
estão 5 ou 6 para trás.
O Sr. Roberto Saturnino (MDB - RJ) - Certo. É com(
deve analisar esf!as evoluções, em períodos longos.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Felizrr
te, V. Ex• não falou cm salário mínimo, senão teria urn pavor de
em seu diploma, que tanta honra nos dá, viessse a ser feito f
menos em corte numa das suas pontas de papel.
Confesso que acho os dados do DJEESE perfeitamente disc
veis, porque tem os do JBGE e tem os da Fundaçilo Getúlio Var
que não são semelhantes, embora o ano de rcferi:ncia do DI El
seja 59 e o ano de referência da Fundação Getúlio Vargas seja tS
Mas, ainda assim se pode recompor o qu&dro. Eu tentei recom
em casa.
E veja V. E.x•: salário mini mo nominal, CrS 5,90; salário m
mo real, a preços de 77, CrS 2.404, 55, em janeiro de I'
Tomamos o índice 100 para este salário - indico 100. Qu
governava o Brasil em 1959? O notável estadista Dr. Juscel
Kubitschek de Oliveira. Não era, como se sabe, homem do PTB
era do PSD, embora o seu Partido tivesse o apoio do PTB e o P
tivesse o apoio nas organizações previdenciárias. Todos os institu
eram considerados um campo sagrado de atuação do PTB. lm
100, portanto, no Governo do Presidente Juscelino. Chega o ano
1960, e o indice já tinha caído para 70: chega janeiro de !961
portanto, acho que não estou equivocado, antes da passagem
faixa ao Presidente Janio Quadros- subiu para 85. Então: 100, 1
~S. Em janeiro de 1962, caiu para 82: eu lastimo, porque, nesse pe,
do, o nobre Senador Franco Montara foi Ministro do Trabalh•
nós sabemos da coragem que ele tem, a luta que ele faz. o zelo 1
soai que tem pela melhoria do salário mínimo, e, no entanto, desg
çadamente, no seu período, ainda baixou um pouco. Isto. segund
DIEESE, porque, segundo os dados da Fundação, de que dispon
é o contrário: no período do nobre Senador Franco Monto
melhorou um pouco. Mas. agora, quero ficar com o orác,_
porque, volta e meia, a Oposição quase que - em termos aper
metafóricos - os esfrega no nosso pobre rosto de deicnsores
Governo. Chega janeiro de 1962, o Dr. João Goulart, como di:
82. Em janeiro de 1963- eu espero que o Sr. Senador Franco M•
toro não seja mais do Governo - caiu para 76. E, em janeiro
1964, com toda a pressão social já existente, com tantas belas P'
vras sobre reforma social e da estrutura de uma sociedade injusw
salário mínimo desce ao seu mais baixo valor: 42. Significa que n
ses seis anos a queda vertical do salário miníma se deu de 100 P'
42, perdendo 58 pontos do seu valor real. Insisto: DIEESE. Ent
mais da metade do seu valor. Dir-se-â: mas, continuou caindo. F
então ó que cu já aceitaria o repto de V. Ex• no segundo ca
comparar 15 unos com 15 anos.
O Sr. Roberto SaturnJno (MDB- RJ)- Continua de pé. N
tome como repto um convite pura esse debate, qut: continuu de 1
porque V. Ex• pega um periodJ curto c ocorrem círcunstilnc
desfavoráveis aqui e ali. Mas, vamos pegar um período longo, uns
anm pós·64 e uns 15 anos nntes de 64 e vn'mos comparar.
O SR. J.\RBAS PASSARINHO (ti. RENA- PA)- Senad•
por isso que cu fulci cm série hi~tóricn. V. E.\• h{J de pelo m1:nos 1
cometer a justiça de não admitir que eu, com alguma conola1;'
matcmútica que tive,

v{1 ch~tmur
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não é mais um país que não possa dar esta remuneraçi1o, razoavel-

mente justa, aos seus trabalhadores menos qualificados. Na nossa
visão é possível.
O Sr. José Llns (ARENA -CE)- Permite-me mais um apar·
te, nobre Senador? (Assentimento do orador.) Lembro ainda a
V. Ex• que para uma avaliação judiciosa ao nível de salário, ou me·
lhor, do nível de ganho do trabalhador brasileiro, não poderemos
nos ater somente ao cômputo do salário dircto. Teríamos também,
de levar cm conta os bcncficios indirctos que são, hoje, distribuídos
à classe trabalhadora c que, realmente, não silo pequenos. V. Ex•
sabe que o orçamento social do País é considerável c que só o INPS
tem hoje um orçamento comparãvcl.com o da República.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Bem !cm·
brado. Se V. Ex• me permite, o PIS, por exemplo, que dá o 14• salá·
rio até àqueles que ganham S salários mínimos, não entra no cálculo
da série histórica do salãrio mínimo.

,.
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O Sr. José Llns (ARENA - CE) - E nem os programas de
alimentação, c nem os programas de educação, c nem os programas
de saúde. Acredito que se formos fazer essa avaliação mesmo a
comparação dos 15 anos a que se refere o Senador Roberto Satur·
nino, seria favorável à Revolução.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V. Ex•
tocou num ponto, por exemplo, da educação. Até 1964/5, a edu·
caçilo média, no Brasil, no chamado curso secundário, a oferta era
de 24% de oferta gratuita contra 76% de empresas que cobravam a
educação. Isso significava, portanto que, desde logo, o filho do tra·
balhador pobre c o filho do camponês, não tinham acesso ao giná·
sio; já eram marginalizados, no ginãsio. Mas a isso se chamava uma
sociedade justa, humanística, voltada para o trabalhador.
Em 1972, ao meu tempo de Ministério, numa pesquisa feita
pelo IBGE, chegamos à conclusão de que tínhamos 70% de oferta
gratuita contra 30% da oferta paga. E mais. O saudoso Presidente
Castello Branco tinha deixado um programa que crescia a cada ano
com extremo valor, bastante significativo, que era o PEBE Programa Especial de Bolsas de Estudo, fortalecendo o sindicato. Só
era alcançado atravês dos sindicatos para, justamente, fortalecer a
sindicalização, no Brasil. E muitas vezes, o que faziam os sindicatos?
Em reuniões, mais ou menos fechadas, recebiam os valores que nós
mandávamos do Ministério do Trabalho, chamavum os lideres c

diziam: "Aqui está a sua bolsa de estudo para o seu filho, vã c vote
contra este Governo do arrocho salarial". Era esta a resposta a dar.
De maneira que, insisto, na minha tese, nobre Senador Roberto
Saturnino, e aceito o convite de V. Ex• porque já fiz um ao reverso e
que foi aceito e não encontrei o desenvolvimento.
O Sr. José Llns (ARENA -CE)- Permite V. Ex• mais uma
interrupção? (Assentimento do orador) Nobre Senador, eu queria,
apenas, chamar a atençào para um aspecto interessante da importan·
te análise, que V. Ex• esta fazendo no momento. t que, na base de
30 milhões de trabalhadores, se fosse dado apenas um acréscimo de
mil cruzeiros por mõs a cada um deles teríamos uma despesa adicio·
na! de 360 bilhões de cruzeiros, por uno. Analisando esse número à
luz do orçamento, ou à luz do produto nacional, vemos que,
realmente, essa, é uma quantia fantástica para ser aplicada, de uma
hora para outra. As repercussões seriam tremendas.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- E qual
scria o grande valor prático de acrescentar mais mil cruzeiros?
O Sr. José Uns (ARENA -CE)- Acho que de qualquer
mmlo ajudaria.
O SR. JAIUIAS PASSARINHO (ARENA - I'A)- !:: uma
melhoria. Mas qual seria o grande valor prútko'! Faria com que a
Oposiçilo disst:ssc qu~: era justo'.' Certamente lJtiL' nrw, ~.:ontinuaria injusto.

O Sr. José Lins (ARENA - CE)- O que eu desejo rossultur
com esse simples cálculo, é que o problema não í: tão simples quanto
se pensa e que não se pode resolvi':·lo de uma hora para outra sem
sérias dificuldades.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Deposito
as minhas esperanças no livrinho que li, de autoria de V, Ex•, onde
há, ao contrário da regra geral, há a critica acompanhada da dircçilo
de dizer "este modelo seria o meu",
E eu me vejo, não desejoso de ser substituído na Maioria, mas
me vejo- se Deus me der muito tempo e se os eleitores não me faltarem, porque isto vai ser cm médio ou longo prazo- na bancada da
Minoria, analisando as decisões que um dia alguém tenha o bom sen·
so de adotar, indicadas pelo Senador Roberto Saturnino.
Por enquanto, insisto em que a crítica é injusta, c se eu for debater isso num palanque saio debaixo de pedradas, de violência, de
ponta de pau e perdendo todos os meus votos. Mas não aqui; daqui
posso sair, amanhã, lesado por uma informação que seja multiplicada por órgãos de informação.
Aqui, neste Plenário, quero concluir, dizendo que se convido a
Oposição a discutir nos meus termos, e aceito acrescentar à discussão
os termos que me foram proporcionados pelo brilhante Senador pelo
Estado do Rio de Janeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas. O orador
i: cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -Concedo a palavra
ao nobre Senador Raimundo Parente.
O SR. RAIMUNDO PARENTE (ARENA- AM. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Senhor Presidente da República acaba de submeter à deliberação do Congresso Nacional Projeto de Lei criando a Auditoria da
12• Circunscrição Judiciária Militar, com sede na Capital do meu Es·
lado e abrangendo também os territórios de Rondônia e Roraima,
além do Acre.
Endossa Sua Excelência os argumentos da Exposição de Moti·
vos, revelando que a Região não possui ainda um órgão dessa justiça
especializada, obrigando o trânsito dos processos oriundos da área
para apreciação da Auditoria da 8• Circunscrição Judiciária, na Ci·
dade de Belém, "o que se tem revelado, devido à grande distância,
sobremaneira inconveniente'',

Compartilhamos integralmente dessa tese, desde logo aplaudin·
do a oportunidade da iniciativa. Mas, bem a propósito, desejamos
voltar à reivindicação da criação de um Tribunal Regional do Traba·
lho com sede em Manaus e jurisdição cm toda a Amazónia Ociden·
tal, repisando a justificação que, faz algum tempo, colocamos no Pie·
nário da Câmara dos Deputados, pois os mesmos argumentos que
drio validade, agora, à aprovação desse projeto governamt:ntal, asseguram consistência a esse: antigo pleito das clussc:s empresariais c dos
trabalhadores amazonenses.
O quadro demonstrativo do funcionamento da Justiça no Ama·
Lonas nua é diferente do encontrado nas outras Unidades da Fede·
ração. Principalmente em relação à Justiça do Trabalho, verificamos
que a prestação jurisdicional não acompanhou o desenvolvimento da
extensa úrca, que tumbém abrange o Estado do Acre c os Territórios
de Rondônia c Roraima, parando no tempo c a todos acarretando
uma sérit.: cmormr.: de prejuizos.
O grande aumento das demandas trabalhistas, decorrentes uo
progresso da Regirlo, não encontra correspondência num tribunal especializado próximo, uma vez que a Corte de recursos, de ucordo
com a aluai organizaçiw judicial, é :1 da Cidade de Belém, no Estado
do Pmil, o que é - como assinala o próprio Governo - extremamente inconveniente à criciência do~ trabalhos, cm face da distflncia
c Lia prccaricdndc dos transportes c das comunicuçõcs, futorcs de
obstúculo i1 marcha dos feitos.
Sempre entendemos, como os emprcsúri.os, trabulhadorl's, magistrados c advogados, que o Tribunal Regional do Tr:1balho de Uc-
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O Sr. Rohcrto Soturnlno (M DB- RJ)- Não, estou falando
realmente om série. De \969 a 1977. Aíjú é uma sério. Em compara·
çào, ela permanece homogénea. Concorda?
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte'~
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Pois nf10.
O Sr. José Líns (ARENA- CE)- I: claro que o nobre Sena·
dor Roberto Saturnino tem razão. Para eliminar distorções, convém
que se analise um período de tempo maior. Mas. há um ponto tam.
bém muito importante, que não devt: st:r esquecido, que é o estudo
dus te11déncias. Nesse sentido é importante analisar os dados relativos aos últimos anos. É importante, porque estamos numa época de
transformação e de ajustamentos, ou diria de humanização do dcsen.
volvimento que tende incorporar, através de novas nçàes do Governo, mais benefícios para o povo brasileiro, como os decorrentes de
uma melhor distribuiçào de renda e de melhores salários.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Se mo
o nobre Senador, hú mais uma coisa, que o Senador Saturnino nf10 nos quer desviar- não ê do jogo de S. Ex• esse tipo do combute- que é um c/ose, uma aproximação sobre os valores vigentes
no período de govr=rnos que se diziam populistas, totalmente zelosos
com os interesses dos trabalhadores e voltados para o amor aos trabalhadores. Entfw, é evidente que esses números eu também tenho
que analisar dentro da série, mesmo tendo que diluir no conjunto
para tirar conclusões vúlidas. I: fora de dúvida que os valores compa.
rados entro \959 t 1964 são muito importantes para nós e tanto são
que o Diocso foi se referir, como dado básico, o ano de 1959 e não o
de 1967. Daí. porque, insisti na mesma direção.
p~:rmitc
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Isso signilicav~1. nobre Senador Roberto Saturnino, valor real de
aumt.:nto: nflo era v~1lor de salúrio aumentudo por decreto c consumida, cm seguida, pr:Ja inllaçt10 residual ou nf1o c assim por diante.
Entfw havia, í: verdade- c durante o meu período houveuma diminuiçUo, não tf10 sensível, como no período do Dr. Goulurt,
mas uma diminuição de valor nominal de salário mínimo, porque o
trabulhador estava ao mesmo tempo recebendo treinamento para se
transformar em oficial de sua profissão. Então, há. pelo menos, esse
aspecto.
Por outro lado, o Senador José Lins salientou o crescimento do
salário mínimo, do menor salário mínimo.
Aqui está um documento do Ministério do Trabalho mostran·
do que, a preço de março de 1978, o menor salário mínimo tomado a
partir de 1959 -toma-se Teresina por base para o menor salário
mínimo pago no Brasil - decresceu 0,8% do seu valor até \964.
Depois ele cresceu 3,4% no período entre \965 e \970. E depois, de
1971 a \977, cresceu 12;4%. Se V. Ex• compulsar os dados do \BGE
a respeito deste valor, vai verificar que Teresina, ano \970, valor do
salário mínimo real menor, com o 13q suU1rio- pode-se tomar com
ou sem o 13' salário - vemos a coluna com o 13o salário:
CrS 546,80. Pois bem, em 1977, o salário para Teresina era de
CrS 823,00, o que provou que, ao longo dos anos da Revolução, o
salário de Teresina subiu mais de 50%. Isto não se mostra. Isto
ninguém fala. E ninguém fala, em grande parte, porque nós não falamos. Porque não tinha graça que a Oposição fosse dizer que nós
tínhamos tido qualquer í:xito em qualquer canto.

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte'!
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- ?ais não.

O Sr.José Llns (ARENA- CE)- Uma observação importan.
Ora, o nobre Senador José Lins mostrou que enquanto esse sa. te que deve ser feita também é a de que o problema do salário mini·
lârio mínimo continua caindo, e em muitos anos de vem caindo de mo e o da incidência de trabalhadores nessa faixa está ligado à faJ.
42 para 32, significando, portanto, um valor de aceleração hem me· ta de formação da mão·de-obra. Creio que, em 1970, tínhamos,
nor na queda do que nos seis anos a que me referi. Vejo ainda uma apenas 10% da nossa mão-do-obra com formação média, ao nivel do
explicação em favor dos Governos depois de 64: i: que eu não tenho ginásio, e apenas 3% com nive\ universitário. Por outro lado, a parce·
memória, na minha passagem pelo Ministério do Trabalho e da Pre. la de assalariados do salário mínimo vem diminuindo. Mas não
vidência Social, de que se fizesse treinamento de preparação de mão. podemos analisar o problema dos salários considerando apenas o
de-obra nem intensiva, nem regular. O PIPMOI foi criado- depois salário mínimo. A análise do salário normal pago pela indústria, por
anulamos o I para fazer Programa Intensivo de Preparação de Mão. exr=mplo, é importante; ora, os aumentos verificados nesses salários
de-obra, nos setorcs primário, secundário c terciário- para colocar tí:m sido altos, haja vista o que vem acontecendo na indústria de
centenas de milhares do trabalhadores organizados. Eram apenas transformação, onde o crescimento real de \964 ati: 1977 foi de mais
ajudantes, por exemplo, de uma construçào civil: lançamos e começa. de200%.
mos esse plano piloto na Guanabara, depois cm Minas. depois no
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Aqui, por
Rio Grande do Sul. Tomávamos mil empregados que eram ajudantes
de pedreiro, ajudantes de estucador etc., gente que estava no limbo um trabalho da Secretaria de Emprego e Salário do Ministério do
do saU!rio mínimo, e tomávamos, com o patrão da empresa constru- Trabalho, e que confesso li pela primeira vez, declara o secretário
tora. a garantia de que lá, por mais do duas horas, a obra ficaria à que:
disposição desses empregados e do mestre-de-obra. Esse mestre· de.
"Dentre os que ganham apenas o salário mínimo. o
obra ia ao SENA I, aprendia como transmitir o conhecimento, trazia
secretário de Emprego e Salário subtraiu os trabalhadores
suas fichas organizadas para 40 ou 50 horas, dependendo do cursoem atividades agrícolas (423 mil e 400) e os menores de \8
estucador, bombeiro, carpinteiro ou o que fosse- e ao fim dessas
anos (313 mil e 700) chegando a conclusào de que apenas
50 hot'iiS, em médi:1, esses homens eram aliciais de uma profissão c
três milhões, 783 mil e 300 trabalhadores, no momento
nUa muis ajuduntcs. Gunhavnm durunteo período do curso, pelo Mi·
(porque a situuçil.o varia muito) irão se sustentar c as suas
nisti:rio, uma ho\sa de alimentação: um copo duplo de leite c um cafamílias com o mínimo.
chorro qul.!ntc, que tUive:t não tivessem nem em sua casa à horu do
j"nt"r· c rccebi"m do Ministério do Trabalho a ferramenta, de acorSignificaria um trabalho que cu gostaria de conhecer: mé onde
do com a profissiw que haviam escolhido; se era bombeiro, recebia a
uma fumi\ia pode viver com o trabalho apenas do seu chefe, com o
tarraxa, aquela ferramenta com que trubalhas!ic; se era o pedreiro a valor do salário mínimo. Nu verdade isso é extremamente di\'íci\ de
colher de pedreiro. o prumo, e assim por diante.
entender, tào baixo é esse vu\or.
Então, o Banco Nacional du !-labitaçào se impressionou de tal
O que cu mostraria clmamr.:ntc, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é
form·: pelo rrojcto, qur.: correu a nós c resolveu ser sócio-cupitalist<l,
qllc hoje se mostra a Constituiçrw mas n:h.) ~c mostrava ontem. Hoje
finandadur da mctaUe do cur.m, porque ele estava preocupado com
se mostra a Constituiçi1o como se o sal:Jrio mininio tivesse sido umu
ll cstranguJanH:IllLl da mriU-dC-Olm.l qu~dilicuda pum HI,.'Onstruçflo l,;j.
gmnUc conquista do passado, tivc:sse d:1do realmente garantia para
vil que t.:~tava c:nl ~randc: inL'fCll~t.:nto. Foi o ímieo que veio ao nosso
qw.: um pai de famíli~1 f1lllll:~se manh:r uma l~unilia L'Dill seus depenc.:nl'nntr~.J p:1r:1 IHlS ajudar.
dentes, ~:om todas as despesa:-. a que j{t me referi, c ~~t~ de rc:~rcaçi1o c
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<tgora sim, nüo c.:xistissc por t:ausa d;~ desgraçada da Revoluçfto, por
eaus:.t d:..t Revoluç;Jo vollada para o mal, p<tra o desejo súdit:o de c.xplomr o liquidar o trabalhador.
E essa a comparação que cu wmbém convido o Senador pela
Oposiçfw a fazer comigo: como era antes, como i: depois. Se cm
quinze H nos antes, quinze anos depois podemos; se cm cinco anos antes, cinco anos depois também me cabe,
Eu gostaria de sustentar o que sustentei aqui; de 1964 para c:i
houve, até o lim de 1968, qu.:bra de valor real, achatamento do valor
real dos assalariados. Do sogundo semestre de 1968 em diante houve,
ao contrário, um incrcmc:nto do salário real médio. lsto, eu não tenho diploma de economista para rasgar mas, evidentemente, se o tivesse não rasgaria o Senador Roberto Saturnino.

O Sr. Roberto Satumino (MDB- RJ)- Senador Jarbas Passarinho, não ostamos duvidando das colocações de V. Ex• E claro,
V. Ex• se esrorça por apresentar algum resultado positivo dos Governos que tem derendido, e issó é muito nobre de sua parte. Entretanto, cstf1 aqui colocado o convite; vamos pc::gar as séries de I5 anos
c vamos analisar esses dados concretos globais. Se V. Ex• quiser razer uma outra compar:.~çào, eu também aceito neste caso o convite;
seriil o de comparar a evoluçlto, na composição da renda nacional,
da fatia referente aos salários, com a fatia referente aos lucros, aluguéis, rendas, juros, etc. Vamos comparar e ver como evoluíram essus duas fatias, no período X c no período Y. Acho que esses são os
conrrontos objetivos porque, é claro, se V. Ex• vai procurar elementos positivos para defender o Governo, V. Ex• vai encontrá-los, certamente. Ninguém está dizc::ndo, aqui, que este Governo é o dcmô·
nio, é o génio do mau. Absolutamente!
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Já é uma
voz a rc:conhccer isso.
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Mas, V. Ex• cometeu, no meu entender, um engano que chega a
)'ter injusto para com o Governo; foi quando V. Ex• disse, se eu não
estou equivocado, de que a aposentadoria do trabalhador rural é baixa hoje. Não! Ai sim, ai não dava margem para V. Ex• se derender,
nem defender a frase.

O Sr. Roberto SuturniRo (M DB- RJ)- Não, nobre Senador,
cu disse: i: b<Jixa.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Ah! E
baixa. Está bem; é: baixa. Nós somos um País pobre ...
O Sr. Roberto Saturnino (M DB- RJ)- Se não me equivoco é
meio salário mínimo.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA....: PA)- Para alguns casos.
O Sr. Roberto Saturnino (M DB- RJ)- Mas, cu disse: é baixa.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- O trabalhador rural, veja V. Ex•, que nunca rara beneficiado por ninguém
-é baixa, sem dúvida- mas, eu duvido que um trabalhador rural.
um trabalhador do campo que jamais contribuiu para a Previdência,
na hora cm que estiver recc::bendo o sc::u salário de aposentadoria para
a qual insisto, não contribuiu, que ele tenha a mesma posição pessimista e condenatória de V. Ex• Epouco, sem dúvida, mas é infinitamente mais do que qualquer Governo, que se dizia voltado para o
trabalhador e voltado para o camponês, jamais lhe orereceu. Aí está
a diferença.
O Sr. Roberto Saturolno (MDB - RJ) - Mas, V. Ex• não
contesta a minha afirmação, concorda com ela: é baixa.

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Não, é
baixa. Todos nós concordamos de que é baixa.
Ainda, hoje, cu lia no jornal, nobre Senador, que um Senador,
nosso par, reclamava do seu salário achando que ele é muito baixo,
também. De maneira que, todos recebemos pouco, com exceção
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Não é no- talvez de alguns poucos, mas o resto todo recebe mal, c até nós que,
vidade para um homem da sua sensatez mas, desgraçadamente, é acho, estamos na raixa dos abastados pelo Imposto de Renda, aquepara outros.
les que ganham 80 mil cruzeiros por mês estilo lá na lista - nós
O Sr. Roberto Soturnino (MDB- RJ)- Não. V. Ex•, tam- ramos ver esta pirâmide achatada brasileira - dos privilegiados,
pois bem, ai mesmo há queixas. Hã queixas por que? Porque na casa
bém, está exagerando. Mas o que nós queremos é demonstrar que h:i
que
niio tem pilo todos brigam e ninguém tem razão.
uma politica embutida nessa ação governamental que, realmente,
E a questão niio está propriamente em caracterizar se ele é
tem favorecido mui to mais o ratar capital do que o ratar trabalho. E
baixo
ou nilo é. Baixo ele é! Agora, eu gostaria de saber qual é a mãnós queremos dcrender a tese de que é possível, é viável, sem nenhum
gica, qual é a varinha de condão de fazer com que a contribuição de
caos, sem nenhuma revolução social, sem nenhum desmoronamento
da economia, inverter essa tend~ncia c dar mnior retribuição ao fator salário que já é, por seu turno, uma caracterização da baixa renda
brasileira, que quando rui eu Ministro, era sobre dois salários minitrnbalho.
mos a média de contribuição salarial, como é que esta contribuição
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Vej:~ pode dar salários para quem nunca rez contribuição no valor, por
V. Ex~', como é que eu pretc:ndo discutir. Nessa segunda parte: cu cs· exemplo, de três salários mínimos. Seria o mínimo.
l~tria de: acordo com V. Ex•: t! passivei modificar isso'? E. E nito ~só
Mas, nilo vamos ralar em mínimo, já discuttmos tanto sobre
possível é desejúvel.
ele. Se tivéssemos, realmente, de colocar o problema em termos constitucionais, dizer; "é o salário digno" que deve proporcionar a uma
O Sr. Roberto Saturnino (MDB - RJ) - Cl:~ro.
ramília de cinco dependentes, casa decente para morar, meios para
se transportar, pagamento para a educação dos seus filhos, recreaO SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Ê descjú- ção, está lá, uma rutia para recreaç~o. e alimentaçilo sadia. Eu pervcl. O que eu mostruria, também, como conccntraçUo de rcndu, gunto o que poderíamos razer com CrS 2.700,00 ou com
~:amo V, E.x• jil s:tlicntou, d:t existiu sempre, cronicamente numa
CrS 5.400,00 com cinco pessoas dependentes e mais um, seis?
distribuição dos ganhos nu Brasil.
O qu~: estamos fazendo- no meu entender, nobre Senador, c
V. Ex•, no fundo, há de concordar comigo, - é uma diScussão
O Sr. Robcrlo Suturnino (M DB- RJ)- Também nno contessobre um pais pobre que ni\o pode proporcionur es!'les dados, mas
que deve corrigir.
O Sr. Roberto Saturnino (M DB- RJ)- Não. Não é novidade
também. V. Ex•, que acompanha os nossos trabalhos, poderá constatar isso nos nossos pronunciamentos.

O SR. JAIWAS PASSARINHO (ARENA- i' A)- Eu sei, c
nem l'llloctl V. E'<• cónw n:sppnsúvel por pcrindos <tllterion:s. Eu sei
d.: ondl· V. E,,_ vcn1, cu s~.:i hl!m, t: llll ~.:aso de V. E.\' me fica um pDLI·
t\1 m;11s difi.::il de discutir, do que ~o:omoutros, qu~.: fat.elll, c.\:ttanH:nle, a cnmpotr.t~·ào ~lllll o's GovcrllllS populist:l\ de ~crtas ~pocas.

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- V. E'' I' ai
me desculpar, mas esta é umu discordância fundamental. A~.:humos
que este Puis j{t nilo é muis aquele puís pobre que ni\o podia d<~r isso.
Aí é 4liC, realmente, se coloca a grande divcrgêncin. Nu nossa visão,
este Pais que tem, enfim, 1.700 ou UWO dólares dt: renda pa c(lrita,
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não possuí condições ~struwrais para o pleno cxcrcicio de sua
função, por absoluto acúmulo de procossos o sob permanente risco
de colapso nas suas atividados. Acreditamos indispensável, na atual
circunslüncia, que se reduza o volume do trabalho do TRT de Bcli:m,
pela divisão de funções com um r• ovo lribunal, com sede cm Manaus
c, a exemplo do que se pretende com rclaçuo à Audiloria, com jurisdição em toda a Amazônia Ocidenwl.
Todos os argumenlos - além da disposição do novo Governo
-militam a favor dessa idéia, que garantirá a pcrmanenle qualidade
da prcstução jurisdicional do TRT de Belém, cujo esforço solilário
não nos cansamos de elogiar, penalizados pelo desgasle ffsico e inleleciUal de que são vílimas seus abnegados magistrados e serventuários.
A criação do referido Tribunal é, portanlo, medida que se impõe
quando o novo Governo se inclina para a solução desse tipo de
problema. O nosso apoio, Sr. Presidente, ao Ministro Pmónio Portella, i: no sentido de que S. Ex• inclua essa inicialiva na pauta das
prioridades do seu Minislé:rio, como providência indispensável ú
Amazónia Ocidenlal c, cm parliculnr, ao Estado do Amazonas.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão,
designando para a ordinária do quarta-feira, 2 de maio, a seguinte

ORDEM DO DIA
a) MA TERIA INCLU{DA EM ORDEM DO Dltt Pt!RA QUE
O PLENlRIO DELIBERE SE DEVE TER PROSSEGUIMENTO.
I§ 19 do art. 3611 do Regimcntolntmro.)

-l-

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 106, DE 1966
(N• 314/63, na Casa de origem)
Dispõe sobre o consumo do carvão melalúrgico nacional nas
empresas siderúrgicas a coque.
Andamento:
16·5·66- Lido em plenário c despachado às Comissões de Economia, de Minas c Energia e de Finanças;
26·1·68 - Lidos os Pareceres n•s 45-CE (preliminar), 46-CE,
favorável, nos termos do substitutivo que apresenta; e 47-CCJ,
favorável ao substitutivo da Comissão de Economia. Em 17-4-68 as
Comissões de Minas c Energia c de Finanças emitiram pareceres
(nOs 307 e 308/68) favoráveis ao substitutivo da Comissão de Eco·
nomia,
15·5·68- lnclu!do cm Ordem do Dia. 10 apresentada Emenda
de Plenário. A ma léria volta às Comissões competentes.
Constal)l do processo, pareceres
Da Comlssilo de Consthulçilo e Justiça, pela constitucionalidade
ejuridicidade da Emenda de Plenário.
Da Comlssilo de Economia, solicitando audiência, sobre a Emenda de Plenário, aos Ministérios das Minas c Energia e da lndúslria e
dn Comércio.
b) MATtRIASEMTRAMITAÇilONORMAL

-lVotação, em 1urno único, do Requerimento n• III, de 1979, do
Senador Franco Montoro, solicitando o dcsarquivamento do Proje·
to de Lei do Senado n• 70, de 1978, de sua autoria, que "consolida a
leglslaçllo vigente, instituindo a nova Lei Orgânica da Previdência
Social".

-3Discussão, cm turno único, da Redução Final (oferecida pela
Comissão de Redução orn seu Parecer n• 99, de 1979), do Projeto de

Lei do Senado n• 347, de 1978, do S•nador Accioly Filho, que dá nova Redução ao art. 51 da Lei Orgânica dos Partidos Politicas.

-4Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Cümara
n• 122. de 1977 (n• 1.9 I2/74, na Casa de origem), que altera a Redução da alínea d do inciso I do artigo 40 da Lei n• 5.250, de 9 de
fevereiro de 1967, que "regula a liberdade de manifestação do pcnsamcnlo c da informação", tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob o n• 91, de 1979, da Comissão:
-de Constltulçilo e Justiça.

-5Discussão, cm turno único (apreciação preliminar da juridicidade, nos termos do art. 296, do Regimento Interno), do Projeto de Lei
da Câmara n• 112, de 1978 (n• 3.373/77, na Casa de orig~m), que introduz alteração na legislação pertinenle à Zona Franca de Manaus,
lendo
PARECER, sob n• 98, de 1979, da Comissão:
-de Constltulçílo eJustiça, pela injuridicidado.

-6Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do artigo 296 do Regimento Interno!. do
Projeto de Lei do Senado n' 185, de 1978, do Senador Franco
Montara, que altera a destinação de taxa judiciária, em favor da
construção do edifício-sede da Ordem dos Advogados do Brasil soção do Distrito Federal, tendo
PARECER, sob n• 87, de 1979, da Comissão:
-de Constltulçilo e Justiça, pela inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Está encerrada a
sessão.

( Le\·anra-se a sessão às 17 horas e 15 minutos.!
DISCURSO PRONU.VCIADO PELO SR. JOSE
L/NS NA SESSriO DE 22·3-79 E QUE. ENTREGUE ;1
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE·
RIORMENTE.
O SR. JOSt LINS (ARENA - CE. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
I; osla a primeira vez que assumo à tribuna do Senado, Que as
minhas primeiras palavras sejam para expressar o meu orgulho por
porlencer agora a esta Casa. Sou apenas um modesto homem do
Nordosle, com pequenas contribuições à minha região. Fui, porém,
escolhido pelos meus amigos da ARENA do Ceará para candidato
ao Seiwdo. Eleilo que fui, seja agora a minha profissão de rc de bem
servir a esla lnslituição, bem servir ao Brasil e ao Nordeste, bem ser·
vir ao mundo, do qual sornas todos cldadàos.
O lema que vou abordar, Sr.' Presidente, Srs. Senadores, tem
uma razão de ser: muitos se perguntam sobre o que vem acontecendo
com o Brasil nos últimos 15 anos. Prelendo dar a minha opinião
sobre os fatos mais expressivos desse perfodo, analizando-os de
modo amplo pura que, uma vez estabelecida a face da realidade, me·
diante uma avaliação justa, possamos sobre ela firmar as bases da
açào futura, pura a construção de um Brasil maior e lambém melhor.
Srs. Senadores, o homem vem de uma longa caminhada no
mundo; já se perde na idade do tempo o momento em que ele surgiu
sobre a terra. Nos primórdios foi selvagem e, desgarrado no nomu·
dismo, sofreu u1ravés de milênlos até se firmar como espécie domianante na face do planeta.
Suas primeiras lutas foram terr!veis na defesa incessante da
sobrevivência, contra as feras c contra a própria natureza. A alimen·
lacào elo a buscava nos frutos c raizes dispersos nu floresta que ele
depredava nu murchu incunsudu para novos sllios ainda inexplora·
dos. Um dia. porém, ele aprendeu a pluntar e a domesticur os uni·
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mais. Uma luz nova se acendeu para iluminar o destino da humani·
dade: o homem se fez agricultor. Em vez de v~1guear perdido na 11o·
resta, n<.l busca alt:<.ltória de alimentos, ele fixou a sua choça c, dei·
.\ando para trús o nomadismo, plantou a primeira sementt: das ai·
deias lnummas. Foi somente quar.do a agricultura libertou o homem
das inccrtczüs do ülimento pam a sobrevivência imediata que ele teve
tempo dt: pensar. E foi então que, verdadeiramente, teve início o im·
pério da intcligi!ncia. Depois de fazcr-sc agricultor c criador, compe·
lido pela força extraordinária do raciocínio qllc despertava, ele se
tornou artcsf10. Essa expcriência nova lhe aguçou ..a imaginação c, eis
que annal surgiu o homem industrial c com ele a explosiio do pro·
gresso humano. A agricultura constituiu, entretanto, a primeira ati·
vidadc produtiva organizada do homem. Historicamente ela serviu
de base para o surgimento do processo econômico c, mesmo hoje, os
países que têm sua atividadc agrícola bem cstruturuda, avançam nu
área do desenvolvimento integrado com muito mais facilidade do
que Os países que não a possuem. No passado como nos tempos mo·
dcrnos a agricultura é fundamental. A garantia de sobrcvivi:ncia da
espécie humana seguiu-se 01 sua grande marcha para o domínio da
natureza. O homem passou a multiplicar-se a taxas cada vez maiores
e a ocupar, paulatinamente, a face do planeta. Dizem os estudiosos
que há um milhão de anos i:ramos apenas alguns mil exemplares
sobre a terra. A agricultura teria surgido cerca de 8.000 anos antes da
era cristã. Desde então fomos aumentando rapidamente, uté consti·
tu irmos uma população de \25 milhões de seres à altura do quinto
milênio antes de: Cristo.
Havíamos lutado, Senhores Senadores, 10 mil si:cu\os para atin·
gir, cm todo o mundo, o nível da atual população do Brasil. De então
cm diante crescemos com tremenda rapidez. Após esse período de lO
mil séculos, dobramos em número num período extrc:mamentc curto,
de apenas 5.000 anos, para virmos a ser 250 milhões de seres humanos no ano zc:ro da era cristã. A partir daí, dobramos uma segunda
vez em apenas 1.500 anos. Depois, dobramos, de novo, em apenas
300 anos; e novamente dobramos, em 130 anos. E, nnalmcntc,
dobramos cm 45 anos, para atingirmos, em 1975, a imensa popu·
lação de 4 bilhões de seres humanos.
Agora, Senhor Presidente, Senhores Senadores, vamos dobrar,
mais uma vez, a população do mundo mus só precisaremos para isso
de 25 anos. Ao alvorecer o si:cu\o XXI seremos 8 bilhões(!) c se alguma coisa nllo mudar o curso dos acontccimentos, no ano 2025 se·
remos, pasmem todos, seremos 16 bilhões de criaturas sobre o con·
turbado planeta cm que vivemos.
A din5mica da explosão demográfica é semelhante a da reaçf10
cm cadeia que liberta a explosão atômica. Sua aceleração é tal que, se
lcv~1mos um milhão de anos po1ra atingir o primeiro bilhão de indivíduos, levamos apenas \30 anos para alcançar o segundo bilhão. De·
pois levamos apenus 45 anos para o terceiro bilhf10, 15 anos pura o 41'
bilhão c vamos atingir, agora, o 5\' bilhfw cm apenas onze anos! Es~a
mc<.:única estonteante da rnultiplicaç:'10 exige algumus perguntas,
t•tmbêrn estontl.!antcs.
Comportarú o mundo 16 bilhões de seres humanos'! Uma popu·
Jaçiúl 4 vezes superior a população atual'! Teremos condições de con·
viver, nesse nívt:l espantoso Jc densidade dcmogrúfica, ou estaremos
caminlwndo rara uma catústrofc'?
Por que: o homem, durante 99% do tempo de sua existência sobre u terra aumentou tào lentamente cm número, c por que, no últi·
mo 1% dessa e.xisti!ncia aumentou com tanta rapidez'!
No início dos tempos tudo conspirava contra de. Eram as in·
tcmp~rics, os micróbios, a barreira das selvas, o desabrigo, as feras.
Antes do surgimento, da ap.riculturu, H mil anos Antes de Cristo, nas·
cia um homem para cada 150 mil indivíduos existentes. Com o surgi·
mcnto da agricultura p<.~Ssltram a nascer 65 homens para cada 150
mil habitantes. Nos tempos modernos tudo mudou.
t\ cil:nda e a tecnologia criaram os remédio!-., as vadnas, os in!-.c·
ticida!l que, milagrosamcnte, sanearam imensas úreas insalubres,
mesmo nos paí.~cs mais pobre~. Nesscs países reduziram-se tremen·
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damentc as taxas de mortalidade, enquanto permant:ciam pratica·
mente estáticas a5 tnxas de natalidudc: daí a explosão demogrúnca.
Esse extraordinário aumento da populaç~o do mundo, de 4 para 8 e, quem sabe, para \6 bilhões de seres humanos, nos próximos
50 anos, é desconcertante. Se hoje nos preocupamos com os proble·
mas de habitaç~o. de vestimenta, de alimentação, de educac~o. dr
saúde de serviços de todn natureza, de transporte, de llgua, de esgoto
c de comunicação; se pesam já sobre nós os problemas da escussez de
energia, para conduzir 4 bilhões de homens, como pensar cm manter
H ou \6 bilhões de seres humanos? E que homens serão esses? Hoje
dois terços da população do mundo são constituídos de gente pobre,
que vive cm paíscs subdesenvolvidos. Apenas um terço é constituído
por ricos. Os mais pobres ti:m uma ronda per capila da ordem de 70 a
250 dólares; os intermediários chegam a ter uma renda máxima de
2.000 dólares. Os ricos, porí:m, chegam a ganhar de 5 a \0 mil dólares
pt.•r capita.

O problema maior, Srs. Senadores, é que, enquanto as popula·
ções ricas crescem a uma taxa de 1,1% as populações pobres explodem a uma taxa de cerca de 2,5% ao ano.
Assim, quando formos \6 bilhões de seres humanos, de cada \0,
nove seremos pobres e apenas I estará contado entre os ricos.
Diante desse quadro, que perspectiva nos aguarda? Que medi·
das deveriam ser adotadas para evitar esse desfccho1 A explosão demogránca é o fruto imediato do progresso e do desenvolvimento
tecnológico: ela decorre do milagre da agricultura c da indústria. Do
milagre da medicina, defensivos, dos inscticidas c de todas as conquistas humanas que amparam a criança e o homem, mesmo nos pai·
ses mais pobres da face da terra.
E a contradição estâ cm que essa mesma tecnologia tem-se mostrado incapaz de mudar a curto prazo essa estranha expectativa.
Tem-se apeludo pura os anticoncepcionais, e por que não dizer,
até mesmo para a esterilização, como se fez na 1ndia. Tcm·se recorri·
do, com esperança, ao esclarecimento c à cducaç~o familiar. No entanto a população do mundo continua a crescer, indiferente a tudo
isso. O que poderemos esperar de uma avalancha humana que cresce
irresistivelmente, produzindo de um lado uns poucos ricos e de outro lado milhões de pobres? Insatisfação, fome, guerras fratricidas?
O que se sabe hoje, Srs. Senadores, é que só há um remédio capaz de
evitar tudo isso. f: que só hã um caminho para evitar as dincu\dades
que, de outro modo, poderão ameaçar o género humano. Esse caminho é o mesmo caminho da fraternidade c da paz. Esse caminho se
chama- desenvolvimento econõmico c social!
O dcsenvo\vimcn_to reduz as taxas de mortalidade, mas reduz
tambt:m, como se fosse um mecanismo automático, as taxas de nuta·
\idade. Os países desenvolvidos estabililam suas populações, mantendo-as também num elevado nível de bem estar social.
No século passudo, quando a própria Europa era subdesenvol·
\'ida, um quarto da população du França morria antes de um ano de
iJade, enquanto a metade nf10 chegava a viver até os 20 anos. Hoje,
apenas 2r.:;1 da populaçr10 da França morre ante~ de um aoo, c somen·
te 4(:;, morre antes dos 20. No entanto, a populaçf10 d;a França hf1
muito atingiu a cstahilidadc.
NilO dcfendcmos para o Brasil uma política dirigida rara o CUil·
trolc da natalidade. O Brasil é um Pais dt: úrca imensa; ~c tivermos
uma partil:ipaçf10 t.!qU:"1nirnc na pupulaçiw futura do mundo, ['JOderc·
rnos chegar, Sl'nl problemas, a mais dc 350 milhõe~ de hahitantcs.
Colllll cir.ladf1os do Jllundo interessam-nus profundamente os
prohlcmas Uo dt.:senvolvimentu econõmico c social. A questão funtJamental e.'dÚ cm que e~se llc:scnvolvimenlo tem um custo. O problema
crucial está em como conduzir esse desenvolvimento com um mini·
mo de trauma para as nações do mundo. O mundo atuul jú se aprl'·
SC!llu com essas graves características: de um lado, m pais.cs ricos, de
outro lado, os pabcs pobres, separado por profundas diferenças de
rt.:mla. l:s~t.'~ paísl.'.'o cstfw, porém, extrcmamentt.: próximus uns tlm
oulros pelos meios modernos de comunic:H;Üo. O milagre Ua te~.:nolo·
gia das transmissl>es li Uislún~.:ia cstú t.!Oiltraindo o csraço e pondo ilS
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Tudo o que produi'i<Jmo~ com o nosso tr<tbalho, cm I%3, valia
cm mAcda de hoje, 62 bilhões de dólares. Chegamos a 197H produzin·
do 19. bilhões de dólares. Cada um de nós produzia por ano, H13
dólares. Pois bem, apesar do grande aumento de nossa populaçilo,
cm 1978 cada um de nós já produzia, em média, o cqui'lalentc a
1.650 dólaros. Isso signir,ca que a nossa renda per capira cresceu
mais de 100%, apesar de todo o crescimento da populuçào. Além de
produzirmos c ganharmos muito mais, passamos também a poupar
mais ainda.
Em 1963 aplicávamos, apenas cerca de li bilhões de dólares nos
nossos programas de dt:senvolvimento, isto é, cm infra·estrutura eco·
nômica. em indústria, na agricultura, em educação, em saúde, etc.
Em outras palavras, o desenvolvimento tem um preço c esse Ora, em 1978 já passávamos a aplicar mais de 42 bilhões, o que
preço não(: baixo. Es.sc preço pode ser pago cm sangue, suor c lágri· representa quase 4 vezes mais! Apesar disso, também passamos a
mas, como fizeram alguns países. a travos de desumanas revoluções. desfrutar muito mais os benefícios do desenvolvimento. De fato, em
1963 cada brasileiro consumia por ano, apenas o equivalente a 690
Pode ser pago cm módicas prcstnções seculares, ou pode str pago
com sacrifício suportável. mas com disciplina c imaginação, com dólares. Pois bem, em 1978 o nosso consumo médio já foi de 1.300
compreensão c muito trabalho. Com senso de responsabilidade das dólares por ano.
lideranças e dos liderados mas, também, com o auxilio de técnicos
Em termos globais, o consumo do País passou de 52 bilhões de
competentes. Subdesenvolvimento i:, cm grande parte, sinônimo de dólares em 1963 para 151 bilhões de dólares em 1978. Isto significa
pobreza. Povos subdesenvolvidos são povos pobres c, portanto, po· que o nível do consumo nacional foi multiplicado por 3, nesses últi·
mos 15 anos. Durante esse período aprendemos a produzir mais c
vos de governos pobres.
O fato mnis dramático com que se vêem a braços os governos melhor, não somente para o nosso consumo, mas para o mundo.
desses povos, surge, portanto, quando, sob a pressão das aspirações Nossas exportações passaram de cerca de 1,4 bilhões para 12,6 bicrescentes da sua gc:nte, não contam com um mínimo de comprecn· lhões de dólares em I978. Também passamos a participar mais do
si1o, de paciência e responsabilidade, que lhes ajude a encontrar os mercado internacional pelas importações, que a partir de 1,3 bilhões
caminhos do sucesso. E aqui, são inevitáveis as oscilações de rendi- de dólares cresceram cerca de 10 vezes.
Para essa enorme dinamização de nossa economia foi
mento das medidas adotadas, porque não há experiências iguais ncs·
necessário desenvolver um gigantesco esforço de produção e consuse c;tmpo a servirem de exemplo seguro.
mo de energia. Para isso criamos a ELETROBRÃS, uma ho/ding
Povt1 pobre. govc:rno pobre.
que abrange hoje a ELETROSUL, a ELETRONORTE e a CHESF.
A mati:ria prima do dc:senvolvimento foi e será sempre o traba·
Construindo grandes usinas hidroelétricas, passamos a aproveitar,
lho e através dele a poupança- c novamente através desta, mais tra·
cada vez mais o potencial dos nossos rios. Construi mos, na bacia do
bulho, mais elicií:ncia e mais produção. Tudo isso para o bcm-estar
Prata as usinas de FURNAS, Jupiâ, Ilha Solteira, Marimbando e
do homem.
Osório. No São Francisco, Três Marias, Moxotó e Scbradinho,
O drama maior das nações pobres amantes da liberdade, surge, além do que ampliamos quase dez vezes a usina de Paulo Afonso.
pois, quando, preocupadas com o seu progresso, são presas do prosc- No Parnaíba construímos Boa Esperança. Na Amazônia Coaraci
litismo de ideologias estranhas que lhes acenam com milagres; mila- Nunes e Curuâ Una. Com esse extraordinário esforço elevamos as
gres que dcverilo ser realizados logo, ainda que através da rebeldia c nossas instalações de 6.500 megawatts para 25.000 megawatts, o que
da violência. Se o problema do desenvolvimento cconômico e social quer dizer, que multiplicamos por quatro nesses I 5 anos, a nossa
se tornou, agora, o problema fundamental do mundo, o que estamos capacidade de geração de energia hidráulica.
nôs, brasileiros, fazendo para rcsolví:-lo?
O Sr. Jarbns Passarinho (ARENA - PA)- Pcrmicc V. Ex•
O Brasil, Sr. Presidente, tem sido um País de desenvolvimento
um
aparte?
tardio. A história dos Estados Unidos da América ai está, para nos
provar isso. Nesse ponto, estivemos por di:cadas e mais décadas cm
O SR. JOSE: LINS (ARENA- CE)- Com o muior prazer,
falta com a humanidade.
nobre Líder.
Mas nos últimos 15 anos conseguimos resgatur essu divida e dar
O Sr. Jarba• Passarinho (ARENA- PA)- Ouvi, há dias, nuao mundo um exemplo do qual todas as nações pobres S< podem ma exposição na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a quesbeneficiar. Começamos a construir um Pais novo. A partir de umu
tão nuclear, o Presidente de FURNAS chamar a atenção para este
época de intranqUilidade e desesperança, liztmos surgir uma nação
fato de uma maneira que me pareceu muito sugestiva c pcrmiw
próspera. O exemplo paru o mundo em dt:senvo\vimcnto n{to cstü V. Ex• que coloque isto no aparte. Ele disse que foi tal o nosso
somente nas altas taxas de crescimento que conseguimos. Está, socrescimento, que: mudamos de unidade de referência. Vejo qut:
bretudo, na maneira como o fizemos. Nào importamos modelos
V. Ex• agora fala cm mil megawatts. Antigamente, fazia-~c um
nem ideologias. Nilo violentamos nossas crenças ncm nossas tradiesforço grande para falar cm milhão de quilowatts.
ções,
O SR. JOSE: LINS (ARENA- CE)- Exatamente. \', Ex•
Demonstramo!>, simp\esmcntc, que a ordem, o patriorismo c o
trabalho podem ajudm às nações livres a encontrar o caminho do tem toda a razllo.
Igualmente extraordinária nesse período, nobre Lidc:r, foi a
progresso.
Alinharei, Sr. Presidente, ulguns nl1mcros para que possamos evoluçJ.o do nosso consumo de energiu. Passamos de um consumo
tt:r uma idéia do que aconteceu neste Pais nos Ultimas 15 anos. de 13,5 bilhões de quilowatts/hora, para 87,2 bilhões de quilowatts/
Procun1rc:i comparar o que fizemos com o que acontt:ccu cm outras horn por uno. Mas o progresso do Pais pode ser acompanhado, tam·
{m:as do mundo, Tomarei apenas os dados mais expressivos. Pllucas bt:m, por outros índices. Por exemplo. no que tange às telecomunicaobservaçUcs nm bastam parn mostrar a dimensão da nossa C.'(pcri~n- ções o desenvolvimento do Puis foi admirável. Em Jt}73 não tinha·
mos senno cc:rca de um milhão c duzentos mil telefones. Ern ll)7S já
cia.
Em !96J éramos 76 milhões de hrasilciros. Em I'>7S passamo-; a ·ttingíamos cinco milhõc!'i de telefones. Multiplicamos mai~ uma vez
por 4 o número de telefones disponíveis.
ser 116milhl\cs.
cnm a~

I!

Cnl

c:<traorúinúrias conqui~tas das naçiles desenvolvidas. Aind<J
há pouco a.s populações subdesenvolvidas não sabi<1m sequer o qut:
acontecia com as nações vizinhas. Hoje, a telefotografia, o rádio c a
tt:levisào cspalh~1m, instantaneamente, em todas as dircçàcs, os
acontecimentos, os fatos e as idéias surgidas nos mai~ recônditos
lugares. Em conseqUência, põem as populações pobres cm cantata
imediato com todas as conquistas das populações ricas: c despertam
a espontânea c impulsivamente, nelas, aspirações que não podem, ja·
mais, com a mesma rapidez, serem satisfeitas. O crescimento cconó·
mico não significa todo o desc:nvolvimento. Mas elt é necessário. E
ele exige esforço c exige tempo.
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A quantidade de telex passou de 660 aparelhos cm I%J,
para 20 mil, em 1977. Tínhamos telefonia por discagem dircta DDD- em apenas duas cidades. Agora dispomos de"c sistema em
660 cidades, isto é, em quase 15% das cidades brasileiras.
Quem negaria, Sr. Presidente, o extraordinário descnvolvimcn~.
to c a eliciente reorganização dos nossos correios c tcl~grafos'!
Nenhum brasileiro sensato o negaria.
O Sr. Aloysio Cha>es (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador?
O SR. JOSJ:: LINS (ARENA- CE)- Com o maior prazer.

Governo reconhece, também, que 5% da população br:.tsilcira aufc·
rem 40% dos rcsult:.ldos nac-ionais. Então, houve resultado, mas pi.ira
poucos. Houve hidrelétricas; houve uumento de quilowutts no Pais;
houve barrngcn~. Mas, cm compensação, as terras inundadas não
receberam a contraprestaç;lo justa. Onde havia, como no Paraná,
terras médias, propriedades pequenas, além de não ter h'1vido a justa
contraprestação, não houve a proteção ao homem c o seu deslo·
camento justo a outras áreas do País. E, no que diz respeito aos tele~
fones, com que V. Ex• se deslumbra, queremos dizer que, ao preço
com que se colocou aqui no Brasil os telefones e telex, V. Ex• os
colocaria, num prazo menor~ no Deserto de Saara, a custo muito me~
nor do que se colocou aqui no Brasil. A técnica é de fora, o dinheiro
foi nosso e a custo elevadíssimo. E isto nuo pode ser levado à conta
de um governo de eficiência. O valor de um governo se mede pela
sua conseqUência no setor social. E o que se assiste, no Pais, hoje, é
uma marginalização desesperante. Mas, continuamos a ouvir, com
toda atenção, o admirável discurso de V. Ex•.

O Sr. Aloyslo Cha>es (ARENA- PA)- Nobre Senador José
Lins •. ~ brilhante exposição que V. Ex• está fazendo, de maneira
lúcida, com raciocínio lógico e irrepreensivcl, quero acrescentar,
mais como um depoimento, algumas considerações particulares no
que tange à minha região. No elenco de realizações que acabou de
enumerar, V. Ex• se referiu particularmente às ligações telcfõnicas.
O SR. JOSJ:: LII"S (ARENA- CE) -Agradeço a intcrvcn·
Quando nós tivemos a honra de assumir o Governo do Estado do
ção
do
nobre Senador. Analisaremos, nobre Senador, logo mais ncs·
Pará, poucos municipios tinham ligações interurbanas. Depois de
quatro anos, com planejamento adequado, todos os municípios fica· te discurso os aspectos sociais do desenvolvimento brasileiro nesses
ram com ligações interurbanas, com a Capital. As cidades anos. Aliás, pretendo voltar, também, de outras vezes a esse assunto.
principais com serviços automáticos urbanos e muitas cidades, as Por enquanto, basta dizer a V. Ex•, que, se este progrcssu niJo ~c
mais importantes, com serviços de DDD, algumas com serviços de deveu aos governos da revolução, deveu-se, pelo menos, ao povo
DOI. Por outro lado, foi possível, com a colaboração da brasileiro. Nào separo os brasileiros dos seus líderes, dos homcn:,
TELEPARÃ, ao Governo, através da Fundação de Tclecomunica· que com eles trabalham. Venha o progresso de onde vier, c será bcmções do Pará, empresa por nós, então, criada, iniciar um sistema vindo para nós, nobre Senador. Mas, continuo.
integrado estadual de repetidores de televisão que serve, hoje, ii
O Sr. Jnrbas Pnssnrinho (ARENA - PA)- Permite o nobre
região de maior densidade demográfica do Pará, beneficiando 25
municípios. Quando ocorreu a coroação do nosso último Papa, roce· orador uma b~cvc interrupção?
bi o depoimento do prelado de Bragança, que me dizia encantado
O SR. JOSI:: LINS (ARENA- CE)- Concedo o aparte, com
que havia assistido ao vivo e a cores toda a cerimônia de transmis~ o maior prazer, nobre Líder.
são, no mesmo momento em que se realizava em Roma. E disse:
"Isto é um milagre". Realmente, é um milagre da comunicação, é
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Como V. Ex• vê,
um milagre do progresso. As comunicações, no Brasil, realmente a intervenção do nosso ilustre Senador pelo Paraná mostra uma ten·
deram um passo gigantesco, como V. Ex• acabou de destacar, com dência que é, realmente, geradora de perplexidade para nós que ouviacerto, no seu brilhante discurso. Muito obrigado.
mos. Vê V. Ex• que ele disse, como quem tivesse acabado de desO SR. JOSJ:: LINS (ARENA- CE)- Agradeço a V. Ex• a cobrir a maior verdade, disse inesperadamente, para todos nós que o
oportuna contribuição do testemunho que nos traz. A açào dos últi· Governo não é o responsável pelo aumento da população, como que
mos governos brasileiros foi marcada por inegável sensibilidade e se o Governo, como entidade, fosse capaz de produzir filhos. É imcompreensão das dificuldades do desenvolvimento. Talvez, seja pressionante que o Governo possa ser acusado até disso. Mas, há
oportuno lembrar que, se tivesse sido levada em conta a rcntabilida· uma política, há uma política que poderia ser de planejamento fami·
de dos investimentos nos anos in,dais da implantação desses siste· liar. Então, o Governo seria atacado por estar impedindo a produção
mas, fatalmente teríamos estrangulado o caminho para o progresso. de filhos. Mas, dentro desses princípios, se os telefones crescem em
A estratégia consistiu, porém, cm quebrar o círculo vicioso da pobre· número, podiam ser colocados por valores menores. Mas, S. Ex•
za, investindo sobre o futuro e construindo, sobretudo nas regiões não se incomoda em comprovar isto, é apenas uma afirmativa. De
mais pobres, uma ponte que nos permitisse ultrapassar o abismo de modo que, se as hidrcli:tricas são feitas, então sim, S. Ex• levantou
um ponto como crédito. As hidrelétricas si1o feitas, mas as terras
dificuldades que se antepunham ao crescimento de nossa economia.
inundadas não recebem indcnizaçào justa. Eis algo que acho que a
O Sr. Leite Cham (MDB- PR)- Senador José Lins, V. Ex• Maioria gostaria que S. Ex• trouxesse, através de V. Ex•, a quem ele
permite um aparte? (Assentimento do orador.)- Senador, nós aqui chamou, sem nenhum favor de grande didata, trouxesse inforda Oposição estamos ouvindo o discurso de V. Ex• e com ele nos mações, porque, tal vez, todos nós estivéssemos de acordo e estarecongratulamos. 10 o discurso inaugural de V. Ex•, como diz, e mos, naturalmente, em pedir o que é mais justo. Agora, fora de qual·
V. Ex• está a se manifestar, saindo, a nosso ver, com segurança e quer dúvida, como V. Ex• disse, é possível que o povo brasileiro te·
lucidez. Congratulamo-nos também pelo fato de V. Ex• vir a esta nha feito isso até à revelia do Governo. !; possível que o Governo
Casa, honrando-a porque V. Ex• vem de um pleito eleitoral em que não tenha contribuição nenhuma. Mas o fato é que é iniludível, que
disputou a preferência de seus eleitores. Noto, tamb~m, que no seu há quinze anos o progresso está aí.
discurso, há uma admirável tônica didática, V, Ex• parece-me que é
O SR. JOSI;; LINS (ARENA- CE)- V. Ex• tem toda araProfessor. Eu, poucas vezes, vi uma seqUência tilo interessante, onde
V. Ex• pega o homem nos seus primórdios- o pithecanthropus erec· zão nobre Senador Jurbas Passarinho. Os Governos da r~voluçilo
não só realizaram. Corrigiram também injustiças passadas. Quando
M - e o traz até o homem deslumbrado, que estaria vivendo no
Brasil de hoje. Mas eu gostaria de fazer as seguintes ponderações ao fui Diretor do Departamento Nacional de Obras Cootra as Secas, lá
discurso de V. Ex•: Concordamos que houve uma melhoria aqui no no Nordeste sofrido, encontrei uma dessas injustiças, relativa, no caBrasil. Ni\o que se atribua esta melhoria ou este melhoramento ao so, ao pagamento de desapropriações. O velho DNOCS havia sido
Governo, pois muita coisa cresceu independentemente de sua açilo, criudo em 1909. Assumi a sua direçi\o cm 1968.
Pois saiba V. Ex• que, desde a sua criação nen'humu indeniinclusive a população que duplicou nesse tempo. Queremos dizer a
V. Ex• que houve aumento do produto bruto, mas que o próprio zuçilo dus terras inundadas pelos açudes tinha sido paga. Mundumos
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fazer um levamento completo de todas essas terras, cumpulsando os
arquivos gerais disponíveis c propusemos o pagamento dessas glebas
com a devida correçào monetária. Dou o meu testemunho, a V, Ex•
de que o eminente Presidenle Módici acolheu a proposta e abriu,
imediatamenle, o crédito necessário. E todos os proprietários, inclusive os seus herdeiros, foram convocados para receber seus pagamentos. Ainda hoje, deve haver resíduos dessas indcnizações, a pagar,
porque nem todos os interessados apareceram, de Jogo, para recebolas.

Mas quero garantir a V. Ex• que, nos meus cantatas com o eleitorado cearense, enquanto encontrava um para reclamar, encontrava
cem para apoiar, porque através dos projetas que instalamos foram
ajudadas milhares de fam!lias pobres que viviam no sertão seco c
que hoje dispõem de terra molhada c norcscente, produzindo suas
safras quer chova, quer faça o sol mais inclemente.

O Sr. M1uro Benevldes (MDB- CE) -Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador?

der.

O SR. JOSt LINS (ARENA- CE)- Com o maior prazer.
O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Nobre Senador José
Lins, esse capítulo das desapropriações constilui, sem dúvida, a grande mácula da política descnvolvimentista cumprida pelo DNOCS, na
nossa Região. Não por culpa de V. Ex•, nem do seu sucessor, competente Engenheiro Oswaldo Pontes que, perante a Comissão de
Agricultura desta Casa, já fez uma brilhante exposição sobre os planos desenvolvidos por aquele órgãv federal. Na sessão legislativa
passada, tive oportunidade de comentar, da tribuna do Senado, um
trabalho que foi elaborado pelo ex-Senador Plínio Pompeu de Sabóia Magalhães, em que ele faz realmente críticas incisivas e contundentes à política de desapropriação cumprida pelo DNOCS no Nordeste e, especificamente, no Estado do Ceará. Naturalmente, isso
não constitui culpa nem de V. Ex•, nem dos seus antecessores, e muito menos do seu sucessor, que é o Engenheiro Oswaldo Pontes. Mas,
o fato é que os proprietários rurais daquelas áreas atingidas pelas desapropriações continuam a reclamar- e com muita justeza - aquelas desapropriações pagas pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas. Seria o caso de se promover a revisão de todos esses
critérios que V. Ex• diz haver se empenhado para humanizã-Jos,
mas que, infelizmente, constituem o pesadelo dos proprietários rurais, no Nordeste brasileiro.
O SR. JOSt LINS (ARENA - CE) - Agradeço, honrado,
nobre Senador, o aparte mas, cabe a V. Ex• uma informação
complementar: primeiro, reclama-se porque o Governo não paga. E,
quando se diz que o Governo paga, reelama-sc porque o Governo
demora a pagar ou paga mal. ~o direito amplo c descompromissado
de reclamar. A verdade porém é que, de 34 projetas realizados no
Nordeste, apenas em 5 ou 6 surgiram naturais problemas dessa natureza, e isso somente com alguns proprietãrios. Não gostaria de citar
nomes, neste Plenário. Mas ó bom que se diga que são sempre os
mais ricos que reclamam. Nilo convém admitir que o Governo, exercido por seres humanos, só tenha sucessos e acertos. Algumas
tabelas de pagamento podem conter deficiências. Não estou aqui
defendendo que o Governo jamais erra. Mas é lícito afirmar que as
autoridades têm sido sensíveis às reclamações justas que,
normalmente, aparecem cm casos como estes.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - E V. Ex•, nobre
Senador, durante a peregrinação que fez pelo Estado do Cearâ, mais
recentemente, não mais como detentor de cargo público, mas
postulante a uma vaga nesta Casa, V. Ex• ouviu, seguidamente, cm
várias dreas do Estado, reclamações de proprietdrios rurais contra
os critérios estabelecidos para o pagamento dessas indenizuções.
Seria o caso de se fazer a rcformulaçilo desses critérios para humanizli-los, indo-se assim ao encontro desses proprietários rurais, que
continuam a reclamar de V. Ex• naquela oportunidude; de mim,
noutras ocasiões; do Dr. Osvaldo Pontes, na atuulidade, enfim, a
reformulação desses critérios, que propiciam melhor atendimento
das aspiruções daqueles proprietários utingidos pelas desapropria·
ções do DNOCS.
O SR. JOSE LINS (ARENA - CE) - Acho justo, nobre
Scnudor, que se rncum revisões quando essas se tornam ncccssúrias.

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA)- Permite o nobre
orador para uma breve interrupção?
O SR. JOSE LINS (ARENA- CE)- Com prazer, nobre Lí-

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Com todo o apreço que nos merece o nobre Senador pelo Ceará, queria lembrar que
o discurso de V. Ex• está sendo universal c o nobre Senador pelo
Cearâ quer ele se transforme num discurso cearense; quer discurtir
agora as questões ligadas à passagem de V. Ex• pela SUDENE
como um dos mais luminosos dos seus superintendentes. Acho que o
Senador Mauro Bencvides, que sofre tanto quanto os bons cearcnses
a diâspora cearensc, hã de permitir que V. Ex• continue no cerne do
seu discurso e que deixe essa questão para uma discussão posterior.
O discurso é mais universal quecearense.
O SR. JOSt LINS (ARENA V. Ex•

CE) -

Muito obrigado a

O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. JOSt LINS (ARENA- CE)- Pois não, nobre Senador.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Quero dizer o nobre
Senador Jarbas Passarinho que estava atento desde o primeiro minuto do pronunciamento de V. Ex• c jamais pretenderia transformar a
minha intervenção, digamos, numa colocação tipicamente local e
regional. V. Ex•, ao anucniar o seu pronunciamento, fez questão de
ressaltar que falava para o Brasil c para o mundo, c eu estava atento.
mas no curso do pronunciamento é que veio à baila o problema das
indenizaçõcs e fiz menção a esse problema com a ressalva de que, se
reclamações existem, elas não são devidas, nem aos antecessores de
V. Ex•, nem a V. Ex•, nem ao seu sucessor, cuja competência fiz
questão, sem nenhum constrangimento, como me!)lbro da Oposição, de reconhecer neste instante na tribuna do Senado Federal.

O SR. JOSE LINS (ARENA- CE)- Nobre Senador Mauro
Benevides, o aparte de V. Ex• não deixa de ser oportuno, embora,
realmente, eu necessite de mais tempo para concluir o meu discurso.
O Nordeste é, porém, tão importante para nós, que gostaria de
trazer à baila os seus problemas em outra oportunidade.
Estãvamos falando a respeito do que aconteceu no Brasil, desde
1963 até hoje. Referíamo-nos à evolução das telecomunicações e ao
extraordinârio avanço do sistema DDD cm nossas cidades ...
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. JOSt LINS (ARENA- CE)- Pois não, com o maior
prazer, nobre Senador Dirceu Cardoso.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Nobre Senador José
Lins, o Senado ouve hoje, nesta tarde, nu estréia de V. Ex• na tribuna, nào um discurso circunstanciado, estou ouvindo atento umu
aula, ...
O SR. JOSE LINS (ARENA V. Ex•

CE) -

Muito obrigado a

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Pela linguagem ultu,
pr.:los dudos cxj'lrcssivos, pelas colocuçõcs universais e nacionais,
pelos pontos de abordagem que V. Ex• está fazendo corno mestre.
Ao ouvir V. E.,•, recordo-me de um ditudo da lilosoli11 matreira de
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nossas ruas: "Pelo barulho da carruagem, a gcntc já sabe quem vem
dentro". V, Ex• foi o Governador de um grande Estado dentro de
um Pais grande. V. Ex•. nu SUDENE, regulando, estabelecendo,
administrando recursos em dez Estados do Nordeste, foi Gover·
nado r de uma grande fruçilo do Território Nacional. f: por isso que,
com essa autoridade, V. Ex• vem fazer o seu discurso. f: u grande
estréia que o Senado está ouvindo. f:. portanto, como seu admira·
dor, que me confesso desde a primeira bera, o grande reforço que
V. Ex• significa para a Bancada da ARENA nesta Casa, e quero
saudar V. Ex• com o mais puro do meu apreço e da minha admiração por este Senador e Governador de um grande Estado dentro de
um País grande, que vai mostrar que tem uma jornada grande a
fazer dentro do Senado Federal.

O SR. JOSt UNS (ARENA- CE)- Nobre Senador Dirceu
Cardoso, V. Ex• me comove, Permita-me agradecer do melhor
modo e com as melhores palavras que eu possa tirar do coração: nào
mereço o que V. Ex• estâ dizendo, mas fique certo de que tudo farei
para estar à altura desta Casa. Para seguir os passos de homens que,
como v. Ex•, trabalham com o intuito de acertar, através do diálogo, já que ninguém é dono da verdade. Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. Roberto Satumlno (MDB- RJ)- Permite V, Ex• um
aparte?

j
!
j

O SR. JOSt UNS (ARENA - CE)- Com o maior prazer,
nobre Senador.
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB - RJ) -Nobre Senador José
Lins, admiradores de V. Ex•, creia, somos todos nós Senadores
desta Casa. Esta admiração vem jâ de algum tempo da observação
do seu trabalho no Executivo, mas que, nesses poucos dias de convívio, vai sendo confirmada. Todos nós vamos encontrando razões
para confirmar esta admiração, como, por exemplo, no discurso que
V. Ex• pronuncia nesta tarde, que é da maior seriedade e da maior
profundidade, abordando problemas que, realmente, precisam ser
discutidos. E, já que V, Ex• faz um retrospccto de todas as reali·
zações desses últimos anos, eu me permitiria levantar um aspecto
que colocaria ao exame de V. Ex• Tenho tomado conhecimento,
através de artigos publicados na Imprensa, da afirmação feita pelo
Economista Gilberto Paim - economista sério, digno do maior
respeito-· que tem contestado os dados relativos ao crescimento de
população, fornecidos pelo IBGE. Segundo esses estudos e essa aná·
lise do Economista Gilberto Paim, que cu nào tenho profundidade
de conhecimento para emitir um parecer difinitivo, mas, a mim me
pareceu, pelas leituras dos seus artigos, que ele tem razão. E se assim
é, a nossa taxa de crescimento de população tem cuido acentuadamente a partir do meio da década passada, de 1965 a 1966 para fren·
te, e estaríamos, hoje, com uma taxa de crescimento inferior talvez a
12 5% ao ano que seria ótimo, se realmente vier a ser confirmado
ag~ru, no cen;o de 1980. Mas, se assim é,_ Sr. Senador, isto constitui
para nós uma grande vantagem, na med1da em que a percentagem
da população que não produz, e apenas conso_me, vem dimin_uindo
desde a metade da dé:cada passada, o que, efet1vamente, prop1C1ana
um aumento da ta"a de investimento, que realmente ocorreu: a taxa
de investimento na colm~ia brasileira cresceu muito, exatumc:nte do
meio da dé:cada passada ati: os dois últimos anos. Agora, o· que nos
preocupa é que essa taxa de investimento co.meçu n decair novamen~
te. Decaiu em 1977 em relação a 1976, decmu em 1978 em relação a
1977. Este problema i: grave, Sr. Senador! A meu ver, resultado de
erros graves nu política económica, erros que estilo sendo agravados
com u nova politica económica do novo Governo. Então, aquele
futor favorável que nós tivemos nesse-; últimos dez uno~ estaria na
iminência de ser anulado por uma orientnç:l.o errudn, eminentemente
rcccs~ionista da novu politica cconômicu do Governo. Era este
ponto que cu gostaria de chun~ar a aten~ào de V. Ex~, prc.~~Ltlndo
homenagem~ seriedade e à denSidade do diScurso de V. J:x• hoje.
O SR. JOSF: J.INS (AREN1\ - CE) - Muito ohrigado a
V,

Ex•
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Nobre Senador Roberto Suturnino, quando analisamo~ problemas como estes, temos, forçosamente, que nos louvm cm dados
preexistentes. Dados, de preferência, oficiais. Tais dados podem provir de organismos diversos, nacionais ou estrangeiros. Não é impossível que algum técnico possa encontrar erros cm dados oficiais,
embora isso n~o seja comum.
Evidentemente, temos que nos basear cm nlgumu coisa. E a
mim me parece que os dados oficiais devem merecer nossa prcfcrén·
cia.
Mas, se a taxa de crescimento da população estiver caindo,
melhor para o Brasil.
Sabemos, hoje, que o decesso da taxa líquida de fertilidade c da
taxa de crescimento da população é um sintoma de desenvolvimento. Sendo assim, talvez o nosso processo de desenvolvimento esteja
se comportando melhor do que imaginamos.

Quanto it taxa de investimento, da formação de capital fixo, é
claro que tem variado ao longo do tempo. Parece-me porém que, de
1977 para 1978, a taxa não caiu realmente. Pelo que sabemos a taxa
se manteve inalterada em cerca de 21,9%. Isto pode ser um fenómeno
passageiro. V. Ex• sabe que isto depende muito do momento psicológico do investidor. Depende, naturalmente, de desincentivas que
lhe possam ter sido levados. Ê porém fora de dúvida que estamos
dentro de um processo de:: crescimento acelerado, c que não hú moti·
vos para temermos que a queda de alguns índices não possa ser objc·
to de recuperaçiio. Obrigado.
O Sr.Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. JOSI;; UNS (ARENA- CE)- Com o maior prazer.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Lastimo que nós,
talvez em homenagem a V. Ex•, estejamos nos alongando. Mas veja
como é interessante jú a experiência que V. Ex• vai tendo no trato
com a Oposição nesta Casa; uma parte da Oposição i: integrista, nega
na íntegra toda e qualquer melhoria que tenha havido. Outra explica
isso por fatos independentes da atividade do Governo. O nobre Senador Roberto Saturnino acaba de introduzir um fato que me parece
muito auspicioso. Ele admite que houve uma melhoria bastante
acentuada do meio da década passada ati: os dias atuais, e começa a
ter receios agora, por antecipação, em relação à política que ele já
qualificou de recessiva do próximo Governo. Como se vé, nos fatos
concretos S. Ex• dá razão a nós; nos fatos hipotéticos, o futuro ime·
diato dirú se ele terá ou niio razão. O economista Paim é realmente
um homem respeitado. Agora, o que me surpreendeu, porque tnmhém li o documento, foi que como um homem só, por mais assessores qualificados, que ele tivesse, poderia estar em condições de: considerar como suscetíveis de erros grosseiros os trabalhos feitos pr.:las
centenas ou milhares de agentes do IBGE, distribuídos em todo o
País'? Porque não se trata exatumcntc:, aper.as de uma interpretação
mas da manipulação dos dados, e cm que pese o alto respeito cm que
ele é tido, acho que ele nilo tem uma estrutura igual~ do IBGE. Veja
bem; o primeiro prohlema é um fato para ser discutido. S. Ex•, o
nobre Líder Roberto Saturnino, inclina-se por aceitar essa soluç1to
mas veja que no fundo ele se inclina por uma vocuçito oposicionista,
inclina-se por aceitar para, com isso, explicnr que os índices melhoraram porque os consumidores diminui rum, que 'u população é menor.
E qu:111do ele fala que é grave o fato du diminuição da taxa de poupança, deixa de nos dizer que essa gravidade que ele empresta cstú rc·
lucionada com menos de 2%, ou da ordem de 2%, que a tuxa.quc chc·
gou a vir de 12% u 25%, crescendo, caiu pura 23%. Entito, nisso,
S. Ex• deu uma gravidade lJUC tambému nós preocupa mas que tal·
vez nilo seja tão grave assim. Dlriu, se pudesse dizer atruvês de
V. Ex' ao nobre Líder do MDB, que ouvi uma vez um ditudo
t..:hinl:s, que me lcmhruria, no mome'nto, repeti-lo: prcoc.:upc-~c. ma~
nem tanto.
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O SR. JOSE LINS (ARENA -CE)- Muito obrigudo pelu crime o que está ocorrc:ndo. E quando V. Ex• falou, também, na
nobre Senudor. Sabe V. Ex• que cada vez defendemos questão agrícola, eu me lembr<i do nosso Nordeste. Li todos os
com mais ênfuse umu melhor distribuiç~o da renda gerada no Puis. documentos da história do Nordeste, e por eles nós verificamos que
O Governo tem se esforçado para isso. 1: passivei, portanto, que por o seu desenvolvimento está mais vinculado à pecuãria do que à
algum tempo não mantenhamos as altas taxas de 24 a 25% de agricultura. Eu sou mais velho e alcancei uma época em que a
poupunçu, que vinhemos conseguindo. 1: também provável que esta agricultura. era prccaríssima. Li naqueles documentos antigos, cen·
seja uma das causas da cstabilizaç~o da taxa de investimento a que tenários até, que quando se requeria a sesmaria, para posse da terra,
se referiu o eminente Senador Roberto Saturnino. N~o conheço o todas elas eram requeridas em nome da pecuária. Havia um termo
trabalho do Dr. Pais mas, gostaria de conhccê·lo; seria mais um que era comum em todos os documentos: para recreação do seu
estudo a analisar.
rebanho. Nessa época nós só cuidávamos da criação; era a pecuária.
Mas, voltando ao nosso tema, Sr. Presidente, as comunicações Ainda alcancei uma época cm que, naquelas fazendas mais produtiestilo hoje cobrindo este Pais; a TV e o telex ampliam a nossa voz e vas, só se criava gado, mais nada. O Nordeste foi ocupado em
nos põem em conta to com todos os recantos do Brasil.
nome da pecuária, depois é que veio a agricultura. E eu sempre digo
Quanto à agricultura, tivemos graves dificuldades na década de que a civilização mais amiga do homem é a da pccuãria, é a que
1960 a 1970. Seu crescimento, segundo os dados nacionais, foi, cm confunde o vaqueiro com o proprietário; eles passam a ter uma esmédia, de 2,2% ao ano: e, segundo o Banco Mundial, de apenas pécie de parceria. Tanto que, naquela época, o vaqueiro não recebia
I ,9%. No entanto, a partir de 1970 a nossa agropecuária teve um me- salário; de 4 bezerros ele recebia um, ou seja, o vaqueiro recebia a
lhor comportamento. Tivemos, então, uma tax.a maior de crescimen· quarta parte da produção de bezerros da fazenda. Eu alcancei uma
to de cerca de 5,0%, nível que pode ser considerado razoável em época crn que a agricultura não existia. Então, estou dando este
qualquer parte do mundo. O resultado, nobres Senadores, é que de depoimento a V. Ex• e lembrando que esse é um assunto que nós
uma produç~o de 18,6 bilhões de toneladas de cereais, cm 1963, pas- precisamos rever todo dia, e espero que não cheguemos a necessitar
samos a produzir 25,5 bilhões de toneladas em 1978. Isso significa de importar o arroz, o milho, o feijão- como temos feito- e tamque a nossa produção de alimentos cresceu bem mais do que o núme- bém que se evite que amanhã não se fale, continuadamente, em im·
ro de pessoas a serem alimentadas. A produç~o de oleaginosas cres- portar carne.
ceu de 2,4 bilhões de toneladas para li ,2 bilhões de toneladas, isto é,
O SR. JOS!: LINS (ARENA - CE) - Nobre Senador
quase 5 vezes. Foi outra extraordinária contribuição à produção de
Dinarte
Mariz; V. Ex• tem toda a razão. O fato é que estamos
alimentos.
Em 1963, o Pais pruticamentc não utilizuva sementes melho- construindo um País. Estamos vivendo uma revolução em nossa
radas. Pois bem, em 1977, mais de 60 mil toneladas de sementcs economia e os problemas não se resolvem todos ao mesmo tempo.
Sabe V. Ex• que a agricultura nào é como a indústria, cujo fluxo de
melhoradas foram entregues aos nossos agricultores.
Nossa capacidade de cstocagcm de produtos agrícolas atingia, produção é: razoavelmente estável. A agricultura depende ainda das
apenas, a cifra de 9,7 milhões de toneladas; hoje ela se eleva a mais intempéries. 1:: possível, portanto, que nos anos de dificuldade. em
que as safras caem, dependendo do volume dos nossos estoques,
de 47 milhões de toneladas.
O aumento da oferta de produtos agropecuãrios, pura o merca- tenhamos que recorrer a importações. No Nordeste, nos anos bons,
do interno, foi de cerca de 90%, contra cerca de 52% do crescimento produzimos um pouco de arroz e muita farinha. Como somos
pobres exportamos, por necessidade, toda essa produçi\o, em vez de
da população.
estocarmos uma parte. Por isso mesmo, importamos esses produtos
O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- RN)- Permite V. Ex• um nas épocas de escassez.
aparte?
O Sr. Dlnorte Mariz (ARENA- RN)- 1: exatamente aí que,
O SR. JOS!: LINS (ARENA- CE)- Com o maior prazer, a meu ver, deve chegar a açilo do Governo. 1: reter essa produção
nobre Senador Dinarte Mariz.
para devolver ao consumo a preço razoãvel, para que o produtor
nào seja um eterno sacrificado, pois é exatamcnte o que acontece.
O Sr. Dinarle Mariz (ARENA- RN)- Eu quero felicitar a Por exemplo, no meu Estado, na época da colheita se entrega o
Cusa pelo discur;o que V. Ex• estã pronunciando nesta rurdc, com a produto ao mercado, porque o homem não tem condições nem
competênciá e a seriedade com que V. Ex• costuma abordar os instrução para reter o seu produto e ele é obrigado a vender c, seis
problemas económicos do nosso Pais. Sou um velho admirador de meses depois, ele estã comprando o mesmo produto, em muitas
V. Ex• Quando presidi umu comissão de estudo sobre o Nordeste, ocasiões, cem por cento mais caro do que ele vendeu. Quando se fala
sem nenhum favor, o melhor depoimento de quantos nós ouvimos em reforma agrária, costumo sempre dizer, "Reformar o que nós
naquela oportunidade foi o de V. Ex• E daí, entilo, fiquei mais liga- não temos?" O que .nós precisamos é organizar a produção e não
do e mais interessado pela opinião e pela açilo de V. Ex• cm benereformar uma coisa que não temos. Essa a minha opiniilo. Agora
ficio da nossa regi~o. do nosso Nordeste. Gostaria de lembrar a V. Ex• tocou num dos assuntos mais sérios, nesta hora, para o nosso
V. Ex•, nesse depoimento sério e documentado que está fazendo, País: o aumento populacional. Acho que nós temos que nos voltar
que, apesar da nossa muhiplicaçi\o, no setor de produçi\o agricola, para a educuçi\o com os maiores recursos que possamos dispor,
parece-me, se n~o me falha a memória, que nós temos recorrido à im- porque se nós não subirmos o morro para educar, exatamente,
portação em várias oportunidades, e recentemente, de produtos
aquela parte mais empobrecida e mais ignorante, onde as mocinhas
mais carentes para a alimentação do nosso povo, como o fcijUo, mi·
de quinze e dezesseis anos estilo fornecendo filhos sem saberem se
lho, c se não estou enganado, até arroz, o que nUa nos deixa muito
têm pai, para invadir as cidades mais populosas, dentro desse prazo
bem perante as cst;ltísticus porque, na realidade, o nosso Puis era
que V. Ex• citou no futuro, em 2.000 ou 2.025, nós estaremos com
para ser continunmente um exportudor, jnmais um importador. problema social absolutamente incontrolãvel no regime capitalista.
Mus, V. Ex• conhece muito bem o assunto, est(t discutindo com muiO SR. JOS!: UNS (ARENA - CE) - Nobre Senador,
ta seriedade e documcntudumcntc, repito, mas eu também gostaria
de lembrar a V. Ex• que ao lado da agricultura nós temos também o V. Ex• tem razi\o. Todavia, em s\lu razi\o ni\o fez mais do que entrar
problema da pecuúria, que é! sério entre nós. Como sabe V. Ex•, no no campo das opções pura o uso de um dinheiro que é escasso. Ou
seu Estado, no meu Estado, estilo sendo ~acrilicudas us matri:{_cs qLiíl· estocar, imobilintndo, ou aplict1-lo em outros investimentos produti·
sc criminosamente. Novilhas cm véspera d~: dar hczcrros estilo sendo vos, n que se espera é que as duas coisas sejam feitas, aos poucos. na
sacrificadas c levadas aos açougues para alimentar a nossa região c medida do posslvel. Mas este é um assunto que talvc:t mereça outras
vinda~. prindpalmcntc, de Goiús c de r..Jinas Gerais. Eu reputo um an(lliscs.
coopentç~o
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Dando, Sr. Prcsidt:ntc, continuidade às informações que estou
trazendo a esta Casa, passo n falar a respeito do que ucontcccu com
a indústria deste Pais, a partir de 1963.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. JOSe LINS (ARENA - ÇE)- Pois não. Co(ll muito
honra.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Antes que V. Ex• passe
a um novo item do seu pronunciamento e aproveitando, inclusive, o
aparte dado pelo ScnadM Dinartc Mariz, gostaria de assinalar que,
na listagem feita pelo ilustre representante do Ceará, não vi nada referente à reformulação fundiária do Nordeste. Disse o Senador Dinane Mariz que quando se fala em reforma agrária, ele pergunta:
"Reforma de quê? Ora, V. Ex• foi Superintendente do órgão dcscnvolvimentista da Região, e sabe muito bem que a nossa estrutura
econômico-social, herdada de priscas eras, não daqueles milénios a
que V. Ex• se referiu, mas de alguns poucos séculos atrás, indo desde a nossa colonização, com a cana-de-açúcar, como nossa atividade
básica lá no Nordeste. Pois bem, sabe muito bem V. Ex• que predomina o monopólio dos meios de produção, monopólio da terra, virtual monopólio dos financiamentos que se fazem, sobretudo, tendo
como base a propriedade que a grande maioria dos agricultores não
possui, bem como, de fato, o próprio monopólio da comercialização
daqueles produtos de maior repercussão, inclusive o algodão. Portanto, aí me parece reside um dos aspectos básicos para a reformulação do desenvolvimento do Nordeste. V. Ex• vai entrar, agora, no
problema da industrialização em termos nacionais. Mas cxatamentc
as distorções da politica industrial nacional repercutem sobre a poli·
tica de industrialização do Nordeste, uma série de vícios c de desvios, que, evidentemente, não atende ao essencial que é trazer maior
bem-estar para o povo, é oferecer emprego para a absorção da nossa
abundante mão-de-obra. Por melhor que fosse a industrialização,
por melhor que ela venha a ser, por menos distorções que ela venha
a ter, na verdade, sem se tocar nessa ferida, que é o problema agrário, o problema fundiário, o problema da terra, o problema da reforma agrária, nós não teremos solução para o nosso desenvolvimento.
Portanto V. Ex•, como bom técnico,- não sei se tecnocrata- se
deleita, desde o início do seu discurso, cm citar estatísticas de PIB;
de renda per capira, de reservas de divisas, sei lá, de exportações, tanta coisa bonita, que o planejamcnto do Governo se deleita, se compraz cm repetir. No entanto, V. Ex• sabe- sabe porque V. Ex• foi
chefe de um órgão dcsenvolvimentista da Região- da miséria que
lá existe. V. Ex• sabe que, sem resolver esse problema da terra, não
resolveremos o problema do brasileiro que, lá, representa 30% da
nossa população, este brasileiro que não sabe nada do que é isso a
que V. Ex• se referiu. O matuto, o homem do interior, o homem da
enxada, o homem que está cavando a terra não sabe o que é PIB,
não sabe o que é renda per capila. mas sabe, sim, que estú sendo espoliado, continua a ser espoliado, e continuará a si:-lo enquanto não
se resolver esse problema da terra, aquela reforma agrária que o Senador Dinartc Mariz acha que não há necessidade, mas sem ela não
resolveremos o nosso problema. Permita-me V. Ex•, que vem tendo
uma atuação tão constante, tão sistemlltica, que me tem honrado cm
meus pronunciamentos com seus apartes, mas não gostaria de ficar
silencioso, como que indiferente ao pronunciamento que V. Ex• faz,
como contribuição, sem dúvida, aos debutes que estão sendo travados nesta Casa. Poderia parecer um aparte contra V. Ex•. mus não o
i:; é a favor da matéria que está sendo tratada por V. Ex•; i: u'a maneira que tenho dc contribuir, criticando c restringindo os elogios
que pudesse fazer à sua atuuçilo tão recente, masjú tão efetivu, como
um do< Pares que aqui chegaram desta úhimaclciçuo. Muito obrigadoa V. Ex•
O SR. JOSf.: LINS (ARENA -CE)- Nobre Senador Marcos Freire, com sim:cridadc, V. Ex• honra-me muito com o seu upar-
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te. V, Ex• tem razào numa coisa! Cada estágio do desenvolvimento
-a meu ver- tern uma e~trutura fundiária adequada, e, realmente,
a estrutura fundiária do Nordeste não é das mais adequadas ao seu
est:Jgio de desenvolvimento.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Muito bem!
O SR. Jose LINS (ARENA -CE)- Outra coisa, porém, é
saber como fazer para ajustá-la de uma vez. O problema dos recur'os é fundamental. A meu ver, não adianta simplesmente distribuir
terra. Em algumas áreas do Ceará, levas de terras têm sido distribuidas com os pobres da nossa Região.
Isso porém só tem resultado na desorganização do sistema de
produção preexistente, no qual o agregado vive na terra do proprietário, recebendo um apoio que, por menor que seja, garante a sua
subsistência. Porque o proprietário sabe ir ao banco. Protege a terra
construindo as cercas. Fornece sementes e paga para plantar o seu
próprio roçado, além de ceder pequenas áreas para o uso de seus assalariados.
O sistema não é bom e às vezes é desumano, mas destruí-lo,
substituindo-o por nada, é terrível. Por isso, prefiro defender a irrigação, com colonização, porque, com ela, distribuímos a terra juntamente com outros meios de produção, com o crédito orientado e
com a cooperação técnica. Outros, porém, reclamam dessa soluçüo.
Ainda há pouco, o eminente amigo Senador Mauro Bencvidcs reclamou dos processos de transfcréncia das terras desses projetas que
considera injusto.
O Sr. Dinarte Mariz (ARENA- RN)- Permite V. Ex• apenas uma interrupção rápida?
O SR. JOSE LINS (ARENA- CE)- Pois não.
O Sr. Dinarte Mariz (ARENA- RN)- Apenas quero referirme ao aparte do nobre colega pelo Estado de Pernambuco, Senador
Marcos Freire, quando S. Ex• frisou que me manifestei contra a
reforma agrária. Não! Apenas acho que devemos, primeiro, organizar a produção para, depois, então, chegarmos à reforma agrária.
Não podemos reformar o que nüo existe; .não existe política agrúria
praticamente, no Brasil, principalmente no Nordeste. Quando o
Senador por Pernambuco se refere ao principal, c todo pernambucano, quando fala aqui,. aborda, primeiro, a cana-de-açúcar, S. Ex•
não sabe que os nossos outros Estados, na sua maioria, quase não
ti:m produção de açúcar. Vivemos do algodão,- cultura mais pobre
ainda- do feijão, da batata c de outros produtos. De maneira que
nilo sou contra a reforma agrária, mas que ela se faça na devida
oportunidade, No momento, devemos nos organizar. Quando
S. Ex• se refere à comercialização, tem toda razão, pois é um dos
aspectos que deve ser organizado. Estou de pleno acordo. O homem,
ainda hoje, é explorado. O que existe cm Pernambuco, na parte da
produção de açúcar, é diferente do resto do Nordeste, eu sei. Acho
que uma reforma no setor canaviciro cm Pernambuco é admissivel, porque lá existe imensa população vivendo só daquilo, c, apesar
de não ter muita experiência no assunto, porque meu Estudo é um
pequeníssimo produtor de açúcar, acho que não devemos fugir da
classe mais empobrecida, e ela está no sertão. Agora mesmo, estou
apreensivo porque as chuvas nilo estilo chegando como desejávamos. No dia cm que tivermos uma seca, esta multiplicará u misé·
ria, se compararmos com outras sccus que já tivemos. Cada seca que
vier trará maior dificuldade pura o sertanejo, porque ainda não
temos orgunizuçilo pura conviver com ela. Mus, vumos. nos organizar. Este é o aparte que desejava dar, explicando ou esclarecendo ao nobre Senador por Pernambuco que nil.o sou contru u reforma
ugrúriu, sou contra u suu e"ccuçil.o untes que se fuça a organização
agrícola neste Puís.
O Sr. Henrique Suntlllo (MDB- GO)- Permite um aparte,
nobre Senador?
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O SR. JOSf. UNS (ARENA -CE)- Com o maior prazer,
nobre Senador Henrique Santillo.
O Sr. Henrique Sontlilo (M DB - GO) - Com grande satis·
fação agradeço a V. Ex• que é, sem dúvida alguma, um dos mais
conceituados economistas deste País, c está dando mostras, nesta
tarde, de ser também, ou de vir a ser, um dos mais conceituados poli~
ticos do Brasil. E:: evidente que, quando se fala cm reforma agrltria,
não estlt se tratando apenas da distribuição gratuita da terra nua,
crua, sem que o lavrador, o camponês tenha todo o instrumental nc~
cessltrio para lavrlt-la c produzir, mas, também, estamos falando do
Brasil. E, além do Nordeste, temos o Ccntro-Ooste que signilica
hoje, talvez, a região que as fronteiras agropecuúrias mais rapidamente se expandem. Eu me abismo em verificar que a esmagadora
maioria, a grande extensão, a grande proporção dessas extensões
todas, que estão sendo incorporadas ao processo de produção agropecultria, estão se transformando em grandes propriedades. Estaremos criando, então, no Centro-Oeste um novo Nordeste, com
todos os problemas de desumanidade, de injustiças do Nordeste
brasileiro, para estarmos, daqui a trinta ou quarenta anos, discutindo o problema de uma reforma agrária no Centro-Oeste. E isso
tudo está se fazendo com o beneplácito do Governo c, na maioria
das vezes, com o próprio estímulo do Governo - governo impessoal, a estrutura governamental. O próprio ex-Presidente do
Banco Central, recentemente, declarou à Nação que de todos os Ji.
nanciamentos agrícolas feitos no País, se não me engano. 73% foram
para as propriedades de mais de 1.000 hectares, o que signilica, cm
termos numéricos, propriedades que representam, talvez, menos de
10% de todo o País, mas que cobrem, se não me falha a memória,
quase a metade do nosso território, ou mais da metade e que
obtiveram mais de 73% de todos os fmanciamentos, estimulados ou
concedidos pelo próprio Governo, através de juros subsidiados.
Então, a Reforma Agrária, aqui discutida, não é, sem dúvida
alguma, apenas a distribuição de alguns lotes de terra a lavradores
sem terra, a homens de pés descalços, de chapéus de palha, na
maioria das vezes, e que não estão preparados, tecnologicamente,
para lavrarem suas terras e que, sem dúvida alguma, se recebem
essas terras sem o amparo de uma estrutura social justa não poderão
se integrar ao processo de produção do País. Nós pregamos a necessidade da Reforma Agrária entendida no sentido mais abrangente possível, para que ela lixe o homem à terra, ao invés de
estarmos criando cancros sociais nas favelas das grandes cidados.
Agradeço imensamente o aparte que V. Ex• me permitiu; foi uma
honra para mim.
O SR. JOSt UNS (ARENA- CE)- V. Ex• muito me honra
com o seu aparte.
Como disse: ao nobre Senador Marcos Freire, cada cstúgio de:
desenvolvimento parece ter unutc:strutum fundiúria mais adequada.
No caso do Bntsil é conveniente lembrar que apenas 5% da úrt:a cstú
sendo cultivada. O probh:nw c:stú cm que temos Regiões, ~ts mais
tlísparcs. com densidade de população <IS mais diversas. Sabe V. E.x•
que n;to seria fúcil lcv{tr uma família pobre do N ardeste ou do Sul
para cultivar alguns hectares na Amazônia. Por outro lado, nr10 po·
demos. simplesmente limitar o tamanho da propriedade priv:tda.
O ideal seria um sistema de incentivos que levasst: cm conta tudo
isso, cornplcmc:ntado por açllcs mais diret;ts nas incas afctadas por
problemas ~:rilkos.
O Sr. Honrlquo Suntilio (MDB- GO)- Estou referindo-me a
uma úrca sc:m os problt:mas da ,\mazõnia; estou rc.:ferinJo-mc a uma
úrca qw: se lh.:stinc, st:nl dllvida alguma. a tr<.tnsforrnar~sc no grande
ct:h:iro agrnpt:cuúrio Llo País se se lizc:r o que se promete; o estimulo tt
prndu~iw agrnpc(.:uúria. n verdadeiro estimulo. Prco~.:upam-nH.:, no
entanto, ill.:ar[atcr c a qualidade desse cstimulo, porque ele nrw plllit:
s~.:r d:Hin l'tllllil tem tl~llrrido até agora, crianUo-sc prohlcma~ so~.ids
lhl~ nwi.\ gr:1vcs, hipcrtroliandn as ddadcs, csvat.iando llS .:ampllS c
cnchan.:a!HhHlS de grandes propriedades, administradas, na maioria

Jas vetes, por cm presas agropccuárias que muitas vc1cs aumcnt:m1 a
prmJuçr1o agrícola, mas que pari pa.I'JII criam scríissimos prohlmnas
soda is. Nr10 c~tou me referindo [I RcgiUo cnchan.:ada da Amazóni11,
mas do solo seco c fértil do Ccntro~Ocstc brasileiro.

O Sr. Aloysio Chavos (ARENA - PA)- Permite V. Ex• um
aparte'!
O SR. JOSt UNS (ARENA- CE)- Com o maior prazer.
O Sr. Aloysio Choves (ARENA- PAI- Creio que a colocaçiío
que V. E:.;~ fez, nobre Senador José Lins, o seu conceito abrangia
pcrfcit<lmcntc a idéia de uma reforma agrária: quando V. Ex• se referiu a unw estrutura económica udcquada, ela pressupõe, ncccssaria·
mente, no quadro brasileiro c no quadro regional, 4ue sc:rve de exem~
pio o Nordeste, uma reforma agrária. Ocorre que essa e.xpressl!o é
muito utilizadu sem que sc procurc dar~lhe um conceito rigoroso.
Atinul. o quc vem a ser reforma agrúria? Reforma agrúria consiste
cm rever, pcriodicamcnte, relações que ligam o homem à terra. Essa~
relações srto de ordem jurídica, económica c social: c essa reforma
:1grúria ou se faz pelo meio pacífico, que~ a reforma agrária pcrma·
nentc, dentro desse regime democrático, ou pelo processo violento,
rcvolucionúrio, como ocorreu no México c na Rússia. Entilo, essa cs~
tnltura que se vai preparar implica na reforma 3grúria, implica cm
rcver tod:1s essas relações, de ordem jurídica, económica c social, c
nüo se cinge 3pcnas cm distribuir terra ...
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Mas quem disse isso'?
O Sr. Aloysio Cha•·es (ARENA- PA)- ... mas também cm r<·
solver o problema fundiário. Quando V, Ex• encaminhou a sua ex·
posição, o seu discurso, pareccu~me que não estava pondo c:m dúvida
o.t necessidade de se fazer, com prioridade, essa modificação, essa re~
(ornw global. Apenas estou dando este aparte para que, talvez, se
possa voltar ao caminho natural do discurso de V. Ex• e à linha do
raciocínio preciso que vinha desenvolvendo, abordando c:sse assunto
com absoluta propriedade.
O SR. JOSt UNS (ARENA- CE)- Muito obrigado, ilustre
Senador.
Como já salientei, o idc:al seria termos umu estrutura fundi [Iria
adcquad;l a cada estágio, a qual, evidentemente, variaria de wna sub~
região para outra. Em Recife o estágio~ um. Na Amazônia é outro,
portanto, as necessidades são outras. Se no Nordeste seco as con~
diçõcs são diferentes, ajustemos u estrutura à sua situação. A soluçr10
nrto i: únic•1 c nem estática, tambt:m. Nos Estados Uflidos, por cxem~
pio, hoje. apenas -1% da populaçiío trabalha na agricultura. Na medi·
da cm que progredirmos o númcro de: agricultores, no Brasil, fatal·
mente diminuirá. Nessas condições as propriedades devem ser rc~
cornpost;ts para que nào resultem úreas improdutivas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, voltando ao meu pronuncinmcn·
to. J'alard sobre as modilicações que ocorreram, nos últimos J lustros
na noss:1 indústria. Entre 1963 c 1978 o produto da indústria nacio·
na I cresceu cerca de 3.5 wzcs. Sua participaçUo no PIB :.ttingiu. cm
I 978, 0.1 quase 40%. contra cc:rc:.1 de 3:!% cm 1959. Ncssc mesmo período o sctor de transformaçr1o cresceu quase 350%,,\s modificações 11:1
estrutura do selar foram, port:tnto, enormes. Em 1959, 57íf, de nossa
prnUuçr10 industrial cr:t constituída por bens de consumo. Em \9i'õ
esses hcns representavam apenas 42\i'. Em contrapartida, os bcns du·
rúveis pass<.~ram dc:4,H para 7,1c;;, o que signilica um:t importante mu·
dança. Quase duplicamos a produçrto desses bens. A pmdcipuçlto
dos hcns intcrmcdiúrios, tamh~m sofreu substand;ll v:1riaçr10. De:
~t)'.'i· passaram a rcprcscntar J7~'i,, E. !inalrncnte, Senhor Presidente, a
partidp:u;fío tlos hcns de ~:tpital r:ISSOU de H,H p:lri.l 14~";. ~1udil'i·
~.:açlh~s CSiflllllf:IIS Ucssa nature/.~! nrw Jcixam Júvidas l]U:tnto :lll C\•
tranrdin{lrio pro!!rcssn do sclor industrio.tl hrasilcirll nc~sc pcrilldll.
Alguns analist;.~s c~agt:ram suas ~riti~as atl Governo. quando ~c r~.:fc.
n:m itiHlSS:t indú~tri:1 automobilistil.::~o A p;1r do dinamisnw Un ~ctur,
st:ria hum lembrar que tml;l a produçito Jc hcns d-c L'lllhlllllll durúvcl,
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rw Puís, rt.:pn:scnta apt:nas 7r;;) do produto industri<ll, c qut: os auto·
móvl!is sfll1 apt:n:1s parte dt.:sta produçf10, num conjunto reprcscntatiVll dc outros bcns.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana. Fazendo soar a campainha.)
-Gostaria de lembrar a V. Ex• qut.: o seu tt:mpo jú estú csgotando,
O SR. JOSt LINS (ARENA- CE)- Peço a V. Ex• nobre
Prcsid!.'nlc, um pouco dc compl.:~cl:ncia. Mcus colegas mereceram
que cu lhes dedicassc toda a alcnçfto. Se o Plcn<lrio concordar, peço
um pouco mais dc tcmpo.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Também temos que ficar
atcntos :.10 Rcgimcnto.
O SR. JOSE: LINS (ARENA- CE)- Muito obrigado, Ex•
Srs. Senadores, não poderíamos deixar de analisar o que acontc·
ceu no campo social, desde 1963 até hoje. Muitos, com certeza, estão
convencidos do enorme desenvolvimento econômico brasileiro. Às
vezes, porém, passam a obscurecer os n:sultados alcançados no
campo social. Somos ainda um povo pobre, com imensos
problemas, sobretudo na área das camadas de menor renda. Mas
não i: possível desconhecer as conquistas realizadas no campo do
bem·estar humano, durante os últimos 15 anos. Em 1963 apenas
24% da população brasileira dispunha de abastecimento de água.
Em 1978, 57% da população já dispunha de água tratada nas
torneiras de suas casas.
Fato semelhante se deu com a disponibilidade de ncrgia cli:tri·
cu. Em 1963 somente 41% das habitações eram servidas de luz. Hoje,
nada menos de 70% dispõe de luz elétrica. Não mais de 27% da
população desfrutava o uso de fogões a gás; hoje, 70% já dispõe
desse beneficio. Tínhamos apenas 15% da população com geladeiras,
hoje, mais de 50% da população já dispõe delas. Em 1963 somente
7,5% dos nossos lares dispunham de televisão; hoje esse número se
eleva a 52%! No que tange a automóveis, a diferença é impressionan·
te. Em 1963 somente 4,1% dos brasileiros podiam usá-los. Hoje 21%
das nossas famílias já tém automóvel. E quanto à saúde, Sr.
Presidente'? O que aconteceu neste País'? Em 1963, cada brasileiro
que nascia podia esperar viver 55 anos. Hoje a esperança de vida de
cada brasileiro elevou-se para 63 anos.
A mortalidade geral caiu de 11,2 por mil para 8 por mil habitan·
tes c, embora tenhamos problema com a mortalidade infantil, pelo
menos nas cidades, ela caiu de li Opara 77 por mil. O número de nossos médicos, elevou-se de 2,9% para 3,5, para cada 10.000 pessoas c
os Jeitos nos hospitais, à disposição do povo, passaram de 4,6 para
7,6 por 10.000 habitantes. Tudo isso foi realizado nos últimos 15
anos. E não só, Sr. Presidente. Passamos também a nos preocupar
mais com a educação do povo.
De um total de 27 bilhões de cruzeiros, aplicados no ensino cm
1973, passamos a aplicar 271 bilhões por ano, em 1978. Em 1963
tinhamos somente 8,7 milhões de meninos cm nossas escolas. Hoje,
temos 25 milhões de estudantes! Passamos de 8 milhões de crianças
nas escolas primârias para 21 milhões! De 267 mil jovens no ginásio,
para 2 milhões e 200 mil. Tínhamos apenas 93 mil estudantes nas
escolas superiores. Hoje temos I milhão e 200 mil estudantes em nos·
sas Universidades. Por fim, Senhores, em 1963, 40 de cada 100
brasileiros eram analfabetos. Hoje apenas 13 de cada 100 de nossos
irmãos nU o t: capuz de ler e escrever.
Sr. Presidente, não há nem deve haver vanglória no que dizemos, mas umu coisa(; vanglória, outra coisa é o reconhecimento jus~
to. Nos últimos 15 anos~construimos 2 milhões de habitações, apesar
de todas as dificuldades encontradas nesse sctor. f: certo que
discutem-se muito os aspectos sociais de nosso processo de
desenvolvimento. Mas os números aí estão.
Não sào dados graciosos - silo indicadores cujo signiticudo
nilo pode ser esquecido.
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bém, que esse desenvolvimento tem um componente humano ~.:ada
vez mais sensível.
Nos últimos 15 anos o menor salário mínimo cresceu consi·
dcravclmcnte. Na indústria de transformação a média salarial
passou de 2.300 para 6.200 cruzeiros cm meados de 197H.
O PIS e o PASEP já ajudam a mais de 27 milhões de trabalhadores. Entre 1970 c 1977 o salário real dos trabalhadores rurais
subiu 61% no País como um todo c 100% no Estado de São Paulo.
No Nordeste esses salários subiram mais do que no Brasil como um
todo.
H<l, é claro, muito o que melhorar no campo social, prin·
cipalmente entre as camadas mais pobres. Mas o esforço começa a se
intensificar nessa ârea. Tínhamos cm 1963 mais de 12 milhões de
famílias ganhando menos de 2 salários mínimos por mês. Hoje, já
reduzimos esse número para 10,4 milhões. A metade mais pobre da
população brasileira ficava, em 1963, com apenas 10,8% da renda
nacional. Hoje essa mesma fração ganha pelo menos 13% da
riqu~za gerada no País. Ainda i: pouco, mas a modificação já é significativa. No Nordeste, a renda per capita passou de 250 dólares para
650 dólares por ano, e, de apenas ISO cidades com água encanada tcmos hoje, 1.200 cidades com água tratada e distribuída. O Nord~ste
está, portanto, mudando também. Tínhamos naquela sofrida regiào
somente um milhão de crianças nas escolas. Hoje temos 6 milhões.

Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Desejo, finalmente, comparar o que aconteceu no Brasil nos
últimos anos, com o que sucedeu, nesse mesmo período, no resto do
mundo.
Tomaremos o período compreendido entre 1960 c 1976, para o
qual dispomos de alguns dados e que, no caso do Brasil está, grandemente, innuenciado pelos Governos da Revolução.
Adotaremos, para efeito de comparação, os 4 grupos de países
considerados pelo Banco Mundial:
I -os países subdesenvolvidos de menor renda per capita. Sào,
t: claro, os mais pobres;
2- os países em desenvolvimento, de renda m~dia, entre os
quais está o Brasil;
3- os países desenvolvidos entre os quais estão os Estados
Unidos, o Japão e outros; e
4- os países de economia centralizada, entre os quais estão a
Rússia, a China, etc.
Iniciemos a nossa comparação pela evolução da renda per capi-

ra.

Pois bcm. Os países mais pobres, Srs. Senadores, tiveram entre
1960 e 1976, um aumento médio de sua renda per capira de apenas
I 5%. Os países do 211 grupo conseguiram, no mesmo período um
aumento de 55%; os países industrializados obtiveram, em mi:dia,
71% e os países de economia centralizadu, como a União Soviética e
seus satélites, tiveram no mesmo lapso de tempo, um aumento da
renda pe~ capira de 73%. Pois o Brasil teve um aumento de 117%.
Conseguimos, portanto, mais do que os 15% dos pobres, mais do
que os 55% dos intermediários, mais do que o 1% dos ricos e mais
do que os 73% dos países socialistas. Perdemos apenas para os paises
exportado~es d~ petróleo, que obtiveram cercu de 195%. A posição
do Bras1l e, pms, excelente nesse cuso. Deixemos, porém, de lado u
renda média pu cupila e unalisemos o crescimento do produto bruto.
to.
Nesse período de 1960 a 1976, o produto médio (GDP) dos
pufses de baixa renda, ou seju, dos mais pobres, teve um ucréscimo
de 103%. Puru os países de renda média esse aumento foi de i76<7é~· os
pníses industrializados conseguiram um crescimento de 10?%,
enquanto os países de economia plunejudu obtivcrum !OH%. Pois
bem, Srs. Senadores, o Brusil conseguiu mais. Conseguiu aumentur
o seu produto de 220%. Novamente perdemos somente para os
países produtores de petróleo.
Tem-se falado muito no milagre japonês. E realmente CS>c mil a·
Ningt1ém pmk, jll, negar o cxtraortlinftrio cr!.!seinwnto da eco·
nomia brasileira no.~ ,jltimos 15 anos. Mas é preciso mostrar, tam· gre existiu. O fato porém é que, entre llJW c 1976 n ~.:resdmento do

UIÁRIO UO CO:'\GRF.:SSO ~ACI0:'\1,\1. (Se~àu lll

MMindl' 19711

produto (G DP) brasileiro parece ter sido superior ao do Japào nesse
mesmo período.
Podemos, portanto, nos orgulhar do esforço que fizemos. E isso
se deu a despeito das dificuldndes atravessadas pela agricultura na
década de 1960 c mesmo em alguns anos desta década.
~certo que a partir de 1963 o Japào teve sérios problemas no
setor de energia, mas quem poderá negar as nossas diticuldades,
decorrentes da clevaçào do preço do petróleo, a partir daquele ano?
A comparaçào do crescimento do Brasil com o do Japào encerra, a
meu ver, uma longa discussão que os mal·informados, os pessimista~
c sobretudo os que agem de má fé teimam em prolongar.
Sr. Presidente, tenho defendido, hoje como ontem, a tese de que
o desenvolvimento económico c social não rcprcsentí.i apenas um an·
scio~ justo, uma justa aspiração dos povos pobres do mundo
Defendo a tese de que o desenvolvimento é um imperativo de salvação da espécie humana. Sua conquista, porém, exige ingentes
sacrificios. Discuto aqui as conquistas do Brasil ~orno uma contribuição e um exemplo à luta pelo património universal da humanidade. E essa contribuição tem sido importante nos últimos lustros.
Há um aspecto, ainda, de nosso esforço que precisa ser realçada.
Sabe V. Ex•, Sr. Presidente, qual é o drama atual do mundo. O
cerne desse drama são as desigualdades chocantes nos estágios da
criaçuo da riqueza e_j_a_ conquista do bem-estar social.
O que há de mais grave, porém, é que essa desigualdade, em vez
de reduzir-se, tem, ao contrário, se agravado ainda mais, nos últimos
anos. Entretanto, é também aqui, Srs. Senadores, que o Brasil mais
uma vez rc:afirma o seu admirável desempenho. Eis os núm~:ros:
Em 1960 cada habitant< dos países mais pobres tinham uma renda per capita equivalente a 4% da renda per capita dos países industrializados. Em 1975 eles passaram, infelizmente, a ter, em vez de
4%, apenas 2,6% A pobreza diferencial se acentuou terrivelmente,
Com os países de renda média deu-se a mesma coisa. Sua renda
média per capita equivalia a 18,3% da renda per capitados ricos. De
novo infelizmente, ela caiu em 1975, para apenas 17%. Agora, anotemos todos o que aconteceu com o Brasil: cm 1960 a nossa renda
per capita equivalia a 14,6% da renda per capitados países ricos; hoje
ela equivale a 18%! O mundo subdesenvolvido, pobre, perdeu posição. O mundo de renda média perdeu posiçào. O Brasil, porém, está
entre os poucos países do mundo que melhorou sua participação na
renda universal. f: claro que os países produtores de petróleo também melhoraram de posição, passando de 16,1% para 22,6%. Nilo
fizemos tudo. Há muita dificuldade a superar e injustiça social a corrigir. Mas, rc:conhect:ndo isso, temos, realmente, St:nhor~:s, o dirdto
a um cc:rto sentimento de oq~ulho.
Na classificação do Banco Mundial relativa aos países de renda
média, devemos ter passado do quadragésimo primeiro para o 10°
lugar.
Hoje, aproximamo-nos, velozmente, do grupo dos países industrializados.
Porque então, Sr. Presidente, porque, enülo, com todo esso
progresso nào estamos satisfeitos? Algumas lideranças do País,
homens de negócios, brasileiros de todo o gí:nero, operários, e
mesmo o povo em geral parecem insutisfeitos, apesar de tudo. Como
se justifica esse comportamento, diante do extraordinário progresso
do País?
Ê que, Srs. Scn:u.Jores, s;.1biamente não comparamos <t nossa
pohn.:la Je hoje ~.:om a nossa probreza de ontem. Comparumos, sim.
a nossa pobrcla de: hoje com a nossa esperança no futuro, que~ muitu m:lior. Dcsejamos muito mais par:tos nossos filhos Liu que aquilo
~1uc ~lt~ hoje conseguimos. E~~e ~ o nosso objctivo. Ess~.: ~ o no~:-.o
d~.:stino.

O Sr. Adl•rbul.fun•mu (r\ RENA- PE. Furu do mi~.:rol'lHit.:.)

U próprin

Pre~identc

Geiscl dbsc que

h~tmuito

que fi11er neste

u:

llltl~ a oportunJdttdc de :Jnalisar a obra desse gr:.mde brasileiro i..! fren
te Uo Uoverno.

Eswrnos diante de um mundo falho nu distribuição de: sua ren
da, onde hú pobres qm: passam fome, analfabetos, seres humano:
que clamam por ~aúde e 4ue n~o têm habitação. Um grande esforçt
Ue solidariedade entre paísc:s ricos e pobres, entre regiões ricas e rc
giões desv;Jiidas c até entre os membros de uma mesma família se fa;
ne~.:essúrio. Necessitamos de um enorme esforço de solidariedade
nfw apenas para tornar o mundo melhor c: mais justo, mas para sal
var u dcstino humano.
Mas,~ pn::ciso admitir, Sr. Prt:sidente, Srs. Sc:nadores, que a~
transformaçõcs sociais dc que: tanto carecemos dependem da soluçãt
de prohlcmas económicos, que exigem discernimc:nto c disciplina
patriotismo c equilíbrio. O sacrifício conscientt: é um investimento. C
planejamento, entcndido como a ordenação das ações pelo bom scn
so. é indispensável. No seu sentido moderno o planejamento é recen
te nos países ocidentais. Surgiu em 1940.
Hoje o grande problema está ligado asua humanização. O povc
tem necessidade de bcm-estar. Todos temos pressa para melhora,
nossos padrões dc vida. Não basta eliminar as diferenças entrc a~
países. É para cada grupo, paru família e para cada ser humano qut
devemos olhar. O desenvolvimento tem que ser um instrumento d•
mudança social para melhor. Senhores! Ejustamente isso que passa
mos a compreender no Brasil. Se nos dermos ao trabalho de analisa,
os programas mais rccc:ntes dos nossos governos, veremos que ele~
passaram a encerrar um profundo conteúdo de sentido social. Aí t:stào as instituições de: apoio às classes de renda mais baixa. Aí estão c
fundo de Garantia, o Programa Habitacional, o PIS, o PASEP,'
Central de Medicamentos, os Programas de Nutriçuo; os préinvestimento cm educação c saúde, a legislação para educação pdtl_
empresa, o financiamento da educação superior, o FUNRURAL, ''
Aposentadoria dos Velhos: o Salário Maternidade, o Salário Gestante c todo um ~.:lcnco de outras medidas de: carútc:r social que v~m sen·
do adotalias ultim~tmcntc.
Aí e!'itào. sobretudo, as mudançus c:struturais nos programas de
;.1çào govcrnamc:ntal.

No Nordeste o POLONORDESTE. o Projeto Sertanejo, o
PROTERRt\, os incentivos fiscais, o programa da cidade de porte
ml-dio, o PIASS c o extraordinário dcst:n\'Oivimc:nto do ensino cm
todos os graus. É claro que, apc:sar dessas conquistas, muito temos
que: falt:r :.~indu. Apenus começamos. Um dos aspeCtos mais contro·
vc:rtidos dt: nosso dcsen\'Olvimento sc relaciona com a distribuição
interna de seus bc:nciícios. Nesse caso está a quc:stão dos salários.
Mesmo aqui sabemos que o menor salário mínimo nacional elevou
se de 110%, cm termos reais, entre 1963 c 1978. Por outro lado, um
relatório do Banco Mundial diz, recentemente:
"O mais surpreendente fato novo, nos anos 70, no Brasil, tem sido a elevação dos salários-dia do trabalhador ru·
rui, que está entre os mais pobres assalariados do País. En
tre 1970 e 1977 esses salários subiram cerca de 100% em ter
mos reais, em Silo Paulo, c 61% no resto do País. Fora de
Silo Paulo os maiores aumentos foram no Nordeste, ond'
os níveis silo os mais baixos do País. Durante esse período o
aumento da renda mêdiu pr!r capira no Brasil foi de 57%.
As~im, comparado~ esses nímu:ros, muitos dos mais
pnbrl!s, no Brasil, C.\pcrimcntmam tanto um modcstL1 aumento relativo ~.:omo urn 'ignilicativo auml!ntu ubsoluto
nos salitrios que !hl!~ vinham scndo!'i pa~m;."
C.\uJ~.:nrdanws, L- daro, que o coeficiente de Gini ~lprl!\l!tlta·sc
clt:vado. Nu entanto, é o me:-.mo rclatório que 'no~ diz:

P~ti~.

O SR. JOSic LINS (t\RENA- CE)- 1: duro, o Presidente
Geist.:l deu sua grandt.: contribuiçi'\o ao nosso pwgrcs~o. Um dia tl!re~

TttÇII·fritll 19
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tir

"i\ las, nada ~c pode llitcr ~ohrc a~ tcndi':rH:ias dll indkc
(iíni. devido ;ts mcJidas que cstào ~endo tomat.las :1 parde lll70j7~. pdJ Govt:rno brasileiro."
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Finalmente, Srs. Senadores, gostaríamos de terminar este pronunciamento, que já vai longo ...

E John Keynes explica-nos, didalicamentc, porque a razilo esta·
va com o llder vermelho:

O Sr. Evchíslo Vieira (M DB- SC)- Permile V. Ex• um apar-

"Por um processo conlínuo de inflaçilo, os governos
confiscam, de modo desapercebido, parte dos bens dos cida·
dãos, e o processo de aquisição de riqueza degenera em jo·
go e loteria. 11

te'?

O SR. JOSI': LJNS (ARENA- CE)- Com o maior prazer.
O Sr. Evehísio Vieira (MDB- SC)- Nobre Senador, tínhamos o maior interesse em eslabelecer o diáiogo com V.Ex• a respeito
da malória, mas o lembrete feilo pela Presidência, em relaçiio ao tem·
po de V. Ex•, nos inibiu a isto, nÍas promelemos, na próxima semana, lentar responder as considerações de V. Ex• Não o fazemos a
partir de amanhã ou segunda-feira, porque vamos nos ausentar de
Brasília. Entretanto, queremos deixar esclarecido que reconhecemos
o crcsc_imento da economia brasileira, mas sem cumprir a sua grande
missão que 6 a da promoção soda!.
O SR. JOSI': LINS (ARENA- CE)- Nobre Senador, V. Ex•
coopera com a minha exposição e sua contribuiçao só poderá
enriquecê-ia. Concordo que há distorções em nosso processo de desenvolvimento c que o nosso poÍ'ximo passo deve ser tentar eliminálas ou reduzi-las. Este 6 o novo objetivo e nem roi outro o pcnsam~n
to do Presidenlc Goisel. O desenvolvimento tem que ser humanizado.
Essa i; a grande modificação a ser introduzida, paulatinamente, no
planejamento nacional.
O Sr. Evelásio Vieira (M DB - SC)- Paru fazermos justiça, o
desenVolvimento acelantdo industrial iniciou-se com o Governo Outra.
O SR. JOSI': LINS (ARENA- CE)- Concordo com Y. Ex•
Não roram somente os Governos da Revolução que tiveram bom
senso. O que realço é o extraordinário avanço que demos no período
da Revolução.
Mas, termino, Sr. Presidente. Somos um povo pacífico e inteli·
gente.
A natureza nos foi dadivosa e estamos aprendendo o caminho
da justiça social. Produzimos cada vez mais. A riqueza gerada deve
ser repartida, parte para o nosso bem-estar aluai e parte para cons·
truir o nosso futuro. Precisamos destribuir e precisamos poupar.
Precisamos de equilíbrio na compreensão dos problemas, tanto da
nossa geraç~o atual como das gerações fuluras.
A poupança ó indispensável. Seja ela oriunda do lucro das cmpresas, seja proveniente da renda das famílias, seja oriunda dos impostos que pagamos.
Ela (: necessária, ainda mesmo que seja chamada de "contri·
buição voluntária" dos "camaradas", nos países de economia ccnlra·
lizadu. O essencial ó utilizá-a judiciosamente. Nada nos impede que
tenhamos ta.xus de crescimento menon:s, combinadas com uma distribuição mais justa, contanto que tenhamos conscíêncin de nossu
própria decisão e que não nos deixemos levar por demagogias dcstrutiv:.s ou por esperanças vi1s de riqueza sem esforços. Eis ai, onde,
anora. insolismavelmcnte, a necessidade do bom senso c du uniiio dc
c~.rorços.

Srs. Senadores, há um gesto aluai que pode simboli1.ar o esforço
comum das lideranças em beneficio do povo brasileiro, cm busca de
uma sociedade economicamente forte e socialmente justa: é o gesto
de aperlo de mílo com que nos acenou o Presidente João Bapdsta Figueiredo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Mui to bem! Palmas.)
DISCURSO l'RONUNCIADO PELO SR. l.UIZ
CAVALCANTE NA SESS,JO DE 17-4·79, I:: QUE,
ENTREGUE Ã REVJSit O DO ORADOR. SERIA I'Ulll.J.
CADO POSTERIORMl:.'NTE.

O SR. LUIZ CAVALCANTE (AREN1\- AL. Pronunci:. o se·
guintc discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ensinava Lenine u seus prosélito~ que a melhor munl!iru de dcsw
truir o sistcmu capitalista é desmoralizar a moeda.

Mas, no fim, os governos também saem perdendo, pois, como
advertia ainda Lord Keynes:
"A depreciaçilo da moeda esvai a confiança na autori·
da de legalmenle constiiUida."
A mesma coisa dizia o nosso Leopoldo Bulhões, há quase 80
anos:
"A inflação é detestâvel, menos pela perturbação mate·
rial, pelos danos econômicos que ela acarreta, do que pelos
prejuízos morais que importa."
Quem, como nós, senadores, milita na política, não pode deixar
de temer o especlro da inflação, visto que exerce ela uma enorme in·
flui:ncia sobre os resultados eleitorais, vale dizer, sobre o nosso pró·
prio destino polílico.
Em termos exclusivamente de vitória ou derrota eleitoral, no
Brasil como em qualquer outro país, a inflação favorece à Oposiçilo
e desfavorece os polílicos das hostes governistas. Daí por que nós,
arcnistas, não devemos ficar inteiramente a reboque do Governo no
que diz respeito à luta inflacionária.
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Muito bem!
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Na posição
mais comodista, devíamos, pelo menos, imitar o exemplo do meu
conlerrâneo Marechal Floriano Peixoto: confiar desconfiando das
medidas governamentais ...
O Sr. Lázaro Barboza (MDB -GO)- Muito bem!
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Muilo bem!
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Agora vamos aos exemplos: o cnlão Governador de Silo Paulo, Paulo Egydio,
em 1976, explicando o resuilado pouco favorâvcl obtido para as nos·
sas hostes lá no grande ESiado bandeirante, dizia - está aqui o re·
corle do Correio Bra:iliense de 16 de novembro de 1976:
"Nenhum de nós pode bancar o aveslruz e deixar de
reconhecer que os problemas econômicos nilo influenciaram as eleições. Nosso principal inimigo foi a inOaçilo, que
està cm torno de 45%."
Naquele ano de 1976, na verdade, a inflação foi a 46,4%.
Por sua vez- c agora mais recentemente - o ex-Governador
Aurcliano Chaves, falando de modo muito prudente, por causa da
sua qualidade de Vice-Presidcnlc da República, muito embora seja
ele um bravo lutador, teve ocasiilo de dizer à imprensa- c me valho
aqui de recorte do Jornal do Brasil do dia 22·11- 78,- falando sobre
as tendências do eleilorado:
"Essas tendências ó que delinem a posiçilo do eleitora·
do e, mesmo que a ARENA fuça a maioria na Climara e
nas AssembH:ins, não adianta tapar o sol com a peneira, ou
com câmaras escuras."
Esta expn:ssão "lapar o sol com peneira" foi muito explorada
na épocu. E ugora digo cu, por minha vez: nada contribui tanto paru
u tcssitum dl'SSU tendência a que se rcrerc o Yice-Prcsidcntc da Rcpúblicca. Jo que a dcliqUéncia da moeda.
O Sr. Aureiiano Chaves lembrou, cntào, ser este o momento de
repensar sobre os morlelos politico e econômico do País.
Por sua Vt:/, o enti\o apenas Ministro escolhido para a PaslU da
Fazcn<.iu, SI'. Karlos Rischbicter, falando i\ imprensa, u 24 de janeiro
dc•;tc ano, entre outras considerações; disse o seguinte:
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"Apenas os trabalhadores otpcrtaram os seus cintos até
hoje, c nuo se pode combater a innaçuo jogando a carga
toda cm cima dos assrilariados."
A innaçào no Brasil, no ano passado, como sabcmos, licou cm
40,8% c vale a pena fazer uma comparação com a innaçào que
andou rondando outras plagas: a Alemanha Ocidental foi a campcu
da menor inflaçuo com apenas 2,5%; o Japão, com 3,5% a Venezuela
com 6,9%; a Inglaterra com 8,4%; a Frahça com 9, 7%; os Estados
Unidos com 9,0%; a Itália com 11%; o México, com 16,2%; o Chile,
com 30,3%; o Peru, com 73,7%; e a Argentina, com 169,8%. Sc isto
serve de consolo, o Brasil não está no primeiro lugar de cima para
baixo, mas também não detém o primeiro lugar de baixo para cima,
que pertence à Argentina.
Mas, devemos atentar para as taxas da Alemanha Ocidental e
do Japão. rcspcctivamente 2,5% e 3,5%. A Alemanha Ocidental não
produz, sequer, uma gota de petróleo e foi a nação de menor taxa de
innação no ano passado, com apenas 2.5%; i: também, como sabemos, a nação campeã em reservas, mais do que a miliardária Arábia
Saudita, mais do que os Estados Unidos da América do Norte.
O Sr. Roberto Saturnino (MDB - RJ) - Se me permite
V. Ex•, eu acrescentaria: i: uma das nações que melhor paga aos seus
trabalhadores.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Na verdade,
neste ponto, é o grande exemplo mundial de harmonia entre
empregados e empregadores.
O Japão, com apenas 3,5% de innação, consome 5 milhões c 300
mil barris de petróleo por dia, cinco vezes mais do que o Brasil, e o
coitadinho do Japão produz apenas 2 mil barris por dia! Pois bem.
mesmo assim está ele numa situação fabulosa: nào é o campeão das
reservas, mas é o campeuo mundial de saldos na balança comercial.
Esscs dois exemplos servem para mostrar que a grande causa da
inflação nuo é o petróleo, como se procura assoalhar em muitas
partes e aqui no Brasil também. O petróleo é apenas o bode espia tá·
rio da inflaçuo.

innaçilo. "Não hú cavalheiros com quem o Governo faça
um acordo",
Mas, infelizmente, engunou-se o nobre Líder, como cu também
nJo esperei que chcgússcrnos a esse resultado, pois os jornais confir·
mam que houve mesmo o tal acordo de cavalheiros entre o Banco
Cento·al e os banqueiros. E agora há de perguntar-se: por que acordo
de cavalheiros com os banqueiros c ameaça de cadeia para os mercet:iros, os quitandeiros, os verdureiros, para que nào vendam acima
da tabela?
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Muito bem, Senador!
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL)- Tomás
Antônio Gonzaga, o poeta da Inconfidência, assim definia o herói:
"Consiste o ser herói em viver justo, c tanto pode ser herói o pobre
como o maior Augusto". E, parodiando o poeta, podemos dizer:
consiste o ser cavalheiro em viver justo, e tanto pode ser cavalheiro o
quitandeiro como o maior banqueiro. Vem bem a propósito, o que
disse o Sr. Antônio Ermírio de Moraes, chefe do grupo
VOTORANTIM, segundo o Jornal de Brasília de 9 de dezembro do
ano passaào:
"Costumam dizer que, quando houve a Revolução
Francesa, havia três partidos: a nobreza, o clero c o povo.
Hoje, 13 anos depois da nossa Revolução, hú dois partidos:
os banqueiros e o resto."
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Permite um aparte, nobre
Senador?
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Com prazer.
eminente colega.

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Quero felicitar V. Ex• e a
Casa pela importància do' pronunciamento que V. Ex• está fazendo,
aqui. V. Ex• está trazendo dados da maior importância, do maior
significado. Realmente, quando V. Ex• apresenta o exemplo da
Alemanha e do Japão para que não se possa aceitar que o petróleo é
o grande responsável pela inflação brasileira, V. Ex• está absolutaO Sr. Pedro Simon (MDB - RS) - Da inflaçuo c da mente correto, porque, quando a imprensa publicou que o Brasil
incompetência.
estava vendendo gasolina para o exterior a menos de 2 cruzeiros, o
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- No fim de Brasil não estava vendendo gasolina perdendo dinheiro, estava
março deste ano a inflação se alçava a 13,5%, e isso na quarta parte vendendo gasolina ganhando dinheiro. Se vende a CrS 10,00 aqui é
do ano. A persistir aquele mesmo índice, chegaríamos ao fim do ano porque, por cima do preço do petróleo, há uma sér;e de encargos
com 54% de inOação. Por isso, certamente, o recém-instalado Gover- que absolutamente nada têm a ver com o petróleo. V. Ex•. ao
no do General Figueiredo tomou enorme susto, e veio então o apresentar o discurso que faz de análise do Govcrno,.está prestando,
"pacote" ~entendo medidas antiinflacionárias: nove medidas como arcnista, uma extraordinária colaboração ao Governo, porque
regulando o controle de preços; oito medidas regulando o V. Ex•. como arcnista, está dando ·ao Governo oportunidade de ele
abastecimento; quatro medidas exclusivas da área financeira. Nove e ver os equívocos e alterá-los. Tenho dito, nobre Senador. que prefiro
oito, dezessctc, com mais quatro, vinte e um. Ficou faltando a tuo muito mais que os meus adversários me olhem e me digam: "você
esperada vigésima segunda medida, esperada por mim c pela Nação está errado" c me décm oportunidade de me alterar, de modificar os
quase que inteira: a medida da redução obrigatória dos juros bancá- meus erros, do que os meus amigos, do que correligionârios, até,
que, batendo nas costas, me digarn"muito bem", quando a minha
rios.
consciência me acusa de que estou errado. V·. Ex•, sendo arenista c
falando como está fr.lando, dando ao Governo o seu depoimento
O Sr. PedroSimon(MDB- RS)- Muito bem!
sincero c leal para que ele possa alterar a sua linha de conduta
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Muito bem! (Palmas.)
naquilo cm que ele está errado, V. Ex• está sendo muito mais arenisO SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL)- Na verdade ta, muito mais governista, dando muito mais colaboração do que
o dinheiro é a única mercadoria que se troca por todas as outras, é o aqueles que se acham na obrigação de aplaudir sistematicamente,
denominador comum das mercadorias; do seu preço depende o mesmo quando a Nação inteira reconhece que as medidas não estilo
preço das outras. Ao invés de fixar a taxa máxima de juros para os certas. Meus cumprimentos, nilo pela coragem, mas pela lealdade de
bancos, o Governo se contentou com um acordo de cavalheiros. A V. Ex•, mostrando ao Governo os equívocos deste Governo.
princípio, o próprio eminente Líder Jarbas Passarinho duvidou
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB - RJ) - O Senador Pedro
desse acordo. Tenho aqui O Estado de S. Pa11/o do dia 20 deste mês,
Simon expressou com muita íclicidndc c muita propriedade o
o qual comprova essa dúvida:
pensamento de toda a Bancada da Oposiç~o. nobre Senador.
O LI der do Governo no Senado, Jarbas Passarinho,~
mostrou-se descrente, ontem, quanto u um acordo de
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) - Muito
cavalheiros entre o Governo e os banqueiros, pura a redu- obrigado u V. Ex•s, eminente Senador Pedro Simon c meu antigo
çuo dos juros bancários dentro da estratégia de combate à colega Roberto Saturnino. Agradeço cm especial no Senador Pedro
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------------------------------------Simon o fato dr.: ter destacado a minha po~içiio de arcnista. Espr.:~t)
que os meus companheiros de Bancada tenham, como V. Ex•, a
mesma convicção da minha condiçào de arcnista.
Permita-me a Casa lembrar o que disse, certJ vez, no seu jr.:ito
muito singulur de dizer as coisas, o eminente Senador Jarbas Passari·
nho: "Posso não gostar do paladar do cozinheiro de bordo, mas
não é por isto que vou deixar o navio", Digo a mesma coisa: posso,
por vezes, não gostar do paladar arenista, mas isto não é razào
bastante para mudar de Partido.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Permite V. Ex• um
aparte, uma rãpida intervenção? (Assentimento do orador.) Eminente Senador Luiz Cavalcante, o discurso de V. Ex• estã calando fundo
na memória do Senado e na minha sensibilidade, particularmente,
eis que, ao começã-lo, V. Ex• invocou o exemplo do grande estadista
e grande Ministro da Fazenda de dois Governos sucessivos, meu
conterráneo, o maior homem de Estado que Goiás jã produziu, que
foi Leopoldo Bulhões.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) - Nós
estamos com saudades desses Ministros da marca de Leopoldo
Bulhões! ...
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Como o Brasil está prc·
cisando de que ressuscite um Leopoldo Bulhões! E V. Ex• está ado·
tunda na tribuna o mesmo comportamento de Leopoldo Bulhões,
que, mais de uma vez, em ocasiões sucessivas ocupou a tribuna deste
augusto Senado para criticar a politica financeira do Governo de seu
próprio Partido. E aquele grande estadista, aquele goiano que honrou o meu Estado, dizia sempre que, ao criticar o Governo do seu
Partido, ao mostrar os erros que se cometia na política cconômicolinancdra, ele evitara- tinha consciência disso- que se produzisse
mal irreparável para o País. Assim, prestava ao Governo uma cola·
boraçtio muito maior do que se aplaudisse o Governo, cegamente.
Muito obrigado a V. Ex•
O Sr, Saldanha Derzi (ARENA- MS)- V. Ex• dá licença de
uma aparte?

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- E dizia Leo·
poldo Bulhões que "uma das funções mais importantes da facção governista é conduzir e conter o Governo".
O Sr, Lázaro Barboza (M DB - GO) - Exatamente! Exata·
mente!
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA -AL)- Dou o apar·
te ao eminente Senador Saldanha Derzi.
O Sr. Saldanha Derzí (ARENA- MS)- Nobre Senador Luiz
Cuvalcantc, V. Ex• é um homem de bem; V. Ex• é um homem rr.:speit:ívcl; V. Ex• é um homem admirúvel. V. Ex• tem autoridade ...
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Não mais do
que V. Ex•, meu caro amigo.
O Sr. Saldanha Derzi (ARENA - MS)- Não! Mais! V. Ex•
tem autoridade para criticur o Governo c o seu Partido. Sabe V. E:\~
como o Governo sempre recebeu as criticas as mais severas, algumas
vezes nfto tão justas cm alguns sctorcs, mas o Governo sempre us rccr.:bcu com respeito, com admiração, porque clus purtium de um ho·
mem digno, de um grande brasileiro, de um grande Senador. E V.
Ex• é testemunha do respeito, da admiração e do carinho que o cxPrcsidcnte Ernesto Gciscl tinha por V. Ex• Sempre o procurava c
Jiscuti:t pontos de vista com V. Ex•, aceitava c aplaudia me~ mo as
erith.:as que V, Ex• fazia ao st.:u Governo, repito, às vezes ni10 tfJOjusta:-. r.:m alguns sr.:ton:s, porqur.: nem todos nôs podemos acertar sr.:rn·
prr.:. Esteja ~crln lÍl: que o nos~u Partido rr.:cebc com alegria a~ criti~
L'a~. porque s:1he que siú1 sin~cras, ~:-tLl L'rítil:as 1.h: um homem 4111.:
re:IIJIICHte quer ajudar e~ te Pai~. quer ajudar o Governo a r:uer Ullla
hu;r :alrllini·.tr:u.,·;tu, lt.:lll n dt:.~cjtl de
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qut.: toJos nó~ ckst.:j:llllll.'i. Se estamos na politi~.:a, i; porque todos nó~
queremos d:tr a nossa contrihuiçt10 para que o Pais cncnntrr.: o caminho ~.:erto de desenvolvimento c de progresso. Pode estar certo, nohrr.:
Sr.:nador Luiz Cavalcante; nós o admiramos, nós o rcspcitumos. E o
Governo aceita as crítkas de V. Ex• c iril corrigi-las; c muitas dessas
críticas o Governo já tem o pensamento c já está com o seu programa
de dar uma soluçiio, especialmente no setor de juros. Vir{! ele cm parte, não pode de um dia para outro resolver todos os problemas que
estiio aí a exigir uma solução urgente. Mas, no sctor cconômicolinanceiro, já o Governo tem tudo e ir[! agir; naturalmente o Governo tem que ter um bom senso c um critério para não tumultuar este
Pais, para dar aquelas soluções justas, estudadas, equilibradas, que
só assim os técnicos admitem. V. Ex• realmente é um homem digno;
faz uma critica construtiva, apresenta soluções, não é dessas que se
apresentam, às vezes, para criticar só por criticar. Muito grato a
V. Ex•
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Gratíssimo a
V. Ex•
Bem sei, meu eminente colega, que por vezes o Presidente Geisel
comigo se.agastava, principalmente na minha renitência de criticar o
endividamento do seu Governo, que foi grande. Mas sempre me res·
peitou, felizmente.
O Sr. Humberto Lucena (M DB um aparte, nobre Senador?

PB) - Permite-me V. Ex•

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- E tenho a
certeza de que também o General Figueiredo há de relevar as minhas
criticas, hã de sopesã·las, pelo menos, porque tem demonstrado uma
singular humildade, haja vista a sua prece na Missa de Ação de
Graças pelo aniversário da Revolução, onde, no altar do Senhor,
entre outras invocações, disse o seguinte:
"Senhor, fazei-me, neste momento, o mais humilde
dos brasileiros, para que eu possa conduzi-los em direção
ao futuro; fazei Senhor, que eu saiba ouvi-los em suas criti·
cas, que eu tenha coragem de admitir o meu erro em benefí·
cio da verdade."
Um homem que diz isso nilo pode, de maneira nenhuma, moles·
tar-se com críticas, sejam elas procedentes ou improcedentes.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA_:_ BA)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. Lulz cavalcante (ARENA- AL)- Concedo o aparte a
V. Ex•, que muito irá me honrar.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- V. Ex• sabe da velha
admiração que tenho pelo grande homem público que é Luiz Cavai·
cante, o administrador admirúvcl que conquistou u simpatia do po·
vo alagoano e, ainda agora, vem V. Ex• conduzido pelo voto da sua
terra ...
O SR. !.UIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) muita facilidade.

Nào com

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- ... elegendo-se Sena·
dor da República. Pertencemos a um l'artido de homens livres c, V.
Ex•, ao f:tzer suus críticas construtivas ao Governo, está exurcitando
a ~ua tarefa, a sua missão, que o povo nlagoano lhe confiotl. Al.!rcdi·
to que, com u humildudc, que todos proclamamos, do nosso Presidente da Rc:púb\iça, essas críticas chcgar~o com u melhor das intcn~
çõcs ~:om 4uc enviadas, c o Presidente da República, por L'Crto, den~
tro daquele c~.pirito de humildade, vai recolher as ~uus sugcstõ~;s, vai
analis(l·ius, como homem lJUe ni\o apenas elogia, mas que critil:a, c
~:,vez~.:~; a crítica tem uma finalidadr.:, 1;umo ~a de V. Ex•, Ur.: ~.: . Jn~
trurr. ~\1cu.; ~.:umrrimcnltl'. .t V. Ext pelll "iCU di~t:r.n:.n, l' tcnh:, <1 t·cr-
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tcza que V. Ex• cst~ prcstundo um scrviço ao País como an:ni!-.ta,
reiteradas vezes confirmado; creia que essas criticas chegarão <.to
Presidente da República e ele as interpretar{! como uma colaboração
de um corrcligionúrio.

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- E agora.
com o pronunciamento de dois eminentes Vice-Lídercs, Senador
Saldanha Derzi e Senador Lomanto Júnior, confesso, estou muito
mais à vontade do que no começo do meu discurso.
O Sr. Henrique Santlllo (MDB- GO)- Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador?
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Com todo o
prazer.
O Sr. Henrique Sanlillo (MDB- GO)- V. Ex• rem o respeito
e a admiriraçào de toda a Nação brasileira e aqui tem um de seus
mais humildes e admiradores. V. Ex• faz, nesta tarde, uma análise
bastante profunda e exata da atualidade econômica e social do País.
E eu gostaria que V. Ex• me permitisse inserir, neste pronunciamento muito importante, uma preocupação; preocupação fundamentada em declarações nào apenas de S. Ex• o Ministro do Trabalho,
mas também em declarações publicadas hoje pela Imprensa, de
S. Ex• o ex-Ministro do Trabalho também, c atual Líder da
Maioria, Senador Jarbas Passarinho, quando ambos afirmam, Sena·
dor, que por trás dos movimentos grevistas, se escondem grupos
interessados em tumultuar o processo de abertura. E sem querer
localizar tais grupos, o Sr. Senador Jarbas Passarinho generalizou a
afirmação, atribuindo essa atitude tanto à direita, quanto à esquer·
da. Essas sào declarações do ilustre e insigne Senador Jarbas Passari·
nho. As de ontem foram declarações do ilustre Ministro do Traba·
lho, quando afirmou à Nação que, no seu cérebro, corno um compu·
tador, tudo se fazia num sentido de levar _à conclusão de que, nesses
movimentos grevistas, que espoucarn pela Nação inteira, estaria a
existir urna conotação ideológica de esquerda, esquecendo-se de que
esta Nação, durante 15 anos, se submeteu a um verdadeiro processo
de caldeira, em hiperpressão, e 1: evidente que, à abertura da primei·
ra fresta, a sociedade, como um todo, passasse a exigir, e a exigir, sobretudo, em movimentos grevistas. Eu gostaria de manifestar, neste
seu pronunciamento, com o qual me solidarizo, também me congra·
tulando com V. Ex•, esta nossa preocupação e, sobretudo, este nosso
alerta, no sentido de que as autoridades, realmente, não se
encaminhem para uma interpretação deste modo de todos os mo·
vimentos grevistas que interpretam hoje, a exigência e a ansiedade
da sociedade brasileira. Obrigado.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Muito abri·
gado.
Nobre Senador Henrique Santillo, espero que compreenda. cm
toda a aprofundidade, a resposta que vou dar ao aparte de V. E.''·
Bem sei que V. Ex•,- e bem sei de ciência própria, porque os mr:us
fins de semana cu os passo em Caldas Novas, no Estado de V. Ex•,
-bem sei o grande prestígio que V. Ex• c o seu irmão desfrutam no
Estado de Goiás. V. Ex•, recém-chegado a esta Casa, já estú na
linha de frente, já está no primeiro escalão, no lado do Roberto
Saturnino, do Jarba, Passarinho, Teotónio Vilela e outras grandes
estrelas desta Casa. Mas, falava eu, no começo do meu discurso,
corno nós governistas estamos dependentes da innução. Quem sabe,
pois, se o nosso ex-colega Osires Teixeira, que se sentava ali na fren·
te e cru Vice-Líder desta Casa, e dos muis eficientes, quem sabe se a
vitória de V. E~• sohrc o meu ex-colega- e nno estou lamentundo a
sua vitória, absolutanlt:ntc- quem sabe se a innaçào não fucilitou a
dcrrolíl de- O•dres Teixeira'.'
O Sr. Henrique Suntlllo (MDB Concordo com V. Ex•
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E pros~igo, eminente~ colegas.
Outro ponto que me mt.:rece reparos, no elenco dt: mt:didas, foi
a anunciada disposição governamental de reduzir de 50 pura 40% o
aumento já cm vigor das tarifas de energia el6trica.
Mas, segundo a Ga:era Mercantil, de anteontt:m, não mais haverá dita redução nas bases anunciadas no pacote. Com efeito, diz a
Gazeta:

"Como se esperava, a redução om 10 pontos per·
centuais, do reajuste sofrido pelas tarifas residenciais de
energia elétrica em lo de janeiro último- uma das medidas
adotadas pelo "pacote" antiinllacionário, determinado
pelo governo quarta-feira passada -, não será posta em
prática.''
Espero que isso não se torne realidade. Não vejo corno o Gover·
no possa justificar a desisténcia de uma redução prometida, e jus·
tamente no único ponto cm que ele, Governo, participa da luta
antiinllacionária, cortando na própria pele uma redução de tarifas.
O General Figueiredo, que, por sua qualidade de Chefe de
Governo, é quem está mais comprometido com o êxito do combate à
inflação, declarou que se as medidas constantes do pacote não
derem o resultado esperado, então virá um container de novas medi·
das mais drásticas, por certo. Contrastando com esta declaração do
Presidente, o Sr. Ministro Mário Henrique Simonsen, reunido com
altos dignatários do comércio, no Hotel Intercontinental, no Rio de
Janeiro, procurou tranqUilizá-los, dizendo que as medidas do Pacote
são meramente transitórias. Vejo, então, um choque entre as decla·
rações do Sr. Ministro e as intenções do Presidente da República.
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparto'?
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL)- Com muito
prazer, meu antigo instruendo, em Ouro Preto.
O Sr. José Llns (ARENA - CE) - Meu prezado - e posso
dizer - querido Amigo c Mestre, Senador Luiz Cavalcante, creia
V. Ex• que me sinto sumamente honrado em me sentar, neste plená·
rio, ao seu lado, e de afirmar, com todos os colegas d<>ta Casa que
hoje se manifestaram sobre a personalidade de V. Ex• -- a minha
profunda admiração e o meu profundo respeito à posi<·uo que
sempre- e não de hoje- V. Ex• assume nesta Casa. E" o ~u~ me
agrada. o que me admira e o que, às vezes, até me cumove, é a mJnc:ira modesta, sensata, cordata e mesmo suave com que V. E.x• :.tb:-m.la
os problemas mais sérios, as dificuldades maiares, por4uc. ro;e.
atravessamos neste Pais. Peço ao ilustre mestre que tambêm cntc:n~ 1 ·1
o meu pensamento a respeito da comparação .;ue faz entre o Brasil,
a Alemanha e o Japão. V. Ex• sabe que a luropa é o berço da
civilização industrial. A Alemanha desfruta na área da energia, de
grandes reservas de carvão de ótirna qualid:,de. O Japão tem uma
tradição milenar de cultura, urna tradição ndlenar de trabalho e de
disciplina. Nós, no entanto, somos um País jovem, que chegou
atrasado à hora do desenvolvimento, e ;'1· hora da industrialização.
Um País que chega ao início do seu descnvolvimc:nto com séculos de
atraso sobre os próprios Estados Unidos, para citar apenas um
parceiro da América do Sul. Procur::nw·,, agora, o c~tminho rara o
nosso progresso, fazendo um trcmcr~dl• ..·.,forço para criar a nossa
~.própria civilização e cultura, para cm·: ~o mesmo tempo a no~..;a
economia, a nossLt empresa c o nosso m~·, ::ado. Eis aí, Ex•. a grande
diferença que temos que entender !!:d!<~tll ·ntrt: países como u Alem a·
nha c o Japi\o, paist:s que, udcmuis d~r~ ,., de destruidos pela guerra,
foram substanciulmcntc ;1judados cm .~. J recuperação. r\ compara·
çilo, portanto, upcsar de instruti,':l, n:t• t. reu\mcntt!, a ideal. Aind:t
mais, V. Ex• se rderiu a cs... e c~in~· q'.le consome a economia
hrasilcira e que: é a inflaç:1o. D~ :tb .. ~ :>1 Jcordo com V, Ex•, ~1chn
que o Pnís h{t de encontrar uma man, t de acabar com esse mal que
corrói a ccünr:n11ia princir~tlml:ntc ,:,l m:lis pohn.:s, c até mc~mo o
prestigio do Go\'crno. H:t d.:.: •,e com! lt.:t.:ndcr porém, ll csfon;n Jn
Go\'crno.
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inl..!omplctas, ni\o dcixo.mun de considcrur como pcma V. E.x• tl
problema dos juros, Acredito que a atitude do Governo limitando a
30% o aumento dos r.ustos das vendas a prazo, terá forte repcrcus$àO
sobre o programa de linanciamento das financciws com reflexos
sobre o nível dos juros. Ao trazer esta observaçi\o à <m{ilisc de
V. Ex•, nU o quero, entretanto, deixar de reconhecer o ulto alcance: do
seu pronunciamento. Esteja também certo, Ex•. de que ni\o há
nenhuma cantradiçilo entre a posiçilo do .Presidente João Baptista
Figueiredo, quando se mostra determinado a defender a et::onomia
brasileira contra a inflaçilo, mesmo através de outras mc:didas, c a
posição do Ministro da Fazenda, quando diz que tais medidas silo
provisórias. Se sào provisórias, significa que devem ser acompanhadas em seus efeitos e que poderão ser complementadas ou melhoradas. Tenho absoluta certeza de que contribuições como as que
V. Ex•,. hoje, nos traz, silo sumamente importantes para a
compreensão dos nossos problemas e podem ajudar ao Governo a
acertar cada vez melhor. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Eu é que

agradeço, eminente colega, e deixo de opor argumentos a algumas
das assertivas de V. Ex•- não que elas sejam inconsistentes, absolu·
tamente, silo de todo respeitáveis, não menos respeitáveis do que as
minhas - mas deixo de refutá-las em agradecimento à carinhosa
acolhida que V. Ex• deu à minha presença nesta tribuna. Muito
grato, meu eminente colega.
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Permite V. Ex• um
aparte'?
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Pois niio,
eminente Colega.
O Sr. Humberto Lueen• (MDB- PB)- Tenho para mim quo,
pelo menos num ponto, merece um reparo o aparte que acaba de lhe
dar o nobre Senador José Lins. t. quando S. Ex• se rofere à limita·
çào de 30% de acréscimos nos preços das vendas a cródito, que foi
um dos aspectos das últimas medidas de combate à innaçilo
baixadas pelo Governo. Sabe V. Ex• que essa limitação se ateve
apenas às vendas a crédito dos grandes magazines que operam com
recursos próprios, não atingindo, em absoluta, as financeiras, que fi.
curam de fora. Só agora é que o Governo estã pensando em dis·
ciplinar os problemas dos juros das financeiras no cródito direto ao
consumidor.

O SR. LUIZ CAVAl-CANTE (ARENA- AL)- V. Ex•s,
que silo especialistas cm juro~. que se conflitcm mutuumcnte.
O Sr. Joso! Llns (ARENA - CE) - Desejo apenas explicar o
meu entendimento, nobre Senador. (Assentimento do <:~radar.)

t. claro que a medida pode s<r melhorada. Embora ni!o se limite
o juro das financeiras, i: claro que o volume de vendas vai cair e que
os estoques vão aumentar. O esforço do mercado para colocar os
seus produtos será, nesse caso, muito maior. Isso forçosamente
tenderá a abaixar as taxas de juros junto às financeiras. f. este o meu
entendimento. Mui to obrigado a V. Ex•
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Nilo se explica, nobre
Senador José Lins, é que os limites das taxas de juros das nnanceiras
tenham ficado livres de qualquer limitação nessas medidas do Go·
verno.
O Sr. José Llns (ARENA - CE)- Entendo que a limitaçi\o
dos juros é, realmente, uma medida que deverã ser tentada, talvez,
até o seja. No entanto, V. Ex• sabe das conseqUôncias relacionadas

com outras dificuldades que poderUo surgir, inclusive de mcrc:1dos
paralelos. De qu;llqucr modo, essa é uma sugc.~tào que,
ncccssuriamcnte\ dt:ve estur sendo anali~mdu,
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Agradecendo uos eminentes Colegas, c:xprcsso o desejo de chegar uo final do

meu discurso, tendo em vista que o Senador Lázaro Barboza vai seguir-me na tribuna e, por certo, está um tunto inquieto quanto ao fato de cu estar avançando no seu tempo.
O Sr. Einar Kok, Presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas, entre outros comentários, teceu o seguinte, sc:gundo O Globo do dia 25 deste mos:
A base da innação brasileira, agora, silo as innui:ncias
psicológicas, que só podem ser revertidas com a existência
dt: uma certa credibilidade no Governo e uma conscientizaçào geral de que i: preciso deter a innação.
Para mim o Sr. Einar Kok, foi muito feliz nessa sua apredHçilo.
Tem ele inteira razão. Silo essas hesitações, essas contradições que
afetam a credibilidade no Governo, tornando cada vez mais preponderantes as innuoncias psicológicas negativas a que S. S• se refere.
Declaro, aqui, que considero particularmente negativo o fato
da permanência de certa figura no primeiro escalão governamental,
cuja credibilidade ficou demasiado afetada pela nào concretização
de nilo sei quantas afirmações, durante 5 anos, de que a inflação estava sob controle, e a inflação sempre escapava ao controle anunciado. Para mim isto é uma das circunstâncias psicológicas que se estão
tornando um verdadeiro õnus para o Governo Figueiredo, cmboru
Sua Excelência, pessoalmente, esteja simplesmente bancando o holandês, pagando pelo que nào fez, pois hoje, com apenas 42 dias de
Governo, ni\o pode U:r responsabilidade maior pela innaçilo que ai
estü.
Para concluir, volto a citar o Sr. Rischbieter, que, numa de
suas falas, disse, enfaticamente:
1':: preciso entender que houve uma mudança fundamental, uma reviravolta no Pais. O Governo Figueiredo reconhece que os recursos sào escassos no País e fez a opção
de utilizá-los em proveito da maior parcela da população, e
nào de uma minoria.

Então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, imperioso se torna que
o povo acredite que houve de fato uma reviravolta no Pais, reviravolta essa que extirpará de vez o capitalismo de benesses, segundo a expressão do próprio ilustre Ministro da Fazenda.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)

ATO
ATO DO PRESIDENTE
N• 11, DE 1979
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe
conferem os artigos 52, item 38 c 97, inciso IV, do Regimento Interno e de conformidade com a dclegaçilo de competôncia que lhe foi
outorgada pelo Ato da Comissão Dirctora n• 2, de 1973, resolve
nomear Áurea Machado de Araújo, Hcnico Legislativo, Classe C,
Referôncia 52, para exercer o cargo, em Camissilo, de Dirctora da
Subsecretaria de Coordcnaçila Legislativa, Código SF-DAS-101.4,
da Quadro Permanente do Senado Federal, a partir de 23 de abril do
corrente ano.
Senado Federal, 26 de abril de 1979. - Senador Lulz Viunu,
Presidente do Senado Federal.
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ATAS DE COMISSOES
A continuar o Senado autorizando a contratação de emprési
mos sem uma análise detida do problema, adverte o Sr. Senador P
2 REUNIÃO, REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 1979
dro Simon, levará, por corto, a municipalidade brasileira, num fut
Às dez horas c trinta minutos do dia vinte e nove de março de ro breve, a uma situação de insolvência.
mil novecentos e setenta c nove, na Sala das Comissões do Bloco
Em apartes, manifestam-se, pela ordem, o Sr. Senador José R
"B" do Anexo 11 do Senado Federal, sob a presidência do Sr. Se· cha, que fala da sua experiência quando Prefeito da cidade de Lo
nador Itamar Franco, Presidente, reúne·se a Comissão de Econo· drina c dos recursos usados, na sua gestão, para obter um tinanci
mia, com a presença dos Srs. Senadores Jessé Freire, José Richa, menta do Banco Nacional da Habitação; e, o Sr. Senador Bernan
Cunha Lima, Bernardino Viana, Vicente Vuolo, Pedro Simon, Ar· no Viana, que lembra aos Srs. Membros da Comissão fazer parte d•
non de Mcllo, Marcos Freire, Benedito Ferreira c Roberto Satur• processos do endividamentos o parecer do Banco Central do Ora'
nino.
contendo uma pormomorizada análise sobre a capacidade de pag
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado· menta das entidades interessadas, o que garante o êxito das op
rcs Milton Cabral, Luiz Cavalcante c José Lins.
rações.
Havendo número legal o Sr. Presidente declara abertos os traba·
Prosseguindo, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senad•
lhos c dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como Marcos Freire, que atribui à politica tributária imposta à Nação,
esvaziamento dos cofres das prefeituras municipais, tornando-a
aprovada.
A seguir, o Sr. Presidente faz um apelo aos Srs. Membros da Co· cada vez mais, extremamente depedcndentcs dos recursos federai
misst10 para que os projetas CJllt: lhe forem distribuídos sejam relata· Portanto, conclui, embora sabendo que tais empréstimos vão dificu
dos dentro dos prazos estabelecidos no Regimento Interno da Casa. ta r a situação dos municípios, não pode negar o seu apoio à prop'
Passando-se U apreciação das matérias constantes da pauta, o siçào.
Sr. Presidente, pelas razões que apresenta, inverte a ordem dos trabaCom a palavra, o Sr. Presidente declara que vai manter entend
lhos c concede a palavra, em primeiro lugar, ao Sr. Senador José Ri· mentos com o Presidente da Comissão de Finanças, o Sr. Senad<
cha, que emito parecer favorável, concluindo por apresentar um Pro· Cunha Lima, a fim do que tais processos sejam melhor examinad•
jeto de Resoluçiio, à Mensagem n• 31, de 1979, do Sr. Presidente da. sob todos os seus aspectos, como propõe o Sr. Senador Pedro Simor
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta
Encerrada a discussão, o Sr. Prosiden:o poõ em votação o par;
do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura cor apresentado pelo Relator, Senador José Richa, que é aprovad•
Municipal de Ourinhos (SP) a levar cm CrS 65.364.000,00 (sessenta c por unanimidade.
cinco milhões, trezentos e sessenta e quatro mil cruzeiros) o montanNovamente com a palavra, o Sr. Senador José Richa emite par•
te de sua divida consolidada.
cer favorável, na forma do Projeto de Resolução que oferece, à Mer
Em discussão o parecer, usa da palavra o Sr. Senador Pedro Si· sagem n' 37, de 1979, do Sr. Presidente da República, submetendo
mon e comunica que cm reunião da Comissão de Finanças, convoca- aprovaçiio 'do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazend'
da para apreciar matéria correlata, propôs a realização de um traba· para que soja autorizada a Prefeitura Municipal de Londrina (PR)
lho conjunto das Comissões do Economia o de Finanças da Casa, elevar em CrS 386.586.131,16 (trezentos e oitenta e seis milhões, qu
com a finalidade de elaborar normas comuns a serem seguidas quan· nhentos e oitenta e seis mil, cento e trinta e um cruzeiros c dczesse
do chamadas a opinar sobre novos pedidos de empréstimos. Segundo centavos) o montante de sua divida consolidada.
o Sr. Senador Pedro Simon, esse trabalho, resultado de um esforço
Sem debates, a Comissão aprova, por unanimidade, o parcc'
'
conjunto de integrantes dos dois Órgãos Técnicos incumbidos de do Relator.
examinar matérias dessa natureza, terá a vantagem de mostrar, a
Concluida a votação das matérias distribuídas ao Sr. Senadc
qualquer momento, o monante do endividamento da União, dosEs· José Richa, o Sr. Presidente volta à ordem original da pauta dos tr:
tados e dos Municípios. Esses dados permitirão à Comissão fazer balhos e são relatados os seguintes projetes:
uma avaliaçiio mais consentânea da capacidade de endividamento da
unidade interessada, bem como uma análise aprofundada do real sig·
Pelo Senador Arnon de Mel!o:
nificado da rcalizaçiio da obra para a comunidade beneficiada.
Para justificar a tese que defende, o Sr. Senador Pedro Simon
Mensagem n• 26, de 1979, do Sr. Presidente da República, sut
cita como exemplo a Mensagem n' 24, de 1979, que lhe foi distribui· metendo à aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministr
da para relatar, através da qual o Sr. Ministro da Fazenda propõe ao da Fazenda, para que seja autorizada a Cia. de Distritos Industriai
Senado Federal seja a Prefeitura M unicpal de Santa Rosa, no seu Es· de Santa Catarina- COD!SC a elevar em CrS 1.567.367,68 (hur
totdo, uutorizada a contruir um empréstimo com o Banco do Estado milhão, quinhentos c sessenta c sete mil, tre'zentos e sessenta c set
do Rio Grande do Sul S.A .. no valor de CrS 7.769.576,60 (sete cruzeiros e sessenta e oito centavos) o montante de sua dívid
milhões, setecentos e sessenta e nove mil, quinhentos c setenta e seis consolidada. Parecer: favorável, concluindo por apresentar u"
cruzeiros c sessenta centavos), destinado it pavimentaçi\o usfáltica de Projeto de Resolução. Conclusão da Comissi\o: aprova, sem voto
uma aven.ida, naquelc_município.
discordantes, o parecer do Relator.
Outro aspecto que o Sr. Senador Pedro Simon focaliza c 'I"''
alirma ser a mola propulsora desses endividamentos, é o desejo dos
Pelo Senador Je~•é Freire:
Prefeitos t:m deixar marcada a sua passagc:m U frt:nte da municipalidade. Todavia, conclui, cssus contratações vt10 n:percutir sempre no
:u.Jministrador seguinte, que tcrú a rcsponsubilid:tdc de pagar todos
Mensagem n• 28, de 1979, do Sr. Presidente da República
os débitos contraídos relo scu antecessor.
submetendo à aprovaçi\o do Senado Federal proposta do Sr
Muis adiante, o Sr, Senador Pedro Simon, cm suas considc- Ministro da Fazenda, para que seja uutorizada u Prefeitura Muni
ra~Ucs, alinha, também, corno fenômeno causador du excessiva ex- cipal de Cubatào (SP) u elevar em CrS 179.751.000,00 (cento '
p:lllsiio dl1S endividamentos, o chamado PROJETO CURA, instituí- sctcntu c nove milhões, setecentos e cinqUenta c um mil cruzeiros)'chl pdu Banco Nm:ional U;.t l·labit:u.;i'to, :ttr:tvés do qual ~analintm·M! montante de sua dívida conso\iduda. Parecer: favorável, nos termo:
quanlia-. vtJitllS:IS a dt:tt:rmino.tU~ts prefdtura~. para que scj<.tlll feitas do Projeto de Resoluçílo que oferece. Conclusão da Comí"ào
vcrd:tdciras rcvLlluçôcs cm sr:u~ bairro~. cm termos dc mclhoria~.
;.tprova, por ununimidadc, o parecer do Relutar.
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Pelo Senador Bernardino Viana:
Mensagem n• 29, de 1979, do Sr. Presidente da República, sub·
metendo ii aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Li·
me ira (SP) a elevar cm Cr$ 101.479.570,92 (cento c um milhões, quatro~.:t.!ntos c setenta c nove mil, quinhentos e setenta crulciros c novt!nta c dois centavos) o montante de sua 4ívida consolidada; 1.!, Mensagem n' 30, de 1979, do Sr. Presidente da República, submetendo h
aprovaçiio do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda,
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Osasco (SP) a ele·
varem CrS 165.171.734,00 (cento c sessenta e cinco milhões, cento c
sctcnta c um mil, setecentos c trinta c quatro cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada. Pareceres: favoráveis, concluindo por
aprcst:ntar Projetas de Resolução. autorizando u contrataçrw das
operações. Conclusão da Comissão: aprova, sem debates, os pareceres oferecidos pelo Relator, Senador Bernardino Viana.
Pelo Senador Roberto Saturnino:
Projeto de Lei do Senado n• 34, dcl978, que "proíbe aplicações
financeiras, pelas pessoas juridicas de direito público, de recursos obtidos com a finalidade de financiar obras ou empreendimentos de interesse: de respectiva administração". Parecer: favorável. Discute a
matéria o Sr. Senador Benedito Ferreira, que apresenta as razões por
que vota contra o parecer do Relator. Encerrada a discussão, é o parecer aprovado, com voto vencido do Senador Benedito Ferreira.
Pelo Senador Marcos Freire:
Ofício "S" n• 3, de 1978, do Governador do Estado de Pernambuco, solicitando rctificação da Resolução n' 109, de 28 de novembro de 1977, do Senado Federal, que autoriza o Governo doEstado de Pernambuco a realizar operaçõc< de crédito no valor de
CrS 375.550.216,57 (trezentos c setenta c cinco milhões, quinhentos
c cinqUenta mil, duzentos e dezcsseis cruzeiros e cinqUenta c stte centavos). Parecer: pelo arquivamento da matéria. Conclusão da Comis·
são: aprova, sem votos discordantes, o parecer do Relator.
Pelo Senador Pedro Simon:
Projeto de Lei da Câmara n' 115, de 1978, que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de afixar prazo de validade para consumo nas emba·
lagcns dos produtos que especifica". Parecer: favorável. Discute o
parecer o Sr. Senador Benedito Ferreira, que manifesta a sua apreensi•o quanto a aplicabilidade do projeto, no que diz respeito aos enlatados. Encerrada a discussão, a Prcsidi:ncia concede vista do projeto
ao Sr. Senador Benedito Ferreira.
Pelo Senador Vicente Vuolo:
Mensagem n• 25, de 1979, do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro
da Fuzcnda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Co.xim (MS) a elevar cm CrS 22.500.000,00 (vinte c dois milhões c quinhentos mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
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Conclw;r,o da Comissfw: aprova, sem rcstriç{>c:s, o parecer do Relator.
1\ Prcsidênda concede a pahlVra ao Sr. Senador Cunha Lima,
que procede ii leitura do parecer da lavra do Sr. Senador Franco
Montoro. favorável ao Projeto de Lei da Câmara no 68, de 1978, que
"dispõe sobre a obrig<.~toricdadc de informação sobre: o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço". Discutem o parecer os Srs. Senadores Benedito Ferreira, Cunha Lima c Bernardino Viana. EncerraJa a discussfao, a Presidência concede vista do projeto ao Sr. Senador
Benedito Ferreira.
São retirados dH pauta, para redistribuição, os seguintes projetas: Projeto de Lei da Cámara n• 143, de 1977. que "estende às Prefeituras municipais os benefícios do crédito rural, institucionalilado
pela Lei n' 4.829, de 5 de novembro de 1965, c dá outras providên'ias", redistribuído ao Senador Pedro Simon; e, o Projeto de Lei da
Câmara n' 78, de 1976, que "inclui programa de melhoria de condições de habitabilidade dos trabalhadores nos projetas de Onanciamcntos agropccuários", ao Sr. Senador Helvídio Nunes.
Esgotada a pauta, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senador Marcos Freire, que faz um rctrospecto dos fatos principais
ocorridos na sua gestão, quando Presidente da Comissão de Economia, no bii:nio 1977I 1978, oportunidade em que realizou um simpósio sobre a ••Jnnaçào Brasileira" c promoveu, ainda, encontros sobre
temas da mais alta importância para o País.
Prosseguindo, o Sr. Senador Marcos Freire dá conhecimento à
Comissão de contato mantido com a Embaixada da China, queresultou num convite para visitar aquela Nação do Continente Asiáti·
co. Foram indicados para compor a delegação os nomes dos Srs. Senadores Dinartc Mariz c Luiz Cavalcante, pela ARENA; c, Roberto
Saturnino e Marcos Freire, pelo M DB. Todavia, acrescenta o Sr. Senador Marcos Freire, face a problemas burocráticos c climáticos a
viagem ni10 foi realizada no decurso do ano passado. Ao encerrar as
suas considerações, o Sr. Senador Marcos Freire renova a sua conliança na administração do Sr. Senador Itamar Franco, a quem faz
llS melhores elogios pela conduta exemplar com que sempre se houve
no exercício do seu mandato.
O Sr. Presidente agradece, sensibilizado, as palavras proferidas
pelo Sr. Senador Marcos Freire e comunica que numa das próximas
rouniiies promoverá a leitura dos ofícios trocados por Sua Excelência
c o Sr. Embaixador, para conhecimento dos Srs. Mombros da Comissiio.
O orador seguinte a usar da palavra é o Sr. Senador Cunha Li·
ma, que, na qualidade de Presidente da Comissão de Finanças, secoloca i• disposição do Presidente da Comissão de Economia, Senador
Itamar Frunco. para juntos, traçarem um plano de trabalho com vistas a estudar os problemas apontados pelo Sr. Senador Pedro Simon.
O Sr. Presidente agradece a interli:ri:ncia do Sr. Senador Cunha
Limu e se prontifica u mantc:r um maior entrosamento entre as duas
Comissões Técnicas da Casa, a fim de realizarem um trabalho coordenado, cuja finalidade maior, é a valorização do Poder Legislativo .
Nudu mais havendo u tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu,
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que
lida e aprovada, serí1 assinada pelo Sr. Presidente.
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MESA

LIDIIANÇA DA AIINA I DA MAIORIA

Lide r
Jorbos Pouorinho

Ylce·Lídere•
Presidente

:S•-Secretárlo

Luiz Viana (ARENA- BA)

Lourival6oplisto (ARENA- SE)

Aloysio Chavu
Jole Lins
Adorbol Juremo
Lomonlo J.lnior
Maocyr Oollo
Murilo Bodoro
Saldanha Cerzi

1 '·Yin·Presldente
Nilo Caolha (ARENA - PE)

4•-Secretárlo
LIDIIANÇA DO MDII DA MINORIA

2'· Vlce-Presldente

Gaslàa Müller (ARENA- MT)

Líder
Paulo Brouord

Oinal1e Mari'z (Aii:ENA- RN)

Ylce-Lider••

1•-Secretárlo

Henrique Sontillo
Humbol1o Lucena
Marcos Freire
Moura Bono..,idu
Oresln Quorcio
Pedra Simon
Robe11o Saturnino

Suplentes de Secretários
Al111ondro Costa (ARENA- MA)
Jorge Kolumo (ARENA- AC)
BenediTo Canelas (ARENA- MT)
Joào Bo"o (ARENA- AM)
Panos ParlO (ARENA - SE)

2•-Secretárlo
Cabriel Hermes (ARENA- PA)

COMISSOES

Oire1or1 Jale Soares de Oliwira Filho
local! Mexo 11- Terreo
Tolofones1 223·624<4 e'"225·8505- Ramais 193 e 2S7

TiTulares
I. Mendes Canele

2. JoM lin1
3, Jaâo Bo1co
4, Vicente Vuolo

Suplenlu
ARENA
I, Raimundo Parente
2. Alberto Silvo
3. Almir Pinto

COMISSÀO DO DISTRITO FEDERAl- (COF)
(11 membro•)
COMPOSIÇ.O.O

Pre1idente: Jene Freire
Vice·Pre1idente: Lazaro Borbozo

MOB
A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES

Chofo1 Claudio Carlos Rodrigues Coito
local! Anuo H- Terreo
Telofone1 225·8SOS- Ramais 301 o 313

I. Evandro Carreiro
2. Agenor Maria
3, Mauro Benevides

COMISS.O.O OE CONSTITUIÇ.O.O EJUSTIÇA- (CCJ)
(IS membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇ.O.O

Presidonto1 EYelosio Vieira
Vice•Prosidonlll Leite Chaves

1. Panos POrto
2. Benedito Canelas
3. Pedro Pedrouion
<4. Jose Lins
1, Evolaslo Vieira

2, leite Chaves
3. Jose Richa

Suplentu
ARENA
1, Jutahy MagolhOes
2. AHonso C amargo
3. Jollo Colmon
M08
1, Agonor Mario
2. Amoral Peixoto

Auiltente1 S6nio Andrade Peixoto- Romo1307
Rouniõos1 Quortas·leiras, 01 I0100 horas
locol1 Sola "Ruy Barbosa" -Anexo 11 - Ramais 621 o 716

COMISSÃO OE ASSUNTOS REGIONAIS- (CA.R)
(7 membros)

Prelidenl11 Henrique de La Rocque
1•.Yic•Pruidenttl Aloysio Cha'41
2'-V.c.. Prelldenlel Hugo Ramal
Supltnfll
ARENA
1, Ltnoir Vorga1
I, Henrique dt La Rocque
2, JoOo Basco
2. HeiYidio Nunes
3. Almir Pinto
3. Jowt Sorney
4, Milton Cabral
4, Alaysio Choves
S. Bernardino Viana
S. Aderbal Juremo
6. Arnon de Mello
6. Murilo Bodoro
7, Moacyr Oalla
a. Amarei Furlon
9, Raimundo Parente
MOB
I. Cunho lima
I. Hugo Ramal
2. Tancredo Ne.... s
2. Leile Chaves
3. Dirceu Cordo\0
3. la1aro Borboza
Nel1on Carneiro
5. Paulo Bronard
6. franco Montara

Prosidenlo1 Mondn Canelo
Agonor Maria

2. Joâo Boieo
3. Panos Pôrta
4, Saldanha Oerzi
5. Affo,so Comargo
6. Murilo Bodaro
7. Benedito Ferreiro
I, Itamar Franco
2. Lozaro Borboza
3. Adalberto Sena
4, Mouro SeneYides

..

Ani11onto• Maria Helena 8ut~no DrondOo- Ramal 30'
lleunio11, Quartos· feirai, 01 JO,()() hora1
lacol1 Sola "CiaYil Be~ilacqva" ""- Ano•o 11·- Ramal 0'23

Suplan111
ARENA
I. JOIO Guiamard
2. Tar1o Ovlra
3. Bendito Canelas
4. Moocyr Oollo

MOB
I. Henrique Sontillo
'2. R'oberto Salurnino
3. GiiYon Rocha

Aniston1e1 Ronaldo Pacheco do OliYeira - Ramal 306
Rouni6os: Quinta•·feiral, 01 10:00 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Aneao li -Ramal\ 0'21 o 716

Titulares

COMPOSIÇ.O.O

Vice·f'relid~tnlel

Titularei

1. Jene Freire
Aui1ton1e1 Corlo1 Guilherme Fon..c:a- Ramal676
Reuni0e11 Torça1·feira1, os 10,00 horas
locol1 Solo "CioYil Bevilocqua"- Anuo 11- lomol62l

COMISSÃO OF AGRICULTURA- (CA)
(7 membro1)

Titulares

1. Marco• Freire
2. Humberto Lucena

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE)
(11 membro1)
COMPOSIÇ.O.O

Presidente: Itamar Franco
Vice·Prosidonle: Roberto Solurnino
Titulor11
I. Arnon de Mello
2. Bernardino Viana
3. Jo10 lin1
4. Jeuo Freire
5. MilTon Cabral
6 . Benedito Canela•
7. Lu ir Co~alcanla

Suplantei
ARENA
HeiY1d10 Nunn
Alberto Sil~a
J. Bentdito fette1ro
Vicenlfl V~Joio

MOO
I. Roberlo Salurn1na
2 lia mar fran~o
J. MOICOI fleue
f'ndro Simor1

J0\11 ll•dlU

Orf\11'11 Cuenm
foncreJo Ne•n

1341 TcrçM·rclrll

DIÁRIO llO

I~

A.ulttent•• Ooniel Rei• de Souza- Ramal67.5
Reunioe,, Quortas·felral, Ot10,30hora•
Local, Sala "RUy Borbota"- Anexo 11- Ramal• 621e 716

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO ECULTURA- (CEC)
(9 membro•)

C~NGRESSO

MOB
1. Franco Montara

2. Humberto Lucena
3. Joiton Barreto

I. Nelaon Carneiro
2. Morcoa Freire

Aulatent•• Daniel Rei• de Souza- Ramal 67.5
Reunl611• Quinto•·felral, à1 11,00 hora•
Local, Sala "Cióvlt Bevllacqua"- Anexo 11- Romo1623

COMPOSIÇÃO

Pr11ldente1 JoOo Calmon
Vlce·Pr11ldente, Jutohy Magolh611
Titularei

Suplent11
ARENA
I. Jo•• Lln1
2. Arnon de Mello
3, Jorge IColume
4. Pedro Pedrouion

I, Jo6o Calmon
2. Tono Outro
3, Jutahy Mogalh611
4. Aloy1io Choves
.5. Aderbol Juremo
6, Jo•• Sorney

MOB
1. Marcl)l Fr1ire
2. GUvan Rocha

1. Adalberto Seno
2. Evelo•io Vieira
3. Franco Montara

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF)
(17membro•)

COMPOSIÇÃO

Titulor11
I.
2.
3.
4,

Lulz: Cavalcante
Milton Cabral
Alberto ~Uva
Arnon de Mello

1. Dirceu CardolO
2. Itamar Franco
3. Henrique Santllla

Supl1n111
ARENA
I. AHonao Comargo
2. Jo6o Calmon
3. Jutahy Magalh611

1. Gilwan Rocha
2. Roberto Saturnlno

Anittent•• Ronoldo Pacheco dt OUvtlro- Ramol306
Reuni0111 Quartal"felrat, àt 11,00 kora1
Local• Anexo "B"- Sola oo lado do Gab. da Sr. Senador
JoOo Basco- Ramal 48"

COMISSÃO DE REOAÇÃO -(CR)
(' membros)

Pretldente, Cunha Limo
Vlce·Prllldente, Toncredo Nevtl

~

•

I

I

1. Raimundo Parente
2. Jo•• Gulomard
3. Arnon de Mello
o4. Lamento Júnior
5. Affon10 Comorgo
6. VIcente Vuolo
7, Alberto Silva
8. Amoral Furlan
9. JorgeiCalume
10. Jutahy Mog'alhCII
11, Teot6nlo VIlela
I.
2.
3.
"·
.5.

Cunho Lima
Tancredo Neve1
Roberto Soturnino
Amoral Peixoto
Pedro Simon
6. Mouro Benevld11

Supltntel
ARENA
1. Saldanha Cerzi
2. Mend11 Conalt
3. Henrique de La Rocque
"· Jeul Freire
.5. Jo.. Sarni)'
6, Milton Cabral

Prnidtnt., Olrceu Cardoso
Vlc..Prelldem., Adalberto Sena

1. Tona Outra
2. Saldanha O.n:l
3. Mend11 Canele

i

l

Titulare~

1.
2,
:1.
4,
.5.
~,

Lenolr Vorga1
Helvidlo Nunu
Jeu• Freire
Moacyr Oolla
Henrique dt La Rocque
AID)Itio Chovu

Suplente1
ARENA
1. Jutohv Mogalh011
'2. Raimundo Parente
3. JoOo Colmon
<4. Benedito Caneloa

Supllnt11
AI! NA
1. Jo6o Calmon
2. Murilo ladarO
3. Jolé Sorney
MOI
1. Hugo Ramal

Ani11ente; Maria Th1reza Mogolh011 Mona - Romol 134
Reuni0111 QulniOI•Ielral, àt12,00 hora•
Local, Sola "Clóvis Bevllocqua"- Anexo 11 - Ramal623

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES -iCRE)
( 1.5 membro•)
COMPOSIÇÃO
Pre~ldenl•• Torto Outro
I•·VIce•Prllldente• Saldanha Oenl
2•·VIce·Prllid•ntll lamento Júnior

COMISSAO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL -(CLS)
(9 membro•)
COMPOSIÇAO
Pre1ldent•• Helvidla Nunu
Vlce•Prllldente• lena! r Vargo1

COMPOSIÇÃO

Pretldente; Gilvan Rocha
Vice·Pr11ident•• Henrique Santillo
Suplente~

TituiOres
1. Lomanto Júnior
2. Almir Pinto

3. Alberto Silva

ARENA
I. Saldanha Derzi
2. Jorge ICalume
3. Benedito Canelat

4, Jo.. Gulomord

1. Gilvan locha
2. Henrique Santillo
3. Jolson larrtto

MOI
1. JaléRicho
2. Adalberto S.na

Auittenle• Carlos Guilherme Fon11co- Ramal676
Reuni0111 Quintol•feirot, 01 10,30 hora•
Local1 Sala "Ru)l Borbo1o"- Antxo 11- Romoi1 621 e 716

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)
(7 membrcn)
COMPOSIÇÃO

Titulares

Aulstente• AntOnio Cãrios de Nogueira- Ramal67.5
Reuni0111 Qulnta•·felraa, àa9,30 ~ora•
Local, Sola "Cióvit Bevllócqua"- Anexo 11 - Ramal 023

li

COMISSÃO DE SAUOE - (CS)
(7 membros)

COMPOSIÇÃO

1. Dirceu Carcloso
2. Adalberto Seno
MDB
1. Paulo Bronord
2. Marcos Freire
3, Lcizoro Borboza
4. Jo .. Rlcho

MOB
1, Marco• Freire
2. Mauro Benevlde1
3. Leite Chovei

A11ilfente, AnMnlo Carlo1 de Nogueira- Romol67.5
Reunill111 Quortos•lelrol, iii 11100 hora•
Local. Sola "Auy Barboao"- An1110 11- Romala621 e 716

Pr11ident•• Arnon de Mello
Vlc•Pr11ident•• Albtrto Silva

COMPOSIÇÃO

Titular..

1. Paulo Brouard
2. Nelton Carneiro
3. Itamar Franco
4, Jo.. Richo
.5. Amoral Peixoto
6. Tancrodo Nev11

dt 1979

COMISSÃO OE MINAS EENERGIA- (CME)
(7 membros)

MOI

Auittente, SOnla Andrade P1ixoto- Ramal 307
ReuniOe•• Qulntat·feiras, Cu 10.00 horas
Local! Sala "Cióvi• Bevilcicqua"- Anexo 11 - Romal623
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Titulor11

1.
2.
3.
4.
,5,

6.
7.
8.
9.

Tono Outra
Bernardino VIana
Snldunha Oortl
Lamento Junl~r
Mende1 Canal•
Teo!Onlo Vlltla
Almlr Pinto
l•nolr Vargot
Jo1e Sarney

Suplent11
ARENA
1, Alo)ltla Chavll
2. Aderbol Juremo
3. Pedro Pedrouion
A. Henrique de Lo Rocque
'· Jo1e Oulomord
6. Lulr Cavnlconte

Presidente• Jorge Kalume
Vlte·Prelldtnt•• Mouro &en1wld11
Titular11
1. Jorge ICalume
2. Lulz Cawolconte
3. Murilo 8adaro
4. Benedito Ferreiro
1, Mouro Benevid11
2. Agenor Mario
3, Hugo Romot

Suplent11
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Amoral Furlon
3. Joll Guiomord
MOB
I. Cunho lima
2. Jailon Barreto

Auiltente, Cario• Guilherme Fon11ca- Ramol676
Reuni0.11 Quartal•f•irot, àt9,30 hora•
Local. Sala "Ruv Borbota"- Anexo 11- Romoi•621 e 716

COMISSÃO DE SERVIÇO PUBliCO CIVIL -iCSPC(
(7 membrot)
COMPOSIÇÀO

Pr11idente1 Evondro Carrei1a
Vice·Pre1id•nle1 Humberto liJceno
Titularei

s~,~plentu

ARENA
I. Raimundo Porent1
l. Aflon1o Camarga
Henriqu1 d1la Rocque
2. Pedro Pedrouian
3, !Wrnordino Viana
J. Aderbol Juremo
A-lberto Silvo
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MOB
1. Orl1te1 Quercia
2. EYt~lo1io Vieira

1. EYondro Carreiro
2. Humberto Lucena
3. lozoro Barbozo

B) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E OE INOU~RITO

Suplontel

Ti1ulore\

ARENA
1.
2.
3,
-'·

Auiltentel Sõnia Andrade Pei•oto- Rama1307
Reuniõ011 Quintal•feircn, 019!30 hora1
Local1 Sola "Ruy 8arb010"- Anuo 11 - Romai1 621 e 716

Benedito Ferreira
Vicente Vuolo
Pedro Pedronion
AffonK) Col'l'l"'·:

1. Pol«ll Pórto
2. Lomonto Júnior
3. Alberto Silvo

MOB
1. Evandro Carreiro
2. lazaro 8arbo1a
3. Orotte1 Ouercio

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
EOBRAS PUBLICAS- (CT)
(7 membro1)

1. Leite ChaYu
2. Agenor Maria

COMPOSIÇÃO

Ani110nlez Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306
Reunióe1z Terça1•feira1, 01lOzOO hora1
locolz Sola "Ruy Borbo1a"- Ane~~;o 11- Romail621 e 716

Pre1identez Benedito Ferreiro
Vico·Prelidentez Vicente Vualo
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c.T.

I

s ,\ L
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JW'f l.ll•íW0$1\

Rurn.:tiS-621

10:00

09:30

c 716

QUIIRTI\
C.S .N.

c.c.J.

CLÓVIS DoVIL{,CQUh
R.:l:nnl - 62J
s 11 L 11 s

QUINT/,

C.F.

RONI\LOO

Auistonlol do Comi11t'lOil Haroldo Pereira Fernande1 - Ro·
mai67A; Aliou do OliYoiro- Rarnol 671.; Cleido Mario 8. F.
Cruz- Romo1598; Mouro Lopo1 de So- Romol310; Loila
LaiYOI Ferro Ca1ta- Ramal :liA.

~~
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RUY

Di\rmOS/\
R..:tmai::>-621 c
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c.s.P.c.

GUILHERI-IE
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r
W
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